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PREEATA
In anul: 1889, Academia română. a publicat
concu
c
rs

pentru

« unei istorii a scâlelor „nostre, de la începutul
secolului al XIX
1564. Cred că« ceea ce a îndemnat pre învățatul
corp să publice

scrierea

Până la
asemenea |

istorie, este convingerea, că aprâpe toți acei bărba
ţi de Stat,. cari își pro- :
puneail să reformeze instrucţiunea nâstră publi
că și cari, dintro di în

alta, inundată arhivele ministeriale și parla
mentare cu proiecte de asemenea . specie, “probat, - în lucrările lor, o:ma
re ignoranță de tot ce:sa
făcut și a existat. în țările române, în direcțiune
a scolară, în sfera acâsta

culturală a Românimei.

|

|

Ca material, ca arhivă! portativă, pentru luminarea
presintelui, a pro-

| vocat Academia română scrierea ce dată aci.
„Presintată la concursul publicat, in mod unonim,
să fie distinsă de Academia română,

care “i-a acordat

ea a avut onârea
pr emiul Eliad in

anul 1890.
Strimtorarea -budgetară a Academiei, ar fi 1ăsat, pe mialți ani,
să zacă,
fără de profit, lucrarea mea, în arhiva ci, dacă în Septembre
1890, ministrul de culte Și instrucţiune publică, D. Teodor Rosetti, nu
dispunea
tipărirea „Istoriei sclelor“

la imprimeria Statului,

procurând pentru !

acesta hârtia necesară, cu unica condiţiune, ca să las ministerului
, pentru despăgubirea sa de hârtia cumpărată, un număr de exempl
are echi“valente cu suma cheltuită,
|
|
Graţie acestei bine-voitâre disposiţiuni, astădi pot pune primul
volum
din lucrarea |„mea la dispoșiţiunea celor cari doresc a sci
câte ceva din
istoria nostră culturală.

Sunt departe de-a pretinde că lucrerea de faţă are alt
merit de cât de a pune la. îndemâna fie-cui, estrase, infor maţiuni şi "documente
, greii de .

consultat, în sute și mii de dosare

latul mei

din arhivele publice și private, Neni-

magistru și amic, Mihail Kogalniceanu,

susținend

lucrarea

» mea în sinul Academiei, dicea
— cum mi s'a 'spus — între altele, că am
dovedit, prin acestă lucrare, că sunt un neobosit şorece de arhive.

Atât şi doresc să dovedâscă lucrarea de față, că este resultatul cercetărilor a unei munci de 30 de ani în arhivele publice și: private și nu o

clucubraţiune nedocumentată şi fantastică a crier ului meil. :
“Aşia am procedat pentr u cursul mei de istoria Românilor;

așia am

urmat şi cu lucrarea de faţă, estrasă din chiar acel curs al mei de istori
ie,

V. A. URECHIA..
Rucurescă,

a
ga oi

1592,

luna

Martie

12 (16),

-

“INTRODUCERE

Cultura nostră naţională este produsul a diferiţi factori, precum se întenpli
cu vri-

“ce civilitare omenescă..

-

„Acești factori sunt, sii i fatali, sesei de cari națiunea are cnseinți
deplină,
Dintre factorii pre cari % numirăm fatală, vom cita aci :

- D Infuinţa vecinătăţei.

a
o

Cercetarea cât de suprafacială a produselor naţiunei române,

din direcțiunea culturală; pune in evidență

influinţa ce ati avut asupra desvoltărei

nâstre

- culturale fie-care dintre naţiunile vecine sâii conlocuităre.
De aci unele deosebiri în produsele spiritului și ale artei, în secolii anteriori,
la românii |
din Transilvania, din “Moldova şi din Ţera Muntenescă.

Tot de aci iutârgiere s6i grăbire mai mare spre cultură, a fie-căreia din aceste
protincii
vumâne,
.
Înfluinţa 'de vecinătate a fost mult mai bine-făcătâre pentru moldoveni
decât pentru
: munteni. Polonia, în secolul al XVII-lea, ha chiar și in al XVI-lea,
era o ţără de la care
Moldova putea primi înriurire culturală destul de înaintată.
.
Renascer "eu ilaliană şi în genere apusenă, ait dus facla civilisătoreiîn Polonia
prin Sc0-

| lele iezuiţilor și prin universitatea Cracoviană *),

Consciinţa ori ginei latine” s'a desvoltat în: primii noștri scriitură: din

contactul

lor cu

învățătorii italiani din Polonia. Frumosul avânt ce i€ istoria incă cu.cea mai veche scriere

anonimă „Letopiseţi ul nostru moldovenesc, cum il numesce Ureche,
și cu „Letopi=
sețul latinesc: și chiar cu „Alte isvâde ale nostre“ > își are, de sigur, explicați
unea în ins
fluinţa bine-făcătre a culturei Polone.

- In 1401, în Academia Cracoviană alun întemeiată o bursă specială pentru, moldoveni,
litvani și galițiani. 'Acâstă bursă a fost întemeiată de Episcopul Cracovian Petru,
cu

cop de propagandă a catolicismului. Ori-cum, ea probizii, că la Academia Cracovian
ă
urmată și tineri moldoveni și încă din secolul XV ,
De
„Decă: influinţa slavonă esf€ un factor cultural necontestabil, acea influinţă,
care de la

Slavonii din Sud avea să aducă puţin bine culturei naționale române,

“din contra, acea influinţă

slavonă,

din partea Galiției,

grație sedlelor din Polonia, urma să aducă in. Moldova

tolăse mari culturale, Tot timpul cât galițienii ortodoeși fură persecut
ați. de catolic, băr--

.*) Vegr. cursul de istoria română de V.A. Urechiă. Vegr Schițe de istoria literaturet,
partea 1 80,

Bucuresck, 1885, .) Veş

. Anuarul „general al, instrucțiune pubtice- de.V.

A. Urechiă, „1864—65

la pag. serul,
7

—
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haţii de carte din Galiţia ăsiră adăpost la curtea moldoveană. Ei întreținură aci, pe mu
timp, domnia limbei slavone în biserică și oficialitate ; dar, de altă parle, inavuțiră Moldova cu cunoscințe reale şi cu deșteptarea gustului artelor puse în serviciul bisericei,
j
Dupe ce galiţienii ortodocși se împăcară cu scaunul Papal, uiluința galiţienilor cărturari
în Moldova incepe â scădea, şi atunci limba slavonă perde iute stăpânirea cei, şi acesta în
profitul desvoltărei limbei: române.
Am demunstrat aiurea, în cuvsul meă, cum diaeilor slavoni se substituese diacii amolduveni, -

-

i

|

_

:

Diacii moldoveni duc cu harnica lor. până destul de departe limba românescă, dar
cine o înavuțesce, din respectul cugetărei și al sufletului, sunt. scriitorii moldoveni de la
inceputul secolului al NVII-lea. Apoi acești scriitori mai toți își fac educaţiunea în scolele
“polone. Şi prin aceștia, deci, influinţa culturală polonă este necontestabilă in desvoltarea
culturală moldovenă,

i

Muntenii nu ati beneficiat de un

facter

-

cultural atât de inaintat

ca-al Poloniei.

Veei-

ncialea cca slahiă. în cultură, intârgie mai mult desvoltarea culturală a Munteniei.
Acâstă provincie române; ă are noroc cu tâte acestea din vecinătatea mediată.
Numai căderea Constantincpolei ucasioncză pentru munteni un factor neașteptut
culLural, prin emigraţi greci din Bizanţ.
.
SE
|
„Mai apoi Muntenia primesee inriutiri culturale și de la un alt neașteptat
factor, din
partea 'Transilvanică. Aici națiunea rumâni și menţine limba, nu
inveță unguresce, iulre
altele, grație și impregiurărei, că vficialitatea ungurescă se servă
de limba latină. Ast-fel,
primii cărturari români din “Transilvania se adapă în fântâni
latine, iar nu unguresei. Nu

târdiii, apoi,

desroltarea

limbei

este” patronată în "Transilvania de necesităţile de propa-

gandă ale reformei religiese.
.
|
Racoți, spre a face calvini pre românii ortodocși, patronâză
el însuşi tipărirea primelur
irţi în limba românescă.
”

Ori și cât a putut neliniști consciința hisericâscă a Mitropolit
ului

Varlam,

aflarea în
biblioteca slovesnicului
săti prieten Udriște Năsturel, a Cutichisna lată
eveştinese, Lipărit de
calvini în Ardeal, nu mai puţin era
acâsta u carte romă nâscă, și ca atare a avut
inluinţa
să deșteptătâre în sens românesc,
Dâcă n' ar [i fost lucrul așa, nu se emoțion
a
Mitropo
litul
Varlam la vedere a acestei cărți,| și nu ajunge
treha să se convâee Sinndlul din Pai Erarchi,
de la lași,

.

.

-

.

-
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”
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„Influânţele culturale în Muntenia
şi Moldova s aii concretizat în monumentele bisericesci, ba pânăși în orlăjliilee acestora.
Ochitil ceva exercitat, numai la privirea obiectelo
r servind cultului; distinge notabile
deosehivi între odăjdiile moldovene și cele muntenre.
Tot asemenea avchitectura
bisericilor din Moldova până dupe Petru Hareș
și a Disericilur
din Muntenia din aceeași epocă
3 Sunt documente plastice ale deosebiţilur factori
culturali,
cari ai înriurit în ambele
țări,
e
.
.
Un fel de unificare a direcţiunei jo
Fă
cultural
A
e se .impune ambelor țări num
|
i
A
ai din
dina
inceleză înriurivea cultur ei polone
când
și latine, substituindu-i-se înriurirea din
ce
în
ce
ui:
puternică, prin râzămul ci politic
, a culturei greec-bizantine.
E
) Originele. Un alt factor fatal al
culturei naţiunei române a lost, precu
m continuii
“şi adi a fi, originea. Ori
cât de depărtaţ i, în curgere de
secoli,
de
tulpina
latinităţei, rainănii sii păstrat tradiţionalme
nte calitățile, dar și
II

,

,

,

,

+

,

,

,

.

deteet
! ele de stirpe, |

-

..

Fi mai incelat de a îi latini, chiar când consciința
tre ci.

i

latinităței era aprâpesstinsă din -

”

E

În diua când, sub influinţa culturală a secolelor polone, consciinţa acestei latinităţi se
lumnină-din noii și. străluci. cu vioiciune în operile lui Ureche și ale Costinilor, cultura
națională află in însuși

indolul naţiune, scutul de apărare

contra nețermuritei. mai apoi

inriuriră a greco-bisantinilur.
.
Decă neţermurita putere a Domnici seculare fanariotice wa isbutit să facă din țările
române țări grecescă, o datorim, evident,

„Sprijinită nu numai pe vechiul

desvoltărei consciente a individualitiiței românce,

curent literar al secolului al XVII-lea,

darmai cu deose-

bire pe neaddormitele aplâcări, provenind din originea latină a neamului românesc.
N

III) Seola. Un al treilea fuelor, acela nu nui mult fatal, ci conscient, al culturei naţinnale din secolii XV-lea: până la XVIII-lea a fost sedla.
|
Psaltirea din timpul lui Stefan-cel-Mare, codicele. voronețian, codicele malacene, şi uricâte alte de asemenea natură vor fi zăcend uitate în praful secolilor, probâză « priori un
, care e posibil ca studiul ulterior al documentelor să”! stabileze « posteriori, ca lucru
medicul „Acel ce este, că pentru ca românii să fie putut serie asemenea codice, trebue
să fie existat, unde-va, în ţările române, scoli în cari să fie putut învăţa scrisâre românescă,

Jiacii rumâni, „adică scriiturii de la divanurile dommnesci, de și scriit actele 'ofi ciale în
limba slavonă, “dar că încă din secolul. anterior lui Matei Basarab și lui Vasile Lupu,
sciii scrie și în limba românescă, Cuvintele din bătrână a D-lui B. P. Iasdăii și proprii
documente din colecţiunea nostră aduce zapise din seculii anteriori lui Varlam și lui

Ureche.

-Diacii sunt, cum am dovedit aiurea : SR pionii cel mai activi ai limbei române. Lor li-se .

datoresce tâtă propiişirea serisorei românesei. Ei nu erati numai caligrafi, ci şi concepiști.
Umili și necunoscuţi soldaţi ai triumfului limbei române, ci merită menţiunea istoricului
literaturei naţionale,

,

Noi nu avem a face aci acestă istorie, de aceea ne mărginim a recunâsce în ei un im„portant factor cultural.
.
|
„Dar acești diaci, cari. seriaii românesce, în același timp: când se credeati obligați a
serie slavonesce, Ja cancelarie, a totii trebuit să înveţe unde-ta și la cineza.

Şi iată cum

« priori ajungem la conelusiunea, că a existat scolă de limba românescă în făvile voinâne
şi că ggraţie diceloi" scâle avurăm pre diaci şi pre anonimii scriitori aă codicelo» până
astădi descopei ie.
o
5
O simplă aruncare” de privire asupra acestur codice, cât, și asupra zapiselor celor ma!
Vechi românesci, -ne arâtă, că exista o divecțiune hotărită, fie gruică, fie oviografică,

încă în secolul al XV-lea.

Apui un asemenea resultat, proba unui consens stabilit intre

scriitori, nu e lucrare de o di—duoă, ci a unui timp. îndelung sat. Când vedem ce se în“templă sub ochii noștri, unde, nici până astădi, de la Petru Maior și Tentamen cviticupână la ortografia hotărită de Academie, nu S'a ajuns la un consens ortografie între serii- .

tori, nu este dre un minunat document al vechimei scrierei românesci cu litere ciriliaue,.
*) Veqi Schițe de istoria -literaturei române,

Bucuresci,

1885.

-

E

|

E

-

qi

acordul tăcut, dar fără șovăire, al celor « "intâiă diaci și al celor d'intâiă scriitori de cărți

bisericesci, şi de îsvdde de cronice?

|

Existenţa vechiă a scâlei cu limbă și scrisre

.

5

românescă o documentâză

consens grafic şi ortografic din secolul XV și de apoi..

:

dar și. acest

A

Şi nu erati în secolul al XV-lea numai diaci ori traducători de cărți bisericesel.

|

Inainte de ce Mitropolitul 'Ţamblac să'și fie seris, ori numai sitși fie cuvântat în romănesce predicele sele, găsim numiți prin diverse hrisâve bărbaţi din direcțiunea culturală.
„Așa întrun hrisov.de la 6931, Martie 31 (1423), se face menţiune de un moldovean.
nu-

init Moise filosoful *). .

SR

o

|

a

|

:

:

,

-

>

Nici cadrul lucrărei nâstre, obligat de a coprinde numai secolul al NIX-lea,
nici sărăcia “
relativă încă a colecţiunilor publicate de Nrisâve și documente vechi,
nu ne permit să
aducem aci, an dupe an, scolele cari ati existat inainte de epoca de care
ne-am obligat a
“trata.
|
.
.
Credem, totuşi a face un serviciti și a înlesni viitârele colecţiuni de
dociunente inserând
aci câte-va date din istoria culturei nâstre din secolii XV-—XIN.
|
Este o ertre aprâpe generalmente răspândită, că primele scâle ale românil
or
ati fost .

inființate pre lângă

biserici, și că nu existară în secolii XVI până la al NIN-lea,
decât

scoli bisericesc, în care, mai întciă se învăţa numai
puțină carte slovenescii
nevoe pentru îndeplinirea slujbei dumnedeesci:.
|
a

O carte speciali ”), scrisă de un bărbat

care prin

„câl eva

de

posițiunea sa în

sedlădă deosebitii puțere afirmaţiunilor sale didactice, dice, că Stefan
"Tomșa Vodă, copil nic şi sărac, n
învățat
carte la scâla din Rădăşeni, şi că mai apoi
ajungend Donm,

şeni şi a făcut biserică ***).«
„ Acâstă

informațiune,

dupe noi,

nu

era

proprie a întena eia

arătată, că prima nâstră scolă
a fost o scolă biserieâseă,

Tomșa Vodă

zidesce

„a venit la Rădă-

:

biserica la Rădă șeni, unde

„care învățase "Tomșa, copil sărac.

conclusiunba de-mai

înainte de biserică

sus

existase scâlă,

la

De altmintrelea noi nu combate în

aserţiunea D-lui Nenopol decât fiind-că
este prea.
generală.
|
|
Admitem, fără dificultate, că multe scdle
vor fi existat şi inainte de Domnia lui
Vasile
Lupu și dupe, pe lângă anumiie

biserici, nu din altă impregiurare
-decât pentru că cine
seia cca brumă de carte, erau servitorii
altarului ; dar susţinem lucrul cu
acel tempora=
ment, că a existat și scoli inde
pendente de biserică, -

Nu putem nuthi scâlă bisericâscă
Ori-car e scoli situat

ă în „curtea unei biserici. In așa
condițiune a fost şi însăși sc6la
cea mare înfiinţată de Vasile Lupu
în coprinsul monastirei
„Trei Erarchi, dar cine nu scie,
că acea se Sli nu avea de învățători
mai
mult din servitorii
altarului şi nici o direcțiune

preponderantii bisericâscă?

*
|
In decursul secolului al XVIII-lea
|
devine, ce e dreptul, fârte frecuentă
alipirea de scâle

*)

Acest hrisov este

menţionat în Anaforaua Vo,
3.335 din. 1838, păstrată sn
terului justiţiei din Moldova pe
condica mini
1333. A sese vadea
voie: condica în archiva” minister
Bucuresci,
ului justiției din
!
|
.») «Serbarea

1885,

:

scolară

|

de la Iaşi»,

”

acte

.

şi documente

"x*) Vegr. Hrisovul de la Ioan
Mavrocorda t din
lui 'T, Codrescu, tom, V.
-

1743,

de

A

carele

D, Nenopol

amintesce

şi C

acest

Erbiceanu,

fapt.

aşi
-

?

Vegr Uricarul

—

5

—

pe lângă biserici sei monastiri. Acesta se va ilustra destul de insemnata culegere de documente cu referință la scâle, ce vom aduce la vale, documente cari singure ne pot ajuta
a face istoria culturei nâstre naţionale.
"Cadrul asemnat de Academie luerărei nostre-nu ne permite-să descindem mult și cu
- stăruință în istoria sedlei române din secolii anteriori secolului al XIX-lea, dar nu
mai

puţin nu putem a he ocupa de scla' secolului de faţă, fără a: indica cât de sumarmente
originile invățămentului din anteriorii secoli.
Secolul XV. 1401—1433. Ne de ajuns documentată. este existența unei scoli, ba încă
a unei Academii de legi, la Suceava, pe timpul lui Alexandru-cel-Bun. Că va fi existat
o scâlă cu limbă românescă, pe timpul lui Alexandru-cel-Bun, : lucru de și nedocumentat,

”
este probabil.
Nu putem insă cu aceacași probabilitate

înregistra existenţa unei Academii db legi.

Se păte că introducerea unora din legile bisantine în Moldova, să fie necesitat traducerea
lor şi e mult probabil, că codicele de legi, întocmit: de -Eustratie logofătul, sub Vasile Vodă,

“a coprins unele din vechile traduceri din legile bisantine, traduceri cari serviseră justiţiei
„Werei până la Vasile Lupu, numai ca manuscrise,
ii

Secolul NVI.

Acest secol

până

7

acum e representat prin scola întemeiată de Despot

Vodă la Cotnari, la care, gice Miron Costin, caduna dascăli din țera nemţescă și din țera
leşâscă, papistași 9.». 'Tot la Cotnari Despot Vodă a înfiinţat .și bibliotecă, dice același
cronicar.

Despre aceste instituţiuni amintesce și Anton Maria Graţian în istoria lui Des-

„pot Vodă. (Vei Aten. Rom. din Iași, pag. 97). » Din scrierea lui Graţian vedem că între savețaţii aduși de Despot £a fost un 6re-care .
Lismaniu, de lege calvină, adus din Polonia, nu numai cu gând cultural, ci şi pentru a pre-

| dica poporului reforma lui Ioan Calvin. Miron Costin gice, că cei “aduşi de Despot erati
“papistași șși că de la domnia lui în eră Sati inmulţit ciezuiţii și alți popi de ai bisericei
apusene». Acestă aserțiune a lui Miron Costin este în contraglicere cu informaţiunea Memorialului bisericei catolice din Iași, care serie, cum că din causa necontenitelor

răsbâie

"cu turcii, scaunul episcopal catolic Sereto-bacoviense «reste inde vacante, per un seculo
incirca, cioe nel seculo XVI *
pa
Ori-cum fie, necontestabil cate că, de și resistând din punctul de vedere religios, 'socie-

tatea moldavă a'trebuit să primâscă

dre-care îmbunătăţire culturală de la bărbați docți,

cum parii a fi fost mai mulţi din învățătorii aduși la sc6la din Cotnari. Şincai, dupe Ioannes Sommerus, amintesce între acești bărbați pre Lusinie Casper. Peucer, ginerele lui Me- .
laricton, Ioachim Reticul, Ioan Sommer, care a fost şi biograful lui Despot Vodă, ș. a.
Dupre Sommer, la. scolă erati întreţinuţi prunci moldoveni nu numai cu învățătura,
dar și cu hrana. „Acești scolari erati siliţi să urmeze la scâla din Cotnari ”).
> Miron Costin, Opere complete de V. A. Urechit, tom. TI, pag. 320.
*%) Vegi Atheneul român din Iași, semestrul al II-lea, pag. 109.

|

.**) Iată ce dice despre acâstă scâlă Sommer: <Laudis alioqui plus aequo fuit cupidus, quique
omnem illustrandi nominis occasionem libenter arriperet, Unde etiam eximium illius in hac re extitit - -

studium, ut quos doctrinae nomine commendari,

et in pretio esse sciebat, undique ad se pertraheret:

Casparum Peucerum Melanchtonis generum humanissime scriptis literis Witteberga 'evocabat, Ioachimum item Rheticum, in Mathematicis disciplinis , virum celeberrimum, viatico misso, Cracovia
excitare conabatur, plurimum
omni studiis illis delectabatur, et instrumenta artis, magno undique

precio conquirebat, Nec Bibliothecae construendae cogitationem abjecerat, quod principibus viris
eam rem plurimum ornamenti et dignitatis adferre haberet persuasissimurg : Scholam stem în oppida
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.-O altă sedlă, de care se face

menţiune în secolul al XVI-lea, este acea din Rădășeni,

(ţinutul Sucevei), de care am mat amintit ceva mai sus. Până astădi nu avem absolut de
cât nedocumentate păreri asupra acestei scâle. Chiar și existența ci nu este documentată
decăt prin actul posterior, din 1743 de la Ioan Mavrocordat. ”).
scoli anumite,e, din secolul al XVI-lea, nu ur= căsă ] până astădi,CU, nu avem de inregistrat
e
meză, precum mai sus am dis, că de acestea ati existat, din moment ce găsim numeroşi
mânuitori de condeiii în limba românescă și la toți aceștia stabilită ortografia ciriliană. Nu
desperăm de a valea, dupe o mai bogată publicațiune de documente din acest secol, apărând nume de localităţi din Moldovă, cu scolă românescă și cu învățători în limba românescă, cari ati pregătit atâţia diaci ai cancelariilor domnesci.
|
lată numele diacilor celor mai cunoscuţi din cursul secolilor XV, XVI și al secolului
al XVII-lea :
Diacii

Moldovei

“Teodor Sacară 1453 (arch. stat. Buc.); Ivascu din Cotnari 1454 (Doc. monast. Probuta); Luca Gramaticu 1447 (Fund. relig. din Bucovina); Christofor 1439 (imonast. Putna);
Pascu Gramaticu 1437 (idem) ; 'Toader din Suceava 1488—1503 (monast. Putna); Mateii 1498 (idem); Sandul fiul lui Cărjă 1497 (la fam. Sion); Costa 11488 (monast. Putna);
I6n 1488 (idem); Bradu 1487 (idem); Borcea 1481 (Domenii Nro. 7834); Borş 1479
(Putna), loan Dascălul 1476 (St. Spiridon, moșia Popricani); Andreica 1472 (Fund. relig. Bucovina); Prodan "Teodor 1465 (monast. Pulna): Steaţico 1462 (fam. Sion). Petru
1458 (arch. stat. No. 19292); Alexa 1495 (monast, Neamţu). .
Deci 20 denume de Diaci pentru ultima jumătate a secolului NV. Puţine din aceste nume
se par a fi străine și între aceste nume de Diaci avem de notat pe un învăţător Joan Dascălul.
Din secolul următor al XVI-lea consignăm numele acostea :
”
Vorescu 1552 (Sft. Spiridon); Vasile Buzdugan 1546 (eron. lușşilor); Luca. Popovici

"1546 (arch, stat., dosar secretar. de stat); Macedon

1539

(fond.

relig. Bucovina);

Grego-

rie Bogza 1537. (monast. Putna); Ion: Floceseu 1532 (idem); Dimitrie Popovici 1529
(Putna), Nebojatcovici 1527 (Putna); Oanţa 1520 (fund. relig. Bucovina); Dimitrie Popa
„1524 (la eneral Cernat) ; Dumșa Cozmin 1518 (monast: Putna); Dumitru 1599 (munast. Neamţu) ; Ionașcu 1595 (monast. 'Taslău) ; Vasilie 1594 (St. Sava Iași) Alexa 1594
(idem); Michailescu 1578—1593 Qnonast. Cetăţuia) ; Marcu Pepelea 1593—1605
(monast. Galata) ; Petrașcu Boreanul 1570 —-1593 (ep. Roman și. St. Spiridon Iaşi);
Prazică 1590—1593 (monast. Pangaraţi), Evemnia Bascanul -1584—1592
(Precista și Duducanul T.-Ocnei); Blândea 1589 (monast. Galata) ; Roman 11581 (Dom.)
; Belcoa 1578
(dom. Scheuleți); Brâledeanul 1577; Chrâstea Mustea sati. Mustevici
1575 (arch. stat.
Iași dos. 598);

-1555—1569

L.ucoci 1575

(imonasl. Pobrata); Stofiinescu 1573 (idem)
; Andronic Hamza

(St. Spiridon, Popricani) ; Gavril

1561 (Pobrata) ; Dumitru

Dușca 1558
(dom. Vocătesci) ; Dumitru Vaşcă ori Vașcanovici sin Varnav Călugărul
1558
(nonust.
Voroneti) ; Luchian Popescu 1569 (arch. stat) ; Io n 1569 (dom.
Scheuleţi) ; Trifan 11584 |
(Galata); Bucium 1558 (idem); Roșca 1575—1 588 (St. Sava);
Vâlcul 1584. (dom.
4567) ; Pitic 1589 (monast. Bistriţa) ; Gienghe a 1579 (cond.
Epise. Roman) Dumitru
1580—1589

Cottanur, quod ferme ci Suronibus et:
Ilungaris habitatur, erigere cocperat,
couectis pussim ex.
protiicia pueris, qatos «locere, ali, vestiri ex suo curabat aerariv, constituto
satis liberali Magistris
entia
pro eca discentium
paucitute, stipenulio, qio cempore et i
'
9
»
noss al docendum illue UC îniss
înissi
mensibus prioribus aulam inter scrib
s, see
as secuti,
o
e mea
Vita Iacobi
J
sem
Des
Despotue 3Moldavorum
3
reguli
guli descripta
descri
a Tohanne Sommero,
ere Wi
. *) Vegi uricarul lu T,
|
3
Codrescu,

tomul

YV, pagina

262

”

eberate

Poe 29-30,

Â

(St. Sava): Damia n, fiul lui Chârstea 1586
—- 589 (monast. Bogdana): .
Popa 1591 (dom.) ; Gligore 1592 (monast. Veratic)
; Solomon 1593 (monast. Galata);
Dumitru sin Filip sati Filipovici (monast.. Neamţu).
Peste tot 45 de nume seâse din un
număr forte restrânsde documente, care și aceste
nume sunt mai tâte românesc ŞI co-
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roborăză teza nâstră despre existența de scoli in Moldova, scoli în cari se înv ăţa şi romă- nesce. Socotim util a da aci şi o listă de diacii scti srămălicii ori logofeţii din jera Mun- tenâscii până la secolul al NVil-lea, incepând cu al “x -lea.
Diacii

munteni

Neagoe pe la 1497 (domenii 7738); Radu Grămăticu 1487 (domenii 7181); Marcu
1595 (dom. 7568); Neagu 1587—1596 (dom. 7333): Radu - Fundeanu 1598 (dom.
6153); Stan, Săvescu 1599 (erei. fune. rural cart. 30); Dara 1588 (dom. 7554);
Tudor 11588 (dom. 6301); Radu cel mie 1588 (ered. func. rural); Cherehelan 1596 (dom.
7333); Neculeea 1588 (dom; 7181); Mogoș 1582 (dom. 7181); Resmeriţa -Lascar”
1578—1582 (dom. 7151) ;' Radu Diacul 1580 (dom. 4883), Bonachi 1568 (arch. stat);
„Oprea 1539—1538 (cred. fune, e. şi condica Buzăi); Drăghici 1580 (dom. 6153);
Calotescul 1558 (dom. 7181); Hara 1573 (dom. 6153); Florea 1517 (dom. 8539);
* Badea Gramatic 1572 (dom. 9364); Andrei 1575 (dom. 7788); Radul sin Bratul 1575 (ered. fune. r. 77); Stanciu (ot Miroș); 1559 (dom. 6153); Fiera 1574
(dom. 7181); Moisi 1516, 1518 (dom. 7181); Nestor 1599 (9) (dom. 4883):
Bercea 1308 (dom. 9304); S iLoicea 1509 (dom. 7277); Bodineseu 1560 (dom. 9946);
Gheorghe Marzaj 1578 (a D-na Macedonski) ; Vasile 1578 (cred. fune. r. cart. 77);
Stanislas fecior 'Tatului 1575 (doc. epise. Buzii), Dragomir 1371 (epize. Buzăii); Albul
„11560 (episc. Buzăti) ; Stoica 1559 (Episcop. Buzăii) ; Stoian 1590 (episcop. Buzăti) ; Stan
„ Grămătieu'1565 (dom. 7181); Dan 1575 (dom. 4567); Petru Logofeţelul 1570 (dorm.
4567) ; Oprea 1568 (dom. 8539); Dobrin 1561 (dum. 4567); Neagoe din Negomiresci
1565 (domenii); Vlad 1578 (domn. 8539); Mihnea 11568 (epise. Buzăti) ; Badea 1593
(epise. Buziii), Cazan 1582 (episcop. Buzăii) : Vlad -1588 (dom. 7181) ; Vâlcul Mali 1581
(arch. stat. Iași) ; Voicu 1514 (dom. 4883) ; Michul -1558 (episcop. Buzău).
Prin urmare, pentru secolul al XVI puLurâm aduce, numai dupe hrisove cunoscute
nouă,

50 de nume de scriitori. Aceștia maiîn

unanimitate sunt cu nume românesci.

Unde

aii învțat ci carte română și slavonă, de nu în țârâ?
lată câtâ-va nume de diaci din secolul al XVII-lea, aprâpe numai pentru] Muntenia :.
Neagoe 1607 (dom. 10,875); Riz Grămătie 1611; (dom. 7120 și 9364); Dumitru
Stau ot Savesku 1608 (dom. 110. 318); Stanciu oL Olănesci 1605 (dom. 8539); Radul
Diacon 1601: (episcop Buzăii); Pancul 1617 (episcop. Buziii); Stancu 1621 (cred. func.
r. cart. ANN); Eremia 1608 (7L16 Mart:) (dom. 61:53); Lepedat 1614—1622—:1639
(dom. 7333, 4883 și 5238) ; Dragomir 1622 (dom. 7788), Drăghici Logo. 1621 (dom.
7181); Stanciu 1603—1704 (dom 10.318); Vintilă Lepadat 1614 (dom. 5328), Stau
1648—1649 (dom, 7333, 4883); Dumitru Boldiei 1637 (dom. 103118); Dumitru l.ogof.
1651 (dom. 1083-18); Sore Grămăticul 1630—1641
(epise. Buziă), Lepidat Logof. cel
bătrân 11643, (Condica episcop. Buzii); Stoica Serbanoviei 11635 (dom. 7181) Duvaitru Jogof 11638, 1640, 1650, 1652 (dom. 5238); Dima 1645 (dom. 6153); Stan
"1017 (dom. 3407); Serban 1624 (dom. 6153); Neagoe 1618 (episcop. Buz), Dumitrașcu
1660—1665 (cred. fone. Heresci.) Alexandru din Săveni 1072 (dom. 7181); Mihalcea
1672 (dom. 10873); Badea 1673 (dom. 5095), Radu Logot. 1668 (dom. 7554); Michail
Logof. sin Paraschiv 1646; Stanciu 1678 —1689 (dom. 3741); Goran Slanciovici Olănescul 1665—-1667 (dom. 6153), Dumitrașcu 11668 (D-na M. Macedonski), Stancu 1677
(D. senator Lerescu) ; Badea Grămăticul 1693 (dom. 5238); Isar 11696, 1702 (dom.
10318); Michai Stan ot Târgovişte 1692 (dom. 7788); Alexandru 1663—1672 (dom.
7978), Costea Logo. 1663 (dom. 7181); Guran Loygof. 1060 (dom 7181); Zodian Du"mitru 1657 (dom. 6153); Radul Szabin 1656 (dom, 110318); Stanciul 1G17—1629
(dom. 6153); Radu "Tudor Olinescu ot Craiova 1683 (domn. 8360); Neagoe Logo. 1687
(arch. cred. func. rural carton XXX), Dumitrascu 1681—1683 (dom. 7181), Radul sin

Radul 1683 (cred. func. cart. 38), Pătrascu Post ut țara Muntenâscă 11683

(arch. stat.

non. St. loan Zlatoust din Iași); Dumitru Boldici (Torgovişte) 1643—1656(dom.
“Matei sin Slan

ot 'Fergoviste 1073—1691—1707

(dom.

7554) Şerban

7181);

Logofătul

ot

“ Fieresci 1613 (dom. 181); Boldici 1654, 1655 (dom. 7554); "Nestor 1612 (dom.
7554); Radul Serhul fost pe lângă marele vornic 1651 (non. Dealul); Dumitru 1642—

,

S

_ 1647 (dorn..10875); Udriste 1618 (episcop. Buzăii) ;-Vasile Damian 1685 St. Spiridon,
-

“(Dumesci); Corlat 1683 (arch. stat. Buc. St, loan Zlataust);, Dumitraşcu 1663-—1668
-(dom. 10875); Dumitru 1654 (idem), Stan 1656 (dom. 6153) ;Mihai 1656 (dom. 9364):
-. Constantin 1654 (domenii Nro. 7241); Preda 1656 (domenii Nro.:10873);, Dumitraşeu
Dumbrăviţa 1654—1661 (dom. 8283); Ivasco 1673 (dom. 10318) ; Stan 11604 (dom.
5328), Dumitru Grămăticu 1627 (dom. 5238), Eremia 1692 (cred. fune. rural cart.-V I);

Radu Popesecu Stoian 11634: (ered. func.

rural cart. VI);

'Tudor

Aramă 1632

E

(dom.

10875).. Marmure (1610); "Nebojatco, 'Vlasie (1628) Carstea Damian (1632), Homascul
- (sub Vasile Lupul), -Contaş (sub Gh. Ghica), Sorotianul (Ariton Ruset), Stratul (Dabija
- Vodă), Tiron (1653—1669); Corlat Pascal (Ales. Iliaș Vodă); Misail Călugărul (1676),
Constantin” Uricarul (Duca Vodă); Borileanu (1639), Axinte Uricarul (irece și. în secolul

:

AVIID, Mustea Diacul ș. a.
N
.
Ii
Deci pentru al XVII secol nu mai puţinde 86 de bărbaţi mânuitori de condeiti slav şi

românese, mai toți români, produși de scolile din țeră. Să adăugim puţini din see.
XVIII :
„Gheorghe Şufarul ot Tergoviste 1722 (dom. 8379), Gheorghe Logoteţelul
vnuc Gheorghe
Şufarul ot Tergovisce 1714—1716 (dom.7181); Popa Stanciu 1733 (dom.
9225); Aughelache Logof&i, ot Tergoviste 1734 (dom. 7181); Gherghe sin Iane
Logof. vnuc
Gheorghe Şufarul ot Tergoviste 1700 (epis. Buzău); Gheorghe sin Jane
Diac. 1708 (dom.
6764), Stanciu Logof. 1702 (dom. 8769); Radul Logot. fiul. lui Badea
loguf. Vlădescu
1711 (dom. 9225); Mihaiti sin Stan 1703 (dom. 8379); Anghelache
sin Mihai Logol. ot
Tergovisce 1714 (dom. 7181). Negreşit că am puiea continua
acestă listii,. dar ținâm
numai

să arătăm transițiunea de la secolul al XVII-lea la al XVIII-lea.
In definitiv, repetim, istoria: diacilor. este istoria insăși limbei române,

Negreșit că factorul cel
P. Hasd&i în articolul săi
1864-65), nu se induoesce;
tată de moldoveni. Dintre

|

mai puternic cultural în secolul XVI a fost seile polonă.
D. Be
„unde învățat românii ieehi< > (Anuar. instrueţ.
publice din
că şi în secolul al XVI-lea Academia eracovianii a tost
frecucucci din urmă cari ati frecuentat în acest setul,
fio Academia

„ „eracoviană, fie secolele fondate de iezuiţi, ati tost
Nestor și Grigore Urechiă, negreșit Grigore
- depăşind cu învățătura și în secolul al XVII-lea,
Tezuiţii întunecă în secolul al NVI-lea, cu
scâlele lor, faima

Universităţei

cracoviene

și cum aceste scoli ale iezuiţilor erati mai
'râs“ pândite prin Polonia, ba unele aședate
chiar în orașe aprâpe de Moldova, este
lucru: cert
că în secolul al XVI-lea; ca factor
cultural

direse de iezuiţi,

.

N

e

al Moldovei, devine în primul

rang

scdlele

| Secolul XVII. Pe lângă factorul
acesta cultural, scâlă iezuită, secolul
al XVII-lea con=
tinuă a avea și factorul cultural inter
n, adică sedla somână.
|
- De astă dată scola română se presi
ntă bine caracterisată şi de ajuns
documentată,
Impăcarea galiţianilor cu biserica Romei ri
acesce și îimpuţineză relațiunile
culturale ale
Moldovei cu Galiţianii.

|

„* Apoi influenţa culturală grâcă
incepuse a lua “ascendent, Lupt
a diuti/uceşti factori
culturali contra limbei slavone, favor
iseză deplina emancipare a limbei
române. De sigur
„Că acestă eman

TON

cipare e mai vechiă decât Domnia
lui Vasile Lupu. Minunalul și mare
hrisov coprindend legea monastirilor
le
Chinovit > descoperit de A noi în
Bucovina, seri
a pes
posi
"tot în românesce. cu o. ortografie
scris
te..."
” fermă, cu mai mulţi ani
inainte de Vasile Lupu, probâzii,
ca şi un număr destul de:|
considerabil de alte acte, ante
rioritalea intrebuinţărei
:
române în cancelaria domnes
limboi.
că,
Nu mai Puțin însă triumtul
definitiv al limbei române
este concretizat prin scăla
înființată de Vasile Lupu, 1044
, in-c

oprinsul monastirei 'TrejeE rarc
hilor și prin” organisarea tipografiei cu scop de a
tipări cărți în limba românescă
.

| Historia regni Hungariac
a lui Francisc Kazi, tipărită
în Cluj la 14749 > vorbind
în tomul

.

al II-lea, (pag. 119),. despre faptele lui Vasile Lupu, micrițioonâză ambele
instituțiuni ale
celebr ului domnitor moldâv, dicend::
lasiis, ludus literavius apertus. “Quadir iennio “ante gimnasium nomnulo
în
i Mol
daia splendore, excitare coepevat, în quo juventus latinis litteris ervudivetur
. Adaidii
tabernam libraviam cum formis Valachieis.&
- Kemeny Ianoș, în autobiografia lui. ') 'deserie serbarea pomposă a
nunjer lui Razivil
la curtea lui Vasile Lupu.: Din acestă descriere se vede, că nu. era
atât de barbară cum
puteau crede unia curtea moldoveană. Nici că putea fi 'altmintrelea la o curte
suecedând,
dupe destui ani, Domnilor din familia Moghilă, a cărora cultură o represint
a acum Petru
Movilă arhiepiscopul: dini Chiev? Călătoria lui Paul Aleppo ca şi autobiografia lui
Kemeny

„dovedesc

strălucirea culturei moldovene în biserică şi afară din biserică

în secolul XVII.

- Acestă strălucire o inmulțesce scula lui Vasile Lupu. Im acâstă. scolă se invăţa
limha
„ românescă, limba slavonă, latină și linba grecâscă, și de bună sâmă diverse
obiecte de sci= - inţă in potrivire cu ce se făcea în scolile din Polonia vecină.
Alăturea cu scâla de la Trei Erareli, -cultura . propășa şi pin învățătorii introduşi in
familii. Acești - învăţători continuă a- fi aleși mai .mult din Polonia. Putem documenta
acesta nu numai prin faptul, că insuși Vasile Lupu ave în casa sa un secretar polon, dar

şi prin caetele de studii ale chiar fiilor lui Miron „Costin, Aceste studii de scolari se fac in

limba latină și polonă. Acaderiită” posede manuscrisul în quart to pre care noi V'am descris în
operele complecte ale lui Miron Costin. Tom. II, pag. 151.:
=. Influința grecă atât de mare. și Spornică “la curtea lui Vasile Lupu, în cât fetele lui

nu învățară a serie românesce, ci Sri ecesce ”), isbutesee, pare-se, a schimba chiar în scâla

“do la Trei Erarehi, diveeţiunea slav o-română și "i substitue limba grecă cu învățători. greci.

Rebelul contra lui Vasile Lupu, Logofăt Stefan Gheorghiţă, dupe ce isbutesce a lua

- Domnia, sise preocupă de cele întemplate în Academia de la Trei Erarehi. Lui nui plac
"grecii și pote că nui plac din causă, că ci erati în Constantinopole sprijinitorii lui Vasile
Lupu. De aceea Stefani Gheorghiţă manitestă plecări spre direcțiunca slavonă, înlăturând

din scâla Iui Vasile Lupu elementul grec și tar orizând revenirea la ca a profesorilor aduşi ”

altă dată din Chiev. Cu hrisovul săi din Aprilie 11656, Stefan Gheorghiţă restabilesce
„pre dascălii de la Chiev. Eată acest hrisov precum l'a publicat G. Asaki în broşura ,Reclamaţia epitropiei scâlelor“ în lupta. memorabilii ce a întreprins contra "călugărilorggreci,

revvendicând moşiile lăsate de Vasile Vodă” pentru scolă:

„Iată Domnia nâstră cercetând și cu de-amăruntul citind documentele înaintea Domnici
nostre aduse de călugării de la st. mănăstire din târgul nostru, unde este hramul a trei
sfinți, “marele Vasile; Grigorie Bogoslov și Ion Gură-de-Aur, făcută de ctilorul ci Vasilie
Voevod,-ce ati fost mai înainte de noi, și dupe citirea documentului, infelegend voința şi
dorinţa celui anaă sus sevis Don, carele: vădând mare lipsă de dascăli buni învăţători
„în era mostră, fără de care forte mult: pămentul. pătimesce și se intunccă fără ua
cărței, drept aceea, mai sus numitul. ctitor socotizid împveună 'cu tot sfatul ţărei, şi dorind. a face bine întru pomenirea pământului săi, ati aședat prin a sa chemare
„dascăli bună şi viunitori la învățături de la Chiev Peceiseli a s întei ' Lawve, de la
"Preasfinţitul şi de Dumnegeii. temătovul 'pivintele Patraşco Moghila, Avhiepiscopul. *
Kievului, ca să fie spre învăţătura şi huninavea minţei copiilor pămentaului, nostru.
iară pent u acăsta le-ai lăsat lov trei sate, cote: Răchitenti, Tămăşenii şi Juganii,
ca să fie pentru îndestularea şi hrana «celor dascăli bună învăţători, și aă lăsat lur

. „acele trei sate în pace
)

Vegi

Miron

Costin

despre lâte dările mari și mici ce se vor afla în pămentul nostru, (opere

**) Vedi documentele despre

complete: de

Domnița

V.

A.

Urechiă), T.-1, la domnia

Roxandra,; publicate de mine;p

IuY Lupu.

Bucuresci,

1890,

4
i,
p.

,

—

10 —

afară de birul 'ocârmuirei de peste an, şi afără de acelesă fie scutiți de dreş-care parte
din goștina oilor pentru acele sate, și de altă parte pentru goștina porcilor precuni „este
scris in acel document. Ja» apoi nau de malt acum, nici un folos bun naut sa [făcut
dupre acel aşedământ, căci dupe aceca dascălii aceia saii izgonit de la mănăstire, și
in locul lor saii adus din (era grecescă. Drept acesta noi cu statul nostru cercetând, cât

de buni ai fost acei dascăli de la Kiev în invățături, ce fusese la acea Sf. mănăstire,
inult lucru și mare

folos rămânend

de la denşii

pămentului

şi fiind-că acum călugării greci nici un folos de învăţătură
aduc, pentru aceea Domnia mea cercetând pentru aceea și
"-am miluit pre denșii cu cele mai sus scrise trei sate, ca
nâstră despre măruntele dări de peste lună și de iliș, şi de

nostru

ca aceia
vedând
să le fie
sulgiu,

şi

din a lor învățături,

pămentului nostru nu
netocmala şi lipsa lor,
în pace și de la Domnia
și de miere, și de uut,

și de câră, atară de darea ocârmuirei și alte dări așezate în pământul

acesta ce se vor

întâmpla ca să dee şi ei impreună cu cei-lalţi, iară cele de peste lună mărunte dări să [ie

călugărilor de la St. mănăstire pentru hrană și imbrăcăminte nesmintit în veci de veri.
lară spre acesta easte credința Domnici nostre celui mai sus scris Gheorgie Stefan Voevod

şi credința tutulor boerilor noștri: Ionașco Rusul Vel Logofăt, Stefun Noul Vel Vornic. i
Vasile Ilatman i Puvealab Sucevei, Chiviae Sturza îi loan Ilăbiişescu Parealabi de
Hotin, Buntăs Puveulab -de Neamţ, Goe Pavealqb de Roman, Ilie Septelici Vel Post.,

Grigorie uso Vel Sput., Aogăldea Vel Pahur.,
mati Vel Stol., Darie Căreţi Vel Comis.*
|
„

.

-

.

Solomon Băvlădeanul
”

Vel Vist. Sta-

*

Nu pusedem documente despre scdlele. ce aii putut existe în 'Țera românescă în
secolii XVI și XVII. Nu mai puţin însă noi afirmăm existența lor, de Gre-ce resultă
pentru
noi documentarea existinței de scdle, și aci ca și la Moldova, din numărul
mare al
grămăticilor (aduși la pagina 7 și 8), şi din. numerosele zapise și hrisove
scrise in limba
românescă anteridre Lui Matei Basarab, cât şi din primele codice și din primele
cârți tipărite
in secolul XVI *). Dăm în anexă o carte de judecată din 7151
(1643), in care se vorbesee
de un dascăl Pahomie, care aii invă(at, carte la miinăstirea
Menedicul, (jud. Buz) *).
Pe lângă zapise din secolul al XVI-lea, avem luerările
lui Coresi, cari sunt cel mai
necontestahil document despre existința încă veche a
limbei române serise, deci învățată

în scoli. Tetravanghelul lui Coresi, carte tipărită 7069 (1561),
cartea cea mat veche ce

avem în limba românescă, presintă o grafic, care repelim,
ia putul fi luer iure inițialâre în
limba românâsci 1, a lui Coresi, ci rosultatul la care ajunsese
scola română în scr ierea limbei,

Existinţa unci scâle în Bucuresci in acest secol o probeză
sciința de carte românescă a

lui Pătrașcu Vodă.

La acestă scoli a trebui

să înveţe și diacul

]ui Mihaită

serie despre acesta în 1581, unic în 22, Vagă-se de
ambii anexa BB.

Vodă,

carele

|

Diaconul Co esi tipărindu și operile sale în Brașov,
din lipsă de tipogrulie în Tergovişte,

a exercitat de sigur o influinţă deștept
ătore

Pentru

între românii din Ardeal

estinderea limbei române serisă, în Ardeal
lucre ză apoi un faclin

neașteptat :

*) Primele cărți române după Cipari
u din secolul XVI, sunt: Iavătătura
creştinescă
1546), Psaltirea de Coresi (Braşov), Tetra
vanghelul de același (Braşov) Tâlcul
evan eliilor
1580), Evangelia cu tâlc (Braşov 1580),
Palia 11 cărți a lut Aloisi (Orestia 1581)
Site
citim : Letopristul moldovenesc, cel
latinescşi unele îscâde de cronică
utilizate de Urechii
colul NVII, etc. "Datel

e tipăririlor din Cipariu nu sunt tâte exacte

(Sibiti
Bray v
o
în se-

,
Aia
Vegi anexa respectivă sub A, Vegi
|
'şi Codec Neagoianus de 1. Bian,
în Col Traj. 1$$
pag. 322. — Evangeliarul din Britâs
el museum, de la 1574 de Radu
Gramaticul tran cri en
Petru Cercel, (Col. Traj 1882,
pag. 48). Idem Foro Miclauşi,
identic cu cel din Sa
eprocuee în parte acest evan
Coresi
geliar în + Omiliarul» săi din!
15S0.—Vegi Răvaşul Banului
a
iurgiu
iaţ, din 1 Febr. 1600, , scris româ
Craio
TI
nesc
ânesce.e, (V ocea Romaniţ- “Crai
Craiova No. 16, Col. Traj. Ss
1883,
+

i

—
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calvinismul. În interesul propagărei sale se inmulțese iute tipografiile în Transilvania. Se
scie că loan Ilonler, născu în Brașov la 1498, a fost cel înlâiii introducător al
tipografiei

in Ardeal ') la 1553, Honter. așegdă prima tipografie în care incep a se tipări cărți, mai
vârtos latinesci. In interesul desvoliărei acestei tipografii, prosperă și prima fabrică
de
hârtie de către Fuchs judele Brașovului și Ioan Benkner, 1546. Acest Iohanes sati Haneș
“Benkner, cum îl numesce Coresi in Tetravanghel, indâmnă pre diaconul Coresi din
Tergoviștea să serie românesee împreună cu Tudor Diacul acâstă carte, Tetravaughelul,
Cu deosebire e mare mișcarea în sensul limbei românesei, sub impulsiunea, propagandei
calvine în secolul al XVII-lea, sub Racoți. Cărţile Lipărite-cu scopul propagandei, ori cât

neprimite cu bună inimă de Diserica or todoxă română,

probză un lueru, că românii din

Ardeal sciati cu mult mai d'inainte serie şi citi românesce, căci de altmintrelea pentru ce
sar fi tipărit asemenea cărți de propagandă ?
”
”

D. Vasile Gh. Bărgovan în disertațiunea sa citită la Adunarea generală a asociaţiunei

“Transilvaniei pentru cultura și literatura poporului român, ținută în Gherla la 29 și 30
August 1885, „dice, că românii din Ardeal abea de prin mijlocul veacului trecut incepuri
de a avea scoli românesei "9. Nu ne împacă acestă aserțiune, căci, incă o-lati, dâcă mail
existat sculi unde săi - inveţe românii ardeleni a citişi serie românesce, ore calvinii s'adlresati
la români incă din secolul al NYI-lea cu căr ți în limba românescă? Admitem că n'ati exista
scoli publice os "ganisale ; adniten că fiii de ivbagi nu puteată fi dați să înveţe carle la scoli
cunoscule, căci Domnii aveuii dreptul să”i ia «le la sedlă; dar acesta nu împiedică să fie putut
românul invăța a citi şi serie pe lângă popa sâi dascălul de la biseri ică, cu mult înainte
"de ce la Mitropolia. din Alba-lulia a existat un fel de seslii pentru tinerii ce dorea să se
„preoțescă,
|
$ și unde , învăţait cilirea cărţilor bisericesei, > cântările șiȘ tipicul,
e,

- Secolul al XVII-lea este in definitiv destul de bogat și în scoli și în produceri culturale
in Principate. ste secolul în care se tipăresc atâtea minunate cărți in lași, în Bucurescă și
in Braşov. Varlaam, Dositeiti, la Moldova; lucrările lui Radu și Şerban Greceanu la Munteni,
sunt de ajuns ca să ne probeze existinţa unui cerc de 6meni cari puteati citi cărțile tipăvite. Apoi unde, de nu în sedle se putea învăţa citirea și folosirea cărţilor ce se tipăriseră ?*
Dăm în anexă prefeţele minunate de la căr țile principale tipărite în secolul al XVII-lea,
căci ele tote se ocupă de limbă, se intereseză de desvollarea și de istoria ci ”).
Finea secolului al XVII-lea introduce cu mat multă putere, ca factor cultural, scola
bisantină, in Prince palete române. Marea scoli arâeii de la Patrizrchia diu Constantinopole,
ave discipoli numeroși în“ Moldova și era românescă,
D. profesor Febiozanu, a dat la lumină, —și sperăm că va continua a mai aduce nucă
contribuțiuni inte acesta, —numerdse informaţiuni despre rolul dascălilor greci și în genere
“a scolelor grece în Pr incipate. Numele Spăt. N. Mileseu, a Cantimireseilor sunt legale de
direcţiune a culturală grecă
7), .
.

Principalii daşcăli

gelolozia, Apirals

greci de la linca' secolului al XVII-lea

pag.

1868,

448),

sunt:

(învățător la Iași până la 1695). și: E remia Cacavela,

”

de la 1698 Ii

citați de age - (Venelnreay

Cherameos,

Nicolae

"Teodor'Trapezundul
din laşi -

învățător la seâla domnescă

'

*) Vedt Disertaţia despre. tipografiile românesci de V. Popp. Sibii, 1838, pag. 11.
**) Vegi Preotul român, diar bisericesc scolastic şi literar din Gherla, 1886, pag. .178,
*+%) Vegl anexa, litera C. La 1633 Dâmna. Elena scrie lui Racoți G. în românesce.

thyaniana, T. 1. Codex

Authenticorum,

pag. 62 şi 64. —. Column.

Traj

1873/4, pag.

*3*3) Vegi articolele - publicate de D. Erbiceanu în Revista teologică din Iaşt.
*3%%*)

Vegi Sathas, Vei

D, Cantemir în descrip,, Moldovei,

pag.

154.

(Bibl, Bat-”

170,

+

* Secolul al XVIII. Vechia sedlă a lui Vasile Lupu, continuă,
grecâscă, până la finca secolului al XVII-lea şi pâşeșce în secolul

transformată în scâlă
al XVIII-lea. In 'Ţera

românescă nu mai puţin exista sedla domnescă în Bucuresci. Un hrisov al-monăstirei Lui .
St. George, din 7216, Sept. 1, (1707), ne arstă pre Constantin Brâncoveanu interesân“du-se de acestă scolă domneâscă, care există cel puţin de la Şerban Cantacuzino *). —| Domnitorul acesta preface biserica St. George mărindto. și o inzestreză depunând în
Zeca din St. Mareo de la Veneţia, 30.000 de galbeni, ca cu dobânda acestor, bani, (care
pe atunci făcea 900 galbeni „pe an, iar talere 810), să. întreţină. biserica. Din acestă
dobândă însă Domnitorul dispune să se dea taleri: 300 pentru întreţinerea a „duoi
dascăli cari se va alla la scâla domnâscă, care S'aii făcut la St. Sava de aici din Bucuvesci....., care biserică este făcută şi innoită iar din ostenela nostră „La acestă scolă să se

dea taleri 300, însă dintre aceştia să aibă aședare la dascălul cel mare taleri 200 şi la al
duoilea dascăl taleri 1100, cari acești duoi dascăli, câte învățături vor fi datori să inveţe”

pre ucenici și în ce chip, lua=vor învățătură din patriarchicesca carte
a prea fericitului
patriareh al Sfi atei cetăți a Ierusalimului şi a totă Palestina, duchovnicescului
nostru

părinte C. Hrisant“.

Domnitorul dispune încă ca scdla, saii cel puţin cei duoi dascăli, să

nu încâpă a fi plătiți decât fârte târgiii şi anume la 1750,
Septembre 1, până atunci
plătindu-se numai servitorii Sfântului George. Dăm în anexă
întreg hrisovul dupre cum

Tan aflat trecut in condica Brâncovenescă de cărți și hrisâve, la fila
No: 410—441, care
condică se păstrăză la Archiva Statului ”)
Din

hrisovul

citat

aci vedem, că scola

plata celor duoi dascăli numai de la 1750,
- „să mai

se dea

publică
verse

...

sub

învățătură

Domnia

lui

)

la

disa.scolă

Brăâncoveanu,

Dotmnăscă exista la Sfântul Sava; şşi că prin

nu estea se înțelege, că până atunci nu avea

Domnescă.

aducem

Din

istoriciă

în anexe,

streini

la acestă

o

Pr ogramul de învețătuni al scâlei doiunesci,

recomandat

despre

pagină,

cultura

exivacte

de Const. Brâncoveanu

precum din hrisov saă vădut, acel intocmit
de „patriarchul Hi isanti.

di-

este,

La ce se reducea acest program putem vedea din
darea do semă despre sedla din Constantinopole, ce o dăm în anexxă, la acestă
pagină a nâstră ) .
x
“
Documentele ce posedim cu refer ințe Ja
scoli, mai departe din acest secol al xvul
- le: a
sunt, în ordine ehronologică cele uimălore:
Din

1736/7245, Noembre

Îi

|

23.

“ Grigorie Ghica Voevod,
prin Hrisovul - săi. din
245,
Noembre 23, qice că:
scutesce Mitropoliei Iaşi inai nulte
bucate, care aari întâmplarea. xremi
lor şi nevoile |
acestui pământ, ce este peste toți de
obște, aflându-se laa slabă stare; lipsi
tă de podsba ce
"se cade,
*) Minunat document despre cultur
a română sub Şerban este prefa ţa
căţel. «Cheia înelesulut,
de mitrop. muntenese Varlam,
dia 1678. Acesta arâtă că a reînf
iințat tipografia mitropoliei, şi: a
adus «dascălț de tipografies. Vegt
anexa lit. D, în care dim şi
altă minunată prefaţă a cărțeţ
»dlărgăritari din 7199 (1691),
cum şi lista tu turor. pubicaţiunil
or din secolul XVII,
**) Vegr anexa la acesti pagin
ă

sub

litera. E,

***) Vegr anexa respectivă sub litera F, .
Mie,
Idem sub litera u.

”

SE
E

e
.

IE

a

a

.

3

Pe lângă aceste scutiri de bucate dă Mitropoliei pe fie-care an 100 lei din vama cea
domnescă ; '/e la Crăciun și 1/2 la Paşce, săi fie de câră şi de untdelemn de candelă
„peste an,

„și încă de vreme ce sunt 2 scoli, aicea în oraş în Iaşi, una grecescă şi alta

slovenâscă, să fie dator Mitropolitul cel- dupe vreme, a area purtare de grijă șşi
"necontenită cercetare asupra dăscălilor ca să pute nevoinţă asupra ucenicilor să'i învețe
precum se cade şi să'ă- procopsescă, ca cei ce se tor face preoți dintre denşii să fie

învăţaţi şi pedepsiţi, să potă citi orenduiala Disevicei dupe cum se cuvine.
Şi pentru ucenicii de la amânduoă scdlele, cei cari se vor sili cu învățătura și vor fi

săraci, lipsiţi de cele
chivernisi - de cele ce le
alții cu Îmană, pentru
țiunea la viitorii Domni
- metr. ași), a

trebuincidse, încă să aibă grijă Mitropolitul ai ocroti şi ai.
vor trebui, pre unii cu lefă, pre alţii cu îmbrăcăniinte, pre.
ca să nu lase îmnățătura dintru acea pricină.“ Urmeză invocasă nu strice reggularea şi adaogă blestemul. (Docum. Lam aflat în

Boerii martori: :Sandul Sturdza Vel Logofăt, Iordache Cantacuzino. Vel Vornic,
Iordache Roset Vel Vorn. visnei,' Const. Ipsilamie Hatman şi Pavcalabul Sucevei,

Grigoraşeu Vel Post.,
Vel Vist., Lupul

Toader Palade Vel Spăt.,

Gheuca:

Vel Stoln.; Avistarche

Gavril Costache Vel Pal.

Costache

Vel Comis. .

1742. Un uric de la loan Constantin Nicolae Voevod din 7250, ridică dăjdiile de la
preoți șşi cler, și spre mulţămire pentru asemenea scutire cere, ca de acum

bisericescă având numai de grija sfintelor
și curaţi și fără prihană să petrecă și cu
vr ednicia lor precum se cade“.
Cu tot felul de învățături împodobiţi,
uricul dice, că fără de învățătură și fără

înainte „Ceata

Diserici, să aibă a urma „porunca sfintei pravile»
tot felul de îmvățătună împodobiţi, huminânul
.
A
presupune existința de sed. Ceva mai % departe,
de cunoscința ințelesului tainei bisericesci, să

nu se facă nimeni țireovnici și ipo-diaconi și diaconi, „şi care se or sili ca învăţătura,
făcându- -s6 preoți iscusiți şi cu totul vrednici,

uniă ca aceia vor avea şi mai multă

mâlă*,

:

ie

A

|

"Te-ai aștepta, dupe “asemenea aprepuire a invățăturei, să'ți spue hrisovul cam unde și
cât să invețe fie-cine, dar el îţi dă apoi o decepțiune, căci pentru ceice doresc să intre
- în serviciul bisericei, ca să'și ajungă scopul, nu li se cere de cât oo pregătire înîn sovoc de 40

de dile ”).
„"Trebuinţa de învățătură incepe a o simţi inti”a duoa jumătate a secolului al XVIII-lea,
nu numai Domnitorii, ci și simplii particulari. Așa aflăm între 1748 și 1750 o danie in
favârea

unci

înființări

de. scâle

in Ţera

românescă.

Sandul

Bucșănescul biv

Strdar” și

Jupâneasa sa Maria, zidesc biserică la noșia lor, Schit la Berislăvesci și dându'și tâti E
averea acestei: mănăstiri și mal lăsând venit din mai mulţi munţi la mănăstirea Pante- |
leimon, dispun

:CNI

ae

ÎN

_ „Incă măi orânduesc și acâsta, caa din. copiii să raci, fără părinţi, cari nu ar avea nici
un fel de chivernisâlă, să se alâgă G copii, să se învețe carte la Schit, la dascălul ce vop |
aședa 'epitropii, cu o induoită simbrie, pentru procopsela ucenicilor acestora, și ori-eare va.
invâța cum se cade, cine din aceia va vrea să rămână în schit pentru preoție și călugărie
să fie primit, iar cine va vrea să iâsă, să fie slobod să se ducă unde va vrea și în locul
fieș-căruia dinti'aceia să se găsâscă altul, ca nici odinidră 6 copii din învăţătură să nu
lipsâscă din orenduiala acâsta şi hrana acelor

6 copii să fie de la Sfântul

Schit, atât chi-

vernisela mâncărei şi a odilhnei lor, cât și tâtă purtarea de, grijă a imbrăcămintei lor, ca
„DU Cum-va să se pricinuiască lipsirea vre-unuia din nechivernisâla mâncărei sâii a îmbrăcămintei, (Veţi anexa la acestă pagină a lucrăreă sub [H.).
”)

Acest document se pastrez

la Episcopia

Roman. în pachetul No. 49.

a

Vă
ae

Limba elină întempină

către finea junătăței

,

întâia a secolului al XVIII-lea” vesistenţi za |

de a se estinde și a înlocui limba slavonă din sedlă. Istoria ne arâtă lupta, când ascunsă,

când fiţișă, a boerimiă și a țărci contra Domnilor greci, acestă reaoțiune trebuia să fie
sporită, nu numai din simţimenat naţional, dar și din diua când -Husia deveni un factor
politic in Orient. Indărătnicia boerilor români de a învâță grecesce o documentezi
actul
de ln Constantin Niculae Voevod Domnul Muntenese, din 11746, Mai 9, în coprinderea |
urinătore :
,
ÎN
PC
„De vreme ce în pământul nostru vedem că de lu o sâmă de vreme toți feciorii
de boeri
"Suit răcit de către invățătu ră, la care mai inainte totă boerimea avea multă
plecare spre
iși da pe fiii lor, ca să învețe și să se procopsescă la carte elinâscă,
iar acum nu ne putem
pricepe din ce pricină sait lenevit atâta părinţii cât şi feciorii lor a urma
acestei bunătale
de tolos'și de podâba nâmului boeresc, în cât ati rămas mai
proşti lu învăţătură decât
alte trepte mai de jos; ce dar'am socotit cu toții de ubşte ca
să înnoim și să aducem iar
la starea cea de mai inainte pe feciorii de boeri, pentru
ca să nu rămână de tot în prăpastia învățăturei şi să fie nai jus decât alte nemuri, dupe împrejurul
ţ&rei nâstre; de

vreme ce învățătura este podâba și insufleţirea cea mai de cinste la feciorii
„de boeri, ca
wri-care fecior de Duer, aii din cei cu părinți, at acei fără părinţi, de
nu se vor sili să

up

la invâțătură

şi să învețe

carte elinescă

cu

tot temeiul: ci pe deplin,

să nu fie

vrednic a se înălța la stepena Doerici, nici
a se primi în. orenduiala curţei, că și M. $.

P. Inălţatul nostru Dumu
iar mal ales pentru invățătu
scdle de limba elinescă, ca
Ci dar, în seire Lutulor de

Io Constantin Nicolae Voevod,
a și cinstea feciorilor de boeri
să nu mai potă găsi nici unul
obşte să fie, căci care din boeri

pentru tulosul patriei nostre,
ati aședat și ati întemeiat atâtea
pricină, că nu are unde învăța.
nu se va sili să dea pe fiul săi

la învățătură, s6ă din feciorii din boeri, cară vor fi fără
părinţi, nu se vor sili spre invățituua

elinâscă, a invăța pe deplin cu tot temeiul, acela
va fi lipsit din orenduiala curței
și nu se va primi nici odinidră la trâplă de cinste.
Tare cari vor fi sirguitori și vor sili la
invețătură, acela să aibă a se cinsti cu divegiitorie
dupe invrednicia învățăturei, Care
hotărire fiind alesă și socotită de t6tă obștea
boerimei, dinti”a nâstră bund-voinţă, me
rugăm M. S. prea inălțatului
- nostru Domn ca să o intărâscă și M.
S. cu pecelia și iseiilitura M. Sale, ca să fie nestrămutată,
Na
„
Maiti în 9 ile, leat 7254,
Domnitorul întăreșee anaforaua în aceiași
di de 9 Mai 71524, dicend că: „Accstă
hotii
rire ce aii făcut D-lov cinstiții și credincioşii
Voeșii cei mari ai Domniei mele pentru
!
„feciorii de boevii, printr'acestă cuvte,
cunoscând'o Donric meu, că este bună
şi de folos,
"oa întărit și Domnia n ted cu
pecelia și iseăliluva Domniei
mele, ca să fie nestii=:
mutată”.
a
Ă
|
Actul acesta e semnal (lucru de mir
are) de boerii cei mai buni români,
ca Marele V ornie
Iordache Creţulescu, Marele Ban Grigo
re Greceanu, fostul Marele. L
ozofăt Iordache
Dudescu, fostul Marele Vistier Const
, Năsturel, Marele Crucer C., Brân
cove
anu, Marele. .
Logofăt B, Văcărescu, fostul Marele
Paharnie Șerban Cândescul, fostul
Mare
Paharnie
Ştefan Dudescu, fostul Mare Stoln
ic Radu Cornescu, fostul Mare
Stoln
ie
C. Obedeanul
tostul Mare Comis Stefan Văcărescu,
fostul Mare Aga' Const. Cornescu,
fostul: Mare
Serdar Iordache Cantacuzino, fostu
l Mare Şatrar Const, Cândescu
, fostul mare Şatrar
„Nicolae Creţulescu, Badu Vă
ărescu al duoilea Logofăt, “Toma
Cantacuzino al treilea
Vistier, Pană F ilipescu Vătat
de aproyi, Mihaiă Cantacuzino
Cenuși de aprodi, elc., etc.
Tot familii curat romănexci
ati semnat acestă anatora, lice
ul că ati tăcut acesta din
bună
"pr
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voinţa lor. Precauţiunea acâsta de a declata actul eșit din propria lor voință, ne probeză
loemai contrariul, că ati cedat stăruințelor Domnitor ului. Acesta deschisese mumerâse scâle
cu limbă elină și boerii nu'și trimeteaii copiii la ele... Vodă provâcă anaforaua, ca să nu
„ia asuprăși odiosul obligațiunei... Din chiar resuluțiunea ce pune pe anafora, unde dice
că
„ucâstă hotăirive ce ati făcut I)-lor einstiții și eredinei ioșii boeri.....*, 'so vede domirit
planul: Domnitorului;
De altmintrele, noi nn suntem neinulțămiţi, că acest Domnitor indemna boerimea să
înveţe carte, fie și elinâscă, dar cine era să mai trimită pe feciorii lor la scălii decât chiar
numeroșii subscriitori ai anatoralei ? Afară de ci nu credem că mai rămânea prea mulți
bveri, și deci, incă odată, anatoraua de mal sus o considerăm ca o învoială a țărei cu
Domnul de a învăța la scolile pre cară până acu le văluse boerimea română cu ochi
răi *),
La anii 1727 incepuse domnia lui Gr. Ghica în Moldova. El se ilustrase reorganisând secolele. În domnia a treia, revenind asupra primci organisaţiuni, Grigore Ghica dă

un noii hrisov la 1747. 'Avend a ne ocupa mai departe de acest al duoilea hrisov, nu

facem aci speciala menţiune despre organisarea din domnia intâia, avend a grăi mai incolo
despre ambele acte.

1742. Const. Mavrocordat din Moldova, incă se ocupă de scoli. loan

Neculcea serie :

„Aaă socotitai, JM. S. Constantin Vodă pentru scdle de învățitură de le-ati. mai intărit, secolele cele elinesci şi cele slavonesci *).
.
Aşisdevea « cit mai făcut scdle de învățătură latinesci şi arăpesci, şi ai dat scire
utulo» mazililo în totă țâva, ca să'și aducă copiii la învățătură la scolă, ca să înveţe
ori-ce limbă ce “i-ar fi voia, **) pentru ca să se „afle dinenă învăţaţi şi în pământul
nostru al Moldovei, precum sunt şi prin alte ţări şi părţi de loc ; iar dascălilor li se
«ui din visteria domnescă“ .
o
- Const, Mavrocordat de și grec, Enache Cogălniceanu ni'l arată iubind cultura românescă.

„EL Sa apucat de capul preoților săi jnveţe carte, frămentându-se în tot chipul; întâiași

dată ai poruncit de ait scos pe eromonașii călugări greci de prin mănăstirile cele mai,
ânduind preoți de mir, dicend că grecii când tămâiază în biserică, pe muieri stati: câte
a minut inaintea fiește-căria muiere de o tămâiază și o privesc din tălpi până în cap;
punând şgând răi în capul lor asupra acelor muieri“
„* Domnitorul iubitor de carte aii pus pe ispravnici să cerceteze in judeţe pres preoți
“ despre carte, hotărând să trecă la bir pe toţi cei incapabili. Umblaii preoți învățați prin
tite ținuturile să vadă ce fel de cetenie. fac preoţii pe la biserici. „Nu putem serie ce
[rică trăgeai bieţii preoți, că se apuca la bătrâneţe să invele carte "y.
| Dintre rarii Domn cari ati favorat cultura Propr ie română, Const. Mav rocordat, nu nu-

mai nu impune în biserică limba grecă ci incă poruncesee „de aii adus şi cărţi pe înţeles

din țera românescă, ecci în Moldova nu se afla evanghelii,
dând poruncă

Mitropolitul,

”) Acest document se păstreză. îîn original la archiva
iunea istorică, sub No. 20,
:
**)

Nu

urmeză

că

de

scâla

apostolii și leturghii, *)

acelea cărţi să. le citescă pe inţeles pe la biseriei,*

moldovenâscă

nu,

stai.

Statului între actele diplomatice din sec,
îngrijit,

tocmai dând afară din biserică pe călugărit greck, (let. tom.

căci

III, pag.

E.

Cogătniceanu

198).

ni

|

arată

!

++) Ce le-ar fi voia ne arctă puţină. plecare a mazililor către, limba grecă.
***) Let. III, pag. 198.
***7%) In ţera românescă se ilustrăse Antim Ivireanu fondatorul de tipografie,
La Buztii la 1702 se tipărise Inviţătura preoților despre 'septe taine; la R.-Vâlci în 1706 un
Politjelnie ; la

1712

în

“Târgovişte, Octoichul ; la

1741

zania în. Bucurisci şi alt leturgiar, etc.
In Moldova, literatura bisericescă este la începutul

Leturgiarul în Ru Vâlcr;

apol

la 1742, Ca-

”
secolului al NVIII- lea îîn mare scădere.

Şi nu numai la
Mavrocordat, ci ai
la epavehia lui,
stamp.“
Incă pe timpul

atâta Sa mărginit. bine-făcătârea impulsiune culturală a lui Const.
ordonat Mitropolitului și Episcopilor „să se facă tipografii fioste-ca re
ca să tipăvâscă cărţi, pe înțeles, şi asa sait apucat de că feel
.
o.
9
.
vu
.
,
.
a
.
,
.
se
cae
lui E. Cogălniceanu
funcţionati. tipografiile înfiinţate din ordinei lui

Const. Mavrocordat.

|

Următorul Doinn Ioan MavrocordaL ”, dupre cum resultă din hrisovul secolelor. lui Gr.
Ghica din.1747 de care vom vorbi mai la vale, s'aii ocupat și dânsul de scâle. lubitor
de.
lux, Ioan Mavrocordat ati îmbogăţit biserica cea mare a curței cu picturi, cu
veșininte ca
marca țărci, ete. Neculcea nu ne spune însă ce anume aii făcut pentru scâle,
iar Gr.
Ghica care” urmeză in:tron, în hrisovul săii ne spune, că aii dispus şi el ca și Constantin
Mavrocordat fratele lui, să fie plătiţi dascălii din visterie, și cii acesta ati pricinuit
căderea sedlelor din nepuitința visteriei de a plăti -lefile dascălilor,
x
.

lati Ioan Mavrocordat succede intru a 3-a Domnie Gr. Ghica...
|
„
Forte scurtă fu domnia acesta, abia numai 3 luni dură ea și se sili
să capete domuia

'Țăreă românescă.

EL isbuti a'o dobândi

. Mavrocordat într'a 3-a domnie. :

"Ati fost însă de ajuns lui Gr. Ghica

și fu înlocuit în “Moldova cu

Constantin

o

Vodii

|

aceste puţine

luni de domnie in Moldova ca „Să
vrepârte atenţiunea astipra scolelor și să dea în
privinţa lor un hrisov imporliul » de care e
rendul să ne ocupăm.
!
Iirisov

„Aoi, Grigorie Ghica

de

la

Domnul

Grigorie

Ghica

Voevod

Voevod Boj. Milost. Gospodar, zemalii Molda
uscoi.

Facem scire
tutulor cui se cade a sei pentru rândul seslelor
de învăţătura cărţei, de vreme ce în țera
acesta
|
din nepurtare de grijă a Domnilor, neobi
cinauindu-se ma i dinainte vreme a
se.
„ „tinea scăle de învăţătură, era multă
prostie, că şi cei puternici, ce cu puter
ea lo» [ineu
* - dascălă pentru copiiă low, încă și cu învăț
ătura cea desăvârșită nu se procopsea, rămâ
i
cei mai mulţi tot neinvățaţi, ia» pros
ind
timea cu totul se afla lipsită de podob
a învăţătuvei...
| î Şi fiind-că scâlele sunt ca d fântâ
nă din care se adapă obştescul norod
cu indestularea
1 înv&țăturei şi a înțelepciunei, care
învăţătură îl face pe tot omul a cunâs
ce dummnegeirea,
| ; „a pricepe legea cea pravoslavnică,
a procopsi pe 6meni cu înfrumusețarea
vorbei și practica
cuvintelor,a învrednici a se face preoți.
iscusiți și dascăli învățați, de la care
| ; folos, atât bisericesc cât și
curge mult
politicese. Cu -puterea învăţăturei și
sfinții părinții ati biruit...
| eresurile și ai luminat sfânta
biserică, împodobind'o cu multe
canâne de cântări și laude,
și pre toţi ne îndemnă și ne învaţă a
ne sili

cu învățătura. Acâsta rivnind și Domn
care dupe ce Dumricgeiasca pronie
ia mea,
ati rânduit a ni se da stepena domni
ci acestei țări,
indată atuncea în: domnia întâi
, am cercet

at și, pentru aşedământul secole
întâi am fost făcut acest aşed
lor, şi .
ăment, renduind şi aşedend
să fie patru scăle cu patru
dascăli, una clincscă şi alta
grecescă, și alta slovendscă, şi
—
alta românescă, ia. lefa
_%) La Mitropolia de la aşi
se conservă un hrisov de la. I6
Ioan Voevod, din 7252/174
21, (0 mare în limba română,
4, Aprilie
cu sigilii mic roșu), Prin" care
scutesce bucatele "Mitropo
condiţie să. pomenescă pre părin
liey,. cu
ţii săi Nicolae V,' V, şi Dâm
na
acelui a Pulcheriași să
duoă scâle, de care pomenesc
țină cele
e apr6pe în aceleaşy vorbe, cum
le-am aflat - menţionâte.
anteri6re.
în. hris6vele,

i
dascălilor se renduise asupra

=

Voerilo» cu Doerii şi a dregătoriilor. Dar pe urmă cunos-

noscend, că cu. acest aședăinent nu vor putea sta sedlele, fiind-că era cu supărare și
Doerilor se pricinuia “smintelă şi cu schimbarea: Doerilor, și neputându-se scote banii la
vrâme, nu lipsea jalobile dascălilor,și vălend domnia mea că se dă o pricină de slricare .
scolelor, și fiind trebuinţă a se găsi alt chip de aședăment sclelor mai intemeiat și stă-

tătoriii, am socotit domnia mea, luând blagoslovenie:și de la preaoslinţia sa părintele

Mitropolitul țărei și a sfinţiilor sale Episcopilor, și cu tot Sfatul nostru,

D-lovsale hoerii

„cei mari, am ales hotirind aședarea sedlelor dle s'ati fiicut intr'acestași chip. Fiind-că până

la acea vreme preoții plăteaii dajlie câte patru galbeni pe an, «noi galbeni la Sfântul
Gheorghie și duoi galbeni la Sfântul Dimitrie, Saă ertat dajlia lor, ca să nu dea ci altă
dajdic, fără numai câte un galben de preot și de diacon, numai o-daţă întrun an, sedlelor,
care bani săi strângă, slinția sa părintele Mitropolitul, și să plătescă lefile dascălilor și
din banii ce mai prisosese din lefile dascălilor, întemplându-se la acea vreme aicea, și
veposatul fericitul intru pomenire sfinția sa Patriavehul Sfântului Mormânt Kir Hrisantie,
dupe cererea și pofta sfinției sale sait orenduit să se dea una sută lei pe an ajutor și
Sfântului Mormânt, pentru” sedlele de acolo, şi alţi bunăce va. mai prisosi să fie de
chivernisela copiilor stviini şi săruci, pentu îmbrăcăminteu şi Ivana lor, care aședăment sai întărit și cu hrisovul Dowmniei mele, a nu se striunuta, și acestă așegare fiind
“socotită cu bună renduială, nu era să dea nici odată smintelă seslelor de vre-o zăticnire.
suit stricare, Numai, dupe mazilirea ndstră, viind fratele nostru Domnia sa Constantin
Voevod, și socotind să facă alt așelăment, făcând rânduială a se plăti lefile dascălilor de
la visterie, și să nu se mai supere pe preoți, cu o nădejle că va putea birui visteria, ati
stricat așelarea nostră. Dar pe urmă viind fratele nostru Domnia sa Ioan Vodă și visteria,

32747

dupe cum pururea se află eu multe trebuințe, nu sati putut plăti lefile dascălilor de la

visterie, și aii dat o pricină de strămutarea sedlelor. Ci acum dar miluiud Dumnegeii de
am venit şi cu a (reia domnie la strămoșese scaunul nostru, şi cercetând de rândul
secolel
m'am: or,
suferit a rămânea oraşul acestu fără. sedle de învățătură, ci am tocmit
„şi am aşedut iarăși acele patru sevle cu patru duscăli, precum caii fost maă înainte,
și le/u dascălilor am orânduit'o iarăşi de lu preoţi, ertându'i pe dânșii de alle dăjdii,
si dee că numai un galben intrun an pentru scole, însă dece potronică la sfântul Gheorghe
și dece potronică la sfântul Dimitrie. Care bani săi strângă slinția sa părintele Mitropoliul
ce va fi, și de Ia sfinția sa să ide dascălii lefile lor, însă dascălul cel mare elinese 300 lei,
si al duoilea duscăl 190, şi duscălul slovenese 130 lei, şi cel vomânese 100 lei, şi aceşti
bani pe jumătate să li se dee In sfântul Gheorghie și pe jumătate la sfântul Dimitrie, şi
din cei-l-alţi bani ce mai prisosese, tot pe renduiala ce fusese mai inainte, 100 ei pe an,
să se dee la sfântul Mormânt pentru sedlele de acolo, și să se chivernisescă și copiii cei
străină și săraci cu hrana și îmbrăcămintea, purtând de grijă.să fie şi acestora tată însuși
sfinția sa părintele Mitropolitul. Jusă ce va coprinde trebuinţa copiilor celor străini și
săraci, cu'izvod gospod să se rinduiască, să”i dea sfinţia sa şi să facă căulare și secolelor, -

luând sema dascălilor de duot ori întrun an, cu ce fel de silință se pârtă asupra inv&ţii-

turci copiilor, și fiește-care copil cum se învaţă, și la ce spuresce, Datoria sfinţiei sale să
fie a cerceta aceste tite și-a le aședa. Insă socotindu-se că unele ținuturi find depărtate,
mu pol a ajunge toți locuitorii cu copiii lor la secolele de la Iași, și mai vârtos cei săraci.
firă putință, și pentru ca să cuprindă, să se împărliștscă toți de acestă milă, sasi socotit
lu trei Episcopii « (&rei săse mai șede trei sedle slovenescă şi vomânesci, la trei kpiscopii: lu Jtoman şi Rădăuţi şi Iluşi. Pentru care să aibă purtuve de grijă sfinţiile
sale Episcopii a găsi dascăli învăţaţi la slovenie ori şi lu vomânie,'
ovi din cei eşiți
„din sedlele de la Iași, ori dintv'ulţii, şi să se așede la fiește-care Episcopie câte o seslă de

învățătura copiilor, şi acei trei dascăli de la acele trei sedle, să fie datori a se sili cu

învățătura copiilor, atât cu serbia cât și cu românia,

și I6ta lor sati renduit câte 80, lei

de dascăl pe an, care bani săi ia pe jumătate la Sfântul Gheorghie și pe jumătate la

Sfântul Dunitrie. Insă sfinţia sa părintele Mitropolitul să dee acei bani din banii preoţilor,
ce arată mai sus, la mâna Episcopilor, și Episcopii să plătescă dascălilor, și acei dascăli

să aibă și scutelă de birul visteriei, nică un” ban să nu dec, numai să păzescă slujba lor
- grijindu-se de învățătura copiilor, și iarăși sfinţiile sale Episcopii, să facă necontenită
.
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tercelare scslelor, adese luându-le s&ma, cum învaţă copiii și La ce se sporesc, ca şi dascălii

să se silescă, și copiii să se procopsâscă cu învățătura lor. Iar prăvitoriu şi zapeiu cu
puterea domnâscă a se împlini aceste tote, să fie- Vel Vist. și când sa plini anul, si aibă
a lua sema acestor bani, ce, unde saii cheltuit, și ce ait rimăs, și izvud limurit si arate
la domnie. Ci dar precum-s'ati aședat rânduiala acestor scâle, să ştea neimnulală şi nestriii-

mutată; iar cine s'ar işpiti a sfătui într'alt chip, ca să mute și să striimule acestă pomană,
ce sait făcut de folosul obștiei, care este pol6ha țărei şi cu odihna și nesupărarea hocritnei,
și cu odihna preoţilor, lipsindu-se de acea dajdie ce da mai inainte, și fără paguba ţărei și
"a visteriei, cine va îndrăsni a se atinge de stricarea acestui așegăment, şi dintru a căruia
pricină se va lipsi acest folositoriii izvorii, ori domn va fi, ori bveriii stătuitoriii, unii ca
aceia să aibi blăstimul sfinților părinţi, celor 318 a Soborului a totă' Lumea «de la Nikea,
şi de ai noștri a patru, a țării sfinți Arhierei, cară sait isciilit mai jos, ca de un.Sobor si

fie daţi anafemii. Şi întărim hrisovul acesta, întâiii cu a nostră încredințare: Noi, Girisorin
Ghica. Voevod, şi cu a prea iubiţi fiilor domniei mele, Scarlat şi Maleiti, și cu tot statul
nostru, boerii Divanului Domniei mele, D-lor Costachi Razu Vel Vornic de ţâra de jos, i

Radul Racoviţă Vel Vornic de țera de sus, i Gheorghie Iatman i Păreălab Sucevskii, i
Alistar Hrisoscoleu Vel Spat., i Enachi IIrisoscoleu Vel Post., i Dimitrachi Călnășui Vel

"Ban, i Dimitrașcul Paladi. Vel Pahar., i Vasilie Noset Vel Vist., i Ilie Costachi Vel Stolic,
i Vasilie Razul Vel Comis. Şi pentru mai mare întemeiere am poroncit cinstit.şi eredinciosului boerului nostru D-sale Sandul Sturza Vel Logofăt, ca să serie şi a nostră pecele
să pue și sati scris hrisovul acesta aicea în orașul Eșilor, în a treia domnie a domniei
inele, de Gheorghe Vrabie Logofăt de taină. Veleat 7256 (1747), Dechemvrie 25.

Noi, Grigorie Ghica Voerod.
. (IL. P. Gospud.)
”
„Nichifor Mitropolit Moldariei.
Jucov piseopul Nădăuţului.
Ioanichie Ipiscopul Romanului.
„Dorofei Episcopul Iuşului.

o

Iscăliţi şi toţi Voerii de sus avătuţi.
Procit. Vasile Vasilev Buihiescu Biu Vel Vist, a
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"Grigorie Gica începe
î
a “domni iîn 1797. De sivur în
de la finca secolului al NVIl-lea şi care se termină cu
urma invasiunilor polone, Moldova “a trebuit să vadă
mai ales de pe la mănăstiri și schituri. Un hisov de la
3. ”), ne arâtă cum aceste

urma evenimentelor memorabile ,
pacea de la Carloviţ. (1699), în
închigendu-se momentan. secolele,
Antioch Cantemir din 1700, Iulie

monăstiri și schituri se pustiiseră și se împrăștiaseră călugării

și călugărițele... Ast-fel, nu facem dificultate a recunâsce domniei lui Gr. Ghica, 1727,
meritul de a fi restaurat sedla publică în Moldova* ,

- Imtu”a treia domnie el dă hrisovul de care ne ocupăm, în care ne arătă, că la prima domnie

ou ganistsase secole cu patru dascăli pentru limbele elina, grâcă, slavonă și românescă. Boeri_nu voiaii să dea
era

banii

plătiţi. Acum

penitru

Domnitorul

scoli și de la visterie

nu era de unde și deci dascălii nu
formâză un alt fond pentru: întreținerea celor patru scâle, *

renduind, că tot preoții să dea câte un galben pe an, pentru scdle, în ducă renduri, la Sântul Gheorghe și Sântul Dumitru, iertând elevul de ori-ce alte dări.
Cu noul ris sov din 1747, Decembre.25, bunul Domnitor reinființeză nu numai cele .
patru sesle din Iași, ci încă și. câteo scdlă cu limba slavonă și românescă pe lângă Episcopiile Roman, Rădăuți șiș Iluși,y pentru ca să potă învăța. și copiii din Hinniturile depărtate
de Iași.

„_

"Tote seslele sunt puse de hrisov sub inspecţiunea prelaţilor. zi i plătese lefi le şi anume:
dascălului mare elinesc 360 lei, la al duoilea 120, dascălului slovenese. 130 și celui
'vomânese 100 lei, iar dascălilor de la Episcopii câte 80 de lei. pe an de fie-care. Marele

-Visternic are inspeețiunea supremi asupra scâlelor şi este însărcinat cu cercetarea semilor
anuale,

,

„Cu bună semă,
s
în tote aceste scoli, reorganisate la LAT, sse învăța nu numai limbele,
. ci și ceva sciințe, ȘI mai ales socoteli. Nu avem însă nici un document pentru programul
acestor secole; -

Me

.

Despre organisarea sedlelor sub” Gr. Ghica V.Y. în d-ia Domnie, pentru limbele elinscă, .
slovi enescă şi moldovenâscă, și despre prefacerea adusă acelei organisări de urmașul lui Gr.

Ghica, Constantin Mavrocordat și apoi despre revenirea la vechea intocmire sub nuoa
Domnie, a 2-a, aceluiași Gri. „Ghica, face menţiune Mitropolitul Gâvril 1774, Apr ilie, înti?o
scrisore a sa către FelImarechalul Rumanţior. Vom aduce: integralmente . acest act ceva,
mai In vale * )
”
.
.
4

“La anii. 4749 Gr. Ghica fiind Domn în Ţera muntenescă, dete un important uric. relativ
la scolă; acest hrisov pre care îladucem integral în anexa lit. K."")arâlă, cum sedlele elinescă și

-: slovenâscă ati existat mai inainte de el,și că le renduesce ispravnie și purtător de griji
„pe Mitrop. „Ungro-Valachiei Neofit. Acesta are să adune darea de la preoți pentru scâle şi
să împarță lefile la dascăli şi anume :
Dascălului celui înteiti al invăgăturilor celor, filosofice, simbria
lună 45 taleri,

cea dupe tocmâlă, pe

Dascăluilui al duoilea de învățăturile gramsatice, pe lună 20 taleri.
E)

Dim

acest document 4în anexa respectivă.
“Visita în (Cră a patriarchulul Crisantie, credem că: a putut contribui
în domnia” de la 1727. Vegt Mustea let. tom, 3, pag. SI şi 82.
a)

++) Vegi Archiva românescă tom. I, pag. 231. .

la! reorganisarea

seoleloe

-

La scola
sla slovenescă
slovenescă
câte 10 talere.

lala

du duoi dascăli, , din din care unul pentru românesee,

Deci totala cheltuială a lefilor pe un an era de 1020
-

.

.

oa

:

pe lună

fie-care

taleri.

sn
T
CO
21.
sub No.
Acest uric se păstrezi la avchiva Statului, în secțiunea istorică,
a

+

La 1749, aflăm în Iași o mişcare scolară, care ne pune în mirare. De și Mitropolia țerei
a încăput pe mânile unui Mitropolit grec, în contra deprinderilor bisericei moldovene,

acesta, Nichifor Mitropolitul, stabilesce o specie de obligativitate a înviţămentului și anume
serie la protopopi ca să facă catasrafie de copii.. Copiii proslimei, de la 3 ani în sus, să
mergă să învețe carte lu Sfântul Nicolae,la Sfânta Vineri şi la Stântu Sava. Obligalivitatea
învățământului pentru copiii piostimei nu este indicată pe cât timp are a fi, iar pentru
copiii de mazil, de neguţător și de alte bresle de cinste, obligativilatea va fi de Dani, adică
de la 3 la 12. Pentru feciorii de preoți obligativitatea va dura 47 ani, adică până la versta
de 20 de ani a copiilor.

|

|

|

Mă

Puţine exemple găsim în Europa întregă de aplicarea obligativitiiței la epoca
în care ea
era allată și aplicată în laşi. In Franţa aă fost date ordonanţe, încă
în 1095, 1698 şi
1724, deobligativitate la învăţătură; dar acestă obligativitate era numai
penten copiii fauniliilor de religiune reformată, cari erai aduși cu de-a sila la secolele
calolice,: pentru ai
- converti la catolicisan. Mai târdiit mult, constituanta se pronunța chiar
contra ohligativitiiței,
" Intrebarea obligulivităţei este agitată în Franţa cu mult mai târdiii
de 1749, adică de
data actului lui Nichifor Mitropolitul. |
lată întreg actul important de la 1749, dupe copia ce noi
mai întciit am scos'o dupe
originalul ce am descoperit înti”o ladă de la Mitropolia din
Iași. D. profesor Erhiceanu,
dupe ce a fost fiicut atent asupra existinței unor asemenea hrisâve
la Mitropolia din lași,
s'a ocupat şi aii publicat unele din ele în Istoria Mitropol
ici Moldovei, dar publicaţiunea
acestor documente, regretăm că o afin în cea mai mare
parle greșită. Preteriin deci, a.
da documentul de la 1749, dupe propria nostră copie.

» Nichifor, din mila lui Dumnedeii Arhiepiscop şi Mitropolit
a toli Moldova

, Smerenia
nâstră, dupe datoria părintes
ce că
avem a purta de grijă și a învăţa spre cele folositore
ale sufletului ; de vreme că omul din linerețele lui spre
cele râle iaste rivnitoriiă ; iată că
am socotit și am orânduit pentru purtare de grijă
oilor celor cuvântărețe, la Sf. Nicylae,
şi la Sf. Vineri, şi la Sf. Sava, să fie mai mare şi purlător
iti de grijă pentru tsle lucrurile
cele nccuviincidse, din care curg vătămarea sufletul
ui, și molifta. ta preote „ ..
care te-am orânduit după învățătura nostră, cu
mare cereare să ici aminte de aceste trei
popore înti'o săptămână de duoă ori să intrebi și să
cerci, măcar că din inceput, de multe
ori și în câte-va rinduri

vam învățat, iată și acum iarăși v & învăţăm
şi v& pomenim âuteii pentru cei ce vor avea ţiitori și pentru
amestecarea de sânge și pentru copii nebutezaţi și pentru altele câte sunt bisericesci ;
pentru 6meni străini ce vor veni întru
aceste
popâre, atât pentru creştini cât şi pentru
cei de nâmuri străine : pentru creștini
să aveţi
a ne însciința pe noi, iar pentru eci de neamuri
străine să însciințați pe D-nii boiari, slujbaşi, adică la D-lui Vel Aga. Aşișderea
și pentru copii ce star afla întru: aceste
popâre,
copui prostimei din trei ani în sus, insă
care nu va fi de hrană, să faceţi isvod anume,
mârgă să inveţe carte, adică învățături
să
ereștinesci; care vor fi de Mazil, de
neguţiătorită și
de alte bresle de cinste, sii mârgă să învețe,

itot entre
copilul
[

însă de vârsta de la 3 ani în sus până
bn 12

când
cand

e e îiEeor de praţ să ee tate cana

a Sus

iîlt boteză
boteză o paran șisi lalada
sitaa Junei. e cn otă cununia = parale şi de
qi ântâiti
patru bani, să imparți cu preotul

poporului, adică 3 bani să ia cel ce boteză,și (| ban să ia molifta ta. Iar neurmând

învă

țăturei n6stre şi se va intempla cât de puţină pricină, te voii canoni și bisericesce,
acesta și blagoslovenia smerenici nâstro să [ie (sfie) pururea cu molifita ta.
U. as. Leat (7257) Iulie 6.

De

Nici or Mitropolit Moldaviei.
(Archiva Mitropoliei de Iaşi)

Mişcarea scolară din prima jumătate a secolului al XVIII are influinţi culturale, ce sun- :
lemn datori a le documenta, mai cu sâmă pentru Moldova.
Constatăm existenţa unci tipografii condusă de un harnic și priceput băi bat Duca Sotiriovici *), Iordache Cantacuzino, boer învăţat, protege mult petipograful Duca, pre careil

și cunună și'l dăruesce cu mai mulţi țigani robi. "Tot Cantacuzino recomandă pe tipograful Duca Mitropolitului Iacob și prin protecţiunea acestuiaşi Domnitorii români acordă
lui Duca Sotiriovică hrisve de scutiri și privileghii. Aşa, noi. mai âtâii am aflat, la
Mitropolia de Iași, hrisovul prin care Constantin Cohan Racoviţă V. V. confirmă lui So=

tiriovici privileghiile acordate lui de către Domnul anterior Constantin Nicolae Mavrocordat. Va să dică tipograful Duca aii lucrat între 1744 şi 1754 cel puţin.
Dar ce ati lucrat cl? Nu cum-va numai cărți grecesci, deci

numai

culturei române? Din chiar zapisul prin care boerul Cantacuzino

latural

dăruesce

folositâre

lui Duca ți-

gani, la ocasiunea cununici, cât și din hrisovul lui Constantin Racoviţă aflăm, care ati fost

“lucrările lui Sotiriovici. Duca poseda limba grecâsei, cea latinescă și cea românescă ; de
şi de origină grec, din 'Tasos, el scia așa de bine românesce, în cât putea traduce în limba

acesta ori ce carle. Când Domnitorul Constantin Racoviţă voi să'i acorde hrisovul de privilegii pentru tipografie, supusă pe Duca Sotiriovici la un adevărat examen de limba romândsci. O spune Domnitorul în hrisovul săi, că Pa ispitit, insărcinându'l cu tălmăcirea
cetoicului celui mare şi altele. In adevăr de la Duca Sotiriovici şi din tipografia lui avem
mai multe cărți, Dăm in anexă, zapisul lui Cantacuzino și hrisovul lui Constantin Racoviță, dupe copii făcute de noi, fiind că D. Erhiceanu le-ati publicat cu desăvirşire alterate
la pag. 23 a Istoriei Mitropoliei Moldovei.
”
Sineronistie cu tipografia lui Duca, exista. în Iaşi tipoxrafia Mitropolici ; în Rădăuți
de pe la 1744 o altă tipografie ; în Bucuresci Mitropolitul Nevfit cel. numit ispravnic al

secolelor de către mai mulți

Domni, ati renouit

tipografia Mitr opolici. “ot

în Bucuresei

exista sincronistie o altă tipografie disă
4
„a scolei Văcărescilor“"").
Din tipografia acesta aședată în St. Sava aii cșit: intre altele: „Liturghia:

.
cu

chel-

tuiala Mitropolitului al Chesariei Palestinei Chir-Anania la 1742. Din tipografia renouită
de Neofit ai cşit: „Cazanii de prăsnuire a lui Ilie Meniat, de pe limba yrecâscă pe cea
vomânâsci tălmăcită“.
.
Din tipografia Mitropoliei de la Iași, vorm aduce în anexă titlurile cărților tipărite,

-

Asemenea cărţile de la tipografia din Bucovina.
Cilăm dintre acestea cărți pe următorele : a/ Dumneeeştile leturghii a celor dintre
sfinții părinţii noştrii Ioan Zlataust, alui Vasile cel mare, șial prejdestestenici, acum intr'acestași chip lipărât de Duca Soliriovi ici, Lipogratul de la 'Tasos, in Iaşi, la anul de Ia zidivea Lumci 79256, Decemvrie
23 (deci 1747); V] Ceaslovul, cel citat de Vasile Popp, la pag.
79 din Disorlația despre tipografiile românescă,
+

*) Cu greşala Vasile Popp în“ «Disertaţie despre tipografiile românesc» (Sibiii 1838)» numesce'pe
Sotiriovici: Stoicovici, Popp confundă tipografia lui Duca cu a Mitropolie (pag. 76).
**) Vegl eDisertaţie despre tipografiile românesci» de Vasile Popp, Sibiă 1838, pag,
p
64.
P) Vedi anexa corespungătâre la acâstă pagină,

"+ Este de mirare, când pe de o parte constați insemnaţi pași inainte: în direcțiunea

cul-

turală, fie prin scoli, fie prin tipografie, fie prin influinţa ce ai în societatea română
mulți bărbaţi înv&țați veniţi din Bisanţ, este, qicem, de mirare, să intompini acte de natura celui ce aducem la vale şi încă semnatede un Mitropolit atât de luminat -ca Iacob,
Acest Inalt. Prelat cere Domnitorului, ca togmelele să nu se mai facă din viit graiti, ci în
scris, căci făcându-se numai din graiit, impricinaţii jură adesea pe strâmb și cimitivile
"ajung pline de 6meni afurisiţi. Dăm întreg actul în notă mai la vale *).
_

Eată anaforaoa :

Se

ae

Ai

«Prea Inălţate Dimne,
„«Vedend noi multe lucruri bune și indreptări, care cu înaltă. ințelepciune faci Măria Ta
la patrie și supușii Măriei Tale, şi mai virtos rivna şi osirdia Mărici Tale cu care în-tot
chipul te silesci, ca să aduci tâte lucrurile la bună rinduială, "îndrăsnim și noi a aduce
aminte Măriei 'Tale pentru 6re-care lucru. Adică aici în pământul nostru s'a obicinuit,

.

atât partea politicâscă cât și bisericescă, la tâte toemelile ce fac că unii cu alții, cât şi cu

” slugile năimiţii și păstorii lor, când îi tocmese cu sâmbrie și alte pricini, că acestea tote
le

fac fără de scriscre și fără de marturi, şi când se întâmplă între unii ca aceștia vro pricină
de judecată, nu aii cu ce să dovedi unul cu altul, și judecătorii incă n'aii de unde se lu=
mina, nefiind nici scrisâre, nici marturi, pentru care cele mai multe judecăţi nu
se pot
“îndrepta
întwalt chip fără numai cu jurăment, ori cu cărţi de blăstem, și așa
pe

-

lele pier multe suflete, după cum. vedem că țintirimurile bisericilor se află:
pline

tote di-

tot de

6menă afurisiţi, căci unii pentru sărăcie, iară alții nesciind ce este
jurământul, îndrăs-_" nese-de jură și așa unii de alţii se-indemnă a plini acest păcat,

care este lepădare de Dumnedeii, care jurământ vădend noi, că se face pe tâte gilele, ni S'ati
părut, că este'un lucru
forte strașnic

și păgubitor de suflete creștinești. Pentru care, cu aducerea
aminte indrăs-.
"+ nim a ne ruga Inălțimei Tale, de vei socoti și Măria
Ta,că este bine, să poruncesci să se
facă

un testament stătător la Mitropolic.. Aşișderea și cărți de insciințare
pe la tote ținuturile cu hotăritâre poruncă, ca de acum inainte ori-cine
ar avea a face tocmelă cu alt
„om, sati cu sluga

lui și năimiţii și păstorii lor, saii ori in ce chip ar
fi, care săasemănă cu
- nisce pricini ca acestea, fâră de scrisori și fără
de marturi, nici o tocmălă să nu facă, iar
care ar mai face de acum înainte tocmeli fără de scrisori
și martori şi i se va întâmpla să
iasă la vr”o judecată, să nu i să ţie în smă, ci
încă să fie și de pedepsă, şi acesta făcându=
se, noi socotim că vei avea Măria "Ta mare laudă
de la toți, şi vecinică pomenire pentru un
lucru ca acesta de suflet folositor. Noi am
îndrăsnit a aduce aminte Mărici "Tale,
iară
săvârșirea o lăstun la prea inalt și lesne cunoscătorea
înțelepciune a Mărici Tale.

-

„Iacob Mitropolitul Moldovei.

(Archiva Mitropoliet. din Iaşt),

„Iordache Canta Logofăt...
on Palade Vel Spătar şi alte 4 subscrie
!

Pote nu ni se va imputa, că inregistrăm
un act străin istoriei culturei naţionale,
când
vom aminti și blăstemul

de la 1 Ianuarie 1759, pentru nepri
mirea de străini la tronurile Mitropoliei și Episcopielor Moldovei.
Dându acestui act un loc in anexă,
**) vedem de.

..

.

”

*)Eată resoluțiunea Domnului pe
anaforaoa Divanului : «Bine aii socoti
t Sf. Sa Părintele Mitro-!
polit, împreună cu D-lor Veliţi!
Boery,. care şi noi găsindu-o cu
cale, o întărim » Poruncind să |
facă ispisoc stătător de acestă pricin
se
ă şi să se scrie cărţi pe la toţi
ispravnicit de pe la ținuturi»
„dând în ştire tutulor pentru una
ca acesta să o ştie. Acâsta
poruncim, Iunie 5—1753».
„ inițialele: Ig M. Voevod şi mărci
Sigiliul cu
le ambelor ţări şi data 1753.
**) Veqi anexa corespundătâre la
a
acâsti” pagină,

:

| curgând diu el consecinţi “multiple pentr u mersul culturei naţionale ; bărbaţi că Spătarul
“Ioan Canta, Enache Cogălniceanu, Vorn. Niculcea, cari seriii românesce și cari nu. sunt
partizani ai Grecilor, mai ales Niculcea, ne explică momentul

psichologic, în care soborul

din ași, sub preşedința lui Iacob Mitropolitul, ati semnat actul din 1752, Ianuarie4. Tregrecă, a fost
cerea prin scaunul Mitropoliei Moldovei a lui Nichitor, Mitropolitul de origină

ocasiune numai de explosiune a sentimentului

general, „care se manifesta

viii şi spornic

"in direcțiune cu totul. româncască.

.

Constatând asemenea avent, care are culninanţa sa în aetul de la 17 52, Januari ie 1, re-

destigreți de a găsi o resistență din partea uncă părți a clerului român de a'şi da birul
și
domnesci
preoții
(1750),
7258
la
pe
nat seslelor. In adevăr, în Episcopia Romanului,
CeMihai
Constantin
Domnitorul
cât
în
Dhoeresci făceaii greutiți de-asemenca natură, așa
han Racoviţă s'a vădut nevoit a da porunca urmălore:
„18, Constantin Michail Cehan: Racoviţă V. V., ete. De vreme ce ne-am insciințat Dom-

nia mea de la rugătorul nostru Sf. Sa Kir Ioanikie, Episcopul de Roman,

. domnesţi și Doiaresci, se pun împotrivă

şși nu vor să

cum că

popii

dea banii secolelor și până într'atâta

unii din Doiari s'aii ispitit să bată și slugile, SI. Sale, pentru care dăm volnicie Sf. Sale să

apuce cu mare tărie pe popii domnesci şi “boiarescă şi afară din cei ce ar fi având cărțile
_Domniei mele de scutslă, de pre la alţii de pe la toți nu mai de cât să piesei banii sc6-

lelor, Intr'alt chip să nu fie.

!

- Sigil octogon roşu.
„(Archiva Episcopiei de Roman,

pach. No.

”

leat 795 3. Iunie2,

49)

a 17 52 Mateiii Ghica: încă se ocupă de scolele din Bucuresci ca și tatăl să răposatul

-. Ghica. Cel puţin după o apologica învățăturei cu care începe hrisovul, apologie în care

cautunt pe apostoli cu Aristotel, cu Isus Christos, cu Solomon, dispune ca și Gr. Ghica;
„că banii birului scolastie de la cler să se adune în: mâna Mitropolitului iar nu la Vis-

tierie

„fiind-că vistieria are multe trebi şi deosebite cheltueli şi de multe ori nt le-ai

-.. fost viind rând dascălilor aaşi lua plata câte 4, 5 bună.“ Mitropolitul va putea mai bine

„să plătescă simbriile dascălilor. De altmintrelea budgetul de pe. 4752 este identic cu cel
de la 1749. Dăm documentul întreg în anexă .

"Un an după ăccea, la 1753, Octombre 18, popă Florea, dascălul de la scâla din Sfântu

George, serie hrisovul cel noii dat de Constantin Cehan Mihaiii Racoviţă V. V., care hrisov

este aprope identic cu cel anterior al lui Mateiti Ghica. In el budgetul Iefilor dascălilor! şi
la 1753 este de 1020 talere pe an. Dăm documentul în anexă).
Mateiti Ghica, trecând Domn Moldovei, se ocupa in 1753, Septembre 25, de scolele din
- fași. La Mitropolia din Iași se păstreză un forte mare hrisov dela acost Domn, "frumos scris de Petrache Macarescu, ce ati fost cămăraș de isvâde. Domnitorul, cu sfatul bocrilor

Radu Racoviţă Vel-Logof&t, Veliţii Vornici Manolache Costache şi C. Balşe, Ilatm. C.

Razul, Post. Alex. Suţu, Spăt. Vasile Razu, Ban Dumitrașcu Calmâșul, Vist. Aristar
Crisoscoleu etc., dispune sculirca Mitropoliei din biruri, cu obligațiunea, ca ca să întrețină
. cele ducă sesle.
*) Vegl anexa la cicestt” pagină.

:

**) VegI în' anexă dupt documentul de la-1752, păstrat la arch. Statul. * între actele din secțiunea .
-

istorică, sub No, 235,

!
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“La 1754,

Martie,

exista și în Buzăă
.

A

i Episcopiei,
iscopiei
ce am descoperititi în condica

u

scâlă românescă.
Iu

a

*

Se vede acesta
»

4

raresei Caliţci,
Caliţci,
testament al Şelraresei

din Lestameri
.

scris de
scris

u

|

dascălu

scdlei, anume Vasile.

|
*

.

In 7264 (1756) Aprilie, Constantin M. Pacoviţă se ocupa și dânsul de cele duoă scoli
din lași, scutind bucatele Mitropolici, cu condițiune, ca ea să. intrețină cele duot scoli, Ac-

tul acesta, conservat la arch. Mitrop. din Iaşi, este un F” mare, scris de linasie
sigil roş mic cu mărcile ambelor principate și. data 1753. Aduce credința
Joan Bogdan Vel Log.,: Manol. Kostache Vel Vorn. de țâra de jos, Jordache

Togof ,

Doerilor:
Dalş Vel

Vorn. ţărei de sus, V. Razul Ilatm, şi pâre.. Suceavei, Lasc. Geni Vel I Most. V. Roset
Vel Spăt., Dum. Palade Vel Vist., Ioniţă Cantacuzino Vel Ban, Constantin Stuizeu
Vel Pah. lord. Kostache Vel Stolmic.
|
Di
Importanţa învățăturei este arătată la 1750 de Mitropolitul Iacob prin următorea :
„«Inăţălură pentru ca să'şi dea fiește-care om fecioviă lui la carte *).
,
,
„ «Nu se pâte să fie mai fericit omul, ca și când pune tot gândul şi purtarea lui de grijă,
in ce chip şi cu ce midlâce va putea să vadă copiii lui renduiți spre procopsâla invăţălurei;

după cum vedem nu numai în Sfânta Scriptură, ci și la tâte istoriile, fericind pe părinţii

aceia, cari pun silința lor cu neadormiţii ochi
ce învățătura cea de Dumuegeii insuflată este
dumnegeesci, este o înălțare a firei omenesci,
Impărat și o pază a tutulor poruncilor sfinţiei

pentru învățătura copiilor lor. De vreme,
lumina trupului şi cunoscința credinţei cei
este o dogmă a prea Inaltului şi cerescului
sale. Şi acestă invăţătură ati făcut pre filo-

sofi de ati cunoscut tâte firile, nu numai cele pămcutesci, ci și cele
ceresci.

țătură este o icână și o închipuire

Dumneţeiască, şi o cârmă ce ocârmuesce

Acestă învi-

pre sufletul

ce se află intru acest vas pămcntesc; acestă învățătură, sunt
strunele minţei, cari strune,
lovindu-se cu credință și cu frica lui Dumnedeii, slobod
viersurile bunătăţilor și ajung
indulcirile lor până la scaunul cel Domnesc. Acestă
învățătură dar, vădendu-o noi, că este
adormită întru întunerecul lencvirei,ni sai rănit
inima de IGmetea acesta, ce se află
înrădăcinată în sufletele a unora din părinții,
cari “și cresc copiii lur. fără învăţătură.
Deci, fiește-care om ce este învăţat, se chiamă
om cuventător ; iar cel neinvățat este asemenea dobitocelor.. Și de voiţi să vă fie feciorii
voștri asemenea . dobităcelor > este mare
greşclă şi orbire; căci că se lipsesc de inveţătur
a cu care fără de aceea cu greii este
a
cunâsce pre Dumnedet, numai atâta *]
cunosc, precum ”l cunosc şi dobitocele.

simţitore.: Şi adevărat și încredinţat lucru
este, că învățătura este

cele ne-

asemenea cu flârile cele
-mirositâre, cară cu mirosul inv&țăturei
tămăduesce tote rănile cele trupesci,
iar cel neinvățat este asemenea copacului celui
uscat, și precum sorele încăldesce
și crosce tte ce le
ce odrăslese pământul, așa și învățătura
dă price
perea omului spre tstă cunoscința.
Şi
iarăși în ce chip depărtându-se sârele pe
crugul diley, se face intuneric, aşa
și
învăţătura
fiind

'depărlată de ticălosul acela om, se
află ] a inlunerecul necunoscinței,
și mai în scurt
este orb: măcar de i se şi pare că vede,
căci ochii celui neinvă
țat
şi
neped
epsit sunt orbi,
și mai mult ai sufletului; că sufletul
şi mintea

“Sunt care Y &d, și când minte
a nu pricepe
cari sunt de ircbă, orbă este
de tot. Vedeţi dar părinților,
cari vă lăsați copiii voştri nepedepsiţi, câtă stricăciune și
nepr icopsclă pricinuesce

fecio rilor voștrii lipsa învăţălurei.
Pentru care iată dar, că v & indemnăm,
ca să vă deșteptaț Y inimile
vâstre la bunătăţile cele
*) Vegi: Cerâsca Tl6re,
ori cărțulie, de Iacob

Mitropolitul, Iași.

1756,

su tes

cari curg din s/ânta învăţătură,

şi să vă dați copiil fiește-care părinte la în-

vățătură, ca nisce desăverșiți părinți şi purtători de grije de cele de folosul feciorilor
voştri, Şi urmând poruncei și învățăturei n6stre, veţi avea nădejde a vă bucura și a vă

veseli de fiii voştri, ca de nisce înțelepțiți de Dumnedeii, și ei vi vor pomeni pre voi.
„Domnul să vă blagoslovescă pre voi, și blagosloveriia
să se adaugă spre voi și spre feciori voştri»,
.
,

La 17957 Scarlat Ghica, fiind Domn al Moldovei, scutesce clerul prin hrisovul din Iunie
„19, acel an, de dajlia domnescă și: de ploconul vlădicese, numai să'şi plătescă dajdia scdlelov ”
i
|

' Scarlat Ghica, fiul lui Gr. Ghica, în acelaş an 1757, la Lulie 6, mai dă un hrisov prin
„care acordă unele folose Mitropoliei din Iași, cu condiţiune, să întrețină cele datoă scoli,
Acest- document, aflat: iarăși de mine, la Mitropolia din Iași, îl resumăm ast-fel:

16 Scarlat Ghica V. V., fiul lui Grigovie Ghica V. V., dăruesce în 7965 (1757), Dulie 6, câte 300 lei pe an Mitropoliei şi scutesce de Divrusă tăte bucatele ci, cu condiţiune

“să întrețină ea cele duoă scolă; „De acestea pomenesce intoemai ca și anteridrele hrisâve.
Irisovul este scris de Ioniţă sin Pavel Cămăraş. Este ilustrat cu titluri roșii şi Vulturi
negri. “In frunte bourul cu inițialele Domnului, în scut, care e suprapus pe topuz şi
sabie.
|
|

Bocrii: Radu Nacoviţă Vel Log., C. Balş V. Vorn. țărei de jos,
nie

(ăvei de sus, Alexandru

Vel Post.,

Avistarh

Vas. Ruset V. Vor-

IInisoscoleu Vel Vist.,

1.

Palade

V.,

Spăt., Panaiote V. Ban, Iovd. Costache Vel Pah., I. Stuvzea V. Iatman şi Pârc. Sucerci, V. Kostache Vel Stolu., Ianache

V. Caminar,

Mateiăi Ghica V. Comis.

Mişcarea scolară, atât de vădilă la 1757, ne va explica apariţiunea pr imei gramatică ro-:
mâne, care în manuscris a străbătut până la noi, aceea a lui Dimitrie Fustatievici. Dăm

în anexă prefața acestei importante și încă needitată lucrare, cum şi o mică dare de sâmă.
despre ca *), Cu gramatica acesta și acâa lui 'Tâder Scolarul, se schimbă legenda,
că
primul

gramatic român este Văcărescu la 1787.
Un decret t domnesc, de o imporlanţă excepțională, avem de inregistrat la anul 1759,
din Moldova ”). Ioan Teodor Calimach, Domnul Moldovei de la 1758, se preocupă de starea
secolelor din Iași și din totă Moldova, nogroșit solicitat de Mitropolitul Iucob.
“

Domnitorul nuinesce pe Mitropolitul Iacob şi pe „Vestilul la inveţătură Chritean, marele
clisiareh al bisericel celei mari.a răsăritului“, ca să cerceleze starea secolelor din Iași.
Comisiunea de anchetă raporteză Domnitorului, că scola elinescă se ali in proslă stare,
nu din pricina dascălilor (cum era să acuze pe dascălii grecesci marele eclisiareh al bisericei grece 9) 'ci din alte duo cause: 1) Că „unii din ucenici iubind mai mult cinstea
curței= și alţii fiind străini, săraci, părăsesc scolu inainte de a termina studiile, și 2) Causa

provine din inmulţirea seglelor private, cu care se sparge scâla cea mare domnescă. Conslatăm cu regret că un Prelat ilustru ca Iacob propune, împreună cu grecul eclisiarel, ca
——————

,

”

-

-

Pi

*) Vegi anexa corespundătâre,
**)

Se allă la Mitropolia

de

roșii şi sigiliul mic, octogon roşu.

Iaşi,

unde

'

am

descoperit eii cel Ânttiii.

e

E un

folio

'

mare

cu iniţiale

măsuri de îmbunătăţire a scoloi mari dommesci, nimicirea învățământului privat prin scâle
organisate. de dascăli,fie străini, fie români, ba chiar și a secolelor de pe la monăstiri.
Invâţavea în casa părintescă a fiilor de boieri n'a putut o lovi deplin hrisovul de la 1759,
dar şi aci a dispus, că invățătorii luaţi de boieri prin casele lor să fie supuși prealabil la

un examen

în faţa dascălului cel:mave de. la seola domnâscă.

Va să dică,

cu alte

cuvinte, cel care era interesat să nu mai existe învățământ privat, avea să fic arbitru de
"a ingădui ori nu acest învățământ până şi în casele particulare! O altă măsură din care
Mitropolitul Iacob spera îmbunătăţirea scolelor dinn Iași era obligațiunea pentru scolari de
a urma cursurile îni timp de ese ani,
Din
numiti

acest document vosultă : a] Că nu exista în Moldova numai scolele publice și
sedle grecesci. Documentul însuşi constată, dupe cum se pote vedea din anesă,

mărturisesee, că exista în țră scyle atăt moldovenesci căt şi slovenesci ; b] Că exista și
pe la mănăstiri sedle 6re cum private; c/ Că scâla grecâscă principală din laşi nu se
bucura de opiniune bună, de vreme ce era hulită,că are dascăli neprocopsiţi ; d/ Că feciorii
de bvicri se grăbeati să părăsâscă scâla pentru a intra în vre-o slujbă ; -e/ Că programul

“studiilor era pe șâse ani; f/ Că marele, dascăl de la 1759 se numea Nicolae;
de toţi trei dascăli la scâla. principală ; h) Că

/ Că erati -

mai existat scoli domnesci și prin judeţe.

De altmintrelea hrisovul lui Iân „Teodor Calimach, cât privesce secolele din ţeră, se intemeia' pe hrisovul anterior al.lui Grigore Ghica, pe care hrisov.'] reintăresce,
O singură scâlă aședată la monastire scapă: de sub lovitura dată. invățămentului privat

priu hrisovul lui I6n Teodor Calimach : mitropolitul Iacob arâtă Domnitorului, că la mo-

nastirea Putna exista scslă românescă de mai mult timp, care are dascăl bun, care a strins
mulți ucenici și că alte scoli fiind depărtate, acâstii scâlă. este de lipsă pentru partea lo- .

cului. Ast-fel scapă sedla din monastirea Putna, ce va ilustra:o nu

târdiii archimandritul

Mazăreanul, “Da chiar e transformată în scălă domnescă de un rang cu cele previdute în
hrisovul lui Grigorie Ghica. Se face chiar şi lefă dascălului. de la monastirea Putna, din
banii secolelor, ce.se aduna de la preoți, câte 60 de lect pe an.
In budgetul 'lefilor dascălilor din Iași, dupe cererea „Mitropolitului Iacob, Domnitorul
Ioan Teodor Calimach ridică ISfa' dascălului al treilea ea moldovenesc)
de la 10 la 15

lei pe lună ).

-

Din acestași an 4759, Ioan T.. Calimach mai dă un hri isov prin
care r cînființeză la Bocare pare că incelase. Acâstă scoli se v a, plăti din venitul
Domuei
de la tergul Botoșanilor, de către Vornicul de Botoșani,
însir cinatcu adunarea acestui venit. Uricul însărcinâză pe Vornicul de Botoșani să
găsâscă d ascăl pentru 'scâla de acolo,
ăruia "i va plăti câte5 lei po trei luni, acordânduri
Domnitorul şi diversele sculiri pe
bucate șişi de bir, ete. Dăm in anexă acest documen
t dupe Uricarul tom. II, pag. 51 *).
Scarlat Ghica trecând apoi Donn în țera muntene
scă, Sa ocupat cu slăruinţă de secolele
din
loşani, scola domnâscă,

Bucuresci. EI a rezidit cu „cheltuiala sa îi cu blagosl
ovenia

Mitropo
i
litului Filaret în-

*) Ocaua
î
de carne, dupe nartul de Câţi-va ant
mât târgii, de sub Tpsitant, era în Bucure
şct 2—3
parale ; eci în: comparaţiune! cu prețul
de astăqi, 1€fa dascălului de 15 leY
representa la 300 oca
de carne, iar a celui
mat binz

plătit

profesor

de

liceii

carne, pe preţul de astagi din Iaşi şi
din Bucuresct |
**) Vegt anexa corespungătâre,
!
o

actualmente

represintă

cam la

i

150

”

ocale de

E

tăi localul scâlei din S-tu George la 1759. Vestitul caligrat românesc și slavon, dascălul
"Florea, afost ispravnic la zidirea localului acestei scoli, unde el era învăţător. Indemnător
pe lângă Scarlat Ghica a fost. Banu Constantin Brâncoveanu, carede sigur și-a amintit, că
Domnitorul Brâncoveanu, la- începutul secolului al XVIII-lea, fusese și el unul din înfiinţătoriişi sprijinitorii acestei scoli *). Exemplul dat de Scarlat Ghica găsesce imitatori în țâră.
Aşa Sandul Bucșenescul Biv-vel-Serdar cu feincia sa Maria dati averi fr umâse monaslirei
Beresleveşti, şi între condiţiunile de înzestrare a monastirei pun, ca la monastire să fie tot-

d'a-una un dascăl, ca să țină scolă românescă: Pe lângă plata dascălului şe vor intreeține
în monastire şi 6 scolari interni cu cheltuiala monastirei.
La 1760, Aprilie 20, Domnitorul Scarlat Ghica, fiul lui Grigore Ghica .Yodă, aa uric
„de întărire a 'danici lui Bucșănescu
*). Din uric se vede, că la S-tul George in Bucuresti
exista sc6la publică. “Uricul este seris cu. frumosă scrissre românâscă şi cu prătenţiă, cali- ă

grafice, de popa Florea, dascălul slavonese de la S-tul Geori ge-cel-Vechiii.

'

Acest dascălul popa Florea de care mai sus vorbirăm este unul: din caligr afii cei mai

| distinși din Bucurescă spre anii 1750—1770.

Bănuim că scia puţină “carte slavonâstă -

şi că mai mult Profitati scolarii lui întru cetirea și. scrierea română),

Anul 14761 e semnalatîn istoria culturei naționale, nu pentru că acum intâiași dată
(cum dice D. Orăscu, rectorul Universităţei în discursul săi la ocasiunea serbărei a 29-a. .
„a existenţei Univensităţei, 1889 4) sar fi organisat scola la S-tu Sava de către Const. .
Nicolae Mavrocordat, ci numai prin reor ganisarea acestei scoli cu hrisovul: din Decembre .
28,.1761 5). In adevăr, însuşi hrisovul “ce dăm in anexă 5) artă, că scola exista la

monastirea S-tu Sava de sub mai mulți Domni anteriori, cari ai miluit monastivea pe cât,
s'aii pulut, pentru ca să fie scolă elinâscă de invâțălura copiilor. Const. Mavrocordat a
aflat localul şi chiâr și biserica in prâstă stare, deci dispune administrarea averilor monastirei de un comitet compus „din egumenul monastirei Văcăresci și de acela al S-tului

George. . Din venitul monastirei, epitr opia. acesta să repare chiliile şi biserica, Ca să fie .
mai mult loc pentru adăpostirea copiilor, cari vin la scolă, Domnitorul seste, în înţelegere
cu Mitropolitul, pe egumenul și Gmenii sti din.chiliile de la S-tu Sava şi-le dă locuinţă la

„monastirea sa proprie la Văcăresci, iar în S-tu Sava.să nu mai locuiască de cât dascălul
şi ucenicii. Ba până și preoții la biserica S-tului Sava să fie numai dintr e erodiaconii sco5 Culegem acestă “informațiine: din vechea „inscripţiune, cară exista pa frontispiciul zidirei, în coprinderea următ6re :
Da
i
| «Scâla

acâsta

s'aii 'făcut

cu i cheltuiala

Prea

luminatului

nostru

Doma

Joan

Scarlat Ghica

VV. cu

blâgostovenia P. $. Mitropolit al țărei Chiriu Chir Filaret, cu mijlocirea blagorodniculut Domnului
Banu' Const. Brâncoveanu Vel-logoltt, cu osârdiu popel F lorea, dascălul slovenesc, 17592.
**) Bucşănescu

nainte rânduit

mat

fusese

Ghica

de “Grigore

Vodă iispravnic

monastiret

sa zidirea

„Pantilimon şi a spitalului de acolo; de aceea pare-se are tragere de inimă şi către Pantilimon şi "i
lasă o parte din

venitul schitului

hrisâvele: monastiret

2)

ce ?ntemeiază la Bereslevesci,

Beresleveşti.

Dim

în anexa

de

|

la

acesti pagină
.

Archiva Statului, dosarul ministeruluY de culte No, 249 din 1540. o”
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5) 'Tâte

:

aceste hrisâve

,
relative la

instrucțiunei publice p2 anul

,
scoli s'aii publicăt

mat. întâiii de

1863/4, pag. 247 şi cele următ6re,

6) Hrisovul din anuarul nsteucţiunei publice de la pag

253:

:
vV.

A.

Urechiă în anuarul

|

încheiă hrisovul săi mai

lav. Domnitorul

luând și o disposițiune

curiosă:

aceea ca pe

viitor la biserica S-tului Sava să nu mai potă merge partea femeiască.
In revista nouă din 115 Octombre 1888, aflăm următorea curi6să notiță dupe dascălul
Manasses Eliade,

de la St. Sava :FR
Un

dascăl

grec

de

la

1754—1761

«Intre dascălii greci, cari compuneaii falanga profesorilor de la scola S-tului Sava din
Bucuresci, în secolul trecut, era și un Manasses Iliade, macedonean din satul Melenic,

care și făcuse

studiile în universitatea din Bolonia.

Sub Alexandru

Ipsilante,el a fost

trimis în Italia şi Germania, ca să se perfecţioneze în sciințele fisico-mateimatice, şi ca să
cumpere instrumentele necesare pentru predarea acestor sciințe,
„De

curiosilate extragem câte-va din notele aflate întrun portotolită al sii :

«1754, Maiii 30, am început cu Dumnedeii a preda Logica.
«1755, lunie.10,.am terminat Logica.
- «1755, Iunie 119, am inceput Fisica cu letorica lui Coridaleu.
|
«1756, Maiii 28, s'a intemplat epidemie în Bucuresci, și de aceea am plecat la ţcră,
apoi la Giurgiu și mai târditi la Cernavoda, (probabil Cerna-Voda).
«1757, lanuarie 13, ne-am întors, fiind-că a incetat epidemia, și la inceputul lui Februarie, am reînceput lecţiunile.
-«1757, Aprilie 9, terminând cele duct retorici, a lui Coridaleu și a lui Ermogen»
precum şi a lui Alex. Mavrocordat, consilierul intim, am începul Cosmogralia după eruditul domn Teofil: Coridaleul, predându-o dupe terminarea Tisicei.

«1759, pe la inceputul lui Decembre, am fost numit al treilea protesor la. scâla de la
Sfântul Sava, în qilele prea înălțatului şi bine-cuventatului de Dumnedeii Domnitor In
Constantin Mavrocordat, care a domnit pentru a S-a oră în Dacia.

«1756, Decembre 11, am terminat despre Cer și prima carte despre Sunet».

Urmălorele note arctăsveniturile şi cheltuelile dascălilor de atunci,

A

«1762, Maiă 15, am luateu nutriment dela mine pe fiul boierului Cluceriu
Constantin

Zagorian, cu plată de trei lei pe lună.
«1762, Maiti 16, m'am tocmit cu IIagi lani Boleţoglu pentru
nepotul său Dumitr ali,
ca să mănânce la mine, câte 50 lei pe an. Am luat de la el un
leii.
«1709, Aprilie 26, am tocmit pe ]Manoil, ca să'mi „facă
bucate și să mă servescă, cu

20 lei pe an şi alt nimic.

«1762, Maiii 3, am tocmit pe baba Nastasia ca bucălăresă,
cu un leit pe lună.

|
«l 754, Noembre 22, am tocmit pe bărbier cu 5 lei
pe an, ca să vie si mă radă acasă,
«1755,

Decembre, am tocmit pe spălătorâsă cu un leii
și jumătate pe an.
«1761. Nutrimentul lui Eustali pe Martie și
Aprilie2 lei. Cheltuiala a duct anteree
10 lei şi 25 parale».
Acest dascăl a murit in Bucuresci, la 1785.

Din anul următor 1762, la Iunie22,
Grigore Calimach,

noii hrisovul

scâlelor' din laşi ; acest hrisov, aflat

in
î domnia întâia, intăresce din

tot de noi la ?Mitropolia

din Iași,
amintesce existența unei scole grece
sci și altei Slavonesci, în car e, în
acest
ă
din
urmă
precum urma și la S-tu George,
din Bucuresci, avea locul ci şi limba
românescă. Domni-

"torul moldovean dă unele foldse noui Mitropoliei, ca să potă fi aduse la starea cuvenită şi .
să întreţină și cele duoă scoli. Printr'acest hrisov Mitropolitul este din noii însărcinat cu
„purlarea de grijă şi cercetarea asupra dascălilor, ca să pună nevoință asupra ucenicilor;
să'i invețe și să'i pricopscscă precum se cade, ca cei ce se vor face.preoți dintre dânșii, să
fie pedepsiți cu învățătura la totă renduiala Disericei şi peniru ucenicii de la amânduoă

scolile, cari se vor sili cu învățătura, şi vor
Din anul. 1762,

Iulie G,

tot dela

fi săraci, să'i întreţină în socotela scolei *).

Const. N. Mavrocordat

posedem

un document

în

formă de pitac către Mitr opolitul, prin care amintindu'i că dupe legile ţărei Domnitorul
are dreptul să moștenâscă averile celor ce n'aii clironomi, Domnitorul renunță la asemenea beneficiti și dispune, ca averile fără clironomi să se dea în folosul obștesc, pentru
facerea de poduri, la spitaluri și pentru secole. Dăm în anesă acest document mai întâiii:
publicat de noi în Anuarul instrucțiunei publice, pag. 953 *).
ii

Const. Mavrocordat, om cult, se preocupă de scole şi caută a le asigura venituri proprii. Visteria, care plătea lefile dascălilor și întreţinerea ucenicilor, de multe ori nu era în
stare să dea banii necesari la timp. Const. Mavrocordat holări să scutâscă monastirea

"Glavaciocu de ori-ce dări pentr u moșii!e sale și constitui aceste moșii ca fond scolastic.
Asemenea averi fură lăsate in administrația Mitropolitului cu sarcina de a întreţine biserica și scolile din veniturile lor ”*).

La anul 1763, Iunie 26, Const. Mihaiii Cehan Racoviţă V.V,, fiind Domn a duoa vră
la Munteni, înlăresce. din noii disposițiunea de mai sus a lui Const. Mavrocordat, prin
hrisovul ce dăm în anexă 4) şi! Îixcză iiară buc setul dascălilor din venitul monastirei Glavaciocu, asl-fel:
|

Dascălului cel mare de la S- lu Sava
>»
»

2
>
*) Hrisovul

al duoilea,
al Lreilea,
ântâiii de
-al duvilea
din

câte 40

talere pe lună

+FE

idem 30 talere pe lună ;
idem 10 talere pe lună;
la S-tu George câte 15 talere pe lună;
idem 110 talere pe lună.

1762, Iunie

roșii şi cu sigiliul de mărime

2, pe

care

"1 copiarăm

după

original,

este în format mare cu iniţiale

midlocie: bourul între duoi let ca suporţi şi data

1761:

„1 Gregorie Calimah V.YV. scutesce Metropolia de dări. şi
dă 160 let pe an din vama domnâscă, ca să aducă Metropolia „la starea ce se cade. Şi încă. de vreme ce sunt 2 sc6le aicea în
„tergul Iași, una grecîscă şi alta slovendscă, să, fie dator Mitropolitul cel dupe vremi,.a avea purtare
de griji şi necontenită cercetare asupra dascălilor, ca să pue nevoinţa asupra ucenicilor, săi înveţe
şi să% pricopsscă precum se cade, ca cei ce se vor preoți dintre dânşii, să fie pedepsiţi cu învăţătura la totă rânduiala bisericet, dupe cum se cuvine, Și pentru ucenicii de la amânduoă sc6lele,
cel cară se vor sili cu învățătura şi vor fi săraci, lipsiţi de trebuințele lor, încă să aibă de grijă.
Mitropolitul a" ocroti şi a” chivernisi de cele ce le vor trebui...“
Irisovul e scris la Iaşi de Nicolai cămăraşul de isrode.

Domnul aduce credinţa fiului stii: Ioan Voevod, own Bogdan Vel Log., Andr tonal e V. Vora.
„de ţ.-de-Jos,

Ioan

Pulude

V.

Vorn. de ţ.de-Sus,

Vasile Razul: Ilatmun şi Pârc, Sucerei, Pe-

trache Ve Post, Ioniţă Canta V. Vist., Const. Sturza
Costuche Conache, V. Pah., G. Sturza, Pal Stolu,
„.%%) Vedi anexa,
***) Vegi anexa corespunglătâre,
„.4) Vegi anexa,

Vej Spăt.,
Ă

Iordache Costache V. Ban,
-

— 50 —
nt
ae
ră, tămăie,
tămâie, etc.,et., pepe lunănă 20; 20; pe pe.
Cheltuiala bisericei domnesci pentru
unt-de-lemn,
. câră,
an total, taleri ANN:
1.500.”
Prin hrisovul acesta;
secolelor.

-

i

i

.

..

Domnitorul

!

|

|

ia ronalilului

continuă a lăsa asupra
-

insuectiuiza

Mitropolitului

inspecțiune:

-,
*

Anul -4 763.

este

plin de o mișcare. religiosă

excepțională,

provocată de premierea

prin țările române a lemnului Sfintei Cruci, pecare a fost răstignit Isus Gl ristos, pestă
preămblare a Sfintei

„Racoviţă Voevod,

Cruci,

gice un document din Iulie S, acel an,

de. la

ns,

scris de popa Florea, dascălul
de la sesla din S-tu George, a

N

a

fost

oc

siune de „s'a arătat minaună şi bineşaguri“. în țările române.
ai
Călugării greci culeg pe urma Sfintei Cruci numerâse donațiuni de averi şi inchinări
"de biserică și monastiri la monastirile din S-tul Munte și de pe aiurea. Până şi Dunil To-

mâni Slătineni, fondatorii bisericeă din Slatina, ati închinat'o.la Xeropotamos,

cu țigani,

cu tii, cu moşii, ele. Domnitorul Const. Racoviţă întăresce dania Slătinenilor : repausatul
Vel Medelnicer Jane, “frate-stiti Nicolae, apoi alui Radu Biv-Vel Comis și sculesce.mu-

naslivea din Slatina de ori-ce dări. Intre obligațiunile puse acestei monastiri,
însemnăm
pe aceea de a ține pentru tot-d'a-una la "monaslire în Slatina „sn dascăl de inviţătura

copiilor.

Existinţa scolei românescă din Slatina, asigurată ast-fel, o confirmă
mărturiile |

boerilor din divanul lui Const. M. Racoviţă, şi anume:

Pană Const. Creţulescu Vel Ban,

Mihai Cantacuzino Vel Logofăt, Dumitrașcu Racoviţă Vel Dvornic
de ţtra-de-Sus, Pârvul

„Constantin Vel Dvornic de țera-de-Jos, Badea Şiirbeiii Vel
Vist., Nicolae Caragea Vel
Post., Constantin Catargiul Vel Clucer, Șerban Greceanul
Vel: Sluger, Mihaiii Ghica
Vel Spătar, Grigoraș Balian Vel Stol. *).

|

Mi

|

|

“La 1764 urmând în tronul țărei românescă Ştefan Racoviţă,
fratele lui Const. Mihaiii
Racoviţă, reintăresce disposiţiunea acestuia și a lui Const.
Mavrocordat, cât privesce consacrarea venitului monastirei Glavaciocul Ja scoli.
Stefan Racoviţă insă introduce prin

hrisovul săi din 30 Maiii 1764,

scris “tot de popa

Florea, dascălul

slovenesc, și alte
schimbări. Așa, biserica tutulor sfinţilor scutind'o
de dăjdii pentru averile sale, o obliga
să dea la scolă câte 40 taleri pe lună, cu care
să se plătâscă al treilea dascăl care s'a fost
șters
de Const. M. Racoviţă, din causă

că l&fa pentru al treilea dascăl s'a dat dascălului
ântâiii, fiind acesta nemulțămit numai cu
30 talere pe lună. Ba chiar sai luat şi
din Iefa „dascălului 'al duoilea 10 taleri de s'a
făcut I6fa celui ântâiii 50 pe lună și cel
de al duoilea a rămas cu 30 pe lună. Acum,
Stefan Racoviţă, cu subvenţiunea ce
pune
tutulor
monastirilor pentru scolă; reinființeză dascălul
al treilea cu talere 10 pe lună. Dascălilor
de
la S-tu George-Vechiii li se qă celui

x

ântâiă 15 şi celui al duoilea 10
talere pe lună.
Acesta și cheltuiala bisericilor domnesci
ridică budgetul scolilor la 1.620
talere pe an.
Dăm în anexă întreg hrisovul lui Stefan
M. Racoviţă, aflător în archiva Slatului
„ secțiunea istorică, acte dipl
în
omatice sub-No. 36. *),
———
PI
_
ă

.

.

) Acest document, pergament
N
mare,
scrisA în Bucuri esci, : are a_în frunte- armeloe ambelor ţări a.
Biurate de buzdugan şi suliță
înconşi inițialele 1. E. M, I]. în
color
i diverse. Iniţialele aurite.
cu data 1756şi inscripțiunea:
Sigiliul
Zemli moldavscoe,. coprinde
în scut:1 ouiul și corbul sub
Se vede că Domnitorul încă
corână, .
ni u aviisese timp să'şi facă pecet
e . pentru "Domnia: munteni,
trebuințat: sigiliul ce "l-a
de aii în...
av ut ca Domn ai Moldovei
; 'în adevăr, uricul este din
domniet lut 'în Muntenia
primele dile ale
, Uricul la descoperit
.V, A; 'Urechiă la Domenii,
No. 6.423,
unde este înscris sub
m) VeqI anexa corespun
gătâre,
*

|

— 3 —.
.

Grigore Ghica, venind la 1764 Domn al Moldovei, se > preocupă de starea hisericei și a

secolelor. Biserica o află în decădere și atribue acâstă decădere ln înmulţirea peste măsură a
preoților, „cari se află forte puţini la număr, cari, dupe cum secade, intră prin ușă la sca.

unul acesta, iar'cci mai mulți sunt acei ce se sue pe aiurea și tâlhăresce, dir cari pe unii i

îndemnă nevrednicia, ticăloşia şi lenevirea, ca să răpescă și să apuce darul preoţiei, a cărora.
râdă este .neaverea,. sărăcia și supărarea, neavând de aiurea alt venit de chiverniselă a”1
câștiga mai lesne și fără ostendlă fără numai pe biserică și pe allar; iar. pe alții îi inviteză.
(sic) iubirea de argint şi nesățiosa avere...%.
=:
.
”

Ilrisovul Domnitorului, din 15 Iulie 1764, care se ocupă de biserică, citeză candnele pe
baza cărora pe viitor nu se vor,mai preoţi decât persânele cercetate, cu silință și cu multă
priveghiare, de însuși" Mitropolit sei de Episcopi, și numai dupe ce prin anafora la Domn

persona care este a se hirotonisi se va fi scădut din catastişele visteriei.
|

Preoţii cari se.

vor chirotonisi peste hotarele țărei, pe furiș, nu vor fi considerați ca preoți.
Hrisovul de care ne ocupăm, mai face o punere la cale fârte bună. Domnitorul consi-

deră, că căderea bisericei vine și de la înmulţirea prea mare a bisericilor:
„Multă ncorenduială curge despre zidirea biser icilor ce se zidese așa fiesce-cum și unde
vor, fără de lvebuinţă, cu răpedire nesocotită și cu cuget fără de trâbă și necuventător a
multor creștini, din cari unii dintre ceia de mândrie și de deșarlă slăvire umilindu-se şi

de fandasie bivuindu-se, poftesc cu acel chip ca.să câștige lauda vecinică şi în vicţă şi dupe
-mârtea lor, și cer mai mult slava lor decât slava lui Dumnegeii ; iar alții din nesocotilă

rivnă a lor, sait din sfatul celor neînv&țați și fără de minte și cu adevărat orbi.... din care
se pr icinuesce de sunt

mulţime. bisericile şi paraclisurile cele prâste, și Ja acele de obște

locașuri nu se face acea de obște adunare a norodului... Insă mulțimea bisericilor prici„. nuesce, ca să se pustiască acele vechi biseyici și să rimână locașuri drumeților, saii a 1âlharilor, sati cuibul dobitâcelor, pănă când din vreme în vreme lenevindu-se grija lor, vor

:ajunge și acele noue făcute spre'pustiire.....
Ja Gangra și al 25 de la Lcodinat.

sunt biserici de'ajuns,

biserică

Deci, dupe. canonul al 5-lea al soborului de

(«Unde ajunge un preot, episcop să nu se facă și unde

nouă să nu se zidescă,

adunare și numele)».

ca să nu se micșoreze a biseriaicei |
-

Domnitorul otăresce :

-

"

„i

e

.

|

_

i

«De acum inainte nici unul să nu culeze să zidâscă din temelie Diserică nouii fără de
"Scirea şi voia “Mitropolitului, (canon al IV-lea al sobor a tulă lumea)..... Să nu zidescă
fiește-cine biserică și acei ce n'aii putere să inzestreze biserica cu cele trcbuităre venituri,
"spre chivernisela din tote gilele a preoților și a slujitorilor ce se află intr'ânsa.....»-

Domnitorul mai opresce și pre cel ce se călugăresc, de a lipsi pe clironomii lor de avu- tul lor, dându'l monastirilor și bisericilor. «Deci, ori-cine va afiorisi ceva la monastire,
“să arâte întâit lui Vodă, care va cerceta să vadă de nu face vre-o nedreptate unei. rude.»
Asemenea hrisov ce am aflat în archiva Academiei, Condica No. 1, Da trebuit să aibă

o înriurire în bine, obligând pe candidații la preoție să scie mai multă carte; oprirea de
a se zidi biserici noui, inutile, sar cuveni să fie şi generaţiunilor nâstre de învăţătură !
| = VegI întreg hrisovul în Uricar, tomul I, pag.

147.

'

.

În anul 1765, venitul

sedlelor devine

nesuficient din venitul

monastirilor afectate

la

scoli. Lefile dascălilor nu mai sunt plătite regulat şi Mitropolitul aretă Domnului Stefan
AM. Racoviţă, care mai dă la secole și monastirea Dealului. Acâsla resultă din hrisovul lui
St. M. Racoviţă, 1765, Iunie 10, cel scris de popa Florea, dascălul de la S-tul GeorueVechii. Sporind venitul sevlelor, se dispune a se reînființa și al treilea dascăl pentru
învățăturile gramaticei.
o
|
|
Anexăm hrisovul acesta care se păstreză în archiva Statului, “Secţiunea istorică, sub

No. 39%).
.:

”

,
.
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La 1765 se inființezăla Galaţi, în monastirea Mavromolu, o seslă, prin hrisovul lui
Grigore Alexandru Ghica, din August 13, acel an.
i
|
Domnitorul amintesce, că de curând a dat o nouă aşedare sculelor din aşi și că acum
indemnat, dice, de Mitropolitul Gavril, consacră venitul monastirei Mavromolului, ca să
se organiseze acolo o scolă elină.
NR
e
.
Institue o epitropie din pârcălabul de Galaţi și 4 negustori fruntaşi împreună cu egumenul monastirei. Dispune ca să fie duci dascăli, din care credem; cii Ipodidascălul urma
să fie pentru limba românescă; gicem că al duoilea trebue să fie fost de limba țerei, pentru
că chiar în hrisot' se face o deosebire, dicendu-se: «insă dascălul elinese să fie nesupus și

întru a sa stăpânire... .» Dascălul elin va fi plătit de Epitropii secolelor din laşi, câte 200

lei pe an, și va avea mai multe sculiri arătate la finea: hrisovului, de care ne ocupăm,
pe care 1 anexăm

aci ",

și

.
E

*

,

S

-

Despre Grigore alex. Ghica,

Domnul Moldovei, cronicarul Iân Carita, în a
ronica sa, dice,
ca fost om forte înțelept și învățat și iubind ca şi
alţii să se îndestuleze cu învețătura, a
făcut minunate scoli aprope de S-ta Mitropolie din
lași, întru care.să se înveţe multe
feluri de învățături şi multe limbi. Adus'aii și dascăli
fârte învăţaţi; făcut! ati şi orcudueli
dascălilor și ucenicilor, ca să'şi scie fieșce-care
I&fa și orenduial a lor “>,
Am aflat în archiva Episcopiei de Roman
copii vechiă, amintind hrisovul de Organi
sare a scolelor sub Grigore A. Ghica ;
îl dăm aci în anexă ADN
|
Prin hrisovul acesta Gr, Ghica, dupe ce arâtă
impor tanţa și scopul înviiţăturei, spune
că: «Alai inainte se afla sesla necoprinsă
cu cele ti 'ehuinciâse spre pricopsâla
ucenicilor
şi că deci dânsul vrea să aducă acestă
scolă 1 a starea cea mai desăvârşită
a învăţăturei,

prin înmulţirea dascălilor şi a ucenicilor
; ca să ridice din licăloşita stare și vredn
ică de
lacrămi a neinvăţătureipe norod şi mai
vâr tos pe cinul preoţesc, s'a hotărit
să
zidescii
«din temelie» acestă academie lângă Mitrop
lie,
|
a
Inscripţiunea manuser iptulu
! i. de retorică „pe care “ati invă țat
fii lui Miron „Costin,
amintesce de existența unei scoli
publice sâii domnesci la 1 ași, care
———_—

avea și biblioteca ei.

*) Veut anexa la acestă pagină,
**) Vegt Uricarul 'Tom, I, pag.
113. Veq Ă anexa la aces
tă pagină.
-***) Letop, Tom, III, pag.
187,
****) Vegi la anexă hrisovu
l pentru scoli a! luţ Gr.
A. Ghica, de la 1766.
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Acest manuscript, din secolul al XVII-lea (1664), «era în posesiunea scdlei celei mari
din Iaşi, la 1744). Deci, afirmaţiunea din hrisov ul lui Gr. Ghica, că a făcut sc6lă «din

temelie pe'a sa cheltuială, slobodă, indestulală și cu tâte cele trebuincisse lucruri», este
a se înțelege cât privesce zidirea, iar nu că asemenea sc6lă n'a existat înainte de 1766.
Domnitorul amintesce apoi, că a orânduit dascăli nu numai la Academia ce a zidit în
Iaşi, ci şi în totă ț&ra, la fie-care eparchie și ținut câte un dascăl, ca toți creștinii țărei.
acesteia mireni și copiii preoților să se procopsâscă cu învățătura și fapte bune.
Domnitorul dispune prin acest hrisov, că din dajdea cea orânduită a preoților şi ero„diaconilor din t6tă ţera, să se plătescă lefile dascălilor. Dajdia
de la preoți pe an și de la
diaconi, va fi câte 4 lei noui, plătiţi: 2 la S-tu George și 2 la S-tu Dumitru. Hrisovul:
in-

ființeză o epitropie a secolelor, compusă

din Mitropolitul, Hatmanul. Ioniţă Cantacuzino,

- Vist: Iordache Costache, Vist, Hrisoscoleu, Pach. Manolache Bogdan, Visternicul ce va fi
E dupe vremi, Baș Costi Avram, Baș Sandul Panaite, Baș Costea: Papafil și Baș Constantin

„ Panaite, Acești Epitropi aii sarcina de a purta de grijă în tâtă visţa lor cu silință și
neadormire, de acestă Domnâscă Academie, pentru cele cădute și trebuinci6se. Când va .
muri unul din Epitropi, cei rămași să'l înlocuiască,
prin alegere, cu altul, cerând aprobarea
Domnescă. -Epitropia area se aduna o-dată într'un an la Mitropolie, «şi să se caute. de
adunarea tutulor veniturilor și cheltuelilor, și care nu va fi luat sferşit și nu s'a împlinit
dupe acest al nostru Domnesc hrisov, să le caute tâte cu cercetare bună şi cu silințe».

Aplicaţiunea hrisovului urma a se face la 23 Aprilie 1766.
„ Urmeză apoi budgetul Academiei"), care hotărasce lefile următâre :
Dascălul cel mare Epistimurilor .(sciinţelor) pe an câte 1.500 lei şi dascălului . celui.
-V'ântâiti elinesc 600 lei și ipodascălului elinese 300 lei şi dascălului ce învaţă carle gre„câscă bisericescă câte 180 lei și dascălului latinesc câte 240 Iei și dascălului moldovenesc
(120) lei, iar pentru 20 'de ucenici străini şi straci ce se vor afla la scâlă, pentru :
mâncarea lor, hârtie şi cernâlă, cu bucătariul și apariul: lor, prin purtarea de grijă și

economia epitropilor, să se dea pentru trebuința lor 1.000 lei și la 30 care lemne; pentru
toţi cei ce vor locui în scâlă 375 lei.
La Academie Domnitorul nu uită a orândui la bibliotecă un bibliotecar, cu l&fa 120 de
„lei pe an. Chiar și de instrumentele pentru matematică și altele, hrisovul dispune: ace va

„- prisosi din venituri și din cheltuelile ce se vor economisi de către epitropi, să se cheltu- iască la cărți și la organe matematice și la cele-alte trebuincidse ale academiei».
„Nu numai de sedlele
„conlinua și pe alocurea
sunt cu dascăli grecesci,
Romanului, Rădauţului

din lași se preocupă Gr. Ghica, ci și de scâlele din tâtă țera. Se
se inființeză din nouă scoli. Numai în Botoșani și Galaţi scslele
iar alte 23 de scăli prin judeţe, și cele îrci: scoli de la Episcopia
și Hușilor continua, a avea dascăli români, cu 1 anume budget, ce E

-se va putea vedea în anexă.

j
s%

.

-

-

“Alexandru Scar lat Ghica, cu pitacul din 1767, Octombre 5, numesceo comisiun6 compusă
din Mitr opolitul, Vornicul Racoviţă, Marele Spătar şi Marele Logofăt, cu însărcinarea: de
*) Vegi

Miron

Costin,

«Opere

Complete»

de

V.

A,

Usrechiă,

Tom.

II, pag ISI.

**) La Mitropolia de Iaşi există un zapis al Catrinet, nepâta Popet Ursului, prin care vinde Mitropolitului Gavril un loc „fiind trebuitor sedlelor. ce s'aii făcut acum, dând şi auă megieşi locu-.
rile ce aii fost prin prejurul nostru.“ Acest zapis este din 1767, Lunie 4, şi probâză solicivudinea cu
care Domnitorul și Mitropolitul ati fost pentru a mări locul destinat la zidirea sc6le! de lângă Mitropolie,
Acest sinet, aflat de mine, este publicat apoi de D. Erbiceanu, în istoria Mitropoliei Moldovei,
Pe

33.

"

!
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a merge la S-tu Sava şi a inspecta scâla, să vadă cum îşi fac dascălii datoria? Domnitorul
cere raport de resultat, tot-d'o-dată ordonă, ca ucenicii săraci, să se aşede prin monastiri,
uude să li se dea hrană și câte 2 taleri pe lună. Dăm in anexă pitacul domnesc, care se
păstreză la archiva Statului, in secţiunea istorică, sub No. 41 ”).
|
o
De abia se organizaseră sedlele de către Gr. Ghica in Moldova, şi la 1769 răsboiul isbucnind între Rusia și Turcia, invagiunea oșlirilor rusesci și ciuma ocasioncză invăță- ,
mântului public, regretabilă încetare ; în localul Academiei din Iași se mută cancelaria

Divanului și, de bună s&mă, tâte localele publice de scoli păţesc aceeași sortă, fiind ocupate
în interesul oștirei de invasiune. Mareșalul Rumianţov, de la inceputul anului 1771,
dintr'un îndemn pe care nu “l putem documenta astădi, *) se preocupă de scâlele cele
închise ale Moldovei, şi provocă pe Mitropolitul Gavril să”i dea un memorii despre starea
din trecut a acestor scâle,
”
Mitropolitul, cu anaforaoa din Aprilie 1771, îi spune, cum repausatui Gr. Ghica Vodii,.
la ântâia domnie, a așegat în scdle dascăli de limbele elinescă,

slovenescă și moldovenâstii,

renduind I6fa lor din darea boerilor
cu dregătorii și mai apoi de la preoți. Arclă că urmiitorul

Domn, repausatul Mavrocordat, a iertat birul scolastie al preoților și a ordonat,

ca lefile dascălilor să se plătscă de visterie. Dar în urmă, revenind a duoa 6rii Domn Gr.
Ghica,din noii s'ată așegat scdlele ca ântâia âră și a stabilit budgelul scâlei din Iași,
dând:
360 lei dascălului celui ântâiti elinesc ;
|

120

,

,

al duoilea ;

180

,

>

slavonesc, şi

100

,

»

moldovenesc.

|

|

Dă

Acestă disposițiune a respectat'o Domnii urmălori, până la
Gr. Ghica, care a adaus de
prisosit lefă dascălulai elinese. Mitropolitul arstă, că
dascălii ati fust loți deplin pâni la
închiderea secolelor, în anul trecut.
|
.
Să
«De întâmplarea vremilo» şi din bola, ciumei împrăs
tiindu-se atât dascălii, cât şi
ucenicii, ati
rămas sedlele fără de lucrare, neputendu-se
scote și banii de la preoți, tot

din aceste pricini.

“

«Acum, că ai mat contenit nenorocirile și
ncodihnirile, dice Mitropolitul, voim ca iariiși
si se pună secolele la cea mai bună stare.»

Deja Mitropolitul scrisese Episcopulti de Roman, Leon, „ca si incepi a aduna birul de la
preoți, dar acesta întempina dificultăți, pre
cari Mitropolitul cerea -lui Rumianţiov să le
înlăture **)..
|
De observat este finea anatoralei Mitropolitului
G avril. EI, fost archiereti la Salo
nic,

unul din Mitropoliţii cei mai grecisați, da
dovadă, ci inu este
de greci.

prea exagerată iubirea

lui

panel că dupe invasiunea muscalilor. influ
ința grecilor în Principate a scădut, Mitroi
E
scadă si în
soda
po
si
dame o
pari voescă săă oo scadă
ă
Puia
și în sedle
şi deci, prop
une lui Rumianţi
ov, ca să- se reduc .
efi
i
.

A

[i

,

.

.

7

-

.

Lă

i

A

.

.

ani
ă
dascălilor ȘI greci
șisi săsă]:li se dea dupe . cum lua și. alți*
x1v
PRI
“e.
dascăli, cu mesu
ră
și
pe
drepl
ate,
ca să potă ajunge și celor-alți și pentr

e

u. chivernisâla ucenicilor săracă ,

*) Vedi anexa corespundătâre,
|
**) Din anaforaoa mat la vale
analisati a Mitropolitulut Cavri
ls ar părea, că acesta,
impulsiune, a provocat redeschide
cu de la sine
rea scâlelor în 1771,
XX)
:
Su i ari
piscopul Leon aretă, - că preoți :
i dorese !să se 5suprime limba
elină din sc6lă, ca să se may
scag
ȘI din birul lor, de 6re-ce copiil
ce "I-aii dat la scâlă n'aă
învățat aprâpe nimica de la
călit greci, Conf. r&spunsul lui Rumi
dasanţiov către Mitropolit din 1771,
Aprilie 22.
ia timpul lut Gavril
Ă
Mitropolitul, se pregătise
spre tipărire şi gramatica
reiimandritul Macarie, Eată
românescă de
titlul acestuț manuscript
(Academie, Cod. No 102,
1 tol. [o)
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Din actul ce analisăm mai sus, mai vedem, că la redeschiderea. seslelor "propuse în
„4774, cursurile superidre de filosofie și matematică nu se mai pot face momentan, pentru
că nu aii scolari, căci ucenicii străini ce le urmaii se duseseră
din ţeră, din causa r&sboiului. Nu ne putem de ajuns explica, cum de aceste cursuri ati fost urmate numai de scolari

străini. Pote că scolarii români, începând se6la la 1766,

nu avuseseră timp în 3 ani să

ajungă până la cursurile înalte și dascălii greci de epistemii, adecă de sciinţe, îşi populaseră cursurile înalte cu scolari aduși de ei din Orient, pregătiți în fra lor pentru ase-

-menea cursii.
Dăm în anexă anaforaoa acâsta a Mitropoitului Gavril *).
Felămareșalul Rumianţiov, în Aprilie aceași an 1714, răspunde Mitropolitului, că nu
este de părere să se suprime limba grecescă, fiind cea mai mare parte a cărților bisericesci
scrise în acestă limbă, şi fiind-că dânsa este şi Ja alte Academii, și mai ales la acelea unde.
există o facultate de teologie. Mareșalul nu admite

deci

scăderea lefilor dascălilor elini **). :

Cu tot nesuccesul răsboiului intreprins de Episcopul Leon și Mitropolitul Gavril, contra ”
" limbei grecesci, din scâle, istoricul culturei nostre naţionale e dator să înregistreze acestă
încercare, cu laudă din punctul de vedere a] românismului, de și nu ar putea-o justifica:

din punctul de vedere al culturei și al scâlei, cât privesce învățământul limbei eline, ca
limbă clasică, ce nu lipsea și in alte scoli din Europa. Adevărat, că pe acolo limba elină
„nu se impune ca vehicul de predare al sciințelor; dar în locul limbei eline, în câte Universități nu făcea acestă funcțiune limba latină ?

O a treia corespondinţă în privinţa sedlelor, din 1771, este în fine scrisârea Mitropoli- .
tului Gavril către Feldmareșalul Rumianţiov, prin care îi cere intervenţiunea, ca să se
«Gramatica

Română

a Părintelui

Macarie

Arhimandritul

În gilele Prea luminatei şi de Dumnedeii încoronatei nâstre Ecaterinei Alexievna a tâtă Rusia şi a
” naslidnacului ef, a Marelui cneaz Țesarevict Pavel Petrovici, acuma cu mila Domnului Dumnedeii și a
tâte! Moldovel împărăţitâre fiind şi s'aii tipărit în Sfânta și Dumnedeiasca Mitropolia Iaşilor, cu blagos„lovenia a Preasfinţitului archiepiscopulut și Mitropolitului a tâtet Moldaviei, Kirio Kir Gavril şi cu tâti
cheltuiala a Preablagorodnicului

şi pravoslavnicului

marelul

ensaz al Moldovei Ioan Cantacuzino

De-

leanul, a marelui Vistier . . . . . (anul lipsesce),
„In

stihurile

către

Cantacuzino

gice :

Stifuură adonicesei
„Numele tăi
Prin mine fi-va

”

:

EI

S6re lumil

"Şi eşind din trup
Nu

te va

uita

" Daţiia. Iaşii
Muntele Corbul.“
Autorul

cun6sce

de versuri.
Intre acestea

prosodiia latini şi face

este o poesie,

la finele

cârţet

dat ca model de vers

stihuri cu un tratat de

<alemanicese> şi adresată

poetict,

cu exemple

către prea puternica

de Dumnelei încoronata Augusta şi împeratricea a “totă Rusia şi a Volgaro- -Serbo- Aloldovlal
Ugroclaliilor Stăpânilore,
*) Vei
**)

Licaterina».

anexa,

Dim

„Aprilie 1771.

în

i
anexă

răspuisul

Pelimareşalalut

Fi
Rumianţiov,.

,

,
către

Mitropolitul

Gavril, “din: 22

— 36
scdtă din localul

Academiei,

Divânul

E

e

Cnejiei Moldovei, 'fiind-că „ucenicii. S'aii adunat

şi

dascăli s'ati aflat și at luat iarăși incepere Academia. - «Sunt case boeresci deşerte destule
pentru adunarea Divanului», dice Mitropolitul *),
x

Cu pacea de la Kiuciuk-Kainargi, din 1774, şicu. veîntorcerea în Moldova ălui Grigore
Ghica ca Domn şi numirea la Domnia Munteană a lui Alexandru “ Ipsilante, cultura na- - țională face buni pași inainte, precum din actele ce mai la vale avem să aducem se va
vedea.

i
:
ina Bucuresci,
rescă la 13 Februarie
obru
1775.
arie
Alex. al
înainta
Ipsilante, îndată
ce ajunge
lângă
1775,
inainte chiar
chiar

„cu 2 dile până ce nu intră în Bucuresci; așteptând să “Și întocmescă alaiul de intrare, să.
şi grăbi a scrie un. pitac către Mitropolitul, cerendu'i un memorii

despre starea scâlelor

din Bucuresci, din trecut şi actuală. Eată acest pitae Domnesc: «P. S. Ta. Părinte Mitro-

polite, vrând Domnia Mea a vedea scâla elincscă la starea cea mai bună, care pote a
fi, cu

„dascăli buni şi cu ucenici mulți, cari prin silința dascălilor să se procopses
că atât feciurii

de boiari, cât și alţii de mat jos, eată rânduim pe Prea Sânţia "Ta, să cercetezi
ce rendueli

avea scâla elinâscă,

adecă câți dascăli era, câți ucenici avea,

ce matemate

le

paradoseu,

câte clase, “câtă 16fă avea dascălii și de unde anume i se da ?.
Asemenea și pentru scola
slavonâscă, câți dascăli era,_până la câţi, ucenici avea, ce învățitu
ră le da, și I&fa dasciililor de unde și câte cât li se da? Dupe ăcâsla să faci, Prea
Sânţia “Ta, cercetare de starea
de acum, la ce rânduială se află, atât elinâsea cât şi slovenes
ca, câți dascăli sunt, și de

sunt buni, învățațiși de se silesc spre procopstla
ucenicilor? Câţi ucenici ati şi ce invăţă-

- tură le paradosesc anume,

cum am dis mai sus, câte câtă l&fă sc dă dascălilor,
de

unde
anume și de ati scâle, la ce.locuri anume? De
tote cercetând, Prea Sfinţia 'Ta, cu anafora
să insciințezi

Domniei Mele. Acesta am scris Domnia Mea *).
o
Regretăm că nu ne-a venit la mână r&spunsul
Mitropolitului la pitacul de sus, dar de
sigur acel răspuns a fost unul din elementele,
cari ati servit lui Alexandru Ipsilante pentru hrisovul de reorganisare a învățământului,
din anul următor. 1776.
|
„Anul 1775 . este bogat de documentdin
e air ecțiuinea

cari ai rămas necunoscute până astădi:

scolară.

Inregistrăm. aci. câte-va,

Boierul Mihail Cantacuzino. Biv-vel Spătar
, du pe ce a ridicat monastirea
Colțea, a făcut lângă monastire şi o scolă .
Domnitor ul pentru cheltuiala:
că.
cons
acră
prin hrisov
dijma de la ocna Slănicului.

!

În 26 Aprilie 1775, *) Alexandru
Ipsilanle iîncuv Hnțe

ză, ca monastirea Obedeanul
Craiova, să nu mai fie mitoc al monastir
din
ei, Primesce acesta și Episcopu
l Chesarie, măcar
că Baluţă Obedeanul o închinase Epise
opiej.
E
Localul din monastire se destină
a servi de locuin ță doctorului,
ce se va intempla
dupe vreme în Craiova şi unui semi
nar, care.să pregăte scă candidaţ
ii la preoție, învă[ând
*) Anexa dupe Archiva istorică,
tomul I, pag. 231.
**) Docu
mentul

e păstr

at în archiva Statului
» Secțiunea istorică, sub'
***) Vegi Condica Domnescă
No, SI.
de la archiva Statului, cu
No. 3, pag. 20 verso, hrisovul
Colțea.
.
"
monastirey
:
++)
x) Urm
Irm€eză
ză î n anexă hris
isoy
ovul ce am afat în
în CiCond,
.
|
pe
Dom,
:
de
la arch
Ă
ivaă Sta_tului,
cu No,

3, =

.
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„cele ovânduite şi ti cbuineidse la acâsta..... şi luând adeverinţă de la dascălii ce se vor
orândui la acestă monastive, apoi să se avâle la Archiereii spre chirotonisire. Domni- torul găsesce asemenea regulare conformă cu diata ctitor ului Obedea nu, ca să fie în monastire:

„Spital

nu

numai

trupesc,

ci şi sufletesc“ .

:

:

Ipsilante, ocupându-se, precum am v&dut și vom mai vedea, de scolile din țeră, nu ne-gligia, în-interesul influinţei ce voia să păstreze la Constantinopole, de a ajuta şi scolele din
Orient ; așa în Cond.'No.:3 de la archiva Statului, la pag. 35, din 1775 Aprilie, aflăm
“hrisovul pentru . taleri 300, milă pentru Patriarchie, ca să ţină cele duo& scoli, elină și
"arabă. Dice Vodă Ipsilant : „«şi având noi mare dragoste, ca să vedem sporind şi isbutind
-. învățătura, nu numai aicea, unde Dumnedeii ne-a dăruit acestă oblăduire, ci și la altă
parte care are trebuință oase >

In 13 August 1775, Doranitorul Ipsilaat se.„ocupă de scâla Domnâscă dela S-tu Geor„„ge-Vechiii, Din hrisovul de la acestă dată, se constală, că acum nu mai trăesce dascălul Popa Florea, caligraful Domnesc cel vestit, ci că dascălii actuali, amânduoi pământeni,
| şunt, Constantin și Dragomir; că. dascălii rânduiți, ati plată de la Domnie, că între ucenicii seolei sunt nu numai copil pimânteni, ci și străini de prin alte ţări. In fine, Domnitorul
acordă diverse scutiri celor duoi dascăli de la scâla, slavonâscă şi românescă de la S--tu
" George:Vechiii, dupe pilda vechilor şi bătrânilor repausâți Domni. Acest hrisov are de

mărturie pe fiii lui Vodă : Constantin și Dumitrașcu și pe boierii următori :
Paa Dumitrache Ghica

Vel Ban, Pan

Nic. Dudescu

Vel Vornic de "Țera-de-Sus, Pan

Radu Văcărescul Vel Vornic de Țâra-de-Jos, Pan Pană Filipescul Vel Logof. de Ţăra-de-"
„Sus, Pan Stefan Perşcoveanu Vel Logof. de 'Ţera-de-Jos, Stefan Mișoglu Vel Spăt., Enache
"Văcărescul Vel Vist., Scarlat Caragea Vel Post., Dumitrașcu Racoviţă Vel Slug., Const.
: Ianolo Vel Pacl., N. Ber seanul Vel Stol. -

Manolache Creţulescu Vel Comis, Barbu Ştir-

„bei Vel Sluger,' Nicolae Vel Pitar, Ispravnie al acestui hrisov e numit. Pană Filipescu;
Logofăt. al "Țărei- de-Sus.
Dâcă la monastirea- Obedeanu se institue un seminarii, putem constata cu document,
că biserica tot mai număra în senul să și unii bărbați învățați. In documentul grec, do- nat Academiei române de D; N. Cr eţulescu în Mai 1889,

document scris în primii ani

ai secolului al XIX-lea, „dupe Alex. Moruzi, se amintesce de decăderea. bisericei din causa”
abuzului Mitropoliţilor și a Episcopilor, cari pentru bani preoțeaii sate intregi: de țărani
- nesciutori de carte ). Totuși vedem că cel puţin "biserica Mitropolitană din Bucuresci, :
poseda un predicator în 1775, de care Mitropolitul era fârte: mulţămit, și Domnitorul

- Ipsilante, prin hrisovul din 20 Noembre (1775), îi acorda, ca răsplătire, scutiri și patru
„Ludi ; acesta era cuviosul Alexi Evochirica, «carele fiind-că se află slujind de a.pururea și

nelipsit, nevoindu-se a face didachii, serbătorile și Duminicele, pe la Sfintele biserici, spre”
folosul sufletelor. creștinilor,” dupe cum ne adeverim Domnia mea, din anaforaoa Prea
" Sfinţiei Sale Pariptele Mitropolit, cum că fără lenevire și fără preget urmeză acestă bună
*) Eată acest pasagiii din actul citat: „Mitropolitul şi Episcopil din vreme
„ej,

mat

cu stmă în

vremuri: încurcate

şi în mazilit

de

Domni, prin mmigiocul

în vreme aflând priMarilor

Vistieri şi al

” Ispravnicilor de judeţe, ficeaii diaconi şi preoți nepricepuţi, mal cu stmă în judeţele mărginăşe : la
Teleorman

şi. Oltenia

„scie carte, şi alţii din

„ginerii lor.

(0): se 'gisesc
fruntaș

sate, unde

şi nu numai

sunt

cel mai

că et însuși

mulţi

ses > scutesc, de

:

țărani

preoți

dări și

şi diaconi

fără să

angărale, ci și fil și

—
slujbă».

Acest document

38 —.

pus in comparaţiune cu desființarea din anul 1889 a Predica-

torului Mitropoliei din Iași, lasă observatorului de gândit 1.....

*).

o

*

Către finele anului 1775, Ipsilante hotăresce,'să se zidâscă un noii local pentru sc6la
Domnscă de la S-tu Sava. Cu câte-va dile înainte de darea hrisovului general al sedlelor
din lanuarie 1776, în 10 Decembre 1775, Ipsilante organiseză o administraţiune specială»
căria încredințeză și afacerea
scdlelor.

clădirei

scâlei, cum

şi administrarea
”

pe viitor a tutulor

Acâsta este Epitropia obştâscă, compusă din 8 boieri, 4 din treptaa duca și 4 dintr'a
treia, cuo cancelariede 7 logofeţi. Lefile tutulor Epitropilor tac la 600 taleri.
Acestă Epitropie are epistasia obșteştelor interese, și anume are grijă :
'l) Pentru meşteşuguri și alte folositâre pămentului și pentru iznafuri;
2) Ingrijirea și facerea podurilor orașului Bucuresci ;
3) inerea şi administrarea culiei de milostenii

;

|

4) Epistasia scâlei, «care cu ajutorul luă Dumnegleii se va aşeda, ca să săvirşiţi câte

“pre larg prin domnescul hrisov, pentru acesta vă arătăm.

Fiind

dar

mai

inainte

trebuinţă, ca 'să se zidescă sedla, să îngrijiţi ca să se [acă planul, care mil veţi arăta şi
să se gătescă felurimile cele trebuinciose de materie, ca în vreme să se lucreze cu cele
rânduite pe anul ântâiii, care de nu vor fi de ajuns să ne însciințaţi, ca să punem lu
cale altele...»
e
“
In 92 Decembre 1775, Domnitorul numesce pe boierii epistaţi la Obştesca epilropie,
și

anume pre Biv-Vel Sard. Ianache Lechliu, pe Biv-Vel Medel. Dumitrache (autorul istoriei
evenimentelor de la 1769 la 1775, descoperită de noi), Biv-Vel Medel. Ianache
Vilara,
Biv-Vel Cluc. de arie Lupul, Biv-Vel Logof. Constantin, Biv.-Logof.
de a visterie N. Piteş-

teanul, (copistul istoriei lui: Medelnicerul Dumitrache), Post.
Stef. Greceanu și Mihalache Grămătie *),
.
e
|
In fine la 1776, în primele dile din Ianuarie, apare hrisov
ul obștesc al secolelor, care
fiind scris în grecesce, il credem de însăși mâna Domnitorului,
care incă nu scia, probabil,
românesce.
”
Anexăm acest hrisov în limba originală și în traduc
ere, iar aci îl resumăm.

Domnitorul în preambulul hrisovului face apologia învăţă
turei şi folâsele pentru direc-

țiunea economică şi politică şi superioritatea ei asupra
folâselor materiale. Apoi gice, că a

simţit de neapărată
jeră.

trebuință

înfiinţareași îmbunătăţirea

sclelor și internatelor din
|

Constată că aii găsit în sedla Domnâscă din Bucuresci, negli
jată din causa întemplărilor

timpului, numai

duoi dascăli,
- unul pentru limbă şi fi lologie și altul pentru
cursurile
Domnitorul vrea să îndrepte acâstă stare
de lucruri, şi deci “hotărâsce, să mai
in„fiinţeze alte duoă scoli inferidre la cele 2 Episcop
înalte.

asemenea reorganisâză în Bucuresci

limbă la căutarea

hrisâvelor vechi

ii, una în Craiova şi alta în Buzău. De
se6la cea vechiă slavonescă, fiind trebuincidsă
acestă

Domnesci. Apoi şi în tâtă țera în fie-car
e orășel se
înființeză scole, atât de limba țărei, cât
şi de limba slavonescă, pentru ca să
înveţe
băieţii
cunoscinţele elementare, să nu fie
ignoranţi.
Programa reorganisatei scâle din S-tu
l Sava coprinde materiile ur mătâr
e, predate de
*)

Archiva

**) Condica

Statului,

Condica

Domnâscă

No.

Domnâscă

No.

1 de la archiva

x

3,

pag.

146 verso.

Si
Stat
ulut, pag.
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geometria, as- .
ele
' (aritmetica,
6 dascăli: sciinţeggramaticale cu 2 profesori; matematic
de maprofesorul
de
predată
_ tronomia, cosmografia), un profesor. Istoria pare-se că a fost
italiană,
şi
tematici ; sciințele naturale, un profesor ; teologia, un profesor; limba latină
un profesor,
Sciinţele naturale, urmând pe Aristot şi comentatori săi să se predea îîn limba elină.
Cel de matematică, dascăl, de nu va sti elinesce, va preda, scii în limba latină, sâti în cea
|
italiană.
Lefile dascălilor le va fixa Domnitorul dupe aprecierea meritelor fie-căruia.

Se va organiza un internat pentru 60 scolari, câte 12 de fie-care clasă (deci clase eraii
5). Dascălii vor mânca impreună' cu elevii odată pe qi. Cei 60 de scolari vor primi de 2

oră pe an haine de unitormă. De fiă-care clasă va fi un efor, s6ii pedagog, stii supraveghetor al scolarilor. Admiterea scolarilor se va face de la 7 ani înainte, dintre fii de boeri, ori
-de mazili, dar şi dintre mojici și țărani; iar băeţii de neguțători şi meseriași, dupe ce vor

căpăta cunoscințe elementare de carte, vor fi scutiți de a urma mai departe la scdlă,ca să
înveţe meseria părint&scă, având. în vedere înclinarea lor firescă. Scolarii de 6ment. cu prins6re se primesc în internat ca solvenți, plătind analogia mâncărei, la epistatul scâlei.
Elevii începători vor urma un curs de 3 ani cetirea, gramatica, apoi incep şi limba la-

tină, ca în curs de trei ani în același timp, să aibă destulă cunoscință de limba grecă şi
de limba latină, dându-li-se de învăţat pe cei mai însemnați auturi acestei limbi. Dupe
aceca urmeză alt curs de trei ani în care scolarii sunt ocupați, diminâţa, cu poetica și
retorica și fac teme de limba elină și latină; mai cu semă însă studiază morala lui Aristot.

Dupe amiagă se predă limba italiană, care este facultativă, Ast-fel dupe 9 ani de pregălire la limbi, scolarii trec la alt curs de 3 ani în care dimineţă li se predă aritmetica și

geometria, iar dupe prânz elemente de istorie și geografie istorică îni ori-care din limbele
invete, iar nu numai de cât în grecesce.

_ Scolarii mai ascultai dimindţa și filosofia lui Aristot, iar dupe prinz astronomia (cos-!
_mografia), în fine în ultimul an se învăța și sciințele naturale. Pe lângă aceste studii, la
“mitropolie se rânduesce un dascăl peutru S-ta teologie, iar la S-tul Sava va fi și un das_căl de musică.

Așia dar.un scolar care.ar fi urmat regulat cursurile, trecea printr'un curs primar de
3 ani, urma apoi un al dueilea curs de 3 ani în care învăţa limba latină, apoi un noii
curs de 3 ant tot pentru limbi și numai în fine alţi 3 ani pentru sciințe, adică în total
49 ani. Deci scolarul admis la 7 anl ajungea la 19 ani, ceea-ce numim noi astăgi, bacalaureat, când dice hrisovul, puteasă iasă din scâlă și să alâgă fie-care viaţa ce dorea, ori
.
bisericâscă, scii politică.
preoţie, ci şi
la
destinati
se
cari
scolarii,
numai
La cursul de teologie eraii admiși nu

„ori-cari alții.

|

-

Intre studiile obligatorii pentru toți scolarii era și gimnastica, în timp de o oră, în fiecare di dupe prânz. Duminica erati cathichisiţă. Hrisovul coprinde și regulamentul de ordine și disciplină în internat şi scâlă. E de remarcat cu deosebire, că bătaia și biciul nu sunt îngăduite.. Corectarea scolarilor, dice hrisotul, se va face prin midlâce potrivite cu împregiurările, dupe cum pedagogia ne învaţă.“
Pentru întreținerea scâlei, Domnitorul, găsind acesta conform cu disposițiunile bine-fă- .

cătâre ale inzestrătorilor de monăstiri, impune tuturor acestora.o dare, dupe analogia veniturilor, ceea-ce produce, pe lângă sumele prelevate de la monastirile consacrate scâlelor,
suma de 10.000 le,

o

-

-

i

10 >
Apoi darea preoților şi diaconilor, cari sunt în număr de 3.500, plătind fie-care câte
3 lei pe an (din cari pe jumătate se dati la casa milelor), se urcă produsul Ja 15.000 lei.
Hrisovul dispune existenţa unei biblioteci pe lângă scâlă, care va fi administrată de un
epistat sâii bibliotecar credincios şi ordonă să nu se dea cărți decât cu- adeverinţă și să
le reclame în timp indărăt.
:
Ta fine hrisovul rânduesce o epilropie a scdlelor compusă din mitropolitul, cei duci
episcopi și boerii din divan, de la marele ban până la marele postelnic *).
|
- Din anexă se pâte vedea numele boerilor, cari iai parte la acestă insemnată reformă.
- Văcărescii și Creţulescii nu lipsesc dintre acești boeri.
|
Din acestași an 1776 aflăm câte-va documente, cari se cuvin a căpăta loc în acestă is-

torie. -

o

Ei

Aşa aflăm un proces în 12 Octombre 1776, între Ioan dascălul

|
românese

din Cerna-

Vodă și Sterie Cămărașul. Ioan "i-a învăţat copilul 6 ani de gile. Sterie Cămărașul s'a legat să plătescă simbrie dascălului câte 50 taleri pe an. Acestă simbrie Cămărașul n'a
plătit'o şi dascălul cere dreptăte la Domnie. Sterie arctă, că copilul nu este al lui ci al lui

Mihaiti Croitorul, care l'a rugat să'1 dea la dascăl. Domnitorul hotăresce insă,
că: „De
vreme ce Sterie a dat copilul la dascăl, cu același aşedăment, precum nici el n'a
tăgăduit,

s'a hotărât, ca Sterie să plătescă dreptul dascălului și în urmă

caute cu Mihai Croitorul tatăl copilului e:

Sterie,

ce va

avea să'și

„Din acest zapis vedem, că limba românescă avea învăţători până și pe țărmul
drept al

Dunărei, unde, deci, populațiunea română era destul de numerâsă,
ca să necesite

în miglocul ei de dascăli,

-

aflarea

x

Din acestași an 1776 avem documentele înființărei scâlelo
r domnesci de. la Ploesct,
Acolo exista mai dinainte scâle private românesci. Unul
din da scălii, cari ținea scslă privată, anume Dascălul Barbu, aflând că Domnitorul
a hotărât să se înfiinţeze se6lă publică
domnes

că pentru limba românescă

în Ploesci, cere 'să fie recunosculă se6la lui ca
atare.
Domnitorul însărcineză pe mitropolitul, să
cerceteze despre scdla lut Barbu. Mitropolitul
încă
în 1776 a dat informaţiuni bune despre acestă
șcâlă,

dascălului Barbu. Totuși numai în 1777

August 11, dupe

despre

capacitatea

și silința

o nouă anafora a

mitropolitului Grigore, prin care artă Domnitorului,
că dascălul Barbu „se energhiseşte, adecă
in
tot chipul se șilesce
spre învăţătura copiilor“, dar că nu
pste

trăi numat cu simbria de
la părinţii lor şi se află în scăpătăciune,
fiind om cu copii, Mitropolitul propune,
că dupe
cum este sedla publică la Târgoviște cu
l&fă de 5 taleri pe lună, asemenea şi Ploesci
l fiind
oraș ca

Tergoviștea, să se dea lui Dascălul
Barbu câte 5 lei pe lună *), |
Domnitorul Alexandru Ipsilante
la 28 August 1777, aprobă propun
erea mitropolitului
Grigore al II-lel a și ast-fel,
e acum 1292 de ani în urmă, se deschi
eschdeide în
îi Ploesci i prima
pri
scolă
domnescă, cu dascălul Barbu.
Pa see
=

Domnitorul Ipsilante, organisator
a
de scâle nu putea, Să nu
simță
tipografia și de a înce rca
să introducă in ţâră fabricaţiu
nea hârtiei.

*)

nevoia de a protege

Arch.

Stat. Condica: domnes
că; Pagina zor.
.
|
Condica domnâscă de
E
la Arch. Stat, No, 5
şi No. 4 filele 178
:***) Vega! în” anexă doc
și 29
umentul descoperit de
mine, în cond. dom.
No 5,
6, îla

-
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“La 1876, August, dascălul Constantin de Ia S-tul George scrie hrisov ul doninesc prin

care Ipsilante Vodă aminteşce înfiiîințarea pe moşia Fundenii, la apa Colentinei, proprietatea
visternicului Dumitrașcu Racoviţă, a unei harturghii și autoriză înfiinţarea şi altei hartur-

ghii la apa Leuta, pe moșia Bătistei, județul “Prahova, a schitului. Turbaţii. Domnitorul”
arâtă că până acum n'a mai fost în țâră. asemenea fabrici de hârtie, cari sunt de folos şi
"fârte trebuinci6se

„atât

politiei cu trebuinţa

scrisorilor, ciit și bisericei cu tipăvitaul

cărţilor. « Dăm întreg hrisovul acesta important în anexă *),

„_ “Sedlele din Moldova funcţioneză sub Domnia ti Gr. Ghica pe la orașe, eparchii, şi chiar
“pe la unele sate; așa aflăm sc6lă cu dascăl român la sat la Rugin6sa. Capacitatea acestui!
invățător sătesc o putem afla din frumosele versuri ce dânsul a scris pentru a deplânge
uciderea infamă a Domnitorului Ghica, protestatorul contra răpirei Bucovinei *).
Cum că continuă seclele a funcţiona și dupe tragica mârte a Domnitorului Gr. Ghica,
resultă și din sarcina ce are Arhimandrilul Măzăreanul de „îndreptător al scblelor domnesci, episcopesci și monastiresci ale Moldovei.“

"Intre scdlele care le cerceleză inspectorul general. Măzăreanu, este doră și acea scâlă a:

monastirei Putna, unde dânsul funcţioneză și ca profesor împreună cu Eromonachul Ilarion „mădular al filosofilor Patmosului“ precum se numesce însuși i

In scâla de la monastirea Putna

se învăța .românesce și dupe ultimul răsboiii al mus-

calilor contra “Turcilor, Mazareanu introdusese şi puţină rusâscă, apoi: „Ciaslovul, psaltirea, octoicul, catechisul moldovenesce și vusesce, alcătuirea scrisorei moldovenesce,

psaltichia dupe melodia grecescă, Gramatica, geografia cea tălmăcită de episcopul Amfilohie, dupe Bouffier, retorica, peatra evangeliei, asupra despărțire bisericei răsăritului de a

apusului, epistolia arhiepiscopului Eughenie, istoria bisericei dupe-Eusevie şi alţi istorici
de la inceputul creștinătăței până la soborul din Florenţia şi scurtală teologie “platonscă. «
La predarea acestor obiecte Mazereanul și Ilarion erati ajutaţi și de unii . Vataji, adecă
pedagogi. Cum că acâstă scâlă funcţiona de mai mult timp şi în regulă, pâte să fie de do-

vadă diploma de absolvire a secdlei, dată la d Aprilie 1778, unuia dințre scolarii absolvenţi
ai scolei.
Acestă diplomă care arclă ce studii se făceati in scâla de la Monastirea
să ocupe loc aici, și o dăm intregă:

Putna, merită

„Smeritul archimandrit monastirei Putnei” Vartolomei Mazeranul mădular academices- |
tei tcologii Chievului și îndreptătoriii scolelor domnesci, episcopesci și monasliresci a
Moldaviei; așisderea eii Ilarion ieromonach, mădular a filosofilor Patmosului și învățătorii
psaltichiei sedlelor Moldaviei, dăm adeverinţă cu acestă carte a nbstră, cum că tinerelul
Joan, fiul preotului Gheorghi Vasilievici Bălășescul, de aici, s'aă ținut în grija nosiră, de
la firea lui cea de 5 până acum la vârsta lui cea de 12 ani și s'a învățat de noi şi prin „.
al noștri vătaji a scolii de aici: ciaslovul, psaltirea, octoihul, catehisul moldovenesce și ru-

sesce, alcătuirea scrisorilor moldovenesce, psaliichia dupe
”

melodia grecescă,

gramatica,

geografia cea tălmăcită de episcopul Amfilochie, dupe Boulfier, retorica, peatra evangeliei
asupra despărțirei bisericii răsăritului de a apusului, epistolia archiepiscopului Eughenie,

» istoria Disericei dupe Evsevie și alți istorici, de la începutul

creștinătății

până

la veacul .

d

*) Hrisovul descoperit de miine în, cond. dom. No. 3 fila 195.
**) Aceste versuri nefiind încă editate, socotim util d le reproduce în anexă.
x) Vegi Memorii presentate la academie de V. A. Urechiă, în anul 1687/1888, pag. 26,

.
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al IX, şi până la soborul din Florenţia, și scurtata teologie plalonestă, ste bine,
de rost şi cu înțelegere, și astădi cu voia tatălui săi dis mai sus și a maicei sale
sici născulă Gherle și cu blagoslovenia părinților duhovnici Gherman și Zenovie,
brăcat în cinul monachicesc, și i s'a pus numele din cin Isaie, așta decă şi
este el

unele și
Anastas'a îmîn ver-

stă mică, dară în pricepere bun, îl afiorisim noi pentru cinul ierodiaconiei,ca
dupe aceea

să fie și al duoilea dascăl în scâla de aici.
S'a scris in monastirea Putna la 1 Aprilie 1778.

L. S. episcopiei de Rădăuţi. Am vădut, blagoslovim și întărim : iscălit,
Dositeiii Epis-

cop hădăuţului.

-

(L. Ş.). Arhimandrit

-

Bartolomei Mazeveana,

.

(L. $.). Ilarion Ievomonah Mădulaviu a Filosofilor Patmosulu
i.

“Din diploma acesta aflăm, că geografia lui Boufliera fost
tradusă de Episcopul Amfilochie
al Iolinului mai mulți ani

înainte

de lipărirea ci. Tipărirea se face numai la 1795,
iar
manuscriptul traducerei era așia dar în uz în sc6lele publiee
ale țărei cu mai hine de 17
ani inainte de tipărire,
i
me
i
|
De Amfilochie Ilotiniul noi posedem și o aritmetică
tipărită
în quartu, la Mitropolia din
Iași, necitală
în bibliografiiile de până acum, la numele lui
Amfilochie. Ia volum

ul «Ser!
barea scolară de la Iaşi cu ocasiunea implinirei a
50 ani de la înființarea înv&țămentului
superio
r in Moldova», de D-nii Xenopolu și Erbicea
nu, la pag. 284, este

însă citată acestă
carte, fără să se spună, că e de Amifilochie.
e
,
Credem că și acestă carte a fost utilizată în scslele
din Moldova, mai înainte încă de a
fi tost tipărită
-

, la 1795, ca și geografia.

—-

|

-

Acâstă aritmetică coprinde şi puţină
geomelrie și este recomandabilă in
comparațiunea
ce face între măsurile cele romane
şi cele române. Studiul măsurilor
dă
ocasiun
e lui Amfilochie să constat

e, cu o vădită mulţămire, latinilatea
neamului

nostru.

. Între cărțile tipărite în uz în sevle
le din Moldova, dupe 1755 și inainte,
să nu uităm
A
«Buhvar-alfavetar pentru copii, tipărit
la Mitropolia din Iași, la 7263 (4755)
,de Iacob
Mitropolitul, - Acâstă carte, D. Papa
dopol Calimach dice, că a fost împă
rțit
ă
grati
s pela scoli.
.
!
:
Mai e posibil, ca să se fi fost
întrebuințat în scule, 'tot ca
manuscript, și gramalica românâscă, de care mai în urmă am
vorbit, aceea a luj Dimitrie Eusta
ţie Brașoveanul, din
17565,

'de a înregistra:

|

Sa

La scâla de la monastirea Putn
a, este aprâpe sigur, că
a fost utilisată şi altă carte
luiul Amfi
At lochie
a
î Hotiniul, intitulată «gramatică
t
colo
glic
escă
», care s'aa tipăr
târdiii, la 1795, sub Alex,
it
tipări
numa
i
mai
Ioan Calimach ”).
!
NE

Cât

privesce cărțile ori manuscris
ele ulilisate de dascălii
grec Ă, în ţâră, noi dăm în
întocmită de un bărbat
fârte competent în acestă mate
PNI
rie, D. Irbi,
anexă, bibliografia

*) Vegi «Serbarea scolari
de la Iași>, pag 25
şi 252.
) Din epoca. 1750 Până
la.1799, D Erbiceanu
înregistrâză, la Pag. 332
cărţile următâre : Tîrnoșan
a «Serbăre scolare»,
ia tipărită la 1752 în
Iași ; Sinopsis, adică adun
Iasi 1756; Liturghie, laşi
are de multe învățături
1759; Ceaslov, Iaşi 1763
; Indreptarea păcătoşilor,
deescile și Sfintele Litu
Iași 1766; Dumnerghii, Buzău 1799;
Ceaslov, Iași 1772.
mal multe cărți tipărite,
— Nol. cunâseem
didtr'aceşti ant
de cari aiurea avem a
vorbi,
N
!
4

.

|.

NE

“
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ceanu,

pentru anii de care ne-am

ocupat până acum şi apoi treptat pentr u secolul al

XIX-lea *).

In s&ma Visteriei Moldovei pe 1776, de sub Grigore Ghica; Ia fila 41, se vede că s'aă
cheltuit 69 de lei pentru dgazăturilea de la Brașov, prin Sandu Sardaru.
» Nu scim la care anume gazete era abonat Domnitorul, dar nu putem contesta incem- :

nătatea acestei introduceri de jurnale în țeră.
|
Acest document de la 1776, important din multe privinţe, de alimintrelea nuu coprinde
alte informaţiuni relative la cultura publică.
Dintre 6menii mai învăţaţi de la curtea lui Gr. Ghica,- putem cita, dupe documentul
“de care ne ocupăm, pe doctorii Drăcache Iacob, Caragea şi Fotache, şi pe dascălul Teodor,
Dintre români, Enache Kogălniceanu, carele primesce din condica Visteriei G liudi, pe când
doctorul Fotache are 10.
,
'
"Dascălii scâlei grecesci din Iași, de la 1776, sunt numiţi în sema de la acest an, şi
anume Gheorghe dascălulși Evloghie dascălul, cari ambii se bucură de câte2 liugi scutiți.
Mai este și un vălafla scâlă, nenumit în semă, și care beneficiază de un liude ”,

- Dintre profesiunile cari se exercitat de români, mai cu s6mă în Muntenia, la inceputul
jumătăţei a duoa a secolului al XVIII-lea, se cade a nu uita să numărăm arta zugrăvirei. Sunt destul de numeroși acei cari se ocupă cu zugrăvia, pentru ca să polă fi în- |
” fiinţată din ci o adevărată breslă, care se deosibea în brâsla zugravilor de iicâne și de por-

trete ctitoricesci pe la biserici și în bresla zugravilor boiangii și de case ”).
“Unde

învăţa a zugrări,

zugravii

de subțire?

Nu

exista anumită

scâlă, ci fie-care

zugrav avea ucenici. La 1779, Iunie 10, Domnitorul judecă un proces: între Const.
- 7u„ gravu și între Radu copilul de casă, Aceste a dat pe fiul sătisă învețe profesiunea piclurei
la Const. Zugravul, cu condiţiune să'i plătescă câte 30 de lei pe an.
La învăţat profesiunea în 5 ani și jumătate și «i-a arătat tot meșteșugul şi cu meşteşugul luă se hrănesce». Dar ucenicul nu mai vrea să stea la lucru la Const. Zugr avu,

până la timpul cât se obligase a rămânea pe lângă învățător ; de aci procesul,
Domnitorul hotărâsce : «Negăsindu-se cu cale, om slobod a se ținea ca un rob, fără de
- voe, s'a hotărit să fie nesupărat fiul lui Radu copilul de către Constantin, hranindu-se cu
meșteșugul lui unde va găsi aicea».

i

«lar lui Constantin, căci Vaii învăţat meșteșug să”i dea plată ceea-ce se va găsi cu cale
de către meșterii zugravi, socotindu-se
Constantin iîn semă "9,
-

la anul 1780
*) Vedi

anexa

către

scolele din ţera românescă,
dupe

lucrarea

din

<Serbarea

acesta taleri 30 pe an şi care are să țină

în urma hrisovului. Domnitorului

scolară», de la

Iaşi, de

la pagina

Ipsilante

351.

**) Acestă semi se păstreză în archiva Academiei,
.
*x*) Dim în anexă importante.e documente relative la aceste bresle, descoperite + de mine în Con-.
dica

Domnescă

din archiva

Statulut,

***%) Condica Domnâscă No. 4, actul din 1779, Iunie

10.

I
din: 1776,
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sunt în prosperare.

Posedem

dăm în tâtă intregimea în anexă *).
Observând

budgetul. general al.scâlelor

i

pe acest an, și il

Ş

budgetul aceşta cu data 1780, Martie 17, aflăm că:

o
aj La S-tu Sava erati dascăli: Manasi, Neofit, Teodor, Pantazi, și de limba latină, Anastasie ;.
.
.
:
b/ La Eparchia Mitropolitană erati 11 dascăli şi anume: Const. Iloveanu, cu
ipodidas-

călul, la scâla primară,

(de sigur românescă din Bucuresci),

judeţele: Ploesci, 'Tergoviștea, Câmpu-Lung,

Vede, Găesci, Gherghița şi Urziceni ;
e): In Eparchia

Buzăului

și 110 dascăli la scâlele din

Slatina, Pitesci, Monastirea Argeş, Hoşi-de-

|

Aa

erati 5 dascăli

|

şi anume:

unul de gramatică la Episcopie,

“unul la Râmnicu-Sărat, unul la Focșani, unul (primar)
la Buzăă și unul la Saac;

d] In Eparchia Râmnicu-Vâlcea: un dascăl elinesc la Craiova,
unul slavonesc tot acolo

-și cinci românescă, câte unul la Romanați, Vâlcea,
Gorj, Mehedinţi și Craiova.

"“e] Se întreţineati 44 de scolari, costând fie-care câte
4 taleri. Numele acestor scolari
ne ar6lă la ce clase din societate aparţincaii și cam
câți erati din orient, adecă străini țirei,

Totala cheltuială pe lună pentru scole se urca
la suma de 630 lei, adică pe an 'modica
sumă

de 7.632 de lei.

”

Se
„%*

n

:

Fabrica de hârtie: organizată sub. AL. Ipsilante,
se pare că nu prea lucra la 1783.
* Domnitorul obligă pe proprietar să producă
hârtie. Eată actul din care vedem acest fapt:
cAstăgi 5 Aprilie 1783, Miercuri, Nicola Lazăr
(Vameșu), înaintea Măriei Sale lui
Vodă
la Divan în Spătărie,. de faţă s'ati

pus soroc cum-că de astăgi până în
30 ile sorw,
va aduce Măriei Sale ca să vadă, din
cea mai bună și de frunte hârtie ce
are a scâte din
fabrica de aici din țeră făcută,

EI
Deci, din porunca Gospod. s'a făcut
zapt trecându-se intr'acestă” condică
a Divanului
- sorocul ce are Dumndlui Lazăr
la acesta ">.
«Post. Stanciof. :
.
*

i

In: Moldova fondul scâlelor sufere
o scădere sub dumnia lui Const.
Moruzi, care urmeză
dupe tăiarea lui Grigore Ghica,
la Beilie. Acest Domnitor dispune,
ca preoții și diaconii,
sub pretext că le-a iertat unele.
dări, să plătescă pe tot anul
câte 60 bani la Mitropolie,
din banii aceștia Mitropolitul
ca .
să trimită câte

1.200 let pe an la cpitropii sedlei
din ȚariȘI ad, pentru ucenici ce sunt la învățătură,
dupe cum pe larg se arstă print'un
hrisov al domnitorului ”,
grecesc
aa
Cu

apoi

a

asemenea dare în favârea
unei scâle grecesci se
ingreuia
darea pen

tru sedlele românesti,

-

clerul, de nu

putea plăti

E

A Anul

1781

este semnalat

prin bune

Progrese ale

scâlelor din Transilva
ă decretul aulic din 42
nia, Episcopul
Decembre 1781, prin
care cele: ducă seminarii
| tente în' Blasiu se contop
exisesc în sem

ron cap

.

RR

—

2*) Vegi „lala
ie) Condica
e, 4 cest
25%) Vear

Ia

Ă

inarul clerical existând
până aslăgi **),
i

E

.

A
|
a ivaa Statul
i
arch
Statui,ul Condica
ica Domnâs6că No,
7, fila | 186 şii cl.
N
Domnesc No. 9, arch
hrisov a fost descoperit iva Stalulur, .
i
de mine într'o. ladă
Ă
de.la mitropolia de
It. bisericey unite de
laşi, Dr. A, Grama, Vegi Pre
otul român pe 1886
3
(Gherla) pag. 180,
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Finea. anului 1780 (Septembre), ne amințesce de tipărirea îni Bucuresci: a codicei! lui.
Alexandru Ipsilante, carea, Caragea Domnul următor ordonă în 25 Octombre 1782, a se

aplica intocmai *).

Acestă pravilă este un în 40 de 48 file pe duoă colâne,

grecesce și românesce,

Prefaţa

dice că „cu cât este trebuincios povățuitorul la un călător, ce va să trâcă prin locuri pus:. tii, ca să nu rătăcâscă din drum în locuri neâmblate, și cu cât are tvebuinţă : de” lumină
“unul ce âmblă întru intuneric, ca să nu dea peste prăpastii și adâncături ; atât sunt de
„trebuinci6se și pravilele la o politie.. ..:< Domnitorul în hrisovul stii, care constitue pre“faţa la codice; dice, că inainte de el, avea2 putere pravilele impărătesci și obiceiurile pămen“tului, de cât că „când cu prăvilele stricâti obiceiurile, când iarăși .cu obiceiurile șe împo-.

“triveaii pravilelor.

Domnitorul a pus în concordanță. acestea tote, până în al VI-lea anal

--Domniei-Sale și a constituit noul codice. Cartea are la început. armele țărei, iar la drâpta
îngerul dreptăţei cu cumpăna în mână, cu inscripția : „Dreptatea“ şi la stânga chipul St.
Patriarch Alexandru. E opera unui xilograf român.

Domnia lui Caragea în țera românescă ne-a lăsat din respectul culturei, unele acte, nu
tote de natură a'l lăuda.

Cu pitacul din Septembre
22, anul 4782, cătrei ispravnici, el le recomandă pre protopopii
numiţi la județe, ca sii fie ajulați in misiunea lor de a-cerceta de podsba sfintelor biserici,

de ă griji de sfintele taine, cum să le țină preoții, de botez, de slujba biser icâscă ..... de
îndemnarea creștinilor la paza bisericilor, de ispovedanii și precestuiț ..:.. „apoi ati și
acestă slujbă : a cerceta trebile bisericesci, adecă de curtii, de hrăpirea tetelor,: de posalnice, de.amestecarea singelui, de” paragonicii nunţii a patra, de fermecători, de vraja în-

tre bărbat cu soţia lui, .....«

„tată cum societatea românescă era aprâpe întreegă ăsată

r

În sema “pr otopopilor >,

.

4

„a

„Cu lăte acestea, Nicolae Const. Caragea; întrebat de Divan, decă admite ca2 judecăţile și
“în genere administrațiunoa justiției să se facă tot dupe codica lui Alex. Ipsilante din 1780,
. văspunde cu pitacul din Octombre 25, 1782 afirinativ, Intru cât se împacă justiția ci atribuțiunile acordate protopopilor, este lucru cam nedemonstrat. Se vede, că nici țera nu
se prea mulțămi cu justiţia lui Caragea, de dre-ce încă din primul moment, istoria con-

stată multe agitațiuni și r&svrătiri..
„i
Ca să se apere de acestea, Caragea avu recurs la roulte măsuri, din cari unele fură în
dauna culturei naționale. .
Pitacul către Vel-Spătar şi Vel-Aga, din 1 Septembre 1789, ordonă ca dupe ce bate
“toba de streja de sâră, ori-cine. „curtean, stii de afară; să fie dator a âmbla cu felinar și
numai decă are nevoe a âmbla și să -fie dator a răspunde str ajnicului şi răspântiaşulută“
'
sub ped&psă de arestare și la recidivă şi mat mult ”)

A cere lumină pe strade, nu era lucru răti; dar forte răi este a impedica lumina minţii.
Apoi acest domnitor este primul care introduce măsuri contra libertăţei cugetărei.
7

» Dim în anexă actul ntreg al Tur Caragea, din condica
**) Vegi anexa corespungdătâre,
io) Cond. No. 9, fila 24,
.
a
!

x, 9, Ala 46.
,
,

|
”

— 46 —.
Oposiţiunea ce se făcea Domnitorului r&sufla prin cafenele. Domnitorul se grăbesce a.
o împiedica, dând pitacul din 1 Septembre 1782, către Vel-aga, prin care ameninţă cu
strașnică pedepsa, pe proprietarii de cafenele, cari vor permite să se vorbscă răă de Domnie în stabilimentele lor ”).
|
i

"A duoa di ordonă bătaia în vileag și surgunirea apoi la Snagov, a lui Toma Călinescu,

„tuvburător şi amestecător“ *).
"Dar cum oposiţiunea începe a se servi de tipar, ca să exprime nemulțămirea sa de domnie, M. Suţu, ajunge în curând dupe aceea, cum vom vedea; a lovi, libertatea tiparului,

introducând prima censură.
_
E
Tipografia nu pare să fie meritat acâstă sârtă. Insuşi Caragea în 1783 incuragiază tipo-

grafia, ordonând epitropiei scâlelov să cumpere de la Nicoli Lazăr Vameşu, proprietarul
tipografiei din Bucuresci, pentru 250 taleri, filadre tipărite de el pentru învăţătura
copiilor,
„
!
.

Nicoli Lazăr este acel bărbat, care, sub Ipsilante, înfiiinţase duoă fabrici de hârtie. El

utilisao parte din hârtia fabricată, pentru tipăriri
de cărit şi altele lă propria sa tipogra-

„fiă. In favârea tipografiilor române, Domnitorii mai de curând proibiseră aducerea de
cărți din Ardeal. Caragea însuși amintind acâsta în pitacul săi, recunâsce, că tipăriturile

lui Lazăr sunt mai împodobite şi mai bogate decât cele vechă, ce se aduceaii

streine"),

din țări

*

Din ale sedlelor sub domnia lui Caragea, la Munteni, vom menţiona următârel
e fapte

In 14782 Septembre se petrece un mare scandal în internatul de la S-tul Sava. Un scolar

“cumpără de la un băcan, șoricicică 'spre a o da la alt ucenic, (de nu la un
dascăl grec !)Intervine Domnitorul cu pitac la. Vel-spătar.și la Vel-aga, băcanul
e pedepsit cu bătae la
talpe înaintea prăvăliei. De sigur că și scolarul culpabila fost aspru pedepsit. In ori-ce cas;
eși acel resullat din 'acăstă afacere, că se regulamentă ținerea
și vinderea otrăvilor numai

în spiţerii *).:

«
In contra disposițiunilor hrisovului sedlelor din 1776,

Nicolae Caragea ordonă în De-

cembre 1782 boerilor epitropi, să așede pe un Constant
in, fiul lui Basilie barbier-haşa,

scola din-S-tul Sava, unde să aibă totă intreținerea *"**)

la

In 1783 Caragea prin circulări către prefecți, voesce să intăres
că religiunea în suflelul

- locuitorilor din tâtă țâra. In apropiere de postul mare (22 Februa
rie 1783),

Caragea a-

mintesce ț&rei, că a pătimit în curgere de 7
ani „când locuste, când secetă, când
când

piatră,
b6lă în vite. .... dovadă, că creștinii acestei
țări s'ati abătut din calea cea bună.“
Domnitorul îndâmnă pe toți să'și facă datoria,
creştinescă: «pe lângă lucrul pământului,
nu uitaţi biserica, iubiţipe D-geii din tot
cugetul şi sufletul vostru și "i arătaţi dragos
tea .
vostră one ÎȚĂ curați
de fapte rele, păziți biserica însăîn
gilele
de
sărbăt
ori
cum.
i în
dilele duc
Jucrătâre, intâiă
tei vă faceţi închinăciunea şi luând numele lui Dgeii
întru
ajutor
ajute
,
apucați-v& de muncă, iar nu v& purta
ți dobitocesce; „postiţi-şi spoveduiţi-vă,
geijiți-vă voi și
”) Vegi în anexă acest ciudat
pitac din cond. domn, No.
fila 23
| **) Vedi în anexă pitacul de
surgunire din cond. No. 9, fila
25. *
i
2
***) Vegi în anexă acest pitac
din cond, No.:9, fila 17.
XA kk
5
”
) Vegi în anexă 3 acte urmate
în acestă: causă
a
*
) Vegi

aîn anexă

acest

document : 'din

cond,

ARE
domn.
No,

9,

fila,

102 verzo,

— 4

—

soțiile vâstre și copiii voşiri ; nu faceţi de sila poruncilor n6stre datoria vâstră,

ci înși-vă

,
_fiți cu fierbințelă.* *).
Proclamația acâsta către locuitori era alăturată pe lângă pitacul către ispraviniei, cărora
li se ordona, să înfricoșeze pe locuitorii ce nu? și fac datoria de credincioși, acum mai ales:
în post, cu jugul şi alte pedepse !!

In 1783 aflăm un frumos document relativ la o scolă românescă înființată întrun sat,

cu contribuţiune de la locuitori. Pe moșia Hasiului Stan Jianu Biv-vel pach., acesta
a clădit biserică de piatră și chilii pentru călugări „și alți 6meni săraci nepulincioși, cari să'și
aibă hrana şi chivernisâla lor.“ Lângă acestă biserică Jianu a făcut şi „se6lă românescă
„pentru a se învăţa copiii de pomană.“ Locuitorii dupe moșie, cari ati bun câștig din meseria ceexercită cu tibăcirea pieilor de capră, văgend acestă bună faptă a paharnicului sati

îndemnat și ei pentru pomenirea lor și a dat zapis, în 15 Octombre 1783, prin 'care se
îndatoresc, ca din câștigul meseriei lor, să dea ajutor câte 10 parale 'de fie-care sută de

piei ce vor lucra. Domnitorul întăresceîn 12 Martie 1784, acâstă învoială și mai adauge
in favorea bisericei și a scolei și alte venituri, precum : din vama bâleiului, ce se va ține
pe acea' moșie, să aibă a da vameșul din Craiova taleri 100, din ori-cât venit se va stringe

din acel bâlcii, ca să fie acestă milă pentru chivernisela bisericei, de făclii, tămâie, unt-.
de-lemn și pentru plata dascălului ce va învăţa copiii și pentru hrana săracilor ce se vor .
ocroti în chiliile bisericei și trei preoți şi un diacon să fie la biser,că ”),
*

“In 1783 începe Dorania lui Mihai Şuţu la Munteni.
La începutul anului 1784, (Ianuarie 24), aflăm un pitac Domnesc, caree ordonă către
Mitropolit, Episcopi și Veliţi Boieri, de Ja Vel Ban până la Post., le ordonă a se aduna

la S-tu Sava, a aduce pe boierii epitropi şi să le câră socotelă de veniturile scâlelor până
“acum dupe coprinderea hrisovului scâlelor și să facă anafora de resultat ).

In condica No, 42, arch. Stat., fila 110, aflăm și pitacul către veliţi logofeţi
din 1784, Ia-.
nuarie 24, și către ]Mitropolit i părinți Episcopi, ca «adunându-se la monastirea S-tu Sava,

să aduceţi pe D-lor boierii epitopi și să le cereţi să ne dea socotelă de venitul și de cheltueiile orfanotrofiei, până acum, care socotită să theorasiţi cu de amăruatul, urmând dupe

coprinderea hrisovului orfanotrofiei și incheiând socot6la sub iscăliturile Sfinţiilor Vostre
şi ale D-vostre, să ne arătați Domniei Mele. in seris prin anafora ca să vedem».
Din același an, iată-o:
Carte

către boierii

epitropi

«iind-că pentru trebuinţa obștei politei acestia am rânduit Măria Mea Doftor pe Cavacaș doftoru,

poruncim că, de la 1 Maiii a lunei ce vine,

taleri 100.

A

E

”

,

|

|

să aveţi ai da I6fă pe lună

po -

a

418%,

April'e 25.

şi la spitalul din S-tul
NB. Gu altă carte din aceeași dată, Caracaş e numit doctor
Pantelimon, cu 16fă taleri 50 pe lună de la 1 Maiă 7).
*) Arch. Stat. cond.

No..9,

fila go verso,

**) Condica Domnâscă No.: 20, fila 355.
_**%) Condica Domnesci No. 12, fila: 112,
„_2%***)

Condica

Domnescă
„

No.

12, fila 152 2

_

*

Jrisovul sedlelor de la 1776, dupe 8 ani de tuncţionare, nu mulțămesce pe Domnitor.

In Maiii 25, anul 1784,

el. adresâză Mitropolitului și la mai mulţi boieri diă Divan un

pitac, să facă anchetă la S-lu Sava, să vagă, cum se aplică hrisovul și să propună îmbu-

nătăţirile dorite. Domnitorul ice :

.

Ia

«Fiind-că ne adeverim Domnia Mea, cum că la scâlele Domnesci de aici, din orașul Bucuresci, din răi obiceiti se urmeză un nizam săzlac, în urmă dupe atâtea cheltueli ce
se

face pentru. folosul obștiei, iată dar orânduim . pe P. S. S. Mitropolitul, pe D. Vel Ban
Ghica, Vel Logofăt de 'Ţera-de-Sus şi pe D. Vel Post., ca D-lor, adunându-se la un loc,
să

citescă hrisovul Domnesc al sedlelor,

să vadă și orenduiala ce se urmeză acum la scâlă şi

să socotescă nizamul acela “ce va socâti că va fi mai temeinic și mai stăpânitor și spre

bine următor. Să ni se arâte în
Pe timpul acesta Patriarchul
lui Vodă Suţu în'potriva sedlei
triarchului prin țâră.
Nemulţămirea Patriarchului

scris Da
aa
LL
de la Ierusalim visiteză țera ). Noi bănuim, că pornirea
Domnesci, n'a fost fără de legătură cu preâmblarea Pa- .

de resultatele ce se dobândea

Mihaiti contra lor, și sub pretext de a le îmbunătăţi,
de o mai mare grecisare,.

în scdlc, împinge pe Suţu

ele sunt la un moment

amenințate :

Ele scapă, prin faptul, că nu rămâne mult Domn in
Muntenia acest Mihai Suţu,
*

1

!

”

In 1784 se înregistreză moârtea dascălului
Neofit,
-

de la S-tu Sava ).

x.

Pe

de o parte Suţu dă carte de scuti re lui. Stanc
iu lipografu ***) de la tipografia: Mitro
poliei din Bucuresci, în 1784, Febr
uarie 29, și pe de alta, tot atâta urând tipog
rafia cât

şi scolele, lovesce libertatea tiparului prin
următorul pitac către Mitropolit :
«Fiind-că se cuvine a sci Domnia Mea
cel
ce ese dati în tipar la tipografia grecâscă,
stii
„ romândscă, atât de aicea din Bucu
resc

i- cât și de'afară, cată cu aces
t pitac dăm P. S. 7.
în scire, că de astăqi înainte, fără
deanu ne ar ela P.S. Ta întâiii
cu
ânafora şi fără a nu
se da âniâiă voia Nostră » să nu se cuteze lipog
rafii, nici vre-un vivlion, nică
Gre-care alt-fel
de scrisâre, s&ă hârtie ănteiii veri
-cum a da în tipar,

Acestă însciinţare să. o dea P.
ȘI părinţilor Episcopi, cum şi tipo
$. PF.
grafilor să le poruncescă ID
e

1784, Iulie 25.

-

o

Prin hrisovul de la 1776, s a. prevădut un
profesor Special de musică.
1784
In anul acesta: Decembre 1;. acest cur s se înfi
În , di
inţeză la sc6lele din S-tu Sav
a, renduindu-se. înyă*) Condica Domnâscă No.
12, fila 163..
**) Vegr condica .No, 12,
fila 160.

-

***) Vegi condica No, 12, filă
169.
E)
Vedgi

*»***)
Filaret

condica

Condica
Râmnic,

:

No.

No..12,

12,

fila

|
N

134.

fila 180 verso.
,

In August

1, Domnitorul”

ordonă

acesta şi Episcopului

.

—

49 —

țător de M. Suţu, pre dascălul Mihalache cântăreţul.

Eată pitacul de rânduire a acestui

învățător, adresat către epitropii secolelor:
„Fiind-că am hotărit Domnia Mea, dupe cum și în hrisovul scolelor este: orenduit, ca să
aşeglăm la scâlele ot S-tu Sava şi un dascăl musicos, orenduim la acesta pe Mihalache
dascălul cântărețul, pentru a învăţa ucenicii meșteșugul cântărilor ; eată v& poruncim, să
cătați hrisovul secolelor, ca să vedeți ce plată se renduesce dascălului musicos, și-pe cât

va fi scriind hrisovul, să ne artaţi în scris; aşișderea să orânduiți numitului dascăl duoă
odăi alăturea la un loc în lăuntru în monastire, dintre ale sedlelor: una pentru șederea
sa și alta pentru ucenicii, cară sunt să vie spre învățătura cântărilor, care odăi gălindu-le,

D-vâstră, să i le faceți teslim ; însă ucenicii, cară vor fi la învățătura cântărilur, să sciți
D-vâstră, că n'aii să rămână cu șederea la sclă, nici o altă renduială mai mult n'a de la
scâlă, fără de numai pentru învițătură să mârgă și să vie *)
E
_4184,-Decembre 1.
Deja în Noembre 29, același an 1784, Domnitorul adresasă către Mitropolit un pitac
prin care îl invita, să insăreineze pe egumenii de la monastirile. din Bucuresci, ca să gă- - sâscă fie-care câte un scolar cu glas bun, şi să 1 întreţină cu tâle cele necesare pentru a

- urma la clasa de riusică.
Ă
"Eată acest ordin al Domnitorului ”) :
.
|
|
N
«P. S. Ta Părinte Mitropolite, să aduni pe toți egumenii de la tâte monastirile de aic6
din ora;ul Domniei Mele Bucuresci, cărora să le dai strașnică poruncă, ca: fieșce-carele să

aibă a găsi un copil cu glasul bun, căruia copil să'i pârte de grijă pentru demâncare i
pentru imbrăcăminte şi pe acești copiisă'i trămită pe tâte dilele nelipsit pentru învăţătura cântărilorla sc6lă la S-tu Sava, unde s'a orânduit de Domnia Mea într'adins dascălul
Mihalache, dascăl

cântăreţ

obştesc.

Pentru care acestă trebă, nu numai acum să le dai

poruncă strașnică egumenilor, ci să'i și silesci, fără voia lor, a fi următori la acest
lucru cu cale, ca să'l săvirștscă în faptă și să se facă rod dintr'acâsta, fiind-că avem a face.
cercetare pe- -urmă

pentru acâsta, de ati fost următori

egumenii. stii nu.“

„47184, Noembre 59,

La Decembre 2, același an, Domnitorul trămite următorul pitac către epitropi : «Po=
-vuncim Domnia Mea, D-vâstră epitvopi, fiind-că prin Domnescul nostru pitac către P. S.
Mitropolit am dat poruncă la fieş-care egumen din monastirile din Bucuresci, să găisescii
câte un copil cu glas bun, cărora copii să le pârte de grijă egumenii pentru hrana şi
îmbrăcămintea lor, şi să'ă trămită în tote dilele la S-tu Sava, unde am orânduit Domnia

Mea dascăl musicos pe Mihalache, ca să le paradosâscă învățătura cântărilor, eată vă povuncim, că de acum peste 20—30 gile, să cercetaţi la dascăl-de ati trămis egumenii mo“_mastirilor din Bucuresci câte un copil stii nu, și pentru aceia ce nu va fi trămis până
atuncea, să ne însciințați, cum și peste (6lă vremea să cercetaţi de urmeză toți egumenii
acdstă poruncă și să aveţi a ne ar&ta pe cel neurmător. “

1784, Decembre 2.

|

Cu tote aceste ordine și disposițiuni, . clasa de musică - întârdie a se realisa, căci egumenii nu se supun ordinului dat, așia că in 27 Februari ie 1785, irei dinn epitropii secolelor
adreseză Domnitorului acestă anafura:
-

„%) Condica No, 12, fila 210 verso.

**) Idem,

-

.

0

P. 1;. Domme!

,

|

„Lasciințăm M. Tale,că dupe ce cu luminata poruncă a I. Tale, s'ati aședat în S-tul Sata
dascăl musicos Mihalache, s'aii făcut orânduiala iarăși cu porunca M. Tale, ca peste copii ce
se vor stringe la învățătura psaltichiei, de voie, să fie datâre și 24 de monastiră de aici din
Bucuresci, cum și cele din impregiurul Bucurescilor, să'și trimilă câte un copil spre invă-

țătura psallichiei, care copil să'și aibă mâncarea,

alle

trebuinci6se

din monastire, hotă-

rindu-se de M. Ta și soroe de a trimite monaslirile tâte copiii, care soroc a și trecut şi
până acuma numai duoi copii aii venit la scâlă, insă unul de la monastirea S-tul George şi

altul de la monastirea Mărcuţei. De acestea: insciințăm 1. Tale.
|

1785, Februarie 27.

Semnaţi : Ienache Leh. (Lehliu ?, Nicolae Stolnie, Ioani Model *).

Numai în 15 Aprilie 1785,

Domnitorul dă o nouă deslegare în sensul primelor ordine

și osândesce la amende pe egumenij recalcitranți. Iată acâstă nouă ordine :

|

„16 Mihail Const, Suţu VV. etc., de vreme ce într'atâta prelungire de vreme n'aii
fost
următori egumenii monastirilor la acest lucru enviincios, arătându-se cu acesta
nciubitori

de pod6ha sfintelor biserici și neurmători la domnesca hotărire

a n6stră; iată dar, pentru

nesupunerea lor "i hotărim să dea trâpăd de tot egumenu de la sineși
po: taleri -10, care
trepăd să'l ia dascălul musicos; pentru care'orânduim pe..... să
apuce pe fie-care egu-

„men cu strinsore să dea acest trepăd, și apoi să le facă
zeapcealic, ca să aibă câte un copil
la învățătura cântărilor, negreșit, dupe orânduiala
ce am fost făcut,“
”

|

1785, Aprilie 45.

Un alt pitac din 18 Maiti 1785 ordonă boierilor epitro
pi, să dea din banii culici, lui
Mihalache dascălul musicos, câte 45 talere pe lună,
afară de orânduiala ce are de Ja biserica Gospod.

I se va da acestă I€fă, nu numai cât va
şedea la S-tul Sava, ce şi dupe ce se
va mutala mitocul episcopiei de Râmni
c „fiind-că iarăși are a urma învăță
tura cântării,
însă din banii scâlelor.« -.

1785, Maiă 18.
Apare de la acest pitac, că clasa de musi
că în fine a funcţionat și că maj apoi
dascălul
Mihalache a trebuit să se stremulte
cu locuinţa de la-S-tul Sava la mito
cul
epis
copi
ei de
Râmnic *).
-

|

Preda 6re dascălul Mihalache numa
i musichia bisericescă 7 Ne este
permis a. crede, că
uceniciide, la S-tul Sava invățaii
în clasa de musică şi alt-fel de cânt
ări
decât cele bisericesci. Deja musica instrumental
ă intrase în deprinderile socie
tății
.
Nu
numai tarafuri
de țigani delectau boerimea şi pe Domn
itor, ci și musica gisă nemţescă.
In alaiurilediverse de la acestă epocă, găsim
:
mereii luând parte și o musică
nemţescă, organisată și
plătită de Domaitor. Ast-fel era
natural, că alăturea cu metercheneau
a imitată de la turci,
în stea românescă, să se introduc
ă, prin

imitație de la muscali, musica
dupe sistemul European. Numerssele baluri și
petreceri, cari se introduc în
societate, in timpul ocupaţiunei rusesci, de la 1769, ati
imboldit desvollarea cântăril
or de danţuri europene şi
„ introdus destul de iute musi
deci au

ca europână,

*) Condica No. 13, fila
175,
-**) Cond, 12, fila 259
verso.

|

|

Înstituțiunea orfanotrofiei continuă a fi preocupațiunea Domnitorului, dar dă ocasiuni
și de creări de lefi pentru anumiți boeri. Așia vedem, că în 1 Februarie 1785, Domnitorul
rânduesce specia! epitrop la orfanotrofiă pe Biv-Vel Pach. Enache Vilara și”i asemneză l6fă

de 120 taleri pe lună, din banii cutiei).

|

De cât orfanotrofia incă nu exista, cum se probeză prin aclul ce dăm mai
20 Mavrlie acelaș an.

la vale, din

In acestași an 1785, Iulie 24 Domnitorul voesce să introducă reduceri în budgetul
„sc6lelor, sub pretext, că prisosul să se intrebuințeze la alte lucruri folositâre, Ne cam înduoim de aceste bune intențiuni, când vedem, că Domnitorul iîncepuse aceste îmbunătățiri
prin a crea I&fă lui Vilara.
* Domnitorul rânduesce cu pilacul din 94 Iulie 1785 o comisiune compusă din episcopul
Râmnicului, Biv-vel Ban Ghica, Biv-vel Logof. Brâncoveanu și Biv-vel Pach. Romaniti.
Ordonă Domnitorul acestora, să mergă la scâla domnâscă din S-tul Sava și să aducă înaintea
lor pe boerii epitropi și impreunând veniturile, atât ale scdlei, cât și ale orfanotrofiiei, «să
cercetaţi cu deamănuntul, atât veniturile cât și cheltuelile lor, de peste an, a lefilor, a lranei şi altele ce a curs până acum și dupe ce veți face acâstă cercetare cu perierghie, să
faceţi și cumpătarea acestor tuturor cheltuelilor, ca numai câtvi se vor părea şi buna

pază a orânduelei scâlei și pentru mai buna procopselă a ucenicilor și pentru orfanotrofie, .
cele cuviincidse cheltueli, acelea să se hotărâscă de a se urma de aici inainte, "iar ce vi .
se va părea,că este zadarnic şi fâră de folos, cum: hrana ce peste orânduială și altele, '

să o scadeți, ca prisosul acela să se metachirisescă la alte folose iar de obște şi pentru urmarca ce veți face, în scris să avem insciințare * p
1785, Lulie 24.
*

- Originea bibliotecei de la S-tul Sava este mai vechiă decât hrisuvul secolelor din 1776,
“ totuşi nu cunâscem până astăgi pe vechii bibliotecari. Cel mai ânteii numit bibliotecar
“al S-tului Sava rămâne, până la descoperirea altor documente, dascălul Ambrosie. Acesta

prin acelaș
ca pedagog
ucenicilor,
“duosce un
că la scâla

act cu care este numit de Domnitor în slujba de bibliotecar, este însărcinat şi
al internatului. Pe lângă dascălul Ambrosie, vixliotecar și purtător de grija
Domnitorul, în pitacul către boerii epitropi, de la 14 Martie 1785, mai rân- al duoilea pedagog. Atributele acestora se pot vedea în pitacul următor : «Fiind
'domnâscă ot S-tul Sava am orânduit Domnia Mea pe Chir Amvrosie das-

căl, a fi vivliotecar şi purtător de grija ucenicilor; așișderea am mai orânduit Domnia Mea

un al duoilea pedagogos peste cei-alți ucenici ai scdlei, care să fie nelipsiți

intre ei spre

di povăţui a'şi inv&ța matemele, cât și intru a cercela intru t6tă vremea pe la tote odăile
lor, să vadă a nu lipsi din sc6lă nici unul și a nu se face între ei vre-o pricină de gâlcevă,
“cărora le-am orânduit Domnia Mea şi fă din banii selelor, însă lui Chir Amvrosie po

tl. GO pe lună și lui pedagogos po tl. 10, încependu-se a li se da de la 15 ale trecutului
1785, Martie 14.
|
Si
Ianuarie inainte mp.
*) Cond, 12, fila 259.
**) Cond, 12, fila 258,
*u*) Cond, 12, fila 235 verso,
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Vilara are 16fă ca epitrop al orfanotrofiei „mai importantă mult decât dascălii ce osteneati in scâlă, iar orfanotrofia, precum mai sus avătarăm, încă nu exista decât pe hârtie.
“In adevăr Domnitorul însărcineză la 20 Martis 1785 pe boerii epitropi, să se ocupe de
| veniturile de creat pentru ţinerea orfanotrofiei și să cerceteze şi despre modul cum bisevica 'Tuturor sfinţilor a fost alâsă: din trecut pentru aşedarea orfanotrofici. Iată pitacul
domnesc în acâstă afacere, din care mai vedem, că Stol. Dumitrache, autorul istoriei eveni-

imentelor de la 1769 la 1775, este om de incredere deosebită a lui Ipsilante:
«Pitac căte boeri epitropi: VE insciințăm, că vrând Domnia Mea a se tocmi şi a se pune
în faptă orfanotrofia, ca un lucru sufletesc de obște vrednic și folositor, am orânduit câte-va
venituri pentru cheltuiala ei, adecă din dajdia preoţilor, de la bragagii, de la ceră și din
altele ce se va găsi cu cale, Pentru care vă poruncim, ca dinpreună cu D. Stol. Dumitrache, adunându-văla un loc, să socotiți mai ântâii pentru veniturile orfanotrofiei, al duoilea

să socotiți locul locuirei copiilor sărmani şi pe lângă acestă, să cercelați pentru monasti-"
rea Tuturor sfinților, cu ce hotărireși orânduială s'a făcut orfanotrofie și midlocul cu care
şe cade şi folosesce a fi acâstă monastire orfanotrofie ? și de tote acestea să ne arătaţi în
scris cu anatora *).

|

_

e

1785, Martie 20.

Epitropin împreună cu Stol. Dumitrache presentează în 29 Martie 1785 anafora
Dom„nitorului, prin care arâtă: „că n'a găsit locul mai bun pentru orfanatrofie, decât la monastirea Tuturor sfinţilor, fiind în politieşi în îndemână a se putea găsi de tote
câte
sunt trebuincidse, atât spre hrana şi crescevea copiilor sărmană,
cât şi acelor ce o vor

„posloşi *)».
|
Boerii cer însă strămutarea egumenului în alt local și să se
ia veniturile monastirei
pentru întreținerea bisericei şi facerea coperișului odăilor și să se
„dea şi duoi țigani de
ai monastirei, unul pentru biserică, şi altul pentru portărie,
. Domnitorul în 1785, Aprilie 24, găsesce bună și cu cale
anaforaua şi aprobă cererea
din ea, adăogând că, „Şi cântăreții să fie la biserică
nelipsiţi« ”*),
.

*
Li

Vacanţa făcută prin mârtea lui Neofit, din 1784, la
seslele de la S-tul Sava, pare că
este implina
ită înA 1785,.In acest an 1785, Ipsilante trămis
e în Italia și Germania pe dascălul Manasi
: Iliad, să
aducă instrumente pentru scâla de la S-t

ul Sava,MR

7
Iată un pitac Domnesc, care ne ar6lă, cum în
11 Maiă 1785, se procedă la numirea dascălului de gramatică ce lipsea la S-tul Sava
i
„«Fiind că pentru a se face alegere de
dascăl la gi amatică a se așela la scâla
domnâ
scă
ot sfet. sSava, orânduindu
N
: -se de către Domnia mea, cu pitac, ă
pre P. .Ș.S$. Păr.r. Mitropo
poțerei, Dumnialui Vel Log. de jevade-sus și D-lui Vel Post,. ca să
cercetez
e
din
se află
anume
, aici
câți
seră
pe cei a vredn
a ici Ea lua i dăscăl
i a asuprăși,i ati ar&tat Domn
ăscăli
sunie
r-mel
ieie prin
mele
prin
cusut nt33
cuve
» ce i-au găsit
P. 5. S. Părintele și cu D-l
.
i ca dintr'enşii să hotă
-lor boeriiiă vrednici,
rim lunul.
Decitică
iată am hotăr
dască
1a grama
arât D omniai mea pe Paisie
i , pe pe care îlîl ” orân
dlsie,
orându
duim
i ma fi eta
obştesc
> cu cu hotărire € ca însuş
nsușii cuvioș
cuviosii
i
a
i
ă
a'şi
coli vrednic de al duoilea dască
:
l să ni] arăta
,

*) Cond, 12, fila 236 verso,
**) ) Semnaţ
a
,
... Cond,i: 13,Pach
fila e 176.Lechiiu,

Pack, Jon

be

ră a uim,
ca să1| orând
i dupe
ea aae
sa alegecare
re ; 1.și iarăși
so

Vilara, Stol. Dumitrache şi alţi duo,
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însuși cuvioşia sa se facă alegere, prin f6e, de ucenicii ce sunt vrednici a rămâne la învățătură, să ni-l arte; ce dar P. S. Ta Păr. Miiropolite, D-ta Vel Logof. de țera-de-sus și
D-ta Vel. Post., impreună și cu boerii epitropi, dupe holărirea nâstră să”! și așegdaţi, ca de”

mâne intrând la scâlă să şi începă tema, iar cel de al duoilea să paradosescă iarăși a lui
matemă deosebit. Așişderea, să aibă orânduilul dascăl cel mare, a deo'thosi de duoă ori
pe săptămână themata.:
Așișdere se urmeze a face și. technologie, pe tâte qilele” nelipsit, siliodu-se. a ieși rod
dintr'acesta, urmând şi dupe cum deosebilul nostru pitac d'ânteii ai poruncit ).

1785, Maiu 11.

În decursul anului 1785 aflăm menţiuni despre câte-va scoli de pe la sate. „Aşia sunt
cele următore :

-

Sc6la de la Agesci. In al treilea an al domniei lui M. C. Suţu, la 15 Martie, acordă
venitul'dia viiiericiă, de la mai multe popâre, iubitului să fiii Gr. Suţu, sub pretext de
intreținere a scâlei și a bisericei de pe moșia Agescii, a acestei hezedele *). Dice hrisovul,

că ati acordat asemenea venit bisericei, fiind-că s'aii aşegat la ea «scdla pentru înrăţătura de copii 'pămentenă, fără de plată şi fără simbrie.» Iată pitacul cu care în 8 Au-

gust 1785, Domnitorul volnicesce pe representantul Bezedelei Gr. Suțu, de a percepe vi- năriciă pentru sedla și biserica din Agesci, judeţul Ilfov.
.
„Fiind-că vinăriciul din popor Putreda din Deal şi din Vale i Cherasci i Zaplaţi i Badu„cesci i Belciugata i Maxinenii sud Slam-Rimnic, i din popor Ursoaia i Arva i Valea Humei i Valea Urloia i Tocilele și Ungurenii i Ceptura, sud Saac, este afiorisit cu hrisov la |
sc6lă și la biserică de Agiesci, prea iubitului nostru fiii Grigorașcu Suţu, câte 5 bani de
vadră, am dat Domnia mea, dupe hrisov, acâstă domnâscă a n6stră carte la mânile ,....
ce s'ail orânduit din casa prea iubitului nostru fiă, a stringe venitul acestui vinericiii pe
s6ma numitei scle şi biserici ”).
Cum că venitul vinericiului nu mergă tot la biserica și la scâla din Agesci se vede şi

- de acolo, că în 8 Octombre 1785, mai dă Domnitorul tot scâlei şi vinericiul de la popsrele
Rogozele, Băneasa, Slăvitesci, i Bărzescii din Creţesci. Câte 5 bani de vadră vinericiul de
la atâtea popâre, e lesne de înţeles, că producea mai mult decât bieţi câţi-va lei pentru l6fa dascălului și pentru tămâie, unt-de-lemn şi plata servitorilor bisericii Ş
Pe moşia Preajba din Dolj, a lui Hagi Stan Jianul, continuă vechea scâlă romândscă de

învățătura copiilor părței locului. «Care acesta fiind lucru sufletesc și de folos, dice hrisovul din 1785, a lui M. Suţu, pentru ca să lumineze prin scâlă cunoscința copiilor . . .»;

Domnitorul intăresce scâlei din Prâjba, veniturile dupe anteridre hrisgve.
Scarlat Greceanul Vel-Logof. de țâra-de-sus, la strămoșesca sa moșie din judeţul Dâm-

boviţa, face scâlă și biserică de zid. In acâstă sedlă vor învăţa fără plată, cu întreținere de
la fundator, 20 de copii. Domnitorul acordă pentru întreținerea scâlei dreptul de bilcită
la moșie, prin următorul documenL: * )
„.*) Condica No. 12, fila 258 verso.
**) Cond, No, 11, fila 107.
**%*) Cond, No, 11,
.
„_%***) Cond. No, 12, fila 327.
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«De 'vreme ce D-lui Cinstit şi credinciosi boer D-lui Scarlat Greceanu, Vel-Logot
.
de țera-de-sus, la strămoșâsca D-sale moșie, ce se numeșce Cornesci ot 'sud. Dâmbovița,

făcend biserică de zid şi imprejur chilii și scâlă pentru învățătură de carte,
cu plata de la

D-lui, de invaţă copii, cu orânduială ca tot-d'a-una să fie 20 de copii nelipsiți
la invăță-

tură, ne-ati făcut rugăciune, să dăm voie a se face bâleiii pe an
odată la numita moșie, în

3 gile dupe Pasci, la Duminica tuturor S-ţilor, ca cu puţinul venit
de vamă şi de alte obi-

ceiuri, ce se vor stringe de la acest bâlcii, să se ajute scâla,
spre a se pulea ține nestrămu-

tată. Deci vădend Domnia

mea, bun proerisis a D-lui Vel-Logof.

şi silinţa ce a pus cu

multă cheltuială de a făcut acest lucru fârte trebuinci
os și folositor locuitorilor părții locului, am bine-toit, ete.»
„„ (Aprobă cererea de bâlciii, 1785, Octombre 20),
*

In 14785 Septembre 1, aflăm rânduit doctor la scole,
pe Ioan Manicat, cu următorul pitac către boerii epitropi : *).
|
* Io Mihail Suţu VV.,etc.,

fiind-că la'sc6la domnescă ot. S-tul

Sava am orânduit D. Mea
doctor pe Ioan Manicat dohtor, poruncim D-vâst
re boerilor epitropi, să fiţi însciințaţi de
acesta și arătați cazvach orânduitului doctor
, cele ce coprinde în hrisov pentru dalori
a sa

urmând darea lefii de la acestă gi
înainte a i se da».

|

”

1785, Septembre -1.

Trimiterea de doctori prin

unele judeţe ale țărei este încă
un midloc de a pune in contact pe români cu Gmeni mai culți
. Intre judeţele favorisate din
acest punct de vedereîn
1785 şi 1786, sunt Craiova
şi Râmn

icu-Vâlcea. Incă de la Alex.
Ipsilante am vădut or a
nisându-se- spitalul de la biserica
n
Obedeanu. La începutul anul
ui
1786 (Martie 5), Domnitorul fixeză lefil

e doctorilor și spițerului din aces

te judeţe prin pit acul următor
*):
«De vreme ce l&fa dohtorulu
i i spițerului de la Craiova
și a dohtorului de la Rămoic
Vâlcea at fost orânduite atât
sud
de către Domnia Sa fratele nos
tru D-nu Alex. Ipsilaate VYV.
cât și:de Domnia Mea, să
se dea intr'acestași chip,
adecă ;
Taleri 200 din vama Cra
iovei ; |
» 900 de la Ocnele-Mari
;

900

„200

„200

din vindarea oieritului;

,

»

»

„ari fac taleri 1.000,
afară din

dijmăritului;

vinăriciului, |

bani
!
du-mă, Domnia Mea, de
a vindare ; der pliroforisin=
silința ce pun la treba
acesta cej ce sunt orânduiţ
știei folos, ne-am milostiv
i, care este al obit, și peste acâsta 1.0
00 ce li se da până acu
m le-am mai adaos
» tot din cestea mai sus
numite slujbe,

ca să li se dea de la ocne
i
alți 20 taleri
i,
de
la
dij
mărit 20 taleri, de la
taleri, de la vama Craiovei
vinărici 20
20 taleri, peste tot 200
taleri afară din banii
Acești bani ati a se impărț
căm
ărit ,.. «
i la doctori și spijeri.
n

,
*) Cond, No. 12, fila
342
**) Cond. No. za,

1786,
verso.

Martie 5.

Pi

Ă

*

Cu totă propășirea necontestabil făcută de ţeră în ultimi ani ; cu toți doctorii trămiși
in drepla şi în stânga ; cu tâte predicile, sâii didachiile ținute la biserici, duminecile și săr-

pătorile, în unele puncte extreme ale țărei, ba chiar și în Capitală persistă a domni prejudecăţile și superstiţiunile. O istorie nepărtinitâre a culturei naționale nu pote să nu învegistreze cu regret un document, ca cel ce dăm aci, din 16 Aprilie 1785. Acest act con“stată existenţa credinţei in strigoi şi nareză fapta impie, din Mehedinți, a violărei mormintelor, a desgropării de morţi, bănuiţi că sunt strigoi, a arderei lor și aruncărei cenușei lor

pe apă. Ne împăcăm întru cât-va cu M.-Suțu pentru că înfereză asemenea faptă şi caută
să lumineze poporul asupra ei. Iată documentul '):
" «Cinci cărţi legate la 5 județe de peste Olt şi la caimacamul Craiovei.
«Am fost luat Domnia Mea insciinţare, cum că întracestea trecute ile, la Mehedinţi s'a

intâmplat de ati murit câți-va Gmeni de peri-pleumonie, şi 6menii atintrat înti”o părere
cun că ar fi eşit strigoi și dinti'acâsta ar fi murit, dupe care părere a lor aii pus și ati și
desgropat pe unii, ardând și trupurile lor, dându-le pe apă. De care lucru ne-am mirat
Domnia Mea, de ce să ingăduesci, D-ta, cât și ispravnicii, pe locuitori a avea acest fel de .
ideie nebunâscă și cum să se cuteze la o faptă ca acâsta, care este și împotriva legii şi vi- novat de pedâpsă cel ce o urmeză. Acum fără
a nu ne însciința, nici D-ta, nici ispravnicii,
înţelesem, că și la Dolj s'a augit'de una ca acesta; pentru care iată că seriem D-tale, să

aibi a scâte pe 6meni din acestă ideie și să'i faci să ințelegă, că acesta esteo părcre nebunâscă şi să nu mai cuteze la fapte de acestea, căci.cel ce va îndrăsni, va cădea în pedepsa

aceca ce este rânduită dupe pravilă la săpătorii de mormânturi; de care iată scriem și deo- schit cărţile Domniei Mele, către ispravnicii judeţelor, așișderea şi P. S. S. Păr. Episcop
de Rămnic aii scris cărţile S. S. către potropopi şi preoți, să dea norodului învățătură,
care cele ce vei primi D-ta, să ai a le trimite la fieș-care judeţ, și fiind-că se află și de una
dată, şi doftorul Craiovei aicea, isedete porunca Domniei mele, ca să se scâle să .vie acolo,

ca să caute să vadă, ce este patima acesta și de va fi trehuinţă să mergă şi la Mehedinţi, să
"vadă și să avem Domnia Mea insciințare cu pliroforie pe larg de patima acesta».

„1785, Aprilie 16.
Să ne fie permis 6re a ne indigna mult contra superstițiunei poporului,

când până și

prelaţii bisericii cred în farmece și aii rugăciuni de deslegare de ele ? Iată anaforaua Mitropolitului Grigorie al duoilea, un mitropolit care a patronat mult învățătura, conlucrând”
cu Ipsilante la hrisovul scâlelor din 1776 ; iată, gicem, anaforaua acestui Mitropolit, din

1776, din care este vădită credința lui în farmece:
«Dupe jalba ce aii dat către M. Ta Stoica, ce se află acum în Bucuresci, la S-ta Vineri,
că sunt doi ani de cândati dove-.
pentru o nepâtă a lui de soră anume Maria, tot de aicea,
dit'o făcendu-i farmece și alte lucruri drăcesci, lui și nevestei lui, din carei s'ati intâmplat

grea bâlă trupului, încât și minţile și le-aii pierdut ; intru a curma jalba, poruncesci M.

a dat jalba
Ta, să incunosciințăm curgerea acestei pricini. Vei sci M. Ta, că numitul Stoica
faţăfi ind
unde
neptă-sa,
numită
acea
pe
aducând
și
arătat
ne-ati
asemenea
iarăși
și la noi,

amenduoi inaintea n6stră "Y-am făcut cercetare, de ce pricină și cum

s'a amăgit de a fă-

cut acele lucruri rele și netrebnice și singură ea nu tăgădui și mărturisi, în frica lui D-dei, .

că fiind ca fată mare şi şedend tot într'o casă cu numitul Stoica, iar fi bătut capul multă
vreme o mătuşă a ei anume Zamfira, ceseallă măritată în 'Tergu-Văleni Sud.Saac, ce este
*) Coud.

No,

12 fila 248.
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.
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-

nevasta lui Ion Vaşcu, fratele lui Stoica jăluitorul, invățând'o pe ascuns în ce chip să facă
și cum să le atingă acele farmece și rele unsori de amenduoi, adecă de Stoica şi de nevasta
lui, şi scoţend'o din fire, gise, că “i-ar
fi dat Zamfira dinti'acele rele lucruri şi căutând pri-

lejii V-a uns atât pe haine, cât și pe la'locuri pe unde le era umbletele și de atunci, nu-

inai decât bolnăvindu-se din acele lucruri, încă până acum lot pătimese ; deci la acesta
fiind-că numita Maria singură nu tăgădui,
și accea Zamfira nu se află aicea, ca să stea faţă

amenduoă, să se descopere adevărul, cu cale ar fi să fie luminată porunca N. Tale către

D-lor ispravnicii
ot sud Saac, ca să o trimilă aicea, să fie amenduo; faţă, să li se facă cer-

celare pre larg, măcar că ne arctă Maria, cum

că acea amfira fre se apără și Lăgăduesce,

că n'a fost la sciinţa ci acest fel de lucru şi faptă, dar până
„nici în un chip nu se pâte dovedi, etc.
„„7

nu vor

sla amenduot

faţă

1777, Aprilie 4.
Domnitorul aprobă cererea Mitropolitului, ca ispravnicii să Lrămită
pe Zamfira la jude=cată *),
|
*

In Moldova, sedlele reorganisate de Gr. Ghica cu hrisovul
de la 1766, ar fi trebui să
prospere, cu atât mai mult, că şi Patriarchia.. aprobase
organisarea lor, prin următorul act, ce din erdre de impaginare n'a fost dat ceva mai înaint
e:
«Samael cu mila lui Dummnedeii Arehiepisc
op

patriareh ecumenic,

N

|

Constantinopolului,

: |

«Câte în 'adevăr sunt bine şi plăcute lui
Dumnegei

Itomei noua şi

i

din lucrurile săvirșite cu dragoste

către el,. prin pronia marei nâstre biserici
a lui Christos,

introducându.se pentru sigu-

rana și continuare în viitor, pe acestea
nu numai nu le.refusăm

spre a se îndeplini și
confirma prin autoritatea bisericescă, dar
și pe cei ce's dispuși spre aceste, cu
cuvenile
laude fie-căruia și cu rugi

spirituale *% indemnăm. Dar în o ast-fel
de stare miseră de acum a nemului, ce alt lucru ar fi
de preferat, decât înființarea și
ocupa
ția despre. secole
și îngrijirea celor ce cugetă la inst
rucţie ? Sci cu -e e cutinte de

laude” anevoindu-ne an
„recompensa mai generos, dupe vrednicie,
pe cei ce 'și iati a supra lor o lucrare
din cele atât
de strelucită
, atât de gloridsă, atât de bine-făc
ătâre şi maj

it, fiind cea mai înaltă din bunu
ri, pe
şi care prestâ înaintea lui Dum
negei și a
ingerilor pre cel ce se ocupă atât
de generos despre ea, cât e posi
bil noă » Săl incuragiăm
prin rugăciuni, iar fapta lui de
acolo.să o sprijinim și e u întă
ritu
ră s'o asigurăm, spre a
“rămânea cuajutorul lui Dumnedei
i nestrămutat ă și să crescă
cu timpul. O ast-fel de îngrijire, mişcat cu zel spre obșt
âsca folosinţă a n Emului, a
pus prea Inălțatul și prea piosul Domn și Egemon a tâtă
Moldo-Vluchia, Do mnul Dom
n loan Grigore Ghic
fii în S-tul Spirit iubit al
Voev
a
od,
modestiei nâstre, fiind din
rădăcină bună, din nm stră
o veche și prea renumită succ
luci
t,
cu
esiune, escelând prin func
țiuni politice şi demnități
deosebire mai însemnat
și
cu
decât "toți prin virtute
şi religiositate, odrăslind
mai frumosă ; şi nu numai
ca ramura cea
succedend gloriei stră

——————

*) Cond, No, ş, fila 437 verso
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moșilor, în tâte, dar încă
ambiționând să .
ă
i
!
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se arcte mai puternică in el, mai mult decât în ori-care altul s&virșirea virtuței ; “ing: Pita
reușind deja in tste, se admiră de către toți. Unii povestesc admirabil iubirea lut de drep- *
tate și între aceștia mai ales pioşii săi supuși, fiind administrați cu cea mai mare dreptate ; iar alţii laudă cu surprindere înțelepciunea acestui bărbat; unii mărturi isesc vela-

tiv de cei loviți de sârtă, că este uman și dispus a ierta, ba încă și cu blândeţe in tote,
Alţii predicând purtarea sa liniştită și domnescă către-toți, Domnitor și. Părinte, cumpătat la viaţă, îl numesc îngr ijitor al vieţei în nevoi ;; vealisând minunat până acum asupra

celor presenți tâte câte-s spre fulosul comun a celor ce trăesc sub strălucila sa Domnie:
înfiinţări de spitale, vindecără bolnavilor, celor lipsiţi intraripare, deposite de ape prea
curate și forte abundente prin cismele, lucrate fiumos, faceri şi nivelări de drumuri ce
duc spre scopul propus nu numai mersul 6menilor celor ce călătoresc, dar şi ușurarea a-!

nimalelor.celor ce cară cele de trebuință,

.

„Dovadăcă așnvi acest bărbat cu virtutea și mai cu sâmă cu religiositatea, este și. prea
renumita scâlă (Movsstov) înființată acum în lași, lângă Metropolie, care caracterisând pu-.
tevnica sa iubire de învățătură și zelul dumnedeesc pentru folosul nemului, confirmă lauda

după vrednicie a bărbatului.

Căci nimic alt nu este mai de.respectat decât invățătura şi

nici mai insemnat, sâii mai potrivit omului ; căci din cele-alte creaturi, unele sunt fără
minte și suflet, și prerogativele unora dintre acele cu mult superidre, iar altora. întru

atâta le lipsesce învățătura, cât își-ati ființa, suflarea prea nesigură a valurilor din Evrip,
și le folosesce celor c;: li se par că'i obțin intrebuințarea ; iar învățătura însădește în noi
minte, şi ne prepară a ne deosebi prin ea de cele-alte ființi necuventătâre : învățătura şi
patirăele le adârme, şi aprinderile corpului le linişteşte; învăţătura și moravurile le regul&ză, și noblețea adevărată ne aduce ; învățătura și prudenţă produce și egalitatea între
toţi o predică ; înv&ţătura singură este asilul bogăției, și avuţie nedeslipită ;. învățătura
este ornament al sufletului, pentru care.nu se schimbă nici pentru tâtă lumea, după

. cuvântul Mântuitorului nostru ; ; învăţătura dar, este instructorul religiosităței şi apără-,
torul Ortodoxiei.
E
o
Tubitori a acestia ati fost-nu numai Gmenii laici învăţat, dar şi însuşi Dumnedeescii
părinți ai Discricei și nici voesc să expun acum laudele învățăturei, făcute prin scris de
fie-care din aceștia; căci nu ne este acum nouă intenţiunea de a înșira una câte una laudele instrucției, ca fiind cea mai superidră dintre bunurile cele recunoscute între 6meni,
precum și însuși gura cea nemincin6să a Mântuitorului nostru Christos, adesea
o confirmă.

Dar numai pentru că acum pentru acest lucru bun să lăudăm dupe cuviinţă, îngrijirea
stvirșilă de acest Bărbat, fiind-că scim că se ingrijesce de învăţătură, dupe cum ne-ati a-

vălat nouă în seris, trimiţendu-ne copie de pe scrierea hrisovului întărit de către Înălţimea
Sa. Mai ântâiă prin cheltueli fără cruțare a ridicat din temeliein Iași scolă, făcend'o tot-

odată incăpătâre, înzestrând'o cu tâte cele necesare și de trebuință, și însuşi declarând
biserica şi scâla din en liberă, în care se prăznuesce amintirea Intrăreiîn Biserică a Mântuitorului nostru Is. Christos. Apoi numind și profesori, nu numai în acâstă scâlă, dar şi

în cele-alte sedle, din noi hotărite de el în tstă provincia (Egemonia) supusă lui, numită
„$&ră, în limba locului. Apoi a rânduit salarele profesorilor și cele pentru nutriment elevi“lor lipsiţi, ca să dea rieîntrerupt, din ceea-ce plătesc, dupe vecliul obiceiii, în tâtă țera aceea, civilii, preoții şi ierodiaconii. Având îngrijire despre acestea i-a ușurat de aceea ce
plăteaii la Visteria Domnescă, ca nici-de-cum de la acest timp să fie iîncărcați cu o supradare, sâii pretestare. De aceea a rânduiţ : ca la 93 a lunei lui Apr ilie; fie-care din dânșii
preoții şi ierodiaconii, să plătescă fără impotrivire câte duoi lei, numiţi nuoi, iar la.26 a

- junei luă Octombre iarăși
i
câte duoi de asemenea,

declarând că acâstă hotărire să fe ne-

i
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schiinbată ; dar încă preingrijindu-se a rânduit şi recompense

celor ce vor progresa a

învățături, că decă s'ar arâta cine-va, din cei ce se vor inainta

în preoție,

probat

în cu-

vent și învățătura să nu plătescă dare, luând in seris de la Domnie; ba încă şi din cei mai
dinainte dcă s'ar arâta aplicat la preoţie, apoi va dovedi prin învățături că pote prin cu-vent să folosâscă pe evsevioși și accia de asemenea să nu plătescă cele către Visteria Domnescă, ca, ușurați de ast-fel de 'sarcină, să fie mai dispuşi spre invețătură şi tot-odală nai

gala ca să folosâscă pe alții. De asemenea rânduinda holărit profesorilor salăre anuale:
profesorului de sciinți 1.500 lei, iar profesorului de gramalici 600, celui al II-lea profesor
240, iar celor de la scâlele primare 180, celui de latinesce 240, iar celui de limba ț&rei

120, anual iarăși 1.000 lei pentru întreţinerea şi indestularea cu cele trehuitâre
a 20 de

"elevi sărmani, apoi pentru 1.000 care de lemne 375 lei. Bibliothecarului -120 lei, psaltului 250 lei, predicatorului în limba grâcă apla 300, iar predicatorului în limba moldovenâscă 180, și tot asemenea” profesorilor sedlelor din

ţ6ră.: Pentru

care a aședat epi-

iropi şi supraveghelori şi pe' Arhiereul locului Preasf. Mitropolit
al Moldovei, și pre
prea nobilii următori boeri locali : pe Ilatmanul Ioniţă Cantacuzin
și pe Vistierul Gheorgachi Costachi, pe Vistiarul Gheorgachi Hrisoscoleu, pe Paharnicul
Manolachi Bogdan și
pe vistiarul dupe vremi ; iar dintue comercianți pe Başa Costa
Avram, pe Costa Papa Filu,

pe Constantin Panaghiot, și pe Sandul Panaghiotachi.
Voind ca să aibă'mai multă
siguranță cele rânduite de El spre urmare neintreruplă
a acestui lucru bun obhștesc, a cerut, să se întărâscă și cu jurăminte bisericesci. Acâstă
cerere a Înălţimei sale cu cea mai

mare bucurie primind'o, scriem prin acesta şi ne pronunțţăm
sinodicesce împreună cu Prea
S-ți Mitropoliţi din jurul nostru în S-tul Spirit...
. ca amintita scdlă ,.... spre păzire neclintită a. acestui bun lucru plăcut lui
Dumneqeti,
|
|
1767 în luna lui Decembre Iudictionu
l al NV.

Subscrierile :
Samuel cu mila lui Dumnegeii Archiepisc
op

,

.

Constantinopolului,

Romei nouă și Patriarch ecumenic; Macarie al Cesariei;
Meletie al Efesului; Gherasim al Chiri
cului; Nicifor al Nicomidiei; Ioanichie al Halcedon
ului; Dionisie al Dercului; 'Teodosie
al
'Tesalonicului; Gherasim al Critului; Antim
al Mitilinei; Iosif al Vidinei;
An
ania
al
Anchia
lului;
„Benedict al Naupliei, Dionisie a]
Sandorinei.
[După traducerea D-lui profesor
rbiceanu). *
.

In cursul

Domniilor

lui Const, Moruzi

şi Alex. Mavrocor

dat, suntem săraci de date
scolaslice *). Este neinduoios insă,
că Alex, Ipsilante apucând tron
ul Moldovei la 1785,
acesta ori-cât de desilusionat de
nerecunoscința Muntenilor, a
nutri
ţ
vederi culte şi pentru
scolele din Mold

ova. Din nenorocire, de puțin
timp se va bucura Alex, Ipsil
suntem în prediua a nouă r&sb
ante, căci
ie între Ruși, Turci și Austriac
i.:
Cum că instituţiunea scdlelor era
intrată pe deplin, între ale făroi
, în Moldova, se pste
vedea şi din faptul că Logof..
Gheorgache în « Condica ce
are
într
u
sine obiceiuri vechi
şi nout a Prea Inălţaţilor Donu
ny» scrisă in Iași la 1762,
Noem
bre
5, glice, că secolele ai
obiceiul de a'şi trămite ucenicii
a duoa-di dupe boboteză, impr
eună cu dascălii de spun
Domnitorilor engomii. Acesta
se repeta și la alte sărbători
">,

*) Se scie că condicele
„
Divanului domnesc din
|
Moldova » In număr fOrte
curtea Domnâscă la 1827
mare, ai ars împreună
, Iulie 19. Not am desc
operit, totuşi, câte-va
asr, de care, may ales
acte la Mitropolia din
pentru începutul seco
lului a] NIN, ne vom
*) Letop. tom, UI, pag. 309.
folosi.
i
”
.
ia
”
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Progresul

limbei române

în scdle ni'l demonstră nu numai

diverse

lucrări, cari ai stră-

bătut până la noi, dar și constatarea ce face Gheorgache, că chiar de la domnia lui M. Vodă
Racoviţă, nu se mai găscati de cât dintre bătrâni şi forte puţini uricari: cunoscători de
limba slavonă ).. Din nenorocire, decă dascălul

sc6lei slavonesci

nu mai pune la crăciun

pe unul din ucenici, să qici engomion slavonesc, în locul limbei slavonesei, alăturea cu limba
românescă pășesce limba elinâscă. Ghorgache ne artă, cum a duoa gi dupe giua nascerei,
nu vine la curte in spătăria mare numai dascălul românesc, cu ucenicul săii, să dică cuventarea românescă, ce, se mai: presintă, și incă în prima linie, şi dascălii inteiăi și al duoi- lea grecesc, cari ci încă pun ucenici de qic engomione în grecesce; de:sigur că hacșișul ce
Domnitorul, prin mâna. visternicului dădea dascălilor greci și ucenicilor lor, era mai mare
decât cele date dascălului și ucenicului care grăia românesce ”). .

Domnia atât de agitată a lui Mavrogheni în țera Muntenescă, de lă Maiit 1786 până la
surprindătârea și nedrepta ucidere a lui de către Turci, ni'l arelă tot atâta de Domn brav
şi deștept; cât și partizan al invățăturei. Nedrâptă a fost uciderea lui de către Turcii pe

cari "i-ati servit cu credință ; nedreplă tot atât şi istoria, care până acum s'a scris despre
- domnia lui Nicolae Mavrogheni.
Nu spre a reabilita memoria acestui Domnitor (căci acesta
nu e treba -lucrărei nâstre
de față), ci pentru că oglindesce bine starea ţărei și în parte și situațiunca culturală a ei,
incepem Domnia lui Mavrogheni, cu actul ce și însuşi a semnat în» prima gi a: sosirei
sale in Bucuresci, cu proclamaţiunea ce adresăză către ț&ră:
„6 N. Mavrogheni etc. D-lor boerilor ispravnici, boierilor judecători, cuvioşilor egumeni,
molitvelor v6stre potropopilor, preoți, diaconi, mazililor, căpitanilor, neguţători, breslași,
părcălabilor de prin sate și tutulor locuitorilor țărani din judeţul. . . . . . de obște vă fa-

cem Domnia nâstră în scire, că cu mila şi ajutorul marelui D-dei -aședându-ne în domnescul scaun, al acestei creștinesci ţări, cea d'ântciti râvnă și grijă a Domnici Mele este a

se urma și a se păzi dreptatea norodului și a supușilor ce ni s'ati încredințat, întru tâte
pricinele şi trebile lor, dupe cum așia suntem povăţuiţi și de la milostivul Dumnegeii a
"tot ţiitorul, cela ce ne-a invrednicit la acestă stăpânire și spre acesta suntem orânduiţişi
de la prea puternicul împărat
(a căruia stăpânire să o lăţescă Dumnedeii peste tot pămân- |
tul), ca să curățim tote urmările cele fără de cale și nedreptăţile ; deci fiind-că din inceput
n'a iubit sufletul nostru nedreptatea, și este fârte nesuferită „la firea Domnici Mele, fiind

inpotriva poruncei lui Dumnegeii,

iată ne facem datoria și vă arătăm Dumnegeiasca po

runcă, dupe care asemenea este și a nâstră poruncitâre, cea mai d'ântâii voinţă a fie-căruia din D-vâstre ispravnicilor, s6ii judecători, sâti veri-ce zabet a ori-ce pricină a noro-

dului, să vă purtați fârte cu dreptate dupe tâte și cu frica lui Dumnezei

şi a Domnici

n6stre, să părăsescă fie-care de cele răi obicinuite trecute ; holăriri judecăților, să le fa-

ceți dupe Sfânta pravilă; de jafuri și de hrăpiră să”i diatendipsiți și nu numai D-v6stre să
fiți curaţi de unele ca acestea, ci nici pe 6menii D-vâstre, cari "i aveţi orânduiți cu zapcilicuri şi veri-cu ce epistasie asupra satelor, să nu'i îngăduiți a jăfui, ci fieș-care să se

mulțămescă pe ceea-ce este hacul săii drept, fără de a se licomi, că aceca ce este drept

esle și blagoslovit;de la Dumnedeii și îndestulză atât pe dânsul cât și pe fiul lui, iar ceeace este nedrept, este praf și ca văpaia focului arde și nu numai nu se folosesce d'intru a-

*) Letop. T. LI, pag. 305)

Gheorgache,

Cond.

de

obiceiuri,

lecop.

tom.

Ill

pag.

305

şi 306.
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„cost fel de nedreptate, agoneseli, dupe cum ei socolesc, ci şi copiii si casele lor remân
la
pustiire, precum avem la acestă pildă multe case, ce s au stins Și ai
rămas copiii ”

straci ; pe locuitori să'i primiți cu bună
plânge pentru câte ceva și la cele ce vor
le dați răspunsul cu blândeţe, făcendu'i
lui Dumnedeii și'a pravilei, ca și înși că

voire şi cu blândeţe, când vin la D-vdstre
fi cu cale să ă ascultați, iar la cele făr de
cu cuvânt și cu doslușire a. urma a por
să inţelegă și să pricâpă bine ; iar nu fără

vânt înfruntându'i săi isgoniţi. Ușa să vă fie deschisă și audul
deștept

forte

d ca se
că e să
uncilor
de cu

în tot ceasul ; să

nu diceți săracului : «Dute, că nu este vreme,» nici săi ţineţi
pe la: curjile D-vâstre cu
dile indelungate, pân a vă găsi vreme de a vă impreuna, dupe
cum am audit că pătimeaii
locuitorii, pentuu că acâsta forte mult ne turbură duhul, când vom
augi ; luaţi pildă de
la înşine noi şi urmaţi, că ușa Divanului este deschisă a
primi făr da preget in tot câsul
pe fic-care; și in scurt, întru tote să păziți dreptatea
și buna orânduială şi cel ce va sluji

bine și cu credință, chivernisind şi ocrotind pe locuitori cu
bună ocârmuire şi dreptate, să

fie încredințat și cu totul adeverit, că negreșit va dobândi
mila lui Dumnegeii și evnia Doni-

niei Mele, iar împotrivă, vai de acela ce va călca poruncile
S-tei pravile și ale prea puternicei
împărăţii şi ale Domaiei nâsire și "1 vom dovedi,
că a făcut vre-o nedreptate,

oria
jăfuit, ori n'au păzit poruncile şi povăţuirile n6stre;
unul ca acela nu numai că va fi lip- |
sit din slujba Domniei mele și nu va maifi învrednicit
nici odată la slujba şi mila Domniei Mele,
ci va petrece și ceea-ce n'a socotit nici a
gândit:

« Poruncim Domnia Mea și voă tuturor breslașilor
și țăranilor de

obște, fie-care pentru
păsurile și necagurile ce veți avea, să vă plângeţi
la ispravnici şi la judecători pentru ju"decăți și alte nevoi ce veţi avea, şi nădăjduim,
că dupe povăţuirile şi poruncile ce ati de la
Domnia Mea,a vă
face tâtă îndestularea și dreptatea; iar
când

de la ispravnici, sâti judecători, nu veți afla dreptate, să năzuiţi
cu bună nădejde şi cu multă bucurie
la mila Domniei Mele şi iată ușa Divanului nostru
este pururea deschisă, de unde veți afla
t6lă indestularea şi dreptatea vostră cu cale și...
., insă căutați de vă părăsiți şi voi
de cele ce
sunteți r&ii obicinuiți de mai nainte
şi rugându-vă milostivului Dumnegeii
pentru sănătatea prea puternicei impărății,
voi cu soțiile și cu copiii voștri,
pentru sănătatea nâslră;
să vă lăsați de minciuni,

să umblaţi cu dreptate

la tote, 'să melachirisiți munca
ca să vă fie spre indestularea
dreptă,
caselor vâstre ; nu vă cutezaţi
a face pâri şi Jălbi mincinsse
şi nedrepte; nu fiţi vicleni, pentru
ca să vă ajute Dumneqeii, și
pentru ca să vă iubim și
noi; purtaţi-vă cu ascultare și

supunere la împărătescile porunci
și la ale nâstre, care ln
vom da în scris, prin ispravnicii
judeţului, pentru că dupe cum
voii pedepsi pe cel ce va
jăfuit, şi vaii luat adichisit, așia
vom pedepsi şi pe cei ce vor cuteza
dintre voi a un'bla cu
Jlbi şi cu pâri mincin6se, si
împotrivire

către orânduiții noștri, şi
cu viclenie nu veți
„ Putea indrepla cu cuventul
prostimei și al nesciinței
;
și
așia
dregă
torii să se pârte
locuitori

cu troposul cel cuviincios, și
către
locuitorii să se porte călre
dregători, cu cădută orânduială și supunere la
poruncile nâstre;.
<Așișderea poruncim; molitv
elor vâstre Protppopilor,
preoților, să căutați dupe cum sunteți povăţuiţi de părinţii arh
ierei, să păziți și să urm
aţi
slujbele sfiintelor biserici cu
cădută orânduiată, făr de
cea
cusur, și să vă petreceți
v iaţa dupe orânduiala cinului,
cinstea darului ce aveți,
păzind
şi să nu lipsiţi întru a
sfăt ui cu învățături duchovni
cuitori și însuși a îndemn
cesci pe loa spre cele
ce sunt ale dat oriei creștine
păzescă și să aibă evla
sci, ca să le urmeze, să
vie către Dumnedeti
le
şi fie c urați ispovedindu-să
vreme, și câte se cuvin
și grijindu-să în
la datoria-vă tote să
le să irșiți. Pentru care
trimis omul nostru o
iată inti'adins

sese. CU acestă Domnescă

am
a Nostră carte, ântăâiii
la D-vostră is-
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pravnicii, ca să le cetiți și să ne trămiteți răspunsul iin scris; că aţi inţeles, apoi să mergă
prin orașele și satele acelor judeţe, să o cetâscă întru audul tuturor de obște, și sa iscăl&scă în dosul ei preoții și pârcălabii satelor întru adeverire, că ati înţeles'o toţi ).
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Cu puţine die inainte de acestă proclamaţiune, sosise Domnitorul in Bucuresci. In urma
- lui, la 16 Maiti, sosesce și Domoa.

Mavrogheni cu pitacul

stii de la 15 Maii 1786

or-

donă însuși alaiul de ecepţiune al Domnei. In acest alaiii ai loc şi scolele din Bucuresci.
Nesciutor de limbă românescă și dorind de a cunâsce de aprâpe iste pricinile, în interesul de a face dreptate tuturor, Mavrogheni, care însuși pare că .nu prea scia grecesce,
ordonă cu pitac domnesc, ca anaforarele Divanului să se scrie în amenduoă limbile, grecă

şi românescă, Iată acest pitac, datat din 1786 Iunie 12
„Poruncă Ia veliţii boeri. Poruncim Domnia Mea D-vâstre cinstiţilor şi credincioși
boerilor veliți ai Divanului Dorhnici Mele, pentru ori-câte judecăţi

căutați

și a'ţi căutat,

a cărora anaforale, si cărți de judecată ai a veni înaintea nâstră să le augim, tote acelea
anaforale sei cărți, induoind cdla de hârtie până în migloc, să se scrie de o parte: românesce, iar la o parte grecesce şi așia dedesubt să iscăliți D-vostre. Asemenea poruncim să
urmeze şi boerii judecători de la fiescecare depertament, negreșit, de care să arătați D-vos-

tre, veliți boeri, porunca n6stră depertamenturilor tuturor. Care anaforale, scii cărți, aveţi
D-vâstre ale scrie cu miglocul care am arătat D-vâstre,

spânzură t6tă pricina și hotărirea dreptăței,
chip este voia și porunca nâstră să urmaţi.“
Introducerea în mud. formal a lirei

pe scurt scriind temeiul în care

care aveţi a face dupe pravilă. Și într'acest
,

grecesci

pentru

>
unele acte publice

nu
1
pole fi

considerată de istoric, ca o premeditaţiune contra limbei naţionale. Un Divan domnesc în
"care Enache Văcărescu avea așia de important loc n'ar fi îngăduit asemenea lovire a.lim- -

| bei române,
1
*) Cond. lui N. Mavrogheni,,
Arh. Statului No,

17.

„

— 05—
.

De altmintrelea trebue să constatăm,că porunca” lui Mavrogheni în ac stă Din na
fost îndeplinităde cât la rare împregiurări. In adevăr importantele condic € în omnia
lui nu ne-aii păstrat decât fârte puţine documente în ambele limbi, ci mural în on
nesce, și acelea pâte datorite, cele mai mulle, mai ales numerssele proc tamaţiun î m
Enache
lui
pul resboiului Austro-Ruso-Ture, condeiului ager și minunat românesc al
"Văcărescu. Să scie că acest ilustru patron al limbei române a fost până târgiii visternicul

vitezului Mavrogheni și că numai

către finea

Domniei,' Mavrogheni a fost cu nedreptul

- abandonat de Văcărescu,

De scâle, în mod special, Mavrogheni nu putea să nu se ocupe, din moment ce dupe proclamaţiunile lui, îl aflăm înteresându-se
de îmbunătăţirea năravurilor ț&rei. Unul din prime-

le documente, cu referință la scâlă, este acel din 21 Iunie 1786, prin care rânduesce doctur
al scolelor pe un numit Constantin. Prin acest decret el numesce doctor politiei pe cunoscutul doctor Caracaș, iar la orfanotrofie

recunssce ca doctor

pre Silvestru,

care deja

funcționa acolo. Acelaşi decret fixeză l6fă profesorului de musică Mihalache Și bursele a
trei coriști, din Mitocul Episcopiei Râmnic și a pedagogului, sei vilavului lor”).
_
In August 25, Mavrogheni numesce Nazir al secolelor Domnesci și purtător de grijă
pre Episcopul Râmnicului Filaret, "prin pitacul săii Domnesc, adresat către ucenicii de la

scâla Domnescă din Bucuresci. Din acest pitac, ce dăm la vale, se pâte presupune, că ucenicii internaţi la S-tu Sava manifestaseră nescai-va nemulțămiri pentru modul cum eraii
intreținuţi. Domnitorul amintesce ucenicilor, că sunt datori să se mulțămâscă cu ceea-ce

li se dă, căci ceea-ce li se dă nu este o datorie a Statului către ci, ci o milă, și că deci pe

cel ce se va ar&ta nemulţămitor, «il vom lipsi și îl vom isgoni».
”
„Tată întregul pitac :
|
.
.
|
«Fiind-că D-lui iubitorul de Dumnegeii părintele Episcop de Râmnic Filaret este ortnduit de Domnia Mea asupra scâlelor Nazir şi purtător de grijă, poruncim tutulor ucenicilor de la scâlă, să nu arătați împotrivire povăţuirilor Sfinţiei Sale, cesă fiți următori și
ascultători, mulțămindu-vă cu mila ce vă este orânduită de Domnia Mea, care să nu o
socotiți ca lefă și datorie, ci să o cundsceți o milă de la Domnia Mea, rânduită
spre mângâierea şi ajutorul vostru, în vreme ce voi nu slujiți Domniei,
sâii altuia, ci însuși voă vă

slujiți, pentru folosul și procopsâla vâstră, Pentru aceea dar, mulțămindu-vă
la mila ce vă
este orenduită, să fiţi sirguitori la învățătură, ca să”arătați rod, pentru
că cel nemulțămil
și neurmător, pre acela arătându-ni”1 Sfinţia Sa, îl vom
lipsi şi îl vom isgoni».
1786, August 95,

"Orfanotrofia încă continua la 1786, dar pare, că fondur
ile speciale ale ei, nu sunt sufiN

"*) Acest document

”

îl împărtăşim

:

dupe

copia din

"Pitac către

cond.

boerii

No

«D-lor Bosrilor Epitropi, fiind-că m'am
pliroforisit Domnia
litiei de aici, cum că este practicos şi
prothimos la trebuinţele
iati'i-orânduim şi Domnia Mea a
fi iară doctor al politiet,

cutiei,

pe

lună

17,

fila-39

verso.

Mea

pentru

Caracaş

epitropi

câte

IDohtorul po-

țEret, de carele toți sunt mulțimiți,
căruia - poruncim

să! dați

din

banir

100 taleri; așişderea să daţi
şi luY Silivestru, ce este dohtor la orfano
lună. câte 25 taleri şi lut Constantin,
trofie, p:
ce s'a orânduit dohtor la şedlă, pe
lună câte 25 taleri, Aşi
derea vi poruncim, să daţi
luY Mihalach= Dascălul cântăr
eţ, ps lună câte 40 taleri; la
cântăreţi de la Metohul S-tet
3 copil
Episcopit.R5 mnic, pe lună 15
taleri, Cum şi vătafului copiilor,
de la Atitocul Episcopiei, pe
iarăși
luni ş taleri, Toli. ....
etc,
-

IE

1786, lunie 21.
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ciente, d& vreme că, cu pitacul din Noembre 1786,

Domnitorul Mavrogheni ordonă plata

lefei epitropului orfanotrofiei din banii secolelor *).
Supravenind mai apoi resboiul,la care Mavrogheni

ia o parte atât de însemnată, Vis-

teria iși slei tote resursele, cu înmulțirea oștirei şi întreţinerea ei. Intr'o proclamaţiune
către eră, a lui Mavrogheni, acesta arctă, că pentru întreținerea oştire, în interesul pastrici, * şi-a vindut propriele. giuvaere ale Domnei, ba chiar și imbrăcămintele sale. Dăm
in anesă acest inedit şi preţios document din 1788, Octombre 8. (Condica No 17 *).
Așia fiind lucrurile, nu
e de mirare, că în timpul resboiului, secolele cele mai insemnate,

întreţinute din venituri proprii de pe la monastiri, ete., să fie fost inchise.

Acesta se do-

vedesce și din pitacul următorului Domn M. Const. Suţu, din 1792, Februarie, (pe care
il dăm mai la vale, la acest an), în care se amintesce, că «s' cc stricat venitul secolelor in
vremea repausatuluă Mavrogheni».
!
,

_„.

Acestă isbire a culturei naţionale, prin incetarea secolelor, ati trebuit să urmeze numai
dupe ce prorupse vesbelul în 1788.
"In adevăr, in anul 1786 aflăm pe Mavrogheni
3
preocupat incă de cultura publică, ajutat la acesta de Enache Văcărescul.
-.
|
Domnitorul întâlnind dificultate de'a găsi în țâră români cunoscători de limha turcă,
se hotări să facă sc6lă la palatul ț&rei românesci din Constantinopole, în care să trămită 7

tineri munteni
ca să învețe acolo limba turcă „limba cea mai trebuincidsă într'acâstă țeră“,
Prin pitacul săii din 4 Decembre 1786, Domnitorul scrie către boerii epitropi, imputând
predecesorilor săi, că n'âii ingrijit de acestă învăţătură. Intru acesta Mavrogheni se înșală,
căci” Constantin Mavrocordat, la 1735, incercase să introducă studiul limbei turcesci în
sc6la din Bucuresci *).
-

Se vede însă, că încercarea de la 1735

nu isbutise.

Dupe pitacul acesta al Domnito-

vului M .vrogheni, bursierii de trimis la Constantinopole -urma să fie aleși dintre fiii de
boeră scăpătaţi, cât şi din cei de trâpta a duoa, orfani sâiă și cu părinți.
"Ei aveu să fie întreținuți cu cheltuiala domnâscă. Pitacul însciințeză pe epitropi, „că
Enache Văcărescul Marele Vornic, are însărcinare dela Domnitor, să examineze și să alegă

tinerii, de la cari se cere să aibă cunoscință de gramatica grecă. Dăm în notă întreg acest
pitac *).
Din actul acesta se vede, că Domnitorul iși pusese în gând, să înfiinţeze catedra de limba
turcă chiar și în Bucuresci, Împrejurările răshoiului ati împedicat. realisarea acestei do=
rinţe,
2). Pitae către Epitropii din 1756, Noembre
aFiind-că şi mai înainte vreme
fiind ierat : mic,

se da

din

banii

nu ajungea banit la cheltuielile și lefile ce se dati la orfanotrofie,
cutiel,

şi acum

fiind-că

nu

se ajunge,

poruncim

Domnia

Mea,

D-v6stră. boerilor Epitropt : I6fa ce am orânduiti boerulul Epitrop al orfanotrofiel, taleri 120 pe lună,
am: ortnduit Domnia Mea să o daţi din bani cutiei sc6lelor şi la socoteli veţi arăta», (Condica
No.

17, fila

-*%)
până

In

118.

proclamaţiunza

în sferşit tot ce am

lut,

Mavrogheni : dice:
- «tâte

avut,și nopuend ARtempina

rile, rachturile şi hainele Domniei

nasnalele

grelele

“nâstre am

cheltuieli,

am

cheltuit și cheltuim

vîndut

și tâte

tacâmu-

Mele...

***) Vegi Tunusli, ediţia grecâscă, pag. 204.

xxx) Pitac
; «De

vreme

ce între

alte necuviinci6se

către bhoerii epitropi

lucruri,

ce prin

băgare

de

sâmă

am

văgut

Domnia,

că se afiă aict în țra Domniei. Mele, este unul şi acesta, de a nu se afla între pământeni,

Mea,

nici în

—64—.
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”
Continuarea
scdlelor în primii
ani v ai_v DomnieiSe o probsză
pitacul
săiu din. 1787,
Iunie. 8
către boerii. epitropi ai scdlelor prin care dispune, ca să se dea câte 15 taleri dascălilor
„ce s'aii orânduit cu deosebită carte a Domniei Mele“ la Focșani și la Tergoviștea din

Dâmboviţa*).

.

|

E

n

|

.

”

Marile evenimente petrecute în Ardeal, revoluțiunea lui Horea, Cloșca și. Crișan, termi-

nală cu tragica mârte a autorilor lor, în 1785,nu pote îi neconsiderată de istoricul culturei naționale. Ori cât cei 20.000 de români devasteză sate nemeșesci, derapănă curți

"domnesci și biserici unguresci, ei nu fac numai a distruge, ci din mișcarea
lor, din singele versat incolțesce nu tărdii, o nouă stare de lucruri pentru Ardeal,
pentru ţăranul,
romăn, pentru națiunea română de acolo. Ba şi in principate strebate
curentul in favârea

sătenului. Forte numerâse acte ale lui Mavrogheni oglindesc acest fapt: cuvintele
de-mângâere, promisiunile de dreptate, ce prin proclamațiunile sale adreseză către
săteni, Domnitorul Mayvrogheni, sunt inspirate în mare parle.de evenimentele din
Ardeal.
.

.

*

,

Dupe începerea răsboiului, prin intrarea muscalilor în Moldova, la
1788, seslele din Moldova un moment reinsuflețite pare-că sub Alex. Mavrocordat
F eraru, ai trebuit să nu
mai potă funcționa. Tot asemenea se va întempla cu scolile
din țâra Muntenescă, dupe ce
Coburg putu înainta spre Bucuresci și Hohenloe ocupă
Craiova. Nici vorbă nu mai

pote

fi de scâle domnesci în principate, în gilele grele cât ținu
răsboiul și până dupe pacea de
la Şiştov din

4- August 1794!

e

Sub Domnia lui Mavrogheni, Enache Vacarescul lipăresce
gramatica sa românescă, la
1687 ”). Episcopul Filaret Nazirul scâlelor a simţit
nevoia acestei cărți. Enăchiţă Văcărescul aduce editorului săi, ilustrului Filaret, laude
deosebite, în prefața gramaticei sale *”).
orânduiala

boerâscă, nici în cea de. al duoilea, vre-un
ul » ca să aibă sciinţa de carte turcescă, ce este
trebuinciăsă

limba "ce “mai

întru

acestă: (Eră,

care se află

sub

stăpânirea Prea puternicului
othomanicesc Devlet, și socotind Domnia
Mea, că şi la acesta nu este pricină alta
decât neimpli" nirea datoriei, ce se cuvin€ să aibă lumina
ţii Domni, selefit noştrii, asupra acesteY
faceri de bine, am. ”
cugetat Domnia Mea, din rîvnă părintfscă.
fiind porniţi, ca să împodobim ţtra întru
care Dumnegleiasca providenţă ne-ai orânduit otcârm
uitor, mat vârtos pentru aceste faceri
de bine şi cu învtțătura acestui “cinstit și trebuincios
dialect, pentru ca să ne rămâe deapu
rurea ; drept acea deosebit de scopos ce avem, ca să aducem
și aicea dascăli de acestă învățătură,
fiind-că am hotărit săi facem
sedlă a ţerei la Țarigrad, în 'saratul
țărei romiinesci, cu cheltuiala Domni
ei Mele, unde să înveţe
„2 7 pământeni acâst
« ă limbă, poruncim D- Vostre, să cercet
aţi.
fără
zăbav
ă,
ca
să
aflaţi 7 pământeni, atât
din fii de boeri scăpătaţi duof, tre,
c ât şi din orânduiala de al duoilea
tref patru, sâi cu părinți *
scii şi firii părinţi, cart 'să voiască
a merge şi a dobândi acest lucru
rîvnit, după cum dicem, cu
cheltuiala Domnâscă și de vreme
ce aceşti ucenici, pentru ca
să se îndestuleze iri zăbav
cestă învăţătură, face trebuința
ă de aa avea 6reşi-care însciințare şi
de gramatica grecescă, am orând
Domnia Mea, cercetător acestei
uit
pricine şi purtător de griji, pe
D-lui Vel Dvornic Enache Văcăr
Deci D-v6stre, aflând acești uceni
escul
.
ci, dupe midlocul ce vă poruncim
, să i şi trimeteţI la D-lui Vel
nic, ca urmând a face cuviinci6sa
Dvorcercetare, dupe porunca ce "-am
dat, a-t griji şi a-i găti dupre voinţ
Domniei Mele, şi așia să! pornâ
a
scă la Țarigrad, în numele luY
Dumnegeii şi cu blagoslovenia
lui, ca să înveţe şi să se procopsâsc
Domnuă, să fie folositori țărei, bucurie
stăpânirei pomenire Domniet
de-a purureas.
Mele
!
86, D Decembre 1 „”
*) Cond, No, 17, fila 19.
17560,
**)

«Observaţii

sei băgiri

de

semi

asu

şi alcătuite acum întâi de D,
Enache Văcărescul, cel de acum
Dicheofilax al bisericet cer
răsăritulut și mare Vistier al Prin
mari a
cipatulut Valachier, In tipog
rafia Sântey Episcopit a Râmn
***) Vegi anexa corespun
icului 1757,
gătâre acestei pagine. :
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De şi chiar în titulatură Enache Văcărescul gice, că gramatica sa e cea dinlâiii, astădi
noi. scim, că mai veche gramatică este cea de la 1757, de care mai sus vorbirăm. Nu

mal puţin insă, de la anul acesta

1787,

se inmulţesc gramaticele tipărite, în tâte ţările

române. Aşia este acea din 17188 a “lui Molnar *).
In auul următor 1779, se tipăresce la Iași, într'o tipografie disă politicâscă, de către
Tider Seholeru, o gramatică, prin care. Moldovenii. să pâtă. învăța rusesce și Rușii

Moldovenesce. Acâstă scriere, descoperită ded noi în Octombre 1889, are o dedicaţiune; a lui
Toder Scholeru către învățătorii săi.
Deci, se constată existenţa de scâlă românescă, din care scolă era eşit scolar și “Toder

Scholeru. O analisă din acestă prețiosă carte dăm în anexă *).:

La anif aceştia, -funcționeză

în partea Basarabiei o tipografie a Protocreului: Mihail

Silbiţky. Acest preot este un agent al Rușilor, și întreține o corespondență fârte urmă-

„vită cu Mitropolitul Moldovei,

chiar înaintea isbucnirei. resboiului

1788.

Credem că

acâstă tipografie există, nu atât în interesul culturei naționale, câtîn acel al polilicei muscălesci.
|
o
”
.
i
.
se

|

Un factor important cultural se introduce treptat, în” Principate, mai ales în cele trei

ultime decenii ale secolului al XVIII-lea ; acesta este, limba. [rancasă, care pe tâtă giua

se răspândesc mai mult în Principate ”,
Dupre cum Domnitorii ati secretari, ba și profesori. de limba fr ancesă, acum şi boierii
,
încep a da copiii. lor, nu mai mult greci, ci francezi.

Introducerei limbei franceze deschide minţei române tesaure nou, în cărțile scrise în
acestă limbă..
Deja sub Iacob I, Mitropolitul Moldovei, „boierii nu voiaii să vobescă - grocesce, scrie |
Raicevich (pag. 255). Acestă indignare contra limbei grecesci merge sporind, sub influința

culturală a limbei franceze. Ba nu târgiii, încă la începutul secolului, următor, începe
boerimea a trămite copiii lor la studiiîn Francia. ..
*

În anii aceștia cultura naţională în Ardeal. este condusă de neruritorul Şincai.

Rein-

- tors în patr ie, între anii 1780—82 , funcţionă mai ântciii ca director al sclelor. vomâne

i publică la
din Transilvania, funcţiune cce ocupă până la 1794, în timp de 12 ani. Şincai

und Schicksale von Bender, Bu*) Vegi anexa. Despre acestă eramatică citim în «Beschreibung
, so: zu Blasendorf gedruckt
Sprachlere
che
Wallachis
«Eine
1790):
Wien
carest und Orsova (co
welche im Iabre 1788 alre,
Sprachleh
he
allachisc
deutsch-w
Molnar's
Doktor
worden, und Herrn
A
.
|
hier în Wien die Presse. veilassen hat.» (pag. 107).
ce am dis deja la:
Vegi
Scholaru.
Tâder
lut
a
românescă
:
x) Veqi anexa . despre gramatica
:
ide
DI
pagina 35 despre gramatica lul Macarie.
Dame che |
le
del
anche
sono
vi
€
voga,
in
molto
e
***) Raicevich pa la 1788, scrie: „la Francese
von Bender, Bukarest und Orsova» (Wien
la parlano“, Ase menta în: «Beschreibung und Schisksale
auch ein lehrer. der laternischen und Frauzisischen
1790) la pag. 109 câtim : «In den Schulerist
und wird auch von Damen seredet. Franzăsise;
Sprache. Iictztere ist stark înu Schwung
W alla- |
guten Verdienst haben, zum alen wenn sie des
- che Sprachlehrer sollen hier tiberhaupt, sehr'
chischen nicht ganz unkiindig sind.>,

og
.

Blaj,
g
1783, la Blaj,
gramatica
i latino-română
ino-română,, îni care și i regulil
regulile românesci erati publicate cu
i
ali ca,
litere latine.
r
Este gramati
sle
carere rămase
ardelene păpână dupe începerea secoîni scolele
lului 'al XIX-lea.
E
|
A
e
Nu
E

Tot laa 1783,3, Şincai
Ş
tipări Catechismul cu litere ciriliane $ și duvă Abecedare ), cum și
o Aritmetică la 1785,
a
|
|
a
_
Papiu Ilarian, din discursul căruia inaugurativ, la Academia Română, Sie m aceste
date *), spune
une căcă sub directorat
in
r ul luii Şincai
Şinca
sese inființeză
înființeză înîn A Ardeal 300
00, de scoli.
eiOri-câ
ar fi exagerare
xag
în acestă cifră, nuu e mai puţin de eternă, lauda, activitatea
&
lui Șincai,
pentru cultura națională a românilor de peste munţi.
.

”

.

x»

=

.
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In Principate, dupe pacea de la Şiștov, scdla este în scădere și facla
culturei Iuminiză
mai mult despre Ardeal. Cu tâte acestea, în 29 Octombre 1791,
noul Domnitor al fre

“Muntenesci, M. C. Suţu prin. pitacul către archiereii,
ordona să ia socolcla Epitropiei
Obștesci de tste veniturile până acum ale cutici de milosten
ie, ale podurilor, ale scolelur

și ale orfanotrofiei **).

5

A

|

Dupe, asemenea cerere de socoteli s'ar crede, că Suţu are
gânduri bune pentru scole,
dar în 4 Septembre 1791 deja el dispusese să instaleze
curtea în localul scdlei de ln S-tul
Sava și însărcineză prin pitac domnesc pe isprăvni
celul curții, Vasile” Logofătul, ca impreună cu boerii epitropi și cu cunoscutul Biv-VelStol. Dumitrache, să repare localul sc6-

lei din S-tul Sava „unde este ca să fie mutarea Domnici
Niste: *). Scola elinescă se
mută la Domna Bălașa.
e

Strămularea Domnieiîn localul sedlei,
dă ocasiune Domnului a se ocupa de bibli
oteca
scâlelor. Insemnătatea ei o vedem din faptu
l, că epitropia întâmpina greutate de
a” găsi
local să o strămulte,.
Ni
|
Să
n
De 0-cam-dată, în Septembre 24,
,
Domnitorul însărcineză pe bocrii
epitropi să inventoriez

e cărţile din „biblioteca ce a fost a sesle

lor.și să urmărescă reintrarea în bibli
otecă
a tuturor cărților înstreinăte „să
se fasă căutarea cărților din vivli
oteca
ce
a
fost a scâlelor ot St. Sava, dupe catalogul
lor, ce este pentru tâte felurimile
de cărți anume, unde să
mârgă cu un dascăl de sciință a mult
e feluri de limbi, la locul unde
sunt puse în păstrare și pentru 'cele ce vor lipsi să apuce
pe cei ce le-aii fost în păstrare să
dea sâmă de
tâte, de care făcând foie, să o areie
M. Sale.« (Cond. No. 20, fila 34).
*) Vedi anexa corespundătâre,
**) Veqi anexa corespundttâre,
***) Condica No. 20, fila 151.
Autorul

anonim al scriere! «Descrierea
şi evenimentele de la BenBucuresct. şi Orsova (Vie
na 1790) ne arcti, că la
data acâsta tot mat exist
<Es ist hier (in Bukarest)
ă ceva scâle în ţeră :
eine Pfans Schule fiir Pries
ter und andere iifentli
von griechischen (3) Lehr
che Scuhulen, wo
ern die gramatik und eine
Logik. des Arist oteles
der Schulen: ist auch ein
vorgetragend _wird. In
Lehrer der lateini Ssche
n und franzăsischen Spra
che. .» (pag. 108).
der,

<Fiind-că

scâla

de

*xae) Pitae domnesc
la S-tul

Sava,

de la Min.

unde

Const, Suţu

v.y.

Ă

este ca să fie mutarea
casele de meremet, cum patur
D omniei Nstre, are treb
i, uși, ferestre şi altele,
uință atât
cât și împregiur jos a se
mic, și Curtea împregiur
face un șopron, un grajd
de lemn, iată orânduim
Domnia Mea » Pe Vasile logo
Domniet Mele, care împreună
ftttul isprăvnicel curţii
cu D)-v6stre boerilor epit
ropt, luând pe mal mar
și zidari, să mergeţi la S-tu
e-bașa cu meşteri lemn
l Sava, ca să faceţi chef
ari
şu de cele trebuinci6se
heară, şi zidire ? ca ce chel
pentru lucru : câtă chere
tuială de bani trebue la
stea,
acesta 3 de care făcând foie
Mele și vom Porunci.
anume, să arătaţi Domniei
La care chefșu se fir şi
D-ta Biv-V el Stolnice
Condica No. 20, fila 39.
Dumitrache şi să ne faci
anafora,

|

1791, Septembre q.
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Se găsi în fine loc pentru strămutarea bibliotecei, la scâla de la
S-tul Gheorghe-Vechită.
Domnitorul dispuse strămitarea bibliotecei, ajutându-;-se la inventoriare
Panait Dascălul
cu vre-unul, sâii duoi din ucenici procopsiţi, în pr esența unuia din epitropi.
Acesta resultă

din resoluțiunea Domnitorului Mihail Sup pusă asupra anaforaleiei epitropilor,
iîn 23 Noem-

bre 1791..
Iată acestă resoluţiune și anaforaua :

2

|

.
Ă

Do Mihail Suţu V. V.

«Poruncim Domnia Mea, Dascăle Panaite, ca ori însuși să mergi, sâi să trimeți duoi
ucenici procopsiţi, ca să facă alegerea acesta ce am poruncit: Domnia mea.
|
|
_
1791, Noembre 23, V.-log.

Prea Inălțate Domne,
«Dupe luminat Pitacul Inălțimei tale, am găsit odae cu tâte cele trebuinci6se, în monaslirea S-tului Gheorghe-Noii, pentru așegatul vivliilor scdlelor Domnesci ot. S-tul Sava,

ci fiind-că trebuesce a se face alegere felurimilor de vivii, ca să se pună cu orânduială la
locul lor, să fiă luminată porunca Mărici Tale către Panait Dascălul, că, ati însuși, scii
vre-un ucenic a lui, sii duoi, ce'i va sci că sunt procopsiți, să mergă împreună cu unul

din noi cpitvopii, ca să le facem alegere, și prin catagrafii să se pue pe la locul lorîîn nu-

„mita odae.

De acesta însciințăm Inălţimei Tale».

Costantin Clucer, Dumitrache

Varlaam, Dumitrache Stol,, Nicolache Stol.*)

Dascălul Panait și ucenicii numiţi în pitacul de sus; sunt probă, că tot mai există în Bucuresci umbră de scâlă domnesca. Mai există asemenea în. Bucuresci seâla de la S-tul
Gheorghe. Se constată acesta din pitacul lui M. C. Suţu, din22 Ianuarie 1792. Aci se .
continuă învățătura limbei românesci şi acelei slavone. Prin pitacul acesta dascălul Con-

stantin și ipodidascălul săi, amenduoi pământeni, dobendesc de la M. Suţu întărire pentru scutirile și folosinţele ce le aveati dascălii de la S-tul Gheorghe, de la Domnii anteriori.
„De vreme ce sc6la slovenescă, ce este așezată aicea, in orașul Domniei „Mele, Bucuresci,
la S-tul Gheorghe-cel-Vechiii, care este de învățătură slovenescă îi românescă, unde nu nu-

incă din copiii pămentenilor se află la acestă sc6lă, ci şi alți străini din alte ţări sunt veniți,
care scâlă este fârle trebuinciosă la t6tă obștea acestei țări, pentru învățătură, fiind mela-

chirisit tot norodulcu acâstă învăţătură la tote trebuințele, spre a cărora dare de învăţăLuri, de veci și bătrâni reposaţi Domni sunt orânduiţi, cu plată domnâscă,'duoi dascăli, ca
să se afle în totă vremea, să înveţe copiii, la care șcâlă se află Constantin dascălul slove-

,

ă

nesc cu un ipo-didascăl al săi, cari fiind pămenteni, cu cale socotit-am, Domnia Mea, trebuinţa ce ar avea şi nu ?i-am lăsat
să fie de tot lipsiți... .. «Urmeză scutirileca în
hvisovele următâre din 1792,. Ianuarie 29, în al duoilea an al domniei lui )Mihail
„.
Const. Suţu **).
" Un alt act de la acestași Domnitor ne arâtă, că dascălul Constantin a reclamat să i se
.

.

.

.

-

2

.

[NY

*

A

.

-

45) Cond. No. 19, fila 44. In Beschreibung und Schicksale von Bender, Bukarest und Orsova (1CU
comViena 1790) la pag. 106 se amintesce despre altă bibliotecă existând la Metropolia din Bucuresci,

pusă din o parte din cărţile rămase în țeră de la învețatul Domn fanariot N. Mavrocordat. Vegi în anexa
citaţiunea din acestă operă,
7)

Cond,

17, fila ş99,

z

—
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plătescă Î6fa pe' timpul de la stricarea veniturilor scâlelor de către Mavrogheni. Domnitorul Suţu a trămis reclamaţiunea dascălului Constantin Ja boerii epitropi, cerendu-le informaţiuni. Prin anaforaua din 1792, Februarie 5, scrisă în dosul jălbei dascălului Con-

stantin, epitropii spun, că ati plătit I6fa acestuia câte 25 taleri pe lună „de când s'aii orânduit rânduiala scălelo» cu veniturile

de la 1776, dar că de la stricarea venilor“, adică

tului sedlelor de către reposatul Mavrogheni nu i s'a mai dat I6fa dascălului Constantin,
Domnitorul pune resoluțiune pe anafora :
„Poruncim Domnia Mea, D-vâstră boerilor epitropi, să aveți a da dela cutie, dascălului
Constantin slovanu, a câte 25 taleri pe lună, urmândui-se de la di ântciti septem.“
Vel-Logof., 1792, Februarie 21.
“
Iată întrega anafora a epitropilor :

„Prea Inălţate Domme

!

«Ascultând luminată porunca Inălţimei Tale, la acestă jalbă, însciinţăm, Măriei Tale, că
precum să jăluesce așia este cu adevărat: a avut I6fă, pe lună câte 25 taleri, carei s'aii și
urmat de la epitropie de când s'aii. orânduit rânduiala sedlelor cu veniturile

lor, iară de

când s'aii stricat veniturile scâlelor, în vremea reposatului Mavrogheni, de la epitropie n'a
mai luat, ci rămâne cum Duhul Sfint va lumina năstavu Inălțimi Tale, măcar că el arctă,
că acea orânduiată de 16fă, s'a urmat cu darca de către Prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolit, până la buna venirea Inălţimei tale. *).

Constantin Clucer, Dumitrascu Stol., Nicolae Stol,
La Monastirea Motrului exista scâla românescă

în acel an;

Martie 5,

şi apoi la 1793,

dascălului de la Motru,

1792, Februarie 5.

pe la 1793.

Septembre 8,

Alexandru

Moruzi V. V.,

Domnitorul Const.

Ipsilante, daii

hris6ve de scutire. Acâstă sedlă continuă şi în 1813.

(Condica

In 1792 Suţu reguleză din notă darea preoților pentru secole și pentru culia

«dle milos-

No. 47, fila 124). .

|

tenie. Prin pitacul către Mitropolit și episcopi, din 41 Iunie 1792, se arelă
ce sumi ail
a plăti diversele eparchii, darea fiind de câte 3 galbeni
pe an. Se amintesce, că pe trecut

asemenea

dare nu s'a plătit regulat,

plata de acum,

pe viitor,

Suma preoților

și diaconilor,

din causa

de câte ducă
ce se

evenimentelor

ori pe an.

află în câte

Documeatul

trele

eparchiile,

din

urmă şi se regulză

acesta “spune că: „Din
dupe

catagrafia ce sa

făcut, la Noembre trecut, facem Domnia Mea musadea la plata
banilor cutiei de
tenie și ai sculelor şi scădlând cu analoghie
geciuiala fieș-căria eparhie, rămâne
la hrisov 5.000 tocmai, adecă Mitropolia Bucuresci
2.450, Episcopia Râmnicu
șI episcopia Buzăii 530, ca să răspundă
acei câte taler Y trei pe an, dupe coprinderea
|

milosbuni
2.020
hriso-

vului, la cutia milosteniei şi la sesle.
Din care bani su nt să se dea jumătate acum, al anuIu acestuia, pentru S-tul George
cea trecut, iar Jumătate la S-tu Dumitvu ce vine.
Deci

mel

aro

ap

A ip

sfertului S-tului George trecut

ale porii NR cană am fost impresuraţi, zăbovindu-se nizasciută și hotărită suma

ce are a se cere la implinirea

face implinirea banilor sfertul ai Suge ta mă sa orânduit
S, Vas bă pi
urmând și la al duoilea sfert asemenea, Iulie 93 rm
a i a dea Ja. ep „bo pu ob piei
porunci legate, la amânduoi epis
———————— x

*) Cond. No. 19, fila 139,

a

— 69 —
- copii, ca să proftacsască a lrimite banii soălelor epitropici, ce sunt hotăriţi a da din epar_chiele lor, sfertul S-tului George trecut. (Pag. 757, Cond. hui Suţu].
Tot asemenea în 17 August 1792, Suţu scrie următorul pitac către Mitropolit:

„Io Mihaiti Const. Suţu V.V.

|

«Prea S. Mitropolite, stinătate, fiind-că monastirile de obște sunt datăre a da la cutia
scâlelor banii cei orânduiți după hrisov, scriem Prea S. Tale, ca ajungându- -te și cu părinţii
Episcopi şi făcend dreptă analoghie a banilor după hrisov și după starea fieș-căruia, să
orenduiți mumbașiri,ca să împlinescă de la monastirile Eparchiei P. S. Tale; cât și de la

monastirile eparchiilor episcopesci, spre a se da la epitropie, fiind-că în destul s'a zăbovit
până acum».
Din aceste acte resultă, că. scolelă se redeschid deși cu anevoinţă, în 1792,

De la M. Suţu mai avem de înregistrat un hri is0v, cu data de la 4 792, Iulie 19. Acesta
esle ):
- «Hrisovul scâlei din satul sârbesc Dragoiu-Chioiu, din drumul 'Tarigradului, unde
tot-ă'a-una conăcesc și găzduesc boerii şi alți slujbași Domnesci....., în care sat fiind-că

locuese și mulți. creştini pravoslavnici bulgari, care țin neclintită credinţa bisericei răsăritului, a avut şi dascăl cu scâlă în limba grecâscă pentru învățarea și procopsla copiilor, .
“care dascăl a avut milă de la Domnia țărei aceștia...» Domnul reinnoesce mila de la Ocne,
taleri GO pe fieș-care an, pentru dascăl.
Din

nenorocire abia s'a proiectat deschiderea scâlelor și sbucnesce ciuma în ț6ră. Acum.

tâtă aclivitatea Domnie se concentrâză pentru a combate flagelul. Condica e plină de acte

relative

unele de o naivitate ce te miră.

la acâsta,

mijloc preventiv, încă din5 Iunie

rugăciuni și aiasmă.

Așia

pentru

combaterea

ciumei

ca

1799, “Domnitorul a ordonat, să se facă în l6tă țera

,

|

Mai practic era comibaterea bâlei: prin arderea casei şi a- obiectelor din casa unde murea cine-va deciumă. Dar ce îngrozitor spectacol era pentru acei vii asemenea incendii
de bună voie. Dar apoi, când ciuma secera, cumplit în Bucuresci, faplele oribile ale cioelilor! Par-că citesci o pagină din «Pronzessi spozi» a autorului italian, când citesci pitacul
Domnitorului Suţu, din 1792, Iulie 7 ): o fală a fost rădicată ca bolnavă de ciumă, şi
„cioeli voia să o înmormenteze de vie |

Mai eva timp de scâle în asemenea. riste dile ? Cu tâte acestea, în 1792, August 98,

M. Suţu autorisă pe boierii epitropi, să cumpere 30.000 olane, din venitul stolelor, pentru
,
invelitul caselor pentru scâla de la S- tul Sava.

Domnitorul Suţu plătea din casa sedlelor acoperirea cu Sle a localului scâlei din S-tu
Sava, unde locuia €]......|
.
*) Condica No, 19, fila 160. „
bâla ciumel. Vegi şi Anaforaua
**) Ponturile nizamului, care găsim cu cale să se dea pentru paza de
Petre Mavrogheni Vodă.
Nicolae
lut
a
resoluțiune
şi
ponturile
26,
Noembre
1786,
Divanulut din

mâştelor la Mitropolie, unde să se
„Sunt 23 de articole. Czl întâiii poruncesce adunarea tutulor
serbare, şi preoţii să ia din aiasmă
'acâstă
la
mahalale
din
Gmenil
facă sfeştanie şi să se adune toți

şi să boteze gratis
pentru ciumă, şi la
mark pe la sate în
tru sate (Condica

citâscă, molitfele |
t6te mahalalele şi în tâte diminețele dupe 'leturghie preoții să
trămită în vase
se
să
Mitropolie
la
făcută
aiasma
Din
vecernie 'să facă paraclis.
fie de ajuns pensk
ca
aiasma,
înmulțesci
mai
să
Aceştia
protopop!.
la
judeţe,
.
No. 17, fila 111).

Stol. Dumitrache, vrednicul bărbat, care de la 1774,
Pam aflat actor în tâle evenismen-

lele, nu se sfiesce de cumplita b6lă a ciumei, pentru
a obține

care interesâză istoria secolelor din
Tergu-J iu.

“Acest

Jiii.

urisov, din

1792,

interesâză

Stol. Dumitrache a restaurat

nesce și grecesce.

de la Domnitor un hrisov,
”

de asemenea și biserica Sfinţilor Voevod,

acestă biserică și a întocmit

a

J)ice hrisovul lui M. Suţu ):
:

tot din

scolă cu dascăl de romi-

ÎS
»Tote facerile de bine ce le săvirșese Domnii
și oblăduitorii țărei spre intărirea Și ajutorul sfintelor lui

Dumnedeii locașuri, sunt dupe datoria
şi evlavia creștinescă, iar cele ce
-pricinuesc și deosebit folos şi mângâere
în parte norodului politicese, cu atâta
sunt mai
mult, vrednice

și bine primite lui Dumnegeii și Omenilor
; drept aceea, fiind-că în orașul
"Tergul-Jiului din sud Gorj s'ati aflat o
S-tă biserică, întru care se cinstea şi se
prăsnuia
hramul S-ţilor Voivodi Mihail şi Gavril,
pustie, părăsită, dărăpănată și lipsită de
tâte cele
trebuincidse, cum și toți orășanii din 'Tergu
-Jiului şi locuitorii părții locului aflându
-se
lipsiţi și depărtaţi de sesle cu dascăli,
pentru învățătura și luminarea copiilor
lor,
indemn
atu-s'ati D-lui cinstitși credincios boer
al Domniei Mele, Dumitrache Biv-Vel
Stolnic,
ispravnicul judeţului, din Tâvaa ferbinte
creştinâscă, atât pentru 'S-ta biseric
ă a 0 preinoi și a
o căpui și a o aduce în stare de
slujbă a: S-telor leturghii, câtși
pentru invețătura copiilor
părții locului, fără de plată, a întocm
i lângă acâstă S-tă biserică o
scolă, cu dascăli românesc și grecesc, spre mângâiere,
luminarea și bucuria orașenilor
şi locuitorilor părții locului
și așia cu cheltuiala și truda D-lui,
S'ai apucat de lucru cu zidirea
şi lucrarea în faptă,
atăt la S-ta biserică, spre noirea
şi podoba ci, pe din lăuntru
și pe din afară, cât și devsebite case de ședere, făcend
şi odăi de scâlă, pentru dascăl
i și ucenici, silindu-se
dindu-se până la s&virșirea
și trua totei trebuinciâsei împrejmuir
i ; de care acâstă faptă
ce nu aduce nurhai podâba
bună
și înfrumusețarea orașului,
ci și folos sufletesc şi pomeni
vrednică pricinuesccu
e învățătura și luminarea
re
copiilor la cele Dumnegeescă
derea şi luminarea unui locaș
şi
cu
deschiDumnegeese, care fără de cuviin
ță şi fără de cinste se afla
părăsit, pliroforisindu-ne Domnia
Mea, am bine-voit, ca și noi să
facem âjutorul cel cuviincios, din domnescile mili, ca
să se potă ținea acestă faptă
bună,
dupe
nire și dupe acesta să facem
vremi și lungă pomeși o cuviinciâsă

întocmire de o bună orânduială
„Ici și a economiei venitului,
a chivernisece orânduim maj jos, la
biserică î la Scolă, ca să
pescă și să scadă scâla şi
nu 'se risiDiserica din starea şi orându
iala lor».
„Urmeză veniturile bisericei
”
apoi ivece la scslă :
|
«AI duoilea, orânduim
să aibă și scâla vinericiii
dintr e aceste popore, din
se numesc mai jos... ..
sud Uiorj, ce
câte duoj

bani de vadră şi pi rpărul
de la toţi cci ce plătesc vinericiă.
|
.... cAşișderea orânduim
sc6lei, de la bâlciurile ce se
fac, de duoă ori pean, unul
bunesci și altul la Tergul-Jiului,
la Cârca să ia de la prăvălia d'ânte
iu câte un Leii, dela
lia a duoa câte '20 parale
prăvăși de la prăvălia a treia
câte 10 parale.
.. cAșişderea orânduim
ai
la Scolă câte 10 Indi
sculelnici ... . Şi fiind-că
„deosebit de odăile scolei
în casele ce
sunt făcute, prin silința
mai sus numitului boer
pot găsi odihnă şi ședere
al Domniei Mele,
şi dregătorii Domnief
Mele, ce vor fi ispravnică,
cem cu hotărire, ca boerii
dupe vreme, giispravnici ce vor avea
A
trebuință și vor vrea
ședere: într'ensele,
*) Condica

Domnescă

din

1792,

a
bă

*
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să nu păgubâscă S-ta biserică și sedlă de tolosul și venitul chirici, ce se cade a avea de la

densele, ca de la un acaret al bisericei șial scolii. Care acestă S-tă biserică, ca
o slobodă ce
a fost din început; asemenea slobodă o facem şi Domnia Mea, d'impreună şi cu sc6la, neiînchinată și nelegată nicăirea, ca să se iconomisâscă şi să se chivernisâscă veniturile
lor și
buna orânduială a lor prin epitropi mireni, adecă duoi dintre neguţători și orășenii cei
mai
de frunte și cu mai bună stare, ai Tergului-Jiului,- prin naziret și al D-sale dregătorilor
Domniei Mele, ispravnicilor, ce vor fi dupe vremi ai judeţului acestuia, ca prin acești epi-

tropi şi prin purtarea de grijă și epislasia lor, să se stringă veniturile bisericei şi ale sc6- lei, să dea tâte cele trebuinci6se bisericei, să se ţie pururea trei preoți i un grămătic cân-

"tăreţ la biserică, un dascăl gresesc și unul românesc, cu ucenici indestul la scolă, pentru

invețătura cărții, dupe starea și măsura venitului orânduit, de la care - copii şi ucenici, să

nu se câră nici oplati. Și așia acum să aibă mai sus numitul boer al Domniei Mele Dumitrache Stol., ca un incepătoi', Iucriitor și săvirşitor acestei fapte bune, a socoti și a orân- dui duvi din neguţătorii pre care “i va cun6sce D-lui de 6meni credincioși și vrednici, cu
fica lui Dumnegeti, dându-le în scris carte la mână „de epitropie, și făc&ndu-le teslim la

mnâni și acest Domiiese al nostru hrisov, întru pază și păstrare, cari să aibă a fi epitropi

nelipsiţi, în cât se vor purta cu orânduială ; iar murind aceştia, săi găsindu-se

în
i vină, că

nu economisesc bine, să se alâgă alţii, de către obștea neguțătorilori orășanilor de acolo,

iarăși dintre pământeni, ca cu sfatul de obşte prin naziretul şi al ispravnicilor ai judeţului, să se orânduiască alții ; care epitropi pe fieş-care an să'și dea socotela la toți negustoriiși orășenii de acolo și inaintea ispravnicilor județului, și acea socotelă să fie datori a
o trămite ispravnicii la Domnia Mea, ca să o vedem. Deci rugăm și pre alți: Domni, etc.
7

La 1797, iată budgelul sc6lelor muntene :
_Iralul cutică scdlelov pe leat 1797,
_'Taleri __

Ghenar
.

9.310 Sânta )Mitropolie cu Episcopia Argeșului, insă :
5.7110

Banii

monastirilor, cu taleri 80

Argeșului.
- 3.000.

A

|

a monastirei Glavaciocu,; din

Eparchia

|

Banii preoţilor, lude. 1800, po laleră 2, sfertul S-tul Gheorghie.

=
G%
12
o

9.310
Episcopia Râmnicului, iînsă +:
a .380
9.440

4.830
„1.460

Banii monastisilor..
Banii preoților; lude 1.220 pu taleri 92, sfer tul S-tul Gheorghie.

cc

_.

Episcopia Buzăului,
însă :
500 Banii monastirilor.
960 Banii preoţilor, 1lude 480, pu taleri2, sfertul S- tul Gheorghe,

Ra
a

„i 466 -

Cheltuelile acestei cutii a scdlelor, cum arstă, pe acest. I6 11797, 10.296. Lefile dascălilor elincştă şi a altor dascăli de aici din Bucuresci, de pe afară de prin judeţe, ce se
poprese de la S-ta Mitropolie, cu "Episcopia Argeșului ii de Episcopia Râmnicului i Buzăii
i alte cheltueli, de se daii, pe cum mai jos se arătă, însă :

mo
Taleri

.

,

|

|

4.850 Leta dascălilor elinesci de la monastirea Dâmnei

.

|

„o

Bălașa, *) pe un an deplin, adică

de la 1 Ianuarie, leat (17) 97 şi până la sferșitul lui Decembre, leat
|
(17) 97, împreună cu emiclicul, însă: .
1.880 La dascălul Lambru,.pe un an, de lună po taleri 150.

1.500,

„Constantin filosof., pe lună taleri 195. -

350. 3».
altreilea Gheorghe,
,„
p:
4.200 Emielicul acestor dascăli, de lună taleri 100.

29,20,

500 Lefa dascălului Iosif Misiodacos, pe 10 luni, însă de la Martie și până
la sfârșitul Decembre; pe lună po taleri 50 dupe porunca gospod.
160 Lefa 'dascălului Dragnea, ce învaţă copii latina *) pe 8 luni de
la Maiii şi până

“la sfârşitul lui Decembre, pe lună taleri 20 dupe porunca gospod.

360 Leta dascălului slavon cu ipodi-dascălulul i cu vătaf, pe
un an deplin, pe lună
po taleri 30..:
i
|
se
60

"525

La dascălul de la Zemnicea, iar-pe un an, de lună,
tal. 5.

La ucenicii din scâla elinâscă, cu porunca gospod., însă :
? 420 La Manolache Tenedos, pe lună, po îal. 10 un
an deplin,
200 La patru copiiai Postel. Niculai Budişteanu, de
la Martie şi până la sfârE „ Şitul lui Decembre pe lună, po tal. 20.
105. La Grigore Sin Paharnicul Gheorghe
Filipopolitu pe 7 luni,

Iunie şi până la sfârșitul lui Decembre, po
tal. 15,
70 La Serghie Andrei Metovitul; pe 7 luni,
po tal. 10. -.

30

|

La trei copii ai Cluceresci

Mariei Petreascăi,

însă de la

pe duoă luni: Noembre

şi
Decembre, po tal. 145 de lună.
525
SIE
1.400 Sati dat de la S-ta Mitropolie, la
acești, mai,jos arstați, și a ținut epit
ropia în
semă la socotlă, însă:
o
:
|
500 La dascălii elinesci, rămăşița din
I&fa din trecut, leat (17) SG.
.360. Lefa dascălului musicos, pe un
an, de lună po tal, 30,
530 La 9 dascăli de prin judeţe, însă
6 din eparhia Mitropoliei, bez cel de
la
Vlașca, că lipsesce, și 3 din eparhia
Epi scopiei Argeșului, pentru un an
|
_____
deplin, de dascăl câte taleri 00
pe an.

1400

1.400

|

e

i

S'aiă dat de la Episcopia Râmnic
ului la cei m al Jos arătaţi, cari
Dani “i-ati ținut
_
Epitropia în

s&mă la socotelă, insă :
- 500 La dascălul'elin din' Craiova,
pentr u un an deplin, de la Ghenar 1
şi până
la sfârșitul lui Decembre,
300

leat. (17) 97.
La 5 dascăli din 5 judeţe,
po dascăl taleri 60.

120 La dascălul slovean din
C raiova, pe un an.
an..

240 La alt dascăl elin la Râm

nic, sud Vâlcea.
|
240 La un cirac, lar la Râmnic,
tot pe un an deplin.
„1.

400

670 S'aă dat de 1 la Episcopia
Buzăului la acești m ai jos arăt
aţi, tot pe un an . deplin
ȘI “i-aui ținut Epitropia
PI
în scmă la socollă, însă
:
,

*) Aşa dar la 1797 tot'l
a Dâmna Bălașa era vech
ia şc6li din St. Sava.
„*") Clasa de gradul L-iă,
unde” învaţa citirea, scrie
rea, etc,
|

E

:

Taleri

.

250

La. duscălul grecesc; ceo ţine scâlă in Buză.

„480 La trei dascăli din 4 judeţe, po tal. 60.
240 Banii ce sunt 'orânduiţi de se dati ajutor pe tot anul la spitalul ce sai
făcut la Gărlași, sud Buzăii.,

371

Li

670
i
|
|
Sai mai dat și sati făcut cheltuială la acest mai jos arătat, „insă:
88

Imbrăcămintea unei case în sc6la elinescă, la dasealiil Lambr u, cum este
în pitacul domnesc.
Si

130 Cu pitac gospod, s'a dat cheltuiala hrisovului deper tamcntului Eni opici,
care hrisov s'a făcut acum.

,

150 La meremetul scâlci slovenesci de la S- tu Geon ghe-Yechiii, cu porunca
- gospod.

„3 La legătorul de căr E ce a făcut toc pentru un , lrisov, |
(Condică de copii de documente, în posesiunea mea, pag. 198). Condica este din 1801.

Pe când iin ţera ÎMuntenească scâlele dupe pacea de la Şiştov le aflăm în scădere, în Mol- ”
dora, cu avenirea la tronul mitropolitan al cui Iacob al duoilea, învățătura capătă un patron luminat şi energic, de și Domnitorii Alexandru Moruz și succesorul săi Mihaiii Suţu.

nu pot fi consideraţi ca ajutători zeloși ai culturei naţionale.
De la Iacob al II-lea istoria scâlelor posede o minunată anafora în chestiunea scâlelor. E
Ea nu-are dată în publicațiunea făcută despre dânsa de D.T. Codrescu în uricarul săi
și este lucru regretabil.

.

e

-

dditorul dice, că originalul Va aflat în archiva ministerului instr. publice din Moidora,
dar nu indică dosarul : 36 numărul cartonului, unde se păstreză și dupe tâte cercetările ce
am întreprins înşine n'am dat în archiva ministerului, nică în cea a Statului, de asemenea document. Totuși autenticitatea lui nu o punem nici un moment la induoială şi deci, ”
anexăm aci”),
„Ori-care fie dala: acestei importante anaforale, ea se referă la anili unde am ajuns cu
naraţiunea nâstră şi ne ar€tă ceea-ce am afirmat și mai.sus, că scolele din Moldova funcționaiă dupe pacea de la Siştov. Mitropolitul Iacob, despre care Wolf Andreas, in «Beschreibung des Fiirs tenthumes Moldau» (Ilermannstadt) aii adus multe laude meritate, s'ati ocupat
de scâlă cu multă inimă și n'aii negligiat, să inlesnescă cultura națională, reinnoind tipografia

mitropoliei. In urma incendiului-de la 1797, sub Alexandru. Calimach, incendiii care -ni-

mici şi mitropolia, Iacob o restaură și de sigur restauraţiunea privi și localul secolelor.
Scâla de la S-tul Nicolae, cunoscută şi sub mitropolitul Nichifor, incă ati fost restaurată

şi îmbunătăţită de Iacob.
care vorDar principalul document, care face gloria lui Jacob va rămânea anaforaua de
Mitropobim mai 'sus. Conlucrătoriii la acâstă anafora a putut fif Gligoraș Logofătul
litului ”).

cerceteză semnele
Să analisăm puţin acest docuinent important. Mai întâi Mite opolitul

Vodă, amintind
“şi budgetele scâlef; apoi face istoricul zidirei localului, de Grigore Ghica
întinderea lo“de hrisovul acestuia, de care hrisov ne-am ocupat la locul cuvenit; descrie
12.
„_%) Anexa dupe Uricar, tom. 1, pag.
nota 1,
5) Vegi Wolf, tom.1, 141, 284 şi tom. II, 19,

|
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cului scâlei, mărit de Mitropolitul Iacob ; apoi arâtă din ce șI cum a constituit Gr. Ghica

venitul scâlei și cum din acest venit s'a holărit plata învăţătorilor din LGLĂ
(6ra. Cuns- “tată Mitropolitul Iacob, că „Venitul sedlei este ho lărit a se stringe de la preoţii
şi diaconii
ce sunt în IEparchia Mitropoliei şi a Episcopiilor, cari ai să plătâscă nestrămutat fieșcecare preot și diaconi! (afară de săracii şi nevolnicii) câte 4 lei pe an
și câte 4 parale la leii
rasură, care aceste parale sc.dai pentru osten6la prolopopilor ce
string acești Dani, iar
4 lei se daă în venitul sedlelor. Aceşti bani se slring de ducă
ori înu”un an, Împreună

cu obicinuitul plocon al Mitropoliei, adecă duoi lei la S-tul Gheorghe
şi duoilei la S-tul

Dumitru ș iar episcopii fieşce-care stringe însuși la

eparchia

sa și adunându”i

îi trimite

„la duoi logofeţi ce sunt rândaiţi asupra veniturilor și cheltuelilor scâlcf.:
Venitul acesta servă pentru-plata lefilor tuturor dascălilor în genere
din L6tă ţera „atât
de limba elinescă cât și de cea Moldovenescă. Mitropolitul
Iacov făcând acest istorie, cons-

lată, că pentru scolile existente pe limpul lui acest venit era suficieni
, numai din causă

că'eraii vacante mai multe catedre, sâii scoli pe afară, adecă
în țâră; va să dică nu funcţionaii tâte scolile create prin hrisovul Lui Gr. Ghica în
tâtă Moldova, din lipsa de duscăli.

" Cunstalarea ceface Mitropolitul Iacob despre învăţă
tura elinescă și despre dascălii de
acestă învățătură, este memorabilă. Insemnând'
principiul pedagogie atât de recomandat de
modernii pedago
gi,

că

învățătura

trebue să proctdă de la cele sciute

principii care face onâre perspicacității

la cele nesciule,

genialea lui Iacob, el face minunat critica de

modul de predare a dascălilor greci, care proced
„de la cele nesciute,la cele nesciute“, incăreând mintea scolarilor „cu numiri şi
cu candne și cu mulţime de cuvinte
„Și ca papagali să le
din care pricină mai

înveţe de rost, nimica cu totul sciind,
sc ințelegend din cele ce învaţă,
și 10 și 12 ani îmbătrânesc în gram
atică ucenicii. « .
|

„Mitropolitul Iacob compară melodele dască
lilor din Europa cu a dascălilor greci şi
condamnă
„ praclica acestor din urmă, dând
povățuiri minunate, cum să se urme
ze
în
viitor.
Trecend la învăţătura sciințelor gice, că
o academie fără sciinţă este o casă fără
feresie. Necesitatea matematicilor şi în speci
al a geometriei o demunstră câL pote
mai bine.
Te miri insă cum un cap așia de ine
organizat ca a Mitropolitului Iacob,
ajunge aci la
conclusiunea, că predarea geome
triei să se facă în limba elină
!
Dupe asemenea eronată părere te
mângâi, când la cap. .V, Iacob recu
nâsee apoi insemnătatea irnbei latine pent

ru învățătura prav

ilelor și înțe

legerea. S-tei Sscripturi
blici „şi-încă şi spre îndrepta
rea şi împodobirea limbej
moldovenesci“,

și a bi-

Mitropolitul Iacob, om cunoscăt
or de ale țărei, propune să
se organiseze la Academia
din lași o clasă
de inginerie practică, pentru form
area
de
ingi
neri
, atât de necesari Ja numerusele “procese pentru:
pămeant. Aces tă ideiea. fost
urmă
rită
mai apoi de Gheorghe
Asalky.
i
.
Cap. VII se ocupă de scolari.
Se organisâză un inter nat
de 24 de ucenici. Cursul este
de 6 ani. Examene vor fi
din G în G luni. Scolarii
sunt puși sub jurisdicţiune specială
chiar și pentru delicte săvirșite
în afară din scolă,
lânăă
snâla,
PePe lâng
scâlă
cap. VILI prevede exisi ten
a unei biblioteci, sub privigherea
|
La bibliotecă sunt datori toți
unui epistal.
neguțătorii,
cari vor aduce cărți în țâră,
g&ralis. Deca carlea este prea
să
dea câte una
scumpă i se va plăti jum
dtate din preţ.
5
La 4»
.
1793, Septembre- 30, Miba
cu.
iii
Const: Su țu reinnocsce
-scâla din Botoșani pe lâng
monastirea Adormirea
ă
Maicei Domnului,
In acestă scâlă se va învă
ţa carte hiseriec: scă;
elincscă și moldovenescă, Domnitor
ul dupe

—
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indemnul |Mitropolitului Tacob, constitue deosebite venituri pisoriceă și sc6lei,
dar l6fa dascălilor să se plălâscă din venitul special al scdlelor, de mitropolia din laşi .
Sedla din Botoșani capătă noii hrisov de intărire de la Alexandr u
următor, în 1796, Februarie 15”).

Calimach,

Domnul

In anul următor constatând Domnitorul, cum că veniturile bizericei Ospenia din Botoşani nu ajung și pentru scslă, îi mai constitue, ca venit, dreptul de a scuti 300 de boi de
neguţ de vamă și de cornărit, Acesl hrisov este din Iulie 1797).

Vom vedea la începutul secolului SIA Irisăve nuoi în favârea scolei din Butoșani.

Nu putem părăsi secolul al XVIII fâră dea i aduce, cu tdte scăderile lui constatate, şi
"

_

.

o altă laudă.

" Ori-care fie punctul de vedere din care, nu numai Domnii români, ci și chiar Domnii
fanarioți, aii conservat organisarea cor porațiunilor (bresle, isnafuri),

acesteai încă. ati fost

un factor important pentru propășirea culturei naţionale. Neinslreinarea comerciului și industriei din mânile pămentenilor, a contribuit mult la menţinerea, în actele breslelor, a
limbei române.

Organisaţiunea tare și ncînstreinată a corpor: ațiunci, a fost o cetate incons-

cientă a limbei şi naţionalităței române. A putut străbate în cancelaria Divanurilor limba
giuâcă, dar nu şi în cancelaria Stărostiilor de bresle. Dupe dreptul acordat breslei, fie-care
din ele era o scâlă pentru meseria respectivă. Breslaşula simțit nevoe de a învăţa pe lingă

mesărie şi carte

și acea carte a fost aprope tot-d'a-una românâscă, fie la secole domnesci,

fie la dascăli particulari.

Dintre corporaţiunile, cari, în deosebi, a contr ibuit, la răspândirea culturei, pe Lângă cor-

porațiunea tipografilor în care intra și xilografii, săpători de icâne pentru cărțile bisericesci, vom cita corporațiunile nobile a zugravilor și a săpălorilor de peceți.
sun si-.
Straaislica română merită tâtă atențiunea cunoscătorilor molduveni. Minunate

"giliile Domnitorilor,

mai ales în secolul al XVII-lea.

Nu putem admite aserțiunea unora, că Domnitorii şi autorităţile “și făceati sigiliile peste

Domn,
hotar, de Gre-ce avem documente date numai ducă, irei dile dupe întronarea unui
de la carii conservăm sigilii forte frumose, ce nu puteati să fi fost comandate,

fabricate |

și sosite din străinătate în două sâii trei dile.
“Sigiliile documentelor muntene sunt inferiore celor moldovene. Dăm un tabel de: difed

„rite sigilii din divorşii secoli ” AD Da

murii bisericiDeprinderea strevechiit a Românilor de a zugrăvi chipul fundatorilor pe
e.
principal
lor, a întreţinutggustul artei picturei în ambele

r) cele zu
La 1180 Suţu află monastirile r&i ținute, aşia în cât „și chipu ile (titlurilo
cu ochii
altele
ște»s,
grăvite în biserică le-ai lăsat de s'aii strical şi unele de lot s *aii
trimete
și
ilor
scoşi din vremea răsmiriței,” Domnitorul provocă restaurarea monastir
5)

Dim în anexă

acest hrisov dupe Uricar Tom.

II, pag.

+2) Vegi 'anexa dupe Uricar, Tom. 1, pag. 55.
**%) Vedi anexa dupe Uricar, Tom. Î, pag. 57
+2)

Vegt

şi lucrarea

nostrii

din

1891

despre

sigilografia

53. -

|
,
română, în „4 tipogrâfa, Statului,
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înadins pre zugravul Iordache pe la tâte monastirile
din Județe, ca să restaure portretele
litoricesci,
dând pentru acâsta următorul pilae *) :

«Cuvioșilor egumeni,

epitropii,

|

stariților de pe la tote monastirile

-

mary şi mici, din:

jcra Domniei mele, vă facem în scire, că
între alte acatastasi și rea chivernisâlă
ce vedem
monast

asupra

irilor

din ne economie

și ne purtare de grijă a egumenilor

şi epitropilor,
„ne-am însciințat, că și pomenirea vrepausaţilo
r ctitorilor, ce cu a lor agonisită și străda
nie ati
zidit
şi aă întemeiat sfintele monastiri, s'ati dat
la nebăgare de semă, în cât și chipurile
lor cele zugrăvite în biserică le-ati lăsat
de sati stricat și unele de tot stat şters,
altele
cu ochii

scoși din vremea răsmeriţei, nu le-ai
mai dres și sunt fără nici o cuviință,
care
acesta este un mare cusur și mare nemul
tămilă a Nostră, de care vi se face
şi
pedeps
ă:
cum nu vă temeţi

de Dumnedei ? în vreme ce reposaţi- acei
ctitori “şi-aii vărsat sudârea
şi agonisitlor
a de aă zidit sfintele case și le-ai
înzestrat cu atâtea acareluri, din cari
vă
hrăniți și vă îndestulați cu tâte cele
trebuinci6se, și apoi, nu aveți nici
o grijă pentru
pomenirea lor | Deci, nefiindu-ne acesta
nici întrun chip suferită, iată intwad
ins am
„ orânduit Domnia Mea pe Iordache
Vechier zugravul, ca să vie pe la tote
monastirile de obşte
din fie-care judeţ, unde să aibă a
drege şi a îndrepta chipurile ctitori
lor, pe unde vor fi
. Sricate, nu numai pentru podâba
sfintelor biserici, ci mai mult pentr
u
neuitata pururea
pomenise a ctitorilor; și dar la
acestea
să vă arătați dar cu tâtă supun
erea
și protemia, și
plata zugravului să o aveți a o răspu
nde și a'] mulțămi cum se cade,
ca pre un trămis al i
nostru», :
1786, August 92,
Asemenea .protecțiune acordaiă
de Domnitor picture, încurage
ză pre zugravi, așia in
cât ei acum solicită dreptul de
a se cânstitui în corporaţiune.
Mavr
ogheni, în 28 Noembre 1786, dă hrisovul de cons
tituire a corporaţiunei zugr
avilor, şi numesce pe Ioniţă
Zugravu «care s'a arătat cu silin
ţă la lucru curței Gospod», să
intrunâscă pe toţi zugravii
şi să constitue bresla; fiind
el staroste, sâi Ceauși-bașa.
”
Acest important hrisov credem
Îi
util a'1 aduce aci întreg :
Sa
«Cartea lui Ceauş-bașa
”
de zugravi din 1786, Noe
mbre 28. F iind-că Ioniţă
- Zugrav, Sa arătat cu silință
Meşt
er
și slujbă la lucrul curței Gos
pod șia poruncilor Domnesci,
dar ca să fie de acum înainte
iată
cu mai multă silinţă, Yam
făcut Domnia Mea nacaşi-ba
(sic) peste toți meșterii zugr
sa
avi, căruia "i-am dat aces
tă Domnescă carte la mână
care poruncim, -ca mai ântâi
,
prin
ti să cerceteze câți sunt
zugravi și se hrăne se cu acest
teşug, și pentru câţi vor fi
meșvrednici de meșteri cu sciin
fa meșt

eșugului deplin și intraţi la
Yre-o orenduială de dajd
ie, să facă f6ie de num
ele lo» și de mahalaua
„ce orâuduială de dajdie
unde locuese şi la
sunt fieși-care aședaţi, ca
să fie sciuți și ca să nu
strein, fără scirea nacași-b
fie volnic altul
ași, până

a nu intra la orânduiala
putinţa lui, a metacherisi
bresloi lor şi la dajdie dupe
meșteșugul acesta, iar
carele din meșterii cey
ce vor intra acum la orenduia
sciuți, nacași-bașei
lă şi vor fi primiți breslei
„Cuivași și va înşela pe
lor,
se
va
înte
mpla
a strica lucrul
unti alții, să aibă pentru
unul ca acela însuși naca
| “la pagubă, fiind-că
și-b
așa și a lucra
pentru aceea 'sunt opri
ţi alţii fără de Scirea
ieşugul acesta, Să aibă orenduit
lui
a
metacherisi
ul nacaşi-bașa d'impreună
cu toți meșterii zugravi, şi a meşintre denșii alegere de 3—4 frun
face
tași, cari vor fi maj procopsiţi
Șug, spre a'se numi proe
Ia
scii
nța
aces
stii breslei, cu care
tui meșteîmpreună să facă longe,
ce între dânșii de bre
de a judeca pre cei
sla
ace
sta
vor
ave
a pricin
n
*) Condica

No.

17, fila a

ă pentru ale meșteș
ugului lor şi pentru
uce-

nici și călfi, pe care dupe obiceiul meșteșugului acesluia şi dupe dreptate să'i îndrepteze,
cum și dintre dânşii cei cari vor face stricăciuni la meșteșugul lor, să”i judece dupe vina

lor; la care longe dâcă vre-unul din zugravi nu se va supune de sineși a veni chiămat fiind,
să aibă volnicie nacași-hașa şi cu cel-alți proesti a'l aduce și fără de voia lui cu Ceaușul
lor. Aşişderea să aibă și ei a ține cutie, dupe cum tote alte bresle urmeză, în care să fie
dalori meșterii a da câte o para pe săplămână, să fie pentru milostenia celor scăpătați,

care bani cu scirea .proestoșilor să se cheltuiască când va fi tr 'ebuinţă, la loc cuviincios;
pentru ajutorul vre-unuia din bresla lor vrednic de milă, iar să nu se risipâscă in zadar, «Pentru ucenici să aibă a se urma dupe obiceiul lor, cum este şi la aite meşteşuguri, a

nu pr imi un meșter

ucenicul altuia, până nu "și va împlini sorocul lui. - Şi fiind-că dupe .

cum s'a gis mai sus,

când se va întempla vre-o

dator a răspunde şi a da sâmă

pentru

înșelăciune ver

una ca aceea,

cuivaş,

dar poruncim

casașt-başa este

ca i6te toemelile de -

lucru zugrăviei la veri-ce fel de binale, să se facă prin scirea şi marafetul lui, și să aibă
la cutia lor acel mester a da din tocmela prețului, taleri 3 la sută. De la ucenicul ce va
cşi calfă, adecă meșter, să aibă casaș-başa, când va eși calfă,-a lua taleri 3, avaetul lui, și
- așia să intre la orenduiala meșteșugurilor a lucra de sineși meșteșugul acesta, dupe cum
se urmeză şi la tâte rufeturile de alte meșteșuguri, de daii la starostii lor avaet când es

caltă. Drept aceea, poruncim vouă tutulor

meșterilor zugravi, să aveți a'l sci pe numilul

“Ioniţă de casaş-baș, căruia să”i aveți a'i da ascultare, la cele ce se cuvin ale breslei vâstre,
dupe obiceiti şi dupe orenduiala meșteșugului, cum și la vre-o trebă Domnescă, când vă va
chiăma numitul casaş să nu vă ; impobriviți, căe pe unul ca acela are voe a'l duce şi fără de

Ă

voia lui *).

Constituţiunea acâsta a breslei zugravilor sub maimăria meşterului Ioniţă nemulțămesce însă pre acei din zugravi, cari nu sunt numai nacaşi, adecă zugravi de binale, ci
lor în Drâslă - deosebită.

lui Mavrogheni și cer constituirea

1787, le acordă cererea. .Mai- marele, s6ă
chi-zugrav e ales de pictori în pers6na lui
din pictoril-artiști, avend starostia și sfatul
tori eraii destul de numeroși în Bucuresci

Este deci necontestat
XVIII-lea” )
Iată intreg actul

pictori Y-artişti.

adecă ceea ce numim astădi

zugravi de icâne și chipuri,

Mavrogheni,

Aceştia reclamă

în 1 Februarie

starostele se numesce archi-zugrav. „Primul arGeorge Venier. Ca să se potă constitui o brâslă
săi de bătrâni, cine nu înţelege « că aceşti pic?

progres și în acestă

artă frumâsă

până la finele secolului al

constitutiv al logei, : (numele de loju e consacrat

chiar

în actele de

„ constituire a corporaţiunilor pictorilor români din 1787 *):
zugravi şi nacași,
«Intre alte meșteșuguri trebuincidse obştiei fiind și unul al meşter ilor

pe cari găsindu'i Domnia Mea
cei ce aveati

fără nici un fel de rânduială,

trebuinţe a lucra acest meșteșug

din care pricină

mulţi din

se înșela, se păgubea şi li se strica lucrui

vrutam
- de către cei ce numai cu numele era meşteri și nu sciaii meșteșugul desăvirșit,
Domnia Mea, că dupe tâte alte bresle, să se pună și acest meșteșug în orânduială, pentru
folos de obște, spre a lipsi acele
*) Condica

No.

17,

inșelăciuni

şi dupe a nacașilor Jălbi și cereri, am

fila'117.

|

.

.

fost
|

1759 pe N. Mavrogheni împărțind
**) Posedem un tabel de zugravul. Gregorie, represintând în
e
de.Li S-t Sava, gata a merge la răsboiii contra Austriacilor. Opera

daruri Ja oştire şi la scolarii
forte naivă, negreşit, dar este preţi6să din multe privințe,

„***) Condica No. 17, fila 128 verso..

(veqi icâna la museul din Bucuresct).

..
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orânduit nacaș-bașa pre Ioniţă atât peste nac
aș

niei Mele cu ponturile și povăţuire cuviincid
să.

cât și peste zugravi, dându'i cartea Dom-

_

«Dar dupe acesta, în urmă, meșterii ce sun
t zugravi, vin cu jalbă inaintea Domnie
i
Mele și aritându-ne, că meșteșug
ul lor este deosebit şi că nu pot.[i tot la o rândui
ali cu

"nacași, cerând a li se orândui ' lor un deoseb
it archi-zugrav, am cercetat Domnia Mea
acesta și am găsit cererea lor cu'cale, pe cari de
osehindu'i din nacași, înaintea Domniei
Mele. işi aleseră pe Gheorghe Venier ca să
fiearchi-zugrav peste meșterii zugrav
i, 1ar Ioniţă
- nacaș-hașa să rămână pesle nacași, fără de
a nu avea a face cu zugravii. Pentru care îi
dăm volnicie numitului. archi-zugr
av mai ântâisi să cerceteze câți vor fi vrednici de Meş
- :
ieri cu sciința meșteș

ugului deplin” și intrați la vre-o orându
ială de dajdic, să facă fie de
“numele lor şi cu mahalaua unde loc
uesc..... festul este ap'ope identi cu
hrisovul dal
e
luă Ioniţă; de cât se adaoge, .că, cal
fa care deschide prăvălie să dea la cu
tia breslei
răle 10

taleri.

Si

mai „adauge încă obliguțiun
ea

ca

atun

,
tă când vreunul din zugravii cei învelați deseverşi vor to
t
emi un lucru din cele mai mari, ar
ehi-zugravul să
aibă a vândui lângă acel zugrav înv
.
ățat şi calfă sci ucenici din cei mai pro
şti spre
chivernistlă, a ajunge toță, dupe
cum şi prin euvâni deosebit am
poruncit».

o

1787, Februarie 1.

*

Architectura încă nu pare să fi răma
s cu totul în urma picturei. Dorinţa
de înfrumusețare a Bucurescilor se pote const
ata, nu numai dupe bisericile zidit
e
între
a
duoa jumtlate a secolului al XVIII-lea ),
ci şi prin mai multe decrete domn
esci. Aci iusemnăm pre
a lui Ipsilante Alexaudru, care vădâ
nd imposibilitatea de a intreține
un: oraș' prea intins,
opresce zidirea ori construirea de
case preste linia ce determină prin
cruci în jurul Bucurescilor,*).
Pa
Cu alt pilac adresat la Marele Spăt
ar și Marele Agă, în 14 Septembr
e 1785, s'a prvi„bit clădirea a ori-ce bina în
Bucuresci
«de la Mitropolit până, la cel
in urmă negguţător», fără de scirea și voia Domn
ului dată în scris și cu pecet
ie Domnâscă ..

Mavrogheni aducând duo Sorg
inţi de apă în Bucuresci, zidi
la casa apelor la capul
podului Mogoșdici un minunat
chiosc, care deveni locul de
pre
umb
l
are al orășenilor, cum
«ra și livedede
a la S-tul Fleuterie.
Chwonicele moldovene ne arât
ă și ele uăzuinţele Domnitor
ilor de a înfrumușeţa Iași :
promenada de la Copou, pala
tul Domnesc, cişm
ele la: porla

S-tului Spiridon, ete. 5

*) Vei în anexă pri
ncipalele biserici clăd
ite îi n acâstii perisdit
Vegi: Pitacul din 178
de timp.
4, Iulie 19. Vedi
Con d. 12, fila
***) Cond, 12, fila 311
179.
.+..
.
) Dim aîn anexă
aa
pasagele PriI nci:pale "din
“ai
chronie pomenind
|
de acesta,
e)
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ISTORIA CULTUREI NATIONALE
| SECOLUL

“Academia

română, a cerut,

XIX. |

pe calea

concursului,

Istoria scâlelor

române din secolul al XIX-lea. „Noi am credut indispensabil, să punem în
capul lucrărei cerută de Academie, cu titlul de «Intr oducere», o prescurtare
din Istoria culturei naţionale, din secolii, cari preced pe al XIX-lea. Nu se
„pute

esplica cultura manifestată chiar la începutul secolului al XIX-lea

fără o cunoscință prealabilă a Istoriei culturei anteridre.

De aci piişim în desfășurarea documentată a Istoriei seolelor şi în
- genere a culturei române din secolul XIX-lea.
s

CAP. ].
18-A

B8=2>8

Mai mult de cât ori unde este locul să ne înscriem în contra aserțiunei, că numai. de la
Gheorghe Lazăr și Gheorghe Asali reincep scolile române, în acest secol. Că prin aceștia

se organiscză sc6la dupe un sistem curopân, e lucru afară de ori-ce contestațiune; dar că
mail existat inainte de ei scoli române, în acest „secol, orică ait existat numai scoli grecesci,
iată ce nu admitem şi ce vor dovedi mai la vale un șir destul de mare de documente,

In pragul secolului avem, în fruntea bisericei muntene, pe Mitrop. Dositei (1793 până
la 1810). Acest prelat "și-a câștiga nume bun, pentru cărțile românesci și grecesti,
a cărora tipărire a palronat'o, sâii a provocăt o).

El? şi a consacrat

averea, precum

se scie,

culturei naționale, dispunend ca din venitul ei, să se trimilă tineri la studii în străinătate,
mul glorios sal acestuia aflâm îndată, iîn Moldova, pe Mitropolitul Veniamin, despre care
atâta avem a aminţi mai la vale.
Pe o treplă ceva mai jos vom numi pe. Iosif Episcopul

de

Argeș,

între 1793—41820.

Şi de Ja el avem de notat publicațiuni diverse.

La 1801 fiind Domn Alexandru Moruzi V.V., cu puţin timp înainte de inlocuirea lui la
munteni, prin Mihaiii Suţu, se preface din temelie scâla de la S-tul Gheorghe «cu îndemnarea şi sirguința Pr. Sf. Sale Mitropolit al Ungro-Vlachiei, Chiriu Chir Dositeiii şi cu

cheltuiela M. $. şi a P. S. S. a Părinților Episcopi și a altor boeri şi neguţători ; fiind -

epislat Dimitri ie Ghizdavăţ şi Dascălul Ioniţă.» ”).

La 1802, Septembre, Caimacămia ţăroi românescă,
veinoieşte e

Grigore Suţu *”).

intre care era şi losif de la Argeș,
a lui Bezedea

acordate din vinerici scolei și bisericei de la, Agiesci,

|

La 1802 bărbaţi fârte reputați, ca Dimitrie Bibescu, Nic. Brancovean, Scarlat Ghica, .
Manolache Creţulescu,Radu Golescu,

Isac Balet şi Scarlat

Câmpineanu, presintă Dom-

nitorului Constantin Ipsilante, anafora în carei spun că, «dupe poruncă aik cercetat socotelile epitropiei obștesci» și ati constatat rim ășița de bani de primit pe 1802 de Ja eparchii,

din veniturile secolelor pe anul 1802.
*) Vegi principalele cărți, în anexa la acesti pagină.
**) Inscripțiunea care era în fruntea edificiului scâlci.
***) Cond. 48, fila 141..
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„Întârgiarea a provenit, dupe cum aretă archicreii, din faptul, că unii
din egumenii mo-

nastirilor qic, că li s'aii întemplat pagubă din cutremur.
Ewumenii refusată de a plăti su-

mele hotărite de la fie-care monastire şi 'sub cuvânt, că în urma
cutremurului unele scâle
se închiseseră.Boerii Divaniști, prin anaforaua acesta arglă, că egumeni
i n'a dreptate, căci
scdlele sunt deschise, pentru care sunt canonisite aceste eraturi
:.«Sedlele se află deschise
învățând copii, atât acele de pe afară din județe, cât și acelea
de aici din Bucuresci.»
“Care erai aceste scoli din Bucuresci ? La S-tul Sava se
mutase, dupe cum am vălul,
curtea la 1791/2. Scâla elinâscă de aici insă se contopi
se îniru cât-va cu sedla organisală
la biserica Dâmna Bălașa. Deci veliții boieri numără
scâla de la Dâmna Bălașa între scâlele domnesci ; apoi număra seâla de la S-tul Gheor
ghe Vechiii <a cărora dascăli "Şi-cer
dreptul lor și epitropinu
a are de unde să le răspundă».
|
Veliţii. boeri se rog de Domnitor : «ca să orând
uiască (Mitropolitul) mumbașiri -la amenduoă eparchiile, să stringă acestă rămășiță
de bani şi să'i facă teslim Ja sameșul epitropiei, spre a'i avea sub pecetie, ca un amanet,
până se va da a duoa luminată poruncăa
M. Taley.

E

|

-

a

«Către acesta arâtăm Inălţimii 'Tale, că din
eratul seslelor opresc eparchiile pe
2.670 taleri, însă Mitropolia i Episcopia
Argeșului 600 taleri,. pentru 1€fa
a 10
de prin judeţe, cu unul din oraşul Pitesci;
Episcopia Argeș 1.400 taleri, însă 500
dascălului elinese ot Craiova, 120 ai dască
lului slovenese ot tam, 305 dascălilor
judeţe, 240 un dascăl

an câte
dascăli

simbria
de prin

grecesc din Râmnicul- Vâlcea, 240
pentru Giarach de Râmnie și
"670 Episcopia Buzău, adecă 250
simbria dascălului ot Buzău, 240
simbria doftorului de
la spitalul Gerlași, 180 simbr

ia a 3 dascăli de prin judeţe. Incât
pentru dascălul elin din
Buzttii și pentru doftorul de la spital
ul Gerlaşi scim și noi, că acești
duoi sunt și acolo la
eparchie și “și fac slujba lor, iar acci
tref dascăli de prin judeţe, cum şi cci-al
ți dascăli i
„giarachi de Ja cele-alte trei eparchii,
nu scim de ati fost în slujbă, ca să
aibă
pentru celi
se da plată; mai vârtos în eparehia
Râmnicului, din turbirările ce ait
fost
în partea locului, este sciut, că dascălii în Craiova,
scii pe la judeţele ot peste Olt n'a
fost -, Cu tâte
acestea făcându-se luminata poruncă
M. Tale de a se cerceta, se va lua
deplină pliroforie.1802, Decembre 4,
”

La 1809, Maiii 19, fugise din Bucu
resc

i Domnu M; Suţu sub pretext,
că se' teme de
năvălivea turcilor din Oltenia.
Porta dă Domnia Valahiei,.la
Iunie 1802, lui Alexandru N.
Suţu, deja Domn și al Moldovei,
dar

în August îl mazilesce și pe
acesta și numesce pe
Constantin Îpsilante. Boerii semn
atari anaforalei de mai sus,
sunt
Cain acami, până la sosirea lui Ipsilante, căruia adreseză
anatoraua în Decembre 18 02,
dupe
ce a sosit în scaun.
„
Îpsilante (Const.) pune pe anaf
ora resoluțiunea următâre
: «Dupe anaforaua ce ne făcu
„ue « ârinte
Mitropo
SroYlachiei, să rânduesci mumbașir
i, ca d impreună cu
orenduitul Epitropiei, ce
este la culia sc6lelor, să
împlinâscă acești ]) ani și să
duitul Epitropiei răspuns, cum
ne aducă rincă s'aii făcut .teslim, carele
nu are a primi, s6ti a cere vre-o
deciuială de la acești bani ei seco
lelor,»
a
———————
,
,
,
1803, Ianuarie 6.

e ae Maia

_*) 1Sor Noembre, în
locul lut M
judeţe oltene aii năvălit
de la Vidin
mut

să

trâcă

xx) Cond.

Oltul

şi spre

Bucuresci,

No. 45, fila 40 verso,

bande

ir iris, za

turcesci

și
!

.

|
|
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Din aceste acte se. vede; că:i-sedlele din ţeră continuată dupe organisaţiunea de 1a 1776.
Intrerumperea învățătur ilor ati putut să se întâmple numai în judeţele oltene invadate de
bandele turcesci. Imulţirea chivurgilor, a doctorilor și spitalelor prin țGră, încă resultă din '
celirea actelor de sus.
In 1803 constatăm existenţa unei scâle «tocmilă de învățătura copiilor fără de plată, pe .
moșia Tărlășăsci a postelnicului al treilea Gr. Bujoreanu. Acestă scâlă a fost miluită şi de.

Alexandru Ipsilante.- “Acum Constantin Ipsilante fiul, întăresce dreptul de bâleiii, pentru
ca din venitul acestuia să se ajute biserica şi scâla *). :

-

In urma culremurului mare, la 1803, localul scălei de la Dâmna Bălașa s'a dărăpănat,
rămâind numai o singură cameră, unde nici se pâte ţine clas, nici pot locui

ucenicii și

_cu atât mat puţin dascălii. Deja Dositeiti Mitropolitul și ați membri din Epitropia obștâscă, înainte de Iulie 1803, aii fost cerut domnitorului, să fie obligată biserica Domnița Bi„_lașa să restaure localul de scâlă, dar ea a declarat că n'are de unde și că chiar în trecut
acest local "l-a făcut pe datorie. Mitropolitul Dositeiti, ca să nu se piardă acestă scolă ași
procopscla copiilor să se taie a nu mai [i ..... care nici la audul M. Tale nu este primită una ca acâsta, ca să nu se facă un acest fel de lucru necuviincios și a se lipsi orașul
de acâstă podobăe, Mitropolitul. s'a hotărit, să dea pentru scâlă, mitocul de lângă Diserica

ce se numeste Măgureanu, «cu case înalte, cu beciuri și cu deosebite odăi la pârtă şi cu
tâte cele trebuincidse, cu îndestulare la toți dascălii i ucenicii străini,
radosit, pentru cuchnie, pentru slugi, şi pentru veri-ce, “fiiră de a mai
năchorie».
.
Mitropolitul însă artă, că aceste case ati nevoie de reparaţiuni, cariX
de mat-mare-bașa, vor costa 3.500 taleri. Mitropolitul se rogă, ca

pentru ședere, papătimi veri-o ste- . .
dupe devisul făcut
acești: bani să se

imprumute de la fondulspitaturilor noi, cu zapis, că la anul viitor se va restitui suma.
Domnitorul aprobă acâstă punere la cale, cu resoluţiuncă sa din 7 August 1803.
„Din 1803, Februarie
10, avem o anatora arătând Domnitorului Ipsilante, istoricul bise-.
ricei şi scâlei de la Slatina. Neaga soţia lui Ionașcu Mazilu ziditorulși înzestrătorul bisericei și scolei din Slatina, a cerut de la Domnitor să i se lașe ei o vie. Ipsilanle, asupra |
pelițiunei Neagăi, a însărcinat pe Şetrariti Constantin, să cerceteze cum stă afacerea şi decă
_scâla urmeză şi în ce mod ? Const. Şetrariii, prin raportul sti din 10 Februarie 1803,

arătă, că scâla funcționâză: cu dascăli nelipsiți, plătiţi din venitul bisericei ; că sunt 3 das-căli şi anume ; un preot «călugăi grec, ce paradosesce matimile lui, altul iarășiggrec învățând latina pe feciori de boeri și al treilea dascăl românesc pentru copiii orășenilor. Invă-

țătura este gratuită și Neaga plătesce prin chiverniscla sa simbriile dascălilor,
| Dăm ini anexă acest raport, care ne confirmă existența unei scâle la 14803, în Slatina ).

Aută scolă existând în.1803 este aceea de la moşia Şunţa, din jud. Dăraboviţa, întemeiată de răposatul AMatei Locusteanu Biv-Sluger, în timpul domniei lui Mihaiii Vodă Suţu. |
Const. Ipsilante prin hrisovul din 1803, Julie 14, amintesce, că aceslă scâlă a fost inzes- _

trată cu Gre-cari venituri de Mihaiii-Vodă

Suţu 1792, Mai, și că aceste mili ar. [i fost

reinouite bisericei și scâlei acestia de pe moșia Şunţa, judeţul Dâmboviţa, de către Domni| torul Alexandru Moruzi și de tatăl aceluia și de cei-alţi Domni din urmă,

*) Vedi în anexă nrisovul din 1803, Tuliii s.
No. 45, fila 209 verso.
'**) Condica:
..

—

s6 —
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Ţată acest hrisov ”):
. IIrisovul

răposatului

-Mateii

Locusteanu

V.-Siuger

«De vreme ce eredincivs Boerul Dumniei Mele, răposatul Mateiii Lăcusteanul V.-Sluger,

avend o moşie ce se numesce Șunța în sud. Dâmboviţa, pe care moșie fiind și Diserică
unde

se ciustesce și se prăznuesce hramul Adormirei Prea-Sfintei Stăpânii nostre de Dumnegeii
- Născătore, dupe ce ati înzestrat'o cu odăjdii și cu odâre, câte sunt trebuineiose, ati așerlat
şi preot, care de apururea slujesce S-ta Leturghie. Şi osebit de.acesta ati mai impodobit
acestă Diserică şi cu dascăl, și ati făcut orânduială de învaţă copii sărmani
şi săraci fără
de plată, având şi plata ostenelilor, atât preotul cât şi numitul dascăl
de la numitul Boer,
pentru care făcnd rugăciune numitul Boer Domniei Sale fratelui Mihaiti
Vodă Suţul, ca
să facă ajutor și milă

acestii

biserici spre a se ajula atât la trebuinţele sale,

copii strmani la îmbrăcămintea şi cheltuiala ce-vor avea trăbuințe,
hrisovul Domniei Sale

cu 1. 1792, Mai, prin care orânduesce

cât şi acei

vădum Domnia Mea

milă

S-tei Biserici,

acel
preot să fie scutit de tâte dăjdiile și angzariile, ori câtă
vor eşi pe alți preoți dajnici, cum
şi de

poclonul vlădicesc, de nici unile suptrare să
nu aibă, cum şi dascălul să fie
scutil «de iâte dăjdiile şi angariile oră: câte vor
eși pe ţâră de la visteria Domniei Mele ;
Aşișderea

să ia de la ocna Telega pe tot anul 100 boluvani,
pentru. ajutorul bisericei
și acelor copii sărmani, cum și lude 6, 6meni strtini
fără pricină, pe care găsindu'i şi
cercelându'i D-lor ispravnicii dupe adeverințele ce
vor aduce, să li se dea 'şi pecelluituri
de la visterie, spre afi în pace şi nesupăraţi; asemenea
și slugi ce va avea S-ta biserică, să
fie scutiți

şi apăraţi de dijmărit, şi vinul de vinăriciă şi 300 vi
de oicrit; care aceste miti

Sati incit in urmă, atât de la fratele Domn

Alecsandru Muruzi Vodă, cât

și de Măria Sa
“părintele Domniei Mele și de cel-alţi Domni din
urmă, precum din hrisovele Domnuiilorsale ne-am adeverit. Drept aceea și Domnia Mea
milostivindu-mă, întărim tote aceste mili,
ca să se păzâscă nestrămutat, să fie spre
ajutor la cele trebuincidse.
acesla cu însăși credinţa Domniei Mele
Ioan Constandin Alexandru

credinţa pre iubiţilor Domnie Mele
fii : Alexandru, Dumitrașco,

Adevorind hrisovul
Ipsilant Voevod şi'cu

Gheorghe, Nicolae şi lon
Voevoţji, martori fiind și D-lor cinstiți
şi credincioşi boori veliți ai Divanului
Domniei Mele,
şi s'a scris hiisuvul acesta la anul ântâiă
dintru ântâia Domnie, aci, în orașul
scaunului
Domniei Mele
Bucuresci, la anii de la nascerea lui Isus
Ilristos, 1803, Lulie 14, de Chi-

riță Logofăt de Divan.

.

.

Un alt boer Dumitrache Loc
ustean

u, sub Domnia lui Mih
uiti Suţu, ati făcut biserica și
scola pe moşia Greci, din judeţul
Iov. şi cati aședat și dascăli
de învăţătura sărmanilur
copii, lără de plată, cu simbrie
de la sineși. Ipsilante,la 180
3 Iulie 3-1 inlăvesce lute venilurile acordate scdl

ei și bisericei de Domnil predec
esori ”),

Iată intreg documentul :
Cartea

lui Dumitrache

L ăcusteanu

7

Siuger
«„„Zemli Vlascoi.. De vre
N
j
i
mece vep
aos
alu
l
Dum
itrache L icusteanu în vi6ţă
creştinescă a pus che
fiind, din rivna
ltuiali și ostenâlă de
a preinoit și a dres sfântă biser
sa, ce se nurmesce Gre
ică de la moșia
cii, ot sud Iltov, .
la care dupe ce a dat zestr
pus preut de slujbă, a
ea ce lrebuinciosă și a
pn
aşedat și dascăl de învă
iai
țătura
7

.

*) Condica

No.

sărmanilor copii, fără
de plată, cu

43,

fila

222,

**) Conu. No.: 45, fila
197.

|

Ă

|
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simbrie de la sineşi; de aceea dară, şi fratele Mihaiti Vodă Suţul, vădând buna faptă a sa,
a bine-voit și prin hrisovul Domniei-Sale a fiicut milă sfintei biserici, pentru a putea
ține orânduiala ce a isvodit la acestă biserică și scolii, ca să iae de la Ocna Telega pe an
câte una sută bolovani de sare, şi lude 10 6meni străini, fără de nică o pricină, făcând
nedajnie și pe acel dascăl și preot, scutiți de tâte dăjdiile şi orânduelile Domnesc, Archieresci, stupii şi vinul din drepte viile bisericei, de dijmărit, de vinăriciii, şi oi 400 deoierit

şi un silaș de țigani anume Gafiţă, a inchinat Domnescă danie sfintei biserici dintre țiganii
Domnesti, cari aceste mili s'ait înoil de fraţii Domni din urmă, precum din Cărţile Domniilor Sale am adeverit ; deci, învrednicindu-ne' Domnul Dumnegeii cu Domnia acestei
pravoslavnice țări,

am bine-voit

de înoim şi întărim

Domnia Mea

tote

acestea

mai

sus

arătate mili, cu care să se pâlă ţinea orânduiala sfintei biserici şi a scolei de ăcolo;, de
care” poruncini Domnia Mea și la toți, cari se cuvine să le păzăscă și să le urmeze idle
acestea, îi saam veceh gospod».
„1803,

Julie 31.

Din 8 Iunie 1803, ceată un hrisov relativ la sc6la și pisicica din Poiana, judeţul. alomiţa. Acestă scolă continua a existe de la 1799, și Domnitorul Constantin Ipsilante
le-ati constiluit unele venituri și scutiri *).

“«Zemli Vlascoe. Fiind-că sfânta și Dumuedeiasca Diserică din Poiana sud Ialomiţa, unde
se cinslesce și se prăznuesce hramul sfântului şi făcătorul de minuni Ierarhului Nicolae,
este la loc cu primejiliă de ale-răsmiriţii întemplări, din care pricină rămăsese la derăpă-

nare, și prin silinţa ctitorilor s'a adus la stare,
şi scolă de iîovățătura

copiilor,

care fiind depărlată de oraşe s'a întocmit |

şi pentru a se putea

ţine .Liserica şi scola

în starea lor,

avu mila Domnâscă, pi în cărţile ce le văduim, însă de la Măria Sa părintele Domnici Mele,
prin cartea de la let 1797, Aprilie 10, i de la Domnia Sa repausalul Constandin Vodă
Iangeri, prin cartea de la It 1799, Septembre 16, ca să ție duoi preoți, ce se află, că

fiind la numita biserică, anume Popa Iordache i Popa Mincul, scutiți de tote dările preoțesci, și un dascăl al seolei de la numila biserică, să fie scutit de tăte dăjdiile și orânduielile țărei, cum şi drepte bucatele preoților şi ale dascălului să fie scutite de vinăriciii și
dijmărit. Așişderea să ţie și duoi

lude străini și fâră de pricină
de dajdie scutiți și apăraţi

cărora,

de tâte dăjdiile și orânduelile .Visteriei,

dupe cercetarea ce Li se va face de către

ispravnicii judeţului să li se dea şi pecetluituri Domnesci. Deci învrednicindu-mă& Domnul
Dumneeii cu Duinnia acestei pravoslavnice țări, ne-am milostivit de am incit mila acesta,
dupe cum se copr inde mai sus, să se păzâscă nestrămutat, spre a fi sfintei biserici şi scâlei
de ajutor și de întărire, iar Domniei Mele şi părinților Domniei Mele, -vecinică pomenire.
ugăm dar şi pe alți frați Domni, cară în urma noslră se vor invrednici cu obliduirea
acestei țări, să Dine-voiuscă a învoi și a întări mila acesta, ca și ale Domniilor Sale mili şi
faceri de bine, să fie in urmă de alţii ținute in scmă: ii sua receh gospod. >
*

Altă

seolă

sălescă “existând i in 1803, “este

7
acea de lângă biseri ica ce se numesce Vă-

Fă
Domni.
ambele
din
Acestă scdlă a fost deja miluită de Alex. Vodă Moruzi
,
Visianca
numesce
se
„„„Zemli Vlascoe. «Fiind-că sfânta și Dumnedeiasca hisevică ce

şianeu din Ilfov.

sud

Ilfov,

*) Condica

unde se cinstesce și se prăznuesce
No. 45, fila 134.

!

prea

hramul
'

sfintei

ot

»
Născătâre și pururea
I

— 88 —
fecidrei Mariei, la care se află şi scolă de învăţătură de copii săraci,
a avut milă atât de

alți frați Domni de mai
- dintru amânduoă

înainte

cât și de la Măria Sa fratele

Alexandru

Domniile, a ţine lude 15, omeni fără pricină de dajdie,

Vodă Moruzi,
precum și duoi

preoți ai bisericei, un dascăl și un grămătic, scutiți și apărați de rendul
dajdiilor, precum
și drepte bucatele lor de dijmărit i vinăriciă ; drept aceca dar, şi
Domnia Mea ne-am milostivit de am înoit și am întărit mila: acestei sfiinte biserici,
ca să i se păzescă nestrămutat, și poruncim, că găsind 6meni fără pricină, să”i cerceteze
ispravnicii, de orenduială, şi
fiind cu adevăr fără pricină, să le dea adeverinţă de
numele și chipul lor, dupe care să li
dea și pecetluituri
gospod, ca să (ie sfintei monastiri şi scâlei
de ajutor.»

”

|

"1803, August,

Din 15 Iulie 1803, Domnitorul

Ipsilant Const. intăresce alt hrisov al luj Alexa
ndru
Moruz in fav6rea schitului Mireulesei,
de lângă C.-Lung, și a scâlei ce a inGinţ
at
reposa
tul Dumitrașcu Roset, titorul schitului ”,

«Zem. Vlascoe. Fiind-că reposalul Dumit
rașcu Roseti ce era elitor schitului Mărculesci' de lângă orașul Câmpu-Lung
sud. Muscel, prin jalbă ai fost arătat
la Dom„nia-Sa fratele Alexandru Vodă Muruzi,
cum că în orașul Câmpu-Lung a făcut
numitul
reposatul 6reși-care zidire, un hănișor
cu odăi de găzduire pentru folosul

pentru 6reș-ce ajutor la scdla, ce a
hrana: săracilor, ce sunt a se ajuta
tepta a se folosi schitul de la acest
cari sunt vrednice de pomenire, și

schitului şi

întocmit de învățătura copiilor, fără de plată,
şi pentru
de la acest schit la sărăcia și neputinţa
lor și unde așhănișor, ca să potă săvirși acele ajuto
ruri sufletesci,
de impotrivă, că de pururea este supăr
ată de către alţi

boieri pentru conace, cât și de însuși
ispravnicii judeţului, din care pricin
ă nu numai se
folosesce cu nimie schitul, ci încă
este păgubaș și de cheltuiala ce
a
făcut,
făcând rugăciune Domniei-Sale.ca

să dea poruncă de apărare, a căruia
rugăciune fiind cu cale şi primită Domniei-sale ca o dreptă, a dat
Domnia-Sa carte de apărare. Pentru
accea și Domnia-Mea ne-am milostivit, şi dăm
acestă Domnescă nâstră carte, prin
care poruncim să fie
apărat acest hănișor de conace, atât
de către alți veri-cine, cât şi de
către ispravnicii județului, ca să'și potă avea schitu
l folosul săi de la dânsul,
spre a se ajuta și scâla co a
tocmit de invățătura copiilor firă
înde plată, cum și săraci ce sunt
orâuduiţi să se ajutoreze
la sărăcie și neputinţa lor. îi
sam receh gospod.»
,
.

4803, Iulie 45.

Iată acum alt hrisov care aminte
sce de scâla publică de Ia Flor
escii-din-Del, judeţul IIfov, scâlă anteridră anului 179
2 și care continua la 1803,
Iuni
e ID
Zenl. Vlashoe.. «Datam Dom
A
nesca nâstră carte S-tei și
Dwmnegeescii biserici de la
resci-din-Del sud. Ilfov, unde
Flose cinstesce și se prăsnuesce
hramul Adormirei Prea S-te
stăpânei n6stre de Dumnedeii
i
năseătore şi pururea Fecidrii
Mariei,ca să aibă milă de
Domnia-Mea, a lua pe tot anul
la:
sare din ocne, câte 100 bol
ovani ; așișderea să fie lude
străini fără pricină de dajdie,
15,
cari dupe cercetarea ce li
se
va face şi dupe pecetluiturile
li se vor da, să fie scutiţi
ce
şi nedajnici de ori-ce orân
dueli și podveze vor: eși
„duoi preoți, un grămătic,
pe f6ră; să aibă
scutiți de ori-ce; cu acestă
milă să potă ținc acestă
scâlă de învățătură săracilor
biserică și
copii, fără de plată, pentru
că acâstă milă at avut'o atât
la frații Domni de mai nain
de
te, cât și dela Măria Sa
părintele Domnii-Mele, prin
o vădlum, cu let 1792. Drep
cart
ea
ce
t acea învrednicindu-ne
Domnul Dumneţeti cu dom
nia acestei
*) Cond. 47, fila 196.

**) Cond. No. 47, fila 238.

-
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pravoslavnice țări, ne am milostivit Domnia-Mea și am întărit acestă milă, ca să se păzâscă ne strămutat; pentru care rugăm și pe fraţii Domni" din urma nâstră, să bine-voiască
a întări acest privilegii, cu rivna aceea ce am avut ŞI noi spre întărirea privilegiurilor
altor fraţi Domni, ce aii făcut la asemenea Sfinte locașuri, și ale Domniilor-Sale să fie iîn
urnă păzite. ii saam receh. gosjod.»
| 1803, lunie 3.

In satul Furduesci din Ilfov, la 1803, exislă scâlă de învățătura copiilor. Domnitorul
Ipsilant îi reinouesce mmilele și scutirile, mai îritâiti în 17 lunie 1803 şi apoi prin hriso4

vul Septembre 7 acelaş an; din șese lude cât avea biserica şi scâla acesta "i dăruesce 12").
«Zeml. Vlashoe. Fiind-că S-ta biserică de ia satul Furduesci ot. sud. If. şi unde este
şi scdlă de învățătura copiilor, aflându-se forte săracă şi dărăpănată, are milă de la fraţii
Domni de mai nainte a ţine G lude Gmeni străini, făr de pricină de dajdie, cum şi drepte .
bucatele sale scutite, pr. stupi i rămători de dijmărit şi vinul de vinăriciti, precum ne
pliroforisim din cărţile Domniilor Sale, ce le vidum. "Deci, dupe pliroforia ce am luat şi *

Domnia Mea de scăpătiiţiunea şi starea acestei sfinte biserici, ne milostivim și peste lude

G, ce a avut până acum, i mai hărăzim incă 6, 6meni fără de pr icină de dajdie, străini, ca să aibă de acum inainte acestă biserică: lude 12 ; de care și poruncim Domnia Vâstră
ispravnicilor ai judeţului, supărare Gmenilor aceslora să nu faceţi, ca să”i potă avea bise|
|
rica de ajutor.»

"1803,

-

-

Seplembre 5,

Scâla de la monastirca Motrului, din Mehedinţi. amintită la 1793, continuă la 1803.
Domnitorul

dă

în 12 August,

innoirea anteridrelor

acordate ”).

hrisve..

pentru

scutirile şi milele

ă

La 28 Decembre 1803, Const. Ipsilante numesce dascăl la Graiova ppe Dimitrie Gheor" ghiadis, dupe alegerea dascălului. Lambru din Bucuresci.
[ice pitacul Domnesc :
CIatăriri Domnia Mea alegerea ce printr'acestă anafora ne arclă didascălul Lambru că

a făcut de Protodascăl la Craiova pe Dimitrie Gheorghiadis, pre carele "] și rânduim Dom-

lui, Dumnia Mea, și poruncim sfințici tale iubitorule de Dumnedeii Episcâpe al Râmnicu
ei, .:
Căimăcămi
al
Vechilule
Mele,
Domniei
boierilor
neavâstră cinstiţilor şi credincioșilor
sălși
aşedaţi
să'l
acesta
pre
ca
Craiova,
și boierilor Divaniţi de la Divanul nostru Ot
vre
acolea
află
se
de
l
metaherisiţi dascăl Protos al scâlei de acolo, și pentru un ipodidască
dascălulla
aici
iarăși
“unul destoinie precum trebue, bine, iară de nu, să se însciințeze

*
Lambru, ca să facă alegerea şi de ipodidascâl "n,

|

|
|
1803, Decembre 28.

La începutul anului 1808, “Ales, Ipsilante ninumesce doctor al orașului Craiovei pe Dr.
Panait şi ca chirurg pe Moral, pe cari archi-iatros, adecă Doctorul principal “ii-a examinat
şi "i-a găsit vrednici.

*) Cond. No. 47, fila 77 şi fila 169.
„_%*) Cond. No. 47, fila 121.
***) Cond, No, 46, fila 172.

a

[90
Iată pitacul Domnesc

—

către Caimacamul Craiovei:

|

|

|

«Cinstiţilor și credincioși boerilor Domniel Mele, Dumneta Vechilule al caimăcămici și
D-vostră Doerilor divaniţi de la divanul nostru Craiova, am vățut Domnia Mea înștiințarea
cene-aţi făcut pentru mai jos numiții Panaiot Dohtorul Politici și pentru Moral Gerahu, pe
cari fiind că și Dumnelui Arhi-latros, prin cercetarea ce ati făcut, ii adevereză.de vrednică, iată dară i orânduim și Domnia “Mea, dupe cererea Dumnâvâstră, ca să fie numitul
Panaiot dohtor al poliliei acol6, cum și pe numitul Moral Geruh, avendu'și orânduita I6fă,

dupe hrisovul Dormnici Mele ").» .

i
-

.

”

In 19 Octombre, acelaş an 1803, domnitorul

regulâză veniturile din cari aii a se plăti

„ doctorul și chirurgul Craiovei. Iată acest hrisov ”).
Hrisovul

pentru

orânduiala

doltoruluişi a giarahului

de la Craiova

<Fiind-că inb”'acele-alte bune orândueli și întoemiri, cari voim Domnia Mea ale avea și
politia nâstră de la Craiova, pentru folosul de obște, ca şi acesta de aice, este una şi trăbuinţa de un doflor i de un g6rah, stătălori pururea acolo, spre a se cătita la întâmplare
de trebuințe, atât familiile boeresci, cât și cei-alți orășeni; făcut-am Domnia Mea cercetare

de orânduiala ce a fost mai inainte și atât de la Dumnelor

cinstiți și credincioşi boerii

Domniei Mele, Vechilul Căimăcăiniei, i bocrii Divaniţi de la Craiova, cât şi din condicile
Divanului, ne adeverim, că se dă de la Domnie intrun an 1.080 taleri, d'inti”aceste
slujbe,
peste banii Camerii : ad 220 taleri din vama Cratovei, 220 taleri din vinăriciuri,
920 laleri din oierit a cinci județe, şi 200 de la ocne, din cari lua un Doftor
1.000 taleri şi un
spițer 80 taleri. Care acâslă orânduială de darea numiţilor bani,
nu numai voim DomuiaMea a se urma cu nestrămutare, ci încă, dupe rugăciunea
ce ne-aiă făcut Dumnelur boeri

divăniţi, “i-am mai adaus peste numita sumă de 1.080 taleri, alţi 470
taleri pe an, adecă
„ din vama Craiovei 310 taleri, din oierit 310 taleii, din dijmărit
310 taleri, din vinăriciti
- 310 taleri, și din ocne 310 taleri, ce se adună peste tot 1.550,
taleri, iarăși peste binii
Camerii, cum ai fost mai nainte, din cari aceşti bani

orânduim să -se dea

la un doftor

1.200 taleri, și la un Gerah 350 taleri, ca cu adausul de 16fă,
ce li s'aii făcut de Domnia

Mea mulţămindu-se, să fie osârduitori, atât doftorul
cât şi gerahul, intru întemplătorele
"rebuinţe, ce vor avea cei neputincioși de şi dobendi îndreptarea
și tămăduirea lor; deci
pentru a

fi acestă orânduială bine Păzilă şi a se urma

darea

acestor

lefi

pururea

și tolMa-una cu nestrămutare, pentru folosul cel de obşte, carele
il voim Domnia Mea al Dum-

| n6lor boerilor şi al luturor locuitorilor noștri
din

partea

acesta şi printr'acest Domnescul hrisov, adeverit
cu însuși

locului,

am

bine-voit

a

întări

Domnesca nâstră iscălitură și

pecete, şi cu credința prea iubiţilor Domoii Mele
fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe,
Nicolae și Ioan Voevodi și cu mărturia Dumnâlor
cinstiţilor și credincioşilor bocră veliți ai
Divanului Domniei Mele: Pan Dumitrașco
Racoviţă, V.-Vist., Pan Scarlat Ghica
Vel.Spăt., Pan Constantin Creţulescu V.-Ban,
Pan Gheorghe Mavrocordat V el-Post., Pan
Radu

Golescu V.-Vornie, de țera-de-sus, Pan
Isaac halet V.-Logof. de (âra-de-sus, Pan
ConsCâmpinenul Vel-Vornie de țera-dejs, Dan Dumitrache Racoviţă Vel-Vovnic
, Pan Barbul Văcărescul Vel-Vornie,
Pan Constandin Fălcoianul Vel-Vornie al obşti
rilor, Pan Istrati Creţulescu Vel-L
ogofă
t
de-jos, Pan Mihălache Manu Vel-Vornic
de jeraal polilici, Pan Iordache Filipescu Vel-C
ăvinariii,
tandin Stoilescu Vel-Logof. al obșlirilor,
Pan Scărlat

*)

Cond.

No.

46,

**) Cond.

No,

46, fila

fila 443.

164.

|

r

—
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Pan Constandin Grădişteauu Vel-Paharnic, Pan Tenache Golescu Vel-Stolnic, Pan Scarlat
[svoranul Vel-Sluger, Pan lancul Vel-Ditar şi Ispravnic Pan Isac Balet Vel-Logofăt de

țera-de-sus; și 's'a scris, hrisovul acesta la al duoilea an dintru ântcia domnie a Domnici Mele aici în orașul Domnii-Mele Bucuresci, la anii de la nascerea lui Hristos 1803,

Ma

Octombre 15.»
O nouă regulare inti'acâstă afacere intervine la 1805,
acel an, care este mai jus, în notă.
|

prin hrisovul de la 20

Iunie

x

”) Mrisovul

doitorului

şi spiţeruiui de la-Crăţova de plata

ce aii.

dlfiind-că între cele-alte bune orândueli și întocmiri pentru folosul de obşte, care voim
Domnia Mea a le avea și politia nâstră de la Craiova, precum se uimeză şi la acesta de
aici, este una și trebuinţa de un dottor și de un gerah stătători apururea acolo, spre a se

căuta la întâmplări de trebuinţă, atât familiile boieresci, ca şi cei-alţi orăşeni și locuitori
ai noștri din partea locului, făcut-am Domnia Mea cercetare de orânduiala ce a fost mai
inainte acolo, şi atât de la Dumnălor cinstiți
camul și boierii Divaniţi de la Craiova, cât
mai inainte se da de la Domnie, intru un an
Camerei, ad. taleri 220 din vama Craiovei,

și credincioşii. boieri Domniei Mele Caimași din Condicile Divanului, ne adeverim, că
taleri 1080, dintre aceste slujbe, peste banii
şi 220 taleri din dijmărit, şi taleri 220 din

vinăriciă, din oierit a 5 judeţe, și taleri 200 de la Ocne, din care. lua un dohtor taleri
1.000 şi un spiţer taleri 80, care acestă orânduială de darea numiţilor bani și în vremea
Domniei Nâstre nu numai am poruncit de s'a păzit, ci încă

dupe.rugăciunea.ce din anul

“trecut ne-a făcut boierii Divaniţi, am mai adaus pentru numita sumă de taleri 1.080,
alți taleri 470 pe an, ad. din vama Craiovei 310 taleri, din oierit taleri 310, din dijmărit,
taleri 310, din vinăriciă taleri 310, din Ocne taleri 310, ce se adună peste tot faleri
1.550, iarăși peste banii Camerei,

cum a fost și mai înainte ; din

care acești bani,

am

rânduit prin hwisovul ce am datla 16t 4803, Octombre 15, să se dea la un dohtor taleri

1.200 şi la un serah 850. Acum iarăși dupe arâtarea ce ne face Dumndlui Caimacam,cu

Dumndlor boierii Divaniţi,de acolo, prin Dumntlui V. Ban, că după scumpetea lucrurilor

ce se urmâză acum într'acâstă vi:eme, a se ţine un dohtor bun trebue plată de simbrie
până la taleri 4.000, şi cu tote că şi iubitorul de Dumnedei Episcopul Râmnicului și

de dohlor,
Dumnâlui Caimacam cu Dumnelor boieri din bun proeresis, vor ajuta la plata
că dinrugăciune;
făcutuneaii
acum,
până
orânduit
fost
a
ceea-ce
cu
ajuns
de
nefiind
iară
Dumtru aceste huzmeturi, să se mai adauge la acestă plată a dohtorului, spre ușurința
primil
am
dat;
ati
ce
făgăduinţa
dupe
Dumndlor
nâlor, iară cu cea-altă - plată se încarcă

rugăciunea Dumndlor şi am adaus Ja dohtor taleri 200, spre a lua pe tot anul taleri
1.400, care acești taleri 200, să se dea tot dintru aceste cinci huzmeturi. cu orânduiala
fie-care cutnpăce se arâtă mai sus, și unde da până acum taleri 310, de acum înainte,
sumei
implinirea
la
până
2.000,
taleri
cek-alți
iară
350:
taleri
po
dea
rălor de hazmet să

de taleri 4.000, îndatorim. pe Sfinţia Sa părintele iubitorul de Dumnedeii Episcopul
Dum- :
Râmnicului a da taleri 250, şi pe Dumndlui Caimacamul Craiovei taleri 250, şi pe
ce
suma
analoghie
cu
dea
să
toți,
dat
ati
ce
făgăduiala
după
ca
toți,
boieri
nălor cei-alți
va
se
ceea-ce
cu
şi
Mca,
se artă mai sus, cu care adaus de I6fă, ce sa făcut de Domnia
să
da de la numitele obraze, să se ţie dohtor bun, care dohtor mulțămindu-se cu acestea,.
atăt
păzâscă legătura ce va face cu Dumandlor mai sus numiții boieri, şi să fie, osârduitori,
dohtorul cât și gerahul,

ce are din venitul

huzmeturilor,

orânduit taleri 350 intru

in-

și tămăduirea
tmplatârele trebuinţe ce vor avea cei nepulincioși de a dobândi indreptarea

și pentru cel-ce le
lor, care acest ajutor “1 facem Domnia Mea, nu numai pentru boierii
pentru cei stracă
vârtos
mai
ci
dă mâna a plăti vizitele în oraș şi pe afară, dupe trebuinţă,
unde să fie dohacolo,
de
spitalul
la
vin
Şi cu neputinţă de plată ai orașului și la cek-ce

a merge fără plata; cu acesta dar orânduială, am făcut și ajutorul dânteiă,
torul îndatorat
şi acum am primit de am mai făcut prostichiu, cum se arctă mai sus. Deci, spre a îi

Relaliv la scolele din Bucuresci, dam
Const.

Ipsilante,

în anexă brisovul din 1804, e

dupe anaforaoa Mitropolitului și a Episcopiilor,

greci, >? fiind-că s'a scumpit hrana.- Sprea face asemenca sporiri,
ae
,
darea preoţilor pentru scle și ploconul Archiereilor ). |
”

|

c

.

a

Domnitorul

mt

>

„

Ipsilante ajută din banii

*

țărei

relative, și anume acel din 19
:
cembre 11804.

a D care

sporesce, € N ască i or

adaugă și

2

or

s

_

scolele grecesci

din

Orient. Dăm în anexă

hrisăvele

lunie 1803, acel din 19 Februarie 1803 și acel din 1 De
!
*

In 1804, Iuliei 21, Ipsilante
i
“Consl.!
hrisc pentruru'cei
Const. dă hrisov
cei duoi
duci ddascăli
iscăli de Ja scola
de la
0 l i
S-tu. Gheorghe.. Primului dascăl Chiriţă, dascăl slovenese si românesc», cât.și ipudidascălului săi, amenduoi pămenleni.
|
N
Ș
Domnitorul le intăresce privilegii și scutire ca să'și potă căta în linisce de scolă.
”

'

Dăm în anexă

aflăm pe Marele
escu"),

..

acest hrisov cu numele tutulor boierilor

Ban

“

Enache

Creţulescu. și mare
?

aduși de mărturie, între care

Vornic de Ţera-de-Sus
.

.

ne

.

Stefan Văcă
e

afe

7a

ă-

a
+

De la 1804, avem de inregistrat și importantul hrisov al sc6lei de la Cerneți, din
Me-

hediuţi, din averea reposatului ]lagiu Iordache.

Acesta

prin. diata sa a insărcinal pe Pro-

topopul Gheorghe, care ţine în căsătorie pre Ilinca, nepota răposatul
ui, să înfiinţezîne casele donatorului un dascăl de limba grecâscșiă o scâlă
românâscă, lângă biserica Domndscă,

„pe locurilede prăvălii ale răposatului și oallă scolă româuâsc
ă pe moșiu Pănoviţa, undes'a
îngropat r&posatul, în miglocul câmpului, Protopopul
și orășenii cerură întărirea acestor disposiţiuni în favorea scolei, renduindu-se
epilropi Protopopu Gheorghe și duoi neguţitori din Cerneţi. Const. Ipsilunte vânduesce pe Biv-Vel
Ban Const. Ghica epistatul o- golcțiilor mari, să facă cercetare la faţa locului
despre impregiurări. Acesta face raport
cerend întărirea donaţiunci pentru cele trei scoli și
Domnitorul dă hrisovul ce analisarăm
Şi pe care

“1 anexăm.

o
At urmat in privinţa legatului ce ati lăsat
Medelni
ânul de
Severin
he
Iordac
Ilagi
ceru
care nai sus pomenim, lungi dara
veri cu rudele r&posatului, în anul 1805. Dăm in

anesă tâte acestea documente, cari

pot interesa istoria seslelor din Cerneţi **),

acestă orânduială bine păzită şi a se
urma darea acestor lefi pururea și tut-d'a-una cu ne
slrămutare, pentru folosul cel
de obște,

care "1 voim Domnia Mea; al. D-lor
iutulor l5cuitorilor noșiri
boierilor și al
din parlea locului și a st&raci
lor căutare, care nu ati
putință de
am binevoit a întări acesta şi
printr'acest Domnescul
adeverit cu însuși Domnâsca
n Sstră iscălitură şi pecele, cum şi cu credin nostru hrisov,
ţa prea iubițilur
" Domniei Mele fii bb,
:
-

plată la dohtor,

*) Condica No, 46, fila 377.

**) Vegi „Anexa corespundătâ
re,
***). Veat anexa corespun
dătore,
XXX) Vedi anexa,

1805, Ianuarie 20,

3

Inainte de a trece la sedlele din Moldova, socotim util a aminti existenţa hrisovului interesând bisericele domnesci din Bucuresci, cu data 1803, Octombre 24. Din acest hrisov
ce dăm în anexă, se pâte vedea existând pe la aceste biserici grămiitici, a cărora slujbă
|
IE
intereseză de asemenea propăşirea culturei naționale”)... :
Cu hrisovul din 1804, Martie 18, Domnitorul face sculiri și miluiră “unui

legător

de

cărți al Mitropoliei numit Tudor ”).
*

+

In Moldova cei d'ântâiii ani ai secolului al XIX aii mare

rădicărei la scaunul

turci naționale, mai ales in urma

însemnălale

în istoria

cul-

Mitropolitan a lui Veniamin, ja

E

15 Martie 1803. .

Imediat dupe acestă venire la tronul Mitropolitan a lui Veniamin, avem hrisovul Domnitorului Alexandru Const. Moruz relativ la scsle. Domnitorul s'a ocupat de așia qisa Academie din Iaşi, printriun hrisov special ce dăm în anexă ”).
Indată apoi în 29 Maiii 1803, Domnitorul aşegă scălă de limba elinâscă şi moldove-

„ nâscă la Monastirea Mavromolului în Galaţi, precum ati fost și mai nainte m

“

Anul 1804 numără între cei mai memorabili ai istoriei culturale Moldovene.
să
Când amintim de documente referitâre la sedle, din ăcest an, pe dată condeiul vrea
totă
Lui
" serie numele Mitropolitului Veniamin: Ne-am deprins cu toţii a punela numele
i
mișcarea culturală de la aceşti ani.
nu pot.
aceea
De
Stamate.
Iacob
lui
Veniamin Costache (Negel) succede la Mitropolie
dupe
Veniamin
Mitropolitul
săvirșesce
afirma, cu D. Erbiceanu'””) că «cel ântâiii fapt ce'1

pond sc6suirea sa pe tronul archipăstoresc, este înfiinţarea de scoli românesci, ca contra

în desvol“ lelor aprâpe numai grecescă şi din cari nu profita: atât de mult fiii românilor
numai în bisetarea simțului -originci nemului lor. Limba românâscă mărginită aprope
iar în casele
rică se considera pe atunci ca ceva necivilisat, proprie numai pentru țărani;
franțuzesce».
Și salânele boierilor nu se audea pe acele timpuri decât grecesce şi
vădut în urmă),
(le-am
Apoi realitatea nu era tocmai așia : din secolele ce existaii

nu:

a bisericei. Duoă, trei
era isgonilă limba românescă și ea era limba statului şi nu numai
miile de cele scrise româhrisâve scrise grecesce nu pot proba contrariul, când avem, cu
limba grâcă și pe ici
= mesee. Se pote că salânele desprețuiaii limba românescă și îi preferati
în cari nu tronză aprope exclu“colea limba” francâsă; dar astăgi încă puţine sunt salnele
„dânsa că stăpânire în casele
și
chiar
siv limba fearicesă ? Ba nu cum-va limba germană
ca Vlădicii şi Mitropoliţii, cari nu sciii încă
"românescă mai culte? Apoi de aci nu urmeză

limbei
esce, sunt vestaT uratori ai iii
_franţuzesce s6ii nemţește și de aceea grăc se numai român
Mitropolitului „Veniamin; N
„naţionale. Departe de mine de a impuţina meritele şi. laudele
istoric, conveni, că Veniaca
pot,
nu
dar
;
ei nu neg dragostea lui pentru limba române sei.
-*) Vedi anexa.

”

”

.

e

**) Vegt anexa de la: acestă pagină,
*+%) VEI

2%)

anexa.

1.

-

|

Veat anexa dupe Uricar, Tom. Î,-pag. 117.

*rx%) Vegi Istoria Mitropoliei Moldovel.

:

N
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min, venit la Mitropolie, 15 Martie 1803, pe dată începe el curentul naţion
al, pre când
acest curent exista deja: uitat'am meritele Mitropolitului Iacob Stamat
e, din acest respect?
Mitropolitul Veniamin se pune, dupe D. Erbiceanu, pe dată dupe ce ajunge la
Iași, să

înființeze scoli românescă, E de mirare numai, că nu'l găsim
făcând tot ast-fel în episco-

patul săi de 4 ani la Huși şi: în episcopatul săi de la Roman.

1803).

din lunie 1796

De

până lă

a

In aceste Episcopate activitatea lui Veniamin este îndreptată
la biserică şi la spilale și

alte bine-faceri. Nici chiar ca scriitor român nu a debutat Venia
min până la 1803. |

Conclusiunea nâstră este,
că în Iași, Mitropolitul Veniamin află un medii ambia
nt format, un curent insemnat cultural, datorit la toți prede
cesorii sti, fie din cler, fie din lu-

mea civilă. Acest curent împingea sc6la spre naționalis
are încă de mult. Veniamin are
meritul de a fi intrat cn tâtă inima și cu tâtă mintea în
acest curent, și în curând istoricul îl va afla pășind în fruntea lui.
i
ăi
Istoricul veridic nu pote nega nici Domnitorului Alexandru Moruz
i merite, “în ramul .
scolar. EI a provocat unele lucrări relalive la scoli
de către divanul ţărei, iar nu de către
Obşteasca. Adunare (cum scrie prin metacronism
D-nu Erbiceanu). Insuşi Moruz spune

în hrisovul sii al sedlelor, din

24 Mai 1803, că: «și noi din copilărie
iubind învăţătura» acâsta Va îndemnat să se ocupe de scâle.
Apoi, ceva mai mult, în hrisovul
săti nici
pomenesce de o preala
bilă anaforaa Divanului,

|

Moruz era obligat dea. se ocupa de seslele
din Moldova de chiar hatichumaiumul Porţei”
de la 1803, al Sultanului Selini ai IV-lea.
Acesta, la: art. 44, se ocupă de scdlele țtrilor
române și impune-Dom
nitorului de a ingriji de ele, de: spital
e, de drumuri,

administrațiune pământescă și nu greces
că.

x

.

„Dar revenim la istoria anului 1804
pentru Moldova.

*.

etc.,

prin-o..

a

po

Ă
In 15 Februarie 1804, mișcarea cultu
rală. românâscă dobândesce țării,
prin reorganisarea de către Mitropolitul Veniamin
, o tipografie a Mitropoliei. Mitropolit
ul
cere Dom- nitorului Moruz un hrisov în
lavâr

ea acestei tipografii «pentru tipit
rivea căwţilor de (re-

buinţe [Eres *), |

In acestași an 18U4, Alexandr
u Moruz înfiinţezii o ovfunolv
ofie în Iași, dupe exemplul
celei din Bucuresci, cu hrisovul
ce dăm în anexă *).
:

Dar cea mai importantă

creațiun

e în acest an eșle” aceea a semi
narului de
Aci era o monastire de maici.
Acestea ai fost strămulate la
Agapia..
ÎN

la Socola.

O legendă ulteriâră, raportată în
«Fâia pentru minte, inimă și lite
1848
ratură», No. 34 din.
Mitronol
1848,, preti
prelinde, că4 Mitr
opoliitul Venimin
amin inaapizma boieirilor, caria nu
puteatiîi sufar
suferii pici
rea la trepla de boier ă fiilor'din
ridicapopor, s'a holărit să facă semi
naru
l
de
la
Soco
la.
Adevărul este, că necesitatea
rădicărei clerului o indicase
numeroși din Domnii anteriori şi însuși Mitropolitul
Iacob Stamati, Veniamin soses
ce la momentul psichologic. și

*) D-nu Erbiceanu face
o erâre punând data de
Moldovei pentru trecerea
lui Veniamin la Roman..
**)

Vegi anexa,

"%%%) Vegi. anexa dupe

Uricar, Tom.

I, pag.

1şs.

1 792

la pagina
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el obţine de la Moruz hrisovul de fundaţiane a acestui seminar. Invegistrăm

îîn totalitatea

.

lui aci acest act important *).

«Dâcă cea mai mică vătămare a sănătății, face pe om a nu'i place, neci bunătăţile trupului, neci ale norocirei, cu cât mai ales cea mai mică vătămare întru cele duhovnicesci
aduce cea mai mare bălae a cugetului, la acei ce sunt bine credincioși

Domni

și Ocâr-

muitori norâdelor. Intre alte domnesci şi pirintesci a Domnici Mele privegheri, pentru
indestularea bunei veţuiri a supușilor, nu am trecut cu vederea şi aședarea din noii a sc6lei de la monastirea Socola, care acum s'aii alcătuit spre învățătura, îndreptarea și dest- verșita catihisie a celor, cari se vor învrednici prin bisericescile canâne a se hotări să primâscă darul cinului preoţiei, carii mai inainte lipsiţi fiind de acâsta mai întâi trebuitore

la dânșii învețătură și sciință, era vădută greșire între cele duhovnicesci şi socotită. vătii-"
mare, dupe insăși arătarea Preasfințitului duhovnicescului nostru u părinte a Mitropolitului ţărei.
«Spre acâsta dar, pentru ca să potă avea și cele trebuinci6se a petrecerei vieţii, cu totă
indestularea și mulțămirea, acei cari vor fi vrednici a primi acel dar, și mai nairite vor
[i orânduiți spre catihisie învățăturei la acâstă 'scolă, de la numita monastire Socola, ială
bine-voind Domnia Mea, prin acest al nostru Domnesc hrisov, rânduim, pe lângă cele-alle
venituri a numitei monastiri, să se dea din Domnesca Nâstră Visteri ie, câte 2.500 lei pe
tot anul, luându-se câteo a patra parle pe tot căfertul, precum in întăritura anaforalei

de obște a birului pre. larg se arâlă. Şi hotărim Epitropia cea destvirşit la Preasfinţitul alesul de Dumnedeii duhovnicul nostru părinte Kirio Kir Veniamin Mitropolitul Moldovei, pe care nu numai "1 îndatorim, ca să primescă banii aceştia nestrămulat pe tot cifertul
din Domnesca Nostră Visterie, dar osebit să se îngrijască cu neapărata datorie și cu râvna
osârdnică pentru buna învăţătură și cu deplină sciinţă a catihisici întru cele pisericesci a
numiţilor aleși și rânduiţi către acâsta, cât și penteu ale vieţuirei lor trebuincidse,.ca petrecând cu indestulare în vremea învăţăturei, și eșind destoinici dar ului, să nu înceteze
pururea a ruga, pe dătătorul binelui, Milostivul Dumneţeii, pentru acestă ţeră, și pentr u
cei ce locuese într'Ensa.
Acestea rânduindu-se și notărindu-se Sati dat
intărit cu a nâstră Domnescă iscălitură și pecete, cu
natelor Deizadele: Constantin V.V., Dimitie V.V.
tului Mitropolit al-Molduvei Kirio Kir Veniamin și

sim Episcopul Romanului,

şi Domnescul nostru hrisovul acesta;
credința Prea iubiţilor noștrii fii, lumişi Nicolai V.V., și mărturia Preasfinţiiubitorilor de Dumneileii, Kir Ghera-

Kir Meletie Episcopul Ilușului și a cinstiţilor și credincioșilor

hoerilor Divanului Domniei Mele, D-lor Costache Ghica -Vel-Logofet de 'Ţera- „de-Jos, Tancul Bazu Vel-Logofăt de 'Ţera-de-Sus, Nicolae Bals Vei-Vornie de 'Ţera-de-Jos,. Alexandeul Iancul Leo Vel-Vornie de 'Ţera-de-Jos, Gavriil Conachi Vel-Vornie de. 'Ţer a-de-Sus,
Dimitrie Sturza Vel-Vornie de Ţ Gra-do-Sus, Dimitrie Ghica Vel-Vornic al obștiei, Luca-

chi Ar ghiropolu Vel-Postelnic, Alexandru Mavrocordat Hatman, Nicolae Biv-Vel-Postelnic, Epistat cămărei,

Iordache Roset

Vel-Visternic,

Alex. Balș Vel Agi, Grigori ie Ghica

Vel Vornic, de Aprodi, Dimitrie Bogdan Biv-Vel Spătariii, Epistat Comisiei, Nicolae Balş
Vel-Spătariii, Vasilie Roset Vel-Ban; Nicolai Dinache Vel-Caminariu și a tutulor boierilor,
Domniei Mele mari şi mici. Poftim: frăţesce Domnia Mea și pe alți luminați Domni, cari
în urma nâstră vor primi din pronia cerescă ocârmuirea acestei de Dumnegeii păzite ţări
cu creștinese cuget,

pentru a Domniilor-Sale

slavă și vecinică pomenire,

să adaugă și să

întărescă acestă milă, ca în veci nestrămutală să se păzescă. S'a scris la anii i de la Ilristos
Li

*) Uricar, tom, III, pag.

37-
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1804, întru a duoa Domnie a Moldovei, la anul al ireilea în luna lui Octombre, întru al
nostru domnesc scaun în Iași.

-

" scălit) TI Alexandru Constantin Moruzi

Voevod.

(L. 3.)
Profesorii rânduiţi la.acest seminarii,

care se iedeschide în tâmna anului 1804, luna

lui Octombre, dupe Diptichul seminarului și pre cât din tradiţiune raporteză D. C. Erbiceanu *), ai fost: Dascălul Constantin, Paharnicul Enache, Călugărul Ioil, dascăl de

leologie. Va să dică, abea vre-o trei profesori sunt cunoscuţi. De altmintrelea
nici credem
că erai cu mult. mai mulţi și gândim, că are dreptate George Asaki, când în
broșura sa

«Chestia învățăturei publice» la pagina 9, ne spune, că la seminarul din Socola, în
1804,
Se învăța dâră «gramătica română și alte cunoseinţe, ce se socoteaii
trebuitâre pentru

epanghelma de paroch».

a

-

Ori cât de puţin se va fi fost învăţat în seminarul de la Socola,
la începutul exislinţei lui

și pe mulţi ani încă, nu rămâne mai puţin un institut important.
Din nenorocire evenimentele politice, cari succed neintârdiat dupe înființarea lui (d'intre
cari invasiunea nouă:
a Rușilor și neintârgiata înlăturare din scaunul Mitropolitan
a lui Veniamin), ma fost
pentru puţin întârdictâre desvoltărei seminarului de la Socola.
La acestă întârgiere de desvoltare a scâlei română,

cât pe ce se contribue,

chiar din

anul inființărei seminarului, și împrejurarea :cunoscută a împrăștierei
în public, ba până
și în lăuntrul palatului ' domnesc şi a] Mitropoliei, de satire
politice în limba românescă.
Aceste satire de veneati la cunoscința Domnitorului în urma
organisărei seminarului, cine.

pste sci ce isbiri avea să dea acestei scoli chiar Moruzi
! Din norocire pentru

scâlele române afacerea este din Martie și Aprilie 1804.
Divanul țerei emoţionat de aceste pamflete,
manifestaţiuni de altmintrelea. ale oposițiunei.
naţionale, nu se dă în'lături de a trămite
“la Prtă un arz-magzar, prin care să “și
arâte indignaţiunea, . și să sprijine pe: Moruzi
Vodă.
:

-

-

Acest arz îl dăm în anexă ca unul ce explică
şi oglindesce situațiunea țărei chiar și din
respect cultural *),
Pa
ai
A

"In favârea

*

seminarului de la Socola, intervine
la 1806

, un noti hrisov al lui Moruzi,
|
din 3 August”),
o
Interescză istoria culturei naţionale şi cons
tatarea spiritului de toleranţă religidsă, de
accea vom cita aci, ca acte probând toleranța
religi6să în Moldova, la data unde am ajuns
,
pe cele următâre
:

1)

Hrisovul din 1803, Noembre S,

:

|

prin care acordă luteranilor un loc
pentru

”

facere
de biserică și de cimitir **). Ilrisovul
aduce credinţa și a Mitropolitului Veni
amin
,
şi a |
„Episcopilor Gherasi de Roman şi Meletie
de Iluși.
-

2) IIrisovul din 1805, Ghenarie

20, aflător în Uricar tomul IV, pagina 137..
Insuși
„Mitropolitul Veniamin, împreună cu boier
ii: Postelnicul Lucache și Visternicul
Iordache
Roset, intră cu anafora la Alexandru Moruz
i, la 1804, Decembre 29, arătând că
lipovenii
*) Istoric. seminar,

Veniamin

„*%) Vegi anexa corespundătore.

din Iaşi, 1885, pag. 34.

***) IL dăm în anexă dupe Urica
r, Tom.
XXX) Vegt Uricarul toni, IV,
pag. 170,

III, pag.

40.
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din t6lă

ţera sai

jeluit că sunt

supăraţi și ei și preoții

de către

ispravnică şi de către

alții, cari nu o lasă să 'şi exerciteze în libertate cultul. Domnitor ul se vede, că a rânduit

pe Mitropolitul şi pe acești duoi boieri să cerceteze temeiul tânguirei lipovenilor,

Comisiunea acesta, prin anaforaoa de care ne ocupăm, arctă, că lipovenii ati două cărți

Domnesci

anteridre, de ia Alexandru

Constantin Voevod

şi de la Alexandru loan Ma-

vrocordat Voevod, pentru nesupărarea bisericilor, a schiturilor, popilor și călugărilor lor.
Deci

și Alex. Moruzi

le face hrisov în 1805,

Ianuarie 20,

deplin tolerată, numai să nu aibă voie de proselitism *).

ca să fie biserica lipovenescă
,

Mitropolitul Veniamin, s'a preocupat şi de musica bisericessă,

cerând la 1805 înfiin-

țarea unei scoli de psaltichie la Mitropolie, prin anaforaoa către Domnitor, care a primit
resoluțiunea lui Moruzi, din 4 Octombre 1805. Dim în anexă aceste dout acte *).
Invăţător la acâstă seslă a fost orânduit Proto-psaltul Petrea,
lună, din cari 100 din budgetul general al secolelor,
-

cu I6fă de 300 lei pe

Intrarea rușilor în Moldova în 1806, Noembre, și a turcilor în Bucuresci, același an
și aceeași lună, apoi proclarnaţiunea răshoiului, în Decembre 1806, din partea 'Lurciei,

aduc, repetim,

împedicare mersului

liniştit și asigurat al culturei naţionale, prin inchi-

derea celor mai multe, decă nu a tâte, scâle Domnesci.
La 1806, August5, Vel Vist. Const. Filipescu și Radu Golescu, epitropi ai scolei din

Slatina, jud. Olt, supun Domnitorului o anafora prin care îi arctii, că în aceste scâle urmâză

aprope

100 de copii,

învățând

românesce şi grecesce, și că aceste scoli nu mai ati

venit suficient în urma evenimentelor din urmă, din care să se plătescă simbrie dascălilor
şi hrana lor și cheltuiala Disericei și dresul fântâniyor de acolo din oraș. Epitropii se rogă
-a se face scolei milă vinariciii de la ștse popâre din judeţul Oltului și a li se mai da acelor scoli și avaietul bâlciurilor din judeţ, mai hărăzăindu-i-se şi câți-va lugi străini.
Domnitorul la 142 August același an, acordă o parle din vinăriciul cerut, și 10 ludi

pentru scâlă *”).

|

Fată resoluţiunea Domnitorului şi anaforaoa:
Io Costandin Alezandiu Ipsilunt

.

|
.

Voevoda Gospodur Zoli, ele...

«Cât pe acele câte dece parale de prăvălia mare și câte cinci de prăvălia mică, ce ni se
"arătă că se ia de Ispravnicii judeţelor, acesta fiind urmare ne canonisită și nesciută Domniei
Mele este hriipire a ispravnicilor, și nu “este cu cuviință si afierosim milă la scolă jafurile
și catahrisis ce se fac, și neci slobodim Domnia Mea, deacum înainte o urmare ca acesta,
fiind-că numai stăpânii moșiilor, unde se fac acele bâlciuri, seti târguri, aă a lua obicinuitul avaet al pămentului ; iară pentru vinăriciul acestor cinci popore ce se aretă mai jos
anume: Comana, Ipotești, Alilapești, Viişorăși Săranpoe ot sud Olt, bine-voim Domnia Mea
a face acâstă milă și ajutor și sc6lelor din orașul Slatina, spre ași putea

întâmpina

tră-

Duinci&sele cheltueli ce urmeză a se face peste an la mai jos arătatele trebuințe; îi Dărăşim însă, din cinci bani, cari se iati pe sâma Dommnii la vadră, să aibă a lua mai sus nu*) Vegi
+)

x)

Vegi

Uricar

tom.

anexa

corespundătâre.

1V,

pag.

Condica No. 48, fila 50.

137.
_

—
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"mita sc6lă numai câte duoi bani ; iară cel-alți toți să se ia de vinăricerii Domnesci, „care

acestă milă să aibă a stringe orânduitul om al scolei tot cu aceeași orânduială, ce se urmâză
și la alte mili monăstiresci; osebit mai facem Domnia Mea milă la acestă scâlă, ca să fie
şi lude gece scutiți, meni străini fără pricină de dajdic».

1806, August 49,

Prea Inălţate Domne,

«Cu plecată anafora arăt Mării Tale, că și scolele din orașu Slatini ot sud Olt, unde invaţă aprâpe de 100 de copii grecesce şi românesce, asupra căreia suntem noi plecalele

Mării Tale

slugi

epitropi,

are

numai

ducă

moșii

într'acel

judeţ,

de la care

abea se

adună bani gata 1.000 taleri, căci fiind în drumul trecătorilor și întemplându-se
răsvrătirea trecută,nu numai agonisita ce are pe dânsele s'a prăpădit de către ostașii
Bejenari,

ci şi satul, s'a răspândit; iară simbria dascălilor, ce se dă peste an,
sunt 920 taleri, afară

din hrana cea trăbuinci6să din tâte dilele a dascălilor, și chieltuiala

fântânilor de acolo din oraș, cu care aceste se încarcă cheltuiala

bisericei, și dresul

de se fac mai

mult de

1,000 taleri pe an; aii avut și scâla 1.300 taleri strinși de mai nainte,
dară întemplân:
du-se de s'aii ucis duoi turci în satul scolei și neputendu-se dovedi ucigașii,
s'a îndatorat
sc6la, stăpâna moșiei, de a dat rudelor acelor uciși gereme pentru
sat, și cu accea stati prăpădit și mai sus numiții bani, și încă a încăput și se6la sub
datorie, atât pentru: neajun-

“

gerea venitului, > cât Ş și pentru învelişul bisericei, ce s"a făcut
Ş
>
l în trecutul an dia notă; > deci
văgdend,. că nu se pâte chivernisi scsla cu acel puțin
venit ce are, alergăm la buna milostivire a Mării Tale și ne rugăm, să bine-voesci la acest
lucru folositor obștiei de acolo, a

se face milă scdlii vinăriciul din șese poporașe ce sunt într'ac
el județ al Oltului, care s'ati
însemnat mai jos, neînchinat la alte monasliri, unde numai
acum de vre-o duoi-irei ani
S'aii pus Greș-ce viișorăşi havaetul bâlciurilor:co se fac într'ac
el județ, însă qece paralede
prăvălia mare, cinci parale de prăvălia mică, și câte o
para „de vita ce se vinde la obor,
dupe cum asemenea s'a făcut ajutorși scâlei ot sud Gorjul,
dândui-se avaetul bâlciurilor cel
lua ; așișderea să se hărezâscă scolei și niscai 6meni
străini, fâră paguba visteriei, şi va fi
pomenirea Mării Tale.»
.
|
|
.
1806, August 5.

Constandin Filipescu Vel- Vistier, Radu Golescu.
.

Popâre :
Poporul Comana;

Poporul Ipotesci ;

Poporul Alilăpesci ;
Poporul Viișora ;
Poporul Saranpo€. - -

|

a

|

Sub domnia lui Ipsilant avem de înregistrat și
încer cările de a pune stavilă luxului,
Banul Dimitrie Ghica era în fruntea
acestei mișcăr i şi împingea la o lege sumtuarie.
Acâsta nu izbuti

din causa predicilor ce supraveniră prin
invasiunile lui Pasvantoglu, incendiul. din 1803, “inundaţiile de la 1804,
ete. *). 7
*

„_

Între dascălii carii se ilustreză pe la
anul acesta, vom numi și pe Preotul
Polizu
Conto,. care la 1806 tipări unele cărți
[vedi. anexă]. Despre Conto aflăm
menţiune
*) Vedi art. D-lui Papadopulo' Calim
ach

broșura

1, pag.

32.

despre

legile somptuarit în «Revista
.

e

*

:

Nouă»,

anul

JI,

—

în Colecţiunea

lut Hurmuzachi,

99

—

vol. UI, supl. 1,

la pag., 819,

însă nu

în avantagiul

lui. Se pare că Conto își dăduse singur decoraţiunea legiunei de ondre dupe întârcerea sa
din Franța. Din Bucuresci în 13 August 1805, agentul frances S-te Luce, scria către
Talleyrand, că : «Je dois prevenir V. E., que tous ces Grecs qui reviennent de France, se
donnent pour des agents du Gouvernement. Ils parlent des premiers personnages de VEm-

pire comme s'ils avaient eu l'honneur de vivre dans leur intimite, Un certain „moine, Polisoi Condou se donait aussi pour membre de la Legion.»
Pentru a servi ca indemn

in 1806, la Veneţia

Românilor în răsboiul ce Rușii

pregăteaii contra 'Turcilor,

se imprima de ieromonachul Neofit, opul:

Mihaiii Vodă, ce ai stăpânit

țâra

românescă și Ardealul

«Vestitele vitejii ale lui

de la anul

mântuirei 1588,

şi. -

până la 1601, care mai înteită s'aii tipărit în limba grecescă *».

Tot în 18006, la Viena,

se imprima ediţiunea

grâcă a istoriei lui Tunnusli. În acestă

carte, Capitolul 26, este consacrat scâlelor domnesci.

.

Lucrarea fraţilor 'Punusli amintesce,că seâla de la S-tul Sava: a fost fondată de Şerban
Cantacuzino. Pe timpul autorului ea avea :

Un profesor primar la sciințele filosofice,
Un profesor secundar lalitere.
Un al treilea la cele ordinare.

,

Sela slavonescă a fost mai d'inainte în biserica vechiă a S-tului Gheorghe, susținută
de toți Domnii următori. Ac6sta are duoi profesori, unul primar şi altul secundar».
Mai amintesce Tunusli, ceea-ce am vidut, cum lefile dascălilor se plăteaii mai ânttiii
din visterie și apoi din veniturile monastirei Glavaciocul, care apoi s'a dat în administra-

țiunea Mitropolitului.
Persistința unei scâle la monastivrea Colțea este de asemenea constatată şi în fraţii
Tunusli, la capitolul spitalurilor. Acesta consigncză de asemenea, de și forte scurt, reforma
scolară a lui Alex. Ipsilante.:

”

Tot asemenea „scâla domnescă din Torgoviştea, ] a Capitolul 56

Nu tâte scâlele sunt închise din causa
| /Scdla de la Slatina cu sporire. Epitropii
spun acesta Divanului ' țărei Muntengsci,
fiind țera ocupată de muscali. Epitropii
„maj sus vorbiră, al luă Ipsilante, relativ
Dic boierii epitropi :

răsboiului. Așia vedem, că la 1808 funcţionăză
Const. Filipescu Visternicul și Radu Golescu,
cu anaforaoa lor din 27 Maiti disul an 1808,
cer Divanului o indreptare la hrisovul de care
la vinăr iciul cu care a miluit scola din “Slatina:
”

«Însciințăm cinstitului Divan, că sedla şi piserica, i cismelele de la Slatina, jud. Olt, la
care suntem noi epitropi, având Greși-care venii, dar pentru ncajungerea cheltuielilor lor
rodire şi spor ime,.după arătarea ce am făcut

dintr'acel venit, eci scola merge spre bună

*)

-îndemnarea

unor. iubitori

de

înmulţirea

cărţilor

în

limba

Pe contra-pagini, la fine, se citesce: «Citesce, frate
udecă, că cu adevărat a fost al patriel părinte».
++) Să se compare cele scrise la 1789, de Nicolae
grafi tis Vlachias»,

la pag.

19,

pe

care

Eliad, şi dată la tipar cu. cheltuiala și cu

de Teodor M.

'Tradusă din giccesce în românesce

am

adus'o

în

românescă în anul

române,
Lazăr,
anexă,

RR
șşi tipărite
la

1837.

şiş gândesce la acest lăudat eroii şi

anul

la Bucuresci
1789,

din

,
cu titlul

acest

studiii,

cPeri-:

E

—

100—

Măriei Sale Const. Vodă Ipsilante, a se hărăzi vinăriciul de la G popore, unde ai inceput
a se face vii multe, a primit Măria Sa aritarea nostră și a hărăzit vinăriciul, dar însă din
greşela scriitorului, de desubt, la numirea popârelor lipsesce unul și sunt cinci, care acel

popor ce lipsesce se chiamă Bălănesci, aședat tocmai în midlocul popârelor celor-alte, cu
care se dă multă zăticnire vinăriciului acestei scâle. Să bine-voiască cinstitul Divan a da
poruncă, ca și poporul acesta să fie împreună cu cele-alte la mila seslei».
1808, Maiii
Const.

Vist., Radu

Golescu.

_ Divanul cca pentru un obștese folos al orașului Slatina ce este cererea.
aprobă ”,

.

.

.

.»o

Tn 1809, August 24, Domnul dă în: privinţa vinăriciului scâlci de la Slatina, următorul ordin: «Fiind-că scâla din orașul Slatina sud Olt, prin cărți Domnesci are a lua milă

de vinăriciii de la câle-va popâre dintwacest: judeţ, s'a dat acestă carte a
„delnicerului Nicolae Gigârtul, ce s'a orânduit din partea sc6lei, carele
împreună cu vinericerii Divanului, să scrie vinăriciul acelor popre ce
care poruncim Divanului Domniei Mele, taxildariului al acestui judeţ,

Divanului, Mesă-aihă a âmbla
sunt sciute, De
îndată ce se .va

isprovi scrisul, banii ce se va face, partea sc6lei, să se dea în mâna or ânduitului, fără de

a prelenderisi vre-o deciuclă scii cheltuială dintre acești bani» ”),

i

1809, August 24.

Până după pacea de la 1812, ne lipsesc acte cu referință la secole. Cu tote acestea,
acolo pe unde răsbuiul a îngăduit, seslele tot ati trebuit să ur mere, de și cu neinduoiosă
scădere,

Aşia seminariul organisal la Socola, nu se închide între 1806 și 1819 DA
*

Dupe încheierea păcei, care la 1819 răpesce?Moldovei jumătate din teritoriti, Basarabia,
Ioan Caragea, Domn al Munteniei și Scarlat Calimach, al Moldovei, îîși pârlă pe cât pol
atenţiunea asupra scolelor, solicitați de Mitropoliții
3
țărei,
In Muntenia Domnitorul reor ganizăză sc6la de la Monastirea Obedeanu din Craiova.
In acest act Domnitorul constată, că în Bucuresci continu
a seolele. Cât privesce scolele
din Craiova, constată că «din twecutele Pr esmirițe ce ati fost în partea locului, ai lipsit
acea sislemă a scâlei și mai pe urmă și a cutremurului „ce s'a întâmplat
sati fost zmintit
și unele din zidirile ei». Divanul Craiovei a cerut reinfiinţarea scolei,
și vestesce Domnitorului, că este și zidirea pusă în reparaţie.
Din actul cece dădăm în 4anexă”)
a» se va vedea budgetul sedlei | Obedeanu. Sunt 2 dascăți
de
g
-grecesce
șiȘ unul d e vomânesce, Se reinființez
,
ă un internat de 12 ucenici ținuți din budgel
'gelul scolei. or mai fi 8 ucenici inter ni, însă solvenţi. Domnitorul
aștepta să iasă «din
.

__*) Condica cit, 's6,
**) Condica cit. 57***) D. profesor C, Erbiceanu,
ce 0 nstatii acesta în «Istoria seminariului
Veniamin»,
pag. 38.
*+*) Vedi anexa corespunditâre,

din Iaşi, 1855,
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silințu și osirdia acenicilu» şi ce dascalilor a
Tot prin acest hrisov Domnitorul redeschide
peste Olt, dupe pilda judetelor a celei-aite părți
pitropiea scolelor oltene, compusă din episcopul

roi dle învățătură. şi de folos cunoscut.»
şi secolele românesci din cele 5 judeţe de
a țărei românesci, In fine numesce o elocului, Caimacamul Craiovei, și din boierii

Divanului pre Biv-Vel Vist. Dimitrie Bibescu, Div-Vel

Clue.

Cornea

Brăiloiu, cărora

le

dă povăţuiri în privința neîntărdialei deschidere a scolilor *). Din anul 1813, Maiii925, scris de Kiriţă Logof. de taină, posedem un hrisov «de la
George Caragea V.V., al țărei românesci, prin care se ocupă de scola, nouă de mult cu-

noscută din Tirgu-Jiului. Domnitorul amintesce restaurarea bisericei și a scolei prin Stol.
Dumitrache, în timpul Domniei lui Mihaiti Suţu.

Ca să se pâtă ţine biserica şi sc6la in starea și pod6hba lor, Caragea reinnoesce vechile
venituri și privilegiuri

acordate

acestora.

Domnitorul constată, că in timpul

ultimilor

resmirițe, localul scolei a ars. Se lăcu constatarea acâsta prin Logofătul 'Ţărei-de-Sus,
Deci, ca să se polă restaura localul, acordă vinericiuri. Vorn. de Țera-de-Sus, este bunul
român Radu Golescu.
Dăm în anexă acest document *).
7

Din 6 Martie 1813, avem de la Caragea un alt hrisov cu referință la sc6la serbescă și
românescă din S-tu Gheorghe Vechiii. Domnitorul constată, că la acâstă scâlă se înveță
slavonesce şi românesce, prin2 dascăli; primul dascăl este Chiriţă, cunoscutul scriitor de
hrisove Domnesci, de origine română,

_Acestuia și dascălului al duoilea, Domnitorul acordă scutiri şi “mile ),
“Pot în 18143, luna Martie 28, Caragea confirmă hrisovele anteridre a sc6lci şi Disericei
de pe moșia Grecii, din Iifov.

Cu puţin înainte, la 1 Febr uarie 1813,
i)
scblei duprem oșia Şuţa

!

confirmase hrisovele antericre ale bisericei şi

Caragea iarăşi se ocupă de secolele din Ollenia şi de
Inti'un noii “hrisov, itorut
modul cum va fi administrată averea bisericei Obedeanu și acordă ' diferite privilegii și

milă),
In anul ur rmător, "luna Septembre (1814), Caragea dă o generală organisare a invețământului ”*"*"). EL organiseză ca efori al gimnasiului pentru tot-d'a-una numai un număr
de patru membri. De astă dată sunt numiţi la eforia acesta: Episcopul de Buzăii Constantie și boierii : Rasti și Marele clucer Nestor și cine va fi marele Postelnic.
Acestă: Etori ie va primi veniturile hotările peutru scâle, (cari în timpii din urmă se
*) Cond, cit., fila 162,
**) Vedi anexa.

__%%**) Condica No. 19, fila 60.
-__%***) Condica No.

:19, fila 8.

Obedeanu, în 18S$.
+02) Vegi anexa după documentul copiat. de D. senator
publice, pag. 261,
înstrucțiunci
%%%4%) Vegi anexa după Condica No. 22, apud Anuarul

|
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adunati la Vornicia politiei),

și le va

administra

ajutându-se

la acâsta de

un secretar,

Eforia va plăti onorariul profesorilor și se va îngriji de tote îmbunătățirile reclamate de
local. La fie-care 6 luni Eforia va presenta Domnitorului socotelile,
Reorganisată sedla din S-tul Sava, va avea 4 profesori, și anume :
Pentru litere, sciințe și limbi străine,
e
NE
Aceştia din urmă vor preda și geografia și istoria. Programul și orariele se vor fixa de
Eforie în înțelegere cu profesorii.
IE
Unul din Etori va inspecta sc6la în fie-ce săptămână.
Sc6la va avea un doctor plătit din budgetul scdlei.

Eforia are grija şi inspecţiunea şi a scedlelor din Craiova și din tote
judeţele.
Vor fi duoă examine pe an, la 1 Decembre și la 1 Aprilie.
Scolarii buni vor căpăta
premii.
E
|
Părtași cu Domnitorul Caragea la confirmarea reorganisațiunei
scâlelor și la hrisovul

de care aci ne ocupăm,

nu puteaii .să nu fie bărbaţi ca

Banul Const. Creţulescu, Vern. Barbu Văcărescu, ete.

Radul
-

E

Golescul
!

marele Vist.,
|

"In Februarie anul următor 1816, un noti hrisov al lui
Caragea revine asupra organisărei scâlelor, cu gând a împinge mai departe invățătura în
fâră și în particular în sc6la
Domnescă de la S-tul Sava.
|
Dăm în anexă acest hrisov al lui Caragea, iar
aci îl analisăm în scurt ,

Budgetul sclsi din S-tul Sava are la venituri
;
54.931 lei de la preoți;
Total

19.000

„

de la monastiri

66.931

,

şi în plus veniturile monastirei Glavaciocul
din Vlașca;

;

Acestă sumă a venitului se împuţinză insă
prin înscrierea în budgetul cheltuelilor
eforiei sc6lelor a sumei de 12.250 lei subve
nţiune acordată de Domnitor Vorniciei
politiei.

Venitul îl va incasa Banul Grigorie
Brâncoveanu şi”l v a depune în casa scâlei. "Tot
acest
boer va face și cheltuelile în regul
ă prin înţelegere cu cei-alți efori,
Efori, pe lângă Gr. Brâncoveanul,
mai se numesc Mitropolitul Nectarie,
fostul marele
Ban C. Filipescul, marele Vornic Const
, Bălăceanu și marele Postelnic
actua
l.
|
Unii din efori continuă-a avea inspe
cțiunea -septemânală a scolei.
Profesorii vor fi de litere, de umani

tăți, de filosofie și de limbi străine.
Ei vor trebui.
«să fie de o conduită bună și nebăn
uită și să aib ă credință in religie...
. . .»
Singura inovaţiune adusă de acest
Iwisov, este aceea de la punctul
10, prin care recunoscendu-se importanţa studiului
dreptului, se decide introducerea acest
ui studii în scâlă.
Marele Clucer Nestor este numit
primul profesor de drept de la
S-tul Sava. .
.X

+ În urma hrisovului de
la 1816, ave m budgelul gene
ral al scolelor de peste
bisericei Obedeanu.

la tă

Olt şi al

acest budget, care ne dăN
OnăR
o lumi
Elor în Oltenia :
deplină asupra organisărei scâle
————
*) Vegi
1

anexa după

«<Anuarele

instrucțiune publice», pag,
263.

-*
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Venituri:

:

2.940 taleri de la casa seslelor ot Bucuresci [ea să dică subvenţiune).
400,
"8300 .„

Total

din vama Craiovei.
|
din venitul monastirei Obedeanu.

150

„de la episcopul Râmnicului.

150

„

150

„de

300

„.

3.690

de la D-lui Caimacamul”).

la zapeiii Divanului po 50 taleri.

dela eratul podurilor Craiovei.

tl., venitul sclelor din Oltenia.

_ Cheltucă:
1.750 taleri dascălului ântâiă ”).
600
„,
„al duoilea.

240

„la duoi dascăli români în Craiova.

800

,„

300

„la cinci dascăli vomâni în 5 judeţe.

la dece ucenici s&rmani.

Total .3.690 ,.
Budgetul cheltuelilor dupe hrisovul lui Caragea din 1846;
2.000

taleri dascălului ântâiă,

1.000,
500
„
1.000
,
300
„la

„al dudilea
elină.
»
al treilea .
>
frances. '
duoi dascăli români din Craiova, câte 150.

500 lei la 5 dascăli români din judeţe.
800

„

la 10

ucenici sărmani.

-

.

|

Total 6.100 lei

,

”

Neajunsul din veniturile hotărâte mai sus pentru asemenea cheltueli s'a acoperit cu o
nouă taxă de câte 2 parale la lei. Organisarea doctorilor din timpul lui Ipsilante se desvoltă sub Caragea.
Existenţa doctorilor în țeră, dupe cum mai sus am arătat, este profitabilă, nu numai din

respect higienic, dar și din respectul culturei generale.

lată deci budgetul doctorilor dupe Ipsilante, cu modificaţiunile lui Caragea :
1.750 lei de la 5 huzmeturi: ocna, vadra, oerit, dijmărit și vinăriciti, po 3501.

dela E piscopia Râmnicului.

„950.
„250

„

de la (loc rămas liber).

2.000 „ din lefile judecătorilor Craiovei, câte2 parale'la leii.
1.950 , “adaus făcut de Caragea la cele 5 huzmeturi.
Total

5.950 lei.

l
iar cele următâre hrisovului
*) Veniturile până la acesta le-ai stabilit hrisovul lui Ipsilante,
Caragea din 1812.
din 1816.
**) Acâstă cifră aii stabilit'o Ipsilante ; cele ce urmezi sunt disposiţiuni ale lui Caragia
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'Spesele:3.000 lei doctorul ântâiii.:

1.200

,

»:

600

„

laun

alduoilea,
gerach.

*

7

.

Total 4.800 lei.
Excedentul venitului il lua archiiatros, iar mai apoi s'a dat scâlei,
care avea lipsă dupe
sporirea lefilor dascălilor *),
'

In Moldova, cu reintârcerea lui Veniamin la scaunu
l Mitropolitan, reincepe o lâudabilă
mișcare culturală, dupe 1842.
Seminarul din Socola nu este uitat de Mitropolitul
Veniamin.
Programul acestei scoli să amelioreză.

|
Se predă ucenicilor gramatica română, simbol
istica, catichisul, aritmetica, exegeza, ist.
religiei, ist. universală,
filosofia, limba latină, cântările bisericescă
și teologia *),

Nu exista numai seminarul Veniamin ci
continua şi cele-alte scoli

din ţeră,
La S-tul Nicolae din Iaşi, scâla gisă
normalnicâscă, era înzestrată cu profe
sori
şi anume : IIristea, Macarie și Psalt
ul Constantin.

români

Iată orariul celor duoă clase de la seâla
S-tul Nicolae Domnesc, sâii «espri rivea
cesu- .
ilor», cum gice documentul publicat
de D. T. Codrescu în Uricar:
|

A
*) Dupe hrisovul monastir
ei Obedeanu lui. Aces
t hri sov mai coprinde
care îl suprimăm neinteres
şi hrisovul bisericei Obedeanu
ând studiul nostru,
,
”
**) Cc, Erbiceanu, în «Ist
"S

oria

Sem,

Veniamin»

.

» pag.

37.
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DILELE

Luni
Maaţi |

Mercuri

Joi

Vineri

Sâmbălă

,

DESPĂRŢIREA

Hristea cu clasis 4,

Hristea cu clasis 2.
Tabela Întâia a ortoepiel,
Macarie cu clazis 4,
Poltorirea semuelor de litere,

De la 3 până la 4

>

CEASURILOR

De la S până la 9

De la 9 pânt la 12

Psaltul Constantin.

Psaltul Constantin.
Cântările cu tote clasurile,

Cintările cu tote clasurile,

Psaltul Constantin.

Psaltul Constantin.
Cântările cu tâte ctasurile,

Cintările cu tcte clasurile,

Câutările cu tote clasurile, orân“duindu-le În stări.

Hristea cu clasis 2,
Tabela de începutul Gramaticer
ctimologhier,
Macarie cu clasis d,
Tabela întâi de ortoepie,

Psaltul Constantin.

cu clasis 2,

religiet,

-

Hristea cu elasis 2,
Tabela de începutul Gramaticer

1.

Hristea cu clasis 2.
Tabela inceputul gramaticel.
Macarie cu clazis 4,
.
Tahela de ortoepie.

Tilcuire pe dinafară'a
Macarie cu clasis 2.
Simvolul,

Hristea cu clasis

etimolaghier,
Macaria ca slasis 1.
Tabela întâi de ortoepie.

Simvolul.

Macarie

Hristea cu clasis î,
Tileuire pe dinafară a religiel.

”

CEASURILE DUPE AMIADĂ-DI A PARADOSIREI
De la 7 până.la S

1.

cu clasis 2.

cu cJasis

Hristea cu clasis 2,
Nărăvirea.
Macaria cu clasis 7,
Tabela de slovenire în tact.

Hristea

Macaria

Citirea psalmilor.

Tabela întâii de slovenire,

Hristea cu clasis 2.
Nărăvirea. *

cu clasis 1,

mal

sus,

şi atuncea

vor

lua

iarăși nouă

po văţuire,
1814, Ianuarie

24.

adică când dupe usul oriental-se dicea șâse câsuri, se scie că era amiagă-qi. Aşta în

trece

Dascălit de la scâla Normalnicâscă din Sfântul Ierarch Nicolae, să atbi
a da învăţătură ucenicilor, dupe acâstă Dispirţire de ceasuri, până vor

Tabela slovenirel.

Macarie

Hristea cu clasis 2,
Nărăvirea.

Citirea psalmilor,

cu clasis i,

Tabela de slovenire în tact,

1.

Macarie

Simvolul.
Macarie cu clasis
Tabela ortoepier,

Hristea cn clasis 1.
“Tabela întâi de slovenire,
Macarie cu clasis 2,

cu clasis

Tabela întâi de ortoepie.

Macarie

Hristea cu clasis 2.
Simvolul,

Tabela întâi a ortoepic.

1.

.
Hristea cu clasis 2,
Tabela a dona a ortocpier,
Macarie cu clasis ],

<
Hristea cu clasis 2.

Tabela a doua a ortoepel.
Tiacaria cu clasis 4.
Tabela lutâid de 'ortoepie.

Hristea cu clasis 2,

Hristea cu clasis 2,
Simvolul.
Macarie cu clasis 1,
Talula ortopier.

De la 4 până laş

CEASURILE DE DIMINEAȚĂ A ÎNYEȚĂTURILOR

Pentru invățăturile. scolel normalnicescide la biserica Gospod a Sfântului lerarh Nicolae din lașt, 14 Ianuarie

3,

De la 2 pânt la 3
Hristea cu clasis
.

Semnele cunâscereY literilor.
cn clasi: 2.

Cetirea psalmilor în tact,

Macarie

Hristea cu clasis 2.
Serisere de prube.

O:chirea semnelor de litere.
macarie cu clasis 2,

Semnele seriscret frumusă.

Macarie cu clasis 1.

Arilmetica,

Tabela Intiiti a ortoepiel,
cu clasis 1.

Scrisure de prube,

,
Poitorirea, semnelor de litere.

Tabela întâitt a ortoepiet,
Macarie cu clasis 1,

Hristea cu clasis 2.

Hristea cu ctasis 1,
Osclirea semnelor de litere,
Macarie cu clasis 2,

Poitorirea semnelor de litere,

Macaria

Hristea cu clasis 2.

Hristea cu clasis 1,
Semnele. cundsceret” literilor,
cu clasis 2.

Cetirea psalmilor în tact.

Macarie

Hristea cu clasis 2,
.
Ariimetica,
Macarie cu clasis ].
Semnele serisâreX îrumosă,

Hristea cu clasiz 4,
Forma cunoscerel literilor,
Macarie cu clasis 2,
Cetirea psalmilor,

câsurile sunt calculate dupe răsăritul Sârelui,

Recreaţie de dimincţă, eară dupe amiaqă-gi poftorirea matimilor ca Marţi
dupe amiaqă-qi.

In acesti programă

acâstă despărţire de câsurt când se gice 5 c6suri, era 11 dupe usul de astădi. Lecţiunile se începeaii tot la S ore dimincţa, şi se ţinea până la 7 sâra, În dosul
acestui program se vede o iscălitură a luf Iordaki Balș; D. Beldiceanu "mi-a procurat acest document scolastic important în mat multe privințe. Programa
cuprinde tre profesori, anume IIristea, Macarie şi Constantin, Manuscrisul este în posesiunea D-lul Gr. Buţureanu.
:
- Th, Codrescu.
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Din o jalbă adresată Epitropiei se6lelor din Iaşi la 1835, Septembre 4, de către Ioan

Silivescu, vedem, că acesta dela 1825 şi până la 1834, u funcţionat ca dascăl la scâla
Dom“nescă din Trei Erarhi. De la 1825—28 a fost singur dascăl la acestă sc6lă, iar
atunci
s'aii reorganizat, sub Ioniţă Sturdza, de G. Asaki, dupe cum vorm vedea mai la vale.

La data acâsta există în regulă, în Moldova, o epitropie a învățăturilor publice. Mihai

Sturdza, fiind Domn mai apoi, în discursul de inaugurare a Academiei din
lași, aminlesce,

că pe la 1814 era epitrop scâlelor și că de atunci chiar iși pusese în gând şi meditase
a-

supra «midlocelor de a întemeia o sistemă de învăţelură publici inlesnitâre,
potrivită
cu gradul luminărei Europei şi cu trebuința acestei (&ră.» Domnitorul
M. Sturdza mai

amintesce, că, încă la 1814 Epitropia sedlelor incuviințase «de a purudosi învefăluvile
in limba naţională cu ajutorul celor clasice.a Confirmă arătarea lui M.
Sturdza, pro-

grama ce am adus mai sus, a scdlei Domnesci din S-tul Nicolae,

Constalăm în Moldova o mișcare. culturală, nu numai

prin scoli,

la data

acesta, ce şi

din alte direcțiuni, Pe când la Bucuresci, doi ani mai târgiii, se
înfiinţeză cursul de drept al
" Clucerului Nestor, în Iași, la 1814, vestitul Andronache Donici
tipăresce la tipografia Mitropoliei, dedicând'o lui Veniamin : «Adunare coprindătore
in scurt, din cărţile împărătescilor prarile, spre înlesnivea celor ce se îndeletnicese
întru învăţătura lor, cu
trămilerea către cartea, titlul, capul şi varagra[ul
împărăteseilor pravile, Acum ântâiti tipărită cui postolenia Prea Inălţatului Domn
și Stăpânitor Moldaviei Scarlat

Alexandru Calimach. Voevod şi cu Vlagoslovenia P.
S. Mitropolit al Moldaviei hirioKârio Veniamin, alcătuită cu ostendla şi osirdia
“de boiarul Moldaviei Andronache
Donici».

"

R

„Necesitatea de bărbaţi posedând cunoscința «dreptulu
i, în prediua predărei codicelui lui
Calimach, se
simte în laşi. Ac&sta ocasionâză aducerea din Austria
a legistului Christian

Flechtenmacher, încă la 1812 *).

E

In Basarabia cea întrupată la Rusia, pentru

puţini, ani tot niai există o tipografie românâscă, în Chişinăi, unde guvernul rusesc tipăresce
în amenduot limbile o seric de re"gulamente și legi din cele rămase ț&rei.
de la mama patrie.
.
|
x

Trei ani dupe intârcerea Mitropolitului
Veniamin î n scaunul Mitropol

itan al Moldovei,
seminarude
l la Socola, adesea visitatde acast Pre
lat, care găsea cea mai deplină mulţămire

sufletescă în asemenea visile ”), mergea prosper
ând. La esamenul din 1815, ţinut în
faţa Mitropolitului și a celor -alți epitropi ai
scSlelor, unul din scolari rosteao cuvânt
arede
mulțămire. Intre altele gicea acest scolar
: «Duoi ani ati trecut de când ne aflăm
în actstă
scâlă, şi pofta de a pune la lumină atâtea
închipuiri închise de o luugă vreme,
rivna dea
sci
atâtea lucruri și adevăruri nesciute, totuși
ati putut a săvirși

alâta de am putut a ne:
face idee de gramatică,de simbol,
de catihis, de aritmetică, de cartea
facerei, de istoria
religiei, de istoria profană, de cele trei lucrări
ale minţei,“ de inceputul limbei latinesci,
inceputul Dbogosloviei, cântările
și rânduiala bisericei» ,,..., ”
ANR
”
,

*) Vegi Albina Rom. din 1830, supl. la
No.

33.
**) Vegi Ist. Semin, Veniamin
de Erbiceanu, pag. 37
***) --Erbiceanu, în Ist, Seminariului
Veniamin.

—
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Sincer onistie cu seminarul de la Socola și scâla de S-tul Nicolae Domnesc era deschise -

dupe 1812, șşi așia disa Academie, de la Mitropolia din Iași. G. Sculescu in serisdrea
de dedicaţiune către Mitropolitul Veniamin, a Gramaticei românesci ce a tipărit în Iași
la 1833, amintesce, că fiind el în vârstă de 13

ani,

la 1819,

urma

la sc6la acesta în

cursulfilologiei şi ul sciințelor. Seulescu a frecuentat sedla acesta până la 1819; prin
urmare, neindoios, scâla există până la eterie. Primii profesori ai scslelor naţionale de
dupe elerie sunt scolari ai academiei de la Mitropolie, precum mai la vale vom vedea. Dâcă
organisatorii scolei elene ati avut în gând, cum cred unii, să desnaţionaliseze prin ea noile generațiuns'aii
i, înșelat: învățând grecesce, generaţiunile de la inceputul acestui secol

ai simţit românesce ! Găina a clocit și condus pui de pasări, cari ati lăsat pe vitriga lor
mamă pe malul bălţei.

|

Dintre scolarii Academiei de la Mitropolia din Iași, G. S&ulescu a fost times dupe 1849, :

să studieze mai departe în scâla de la Chio. In urma evenimentelor de Ju 1821, Mitropolitul Veniamin a strămutat pe bursierul săi G. Săulescu, de la Chio în Austria. Aci Stulescu a continuat a studia filologia, în limbele moderne Europeneşi filosofia, până. la 1897,

dupe care s'a intors în patrie la 1828).
Incă la 1813, în 45 Noembre, sub domnia lui Scarlat Calimacl, la Iaşi se inaugură de
G. Asaki, chiar în sînul Academiei grecosef de la Mitropolie, clasa specială
de ingineriă ci-

vilă. Acest studiii am vădut că exista în scola grecă, dar inginerii ce acestă seâlă a putut
să producă nu erati de nici o trâbă ţărci, căci nu sciaii limba hotărniciilor vechi Moldovene și deci nu puteii îndeplini. hotărniciile, atât de numerâse' pe atunci, ale moșiilor impricinate. lusuși G. Asaki ne spune, că pentru acestă clasă el a compus. îndată în limba
românescă un tratal de aritmetică, de algebră, de geometrie, de trigonometrie şi o geodezie practică. Dupe ce ai învăţat teoria, desenul liniar și topografic, precumși architecto-

nic, elevii s'aii practicat la ridicarea planurilor cu instrumente geodezice.
Cinci ani ati durat aceste cursuri. Urmă

atunci un examen general, în 18 Iunie 1818.

Se expuseră planurile tepografice de architectură şi de fortificațiuni.. Examenul

a încre-

dințat despre cunoscinţele posilive ce elevii ati fost câştigat în limba română, intr'un ram
ce s'a înțeles a fi mai folusitor decât arta a scanda elinesce iambele, spondeele

şi horiam-

bele versului Asclepiad și acesta a fost cel ântâiti succes al invăţăturei în limba română ”).
Dintre tinerii carii at frecuentat mai ântâiii cursul clasei de inginerie şi cari apoi devin

pioni al culturei naţionale, alăturea cu Asaki și cu Mitropolitul Veniamin, fură Asaki Pe"tru, Balș Alexandru (Logoftt, Ministru), Balș Teodor (r&pos. Kaimacam), Beldiman Vasile (Vornic), Bran Dumitrie (Vornic), Buchuș Mateiit (Vornic), Boean George (Postelnic),
Vergolici George, Geţu Fotache, Iamandi George, Greceanu oau, Greceanu Nicolae, Dra-

ghici Vasile (Postelnic),Calimach Alexandru (Prinț), Carp Dimitrie, Cantacuzin Iordache, .

“Cantacuziui Scarlat, Crupenski Alexandru, Nirangelu Teodor, Mavrodin Mihail, Panu Cons-

tantin, Pasti Dimitrie, Pazo

Const.

Schelet Alex., Schelet Antoni, Sturdza Alexandru

(Logufen), Sturdza Constantin (Logofst),

Sturdza Alexandru (Vornic), -Scavinschi

Daniil,

Hristea Ioan, Osvald Scarlat. Dintre aceştia șâpte ati implinit sarcina de ingineri *).
ei scle.
>) Acestea ni le spune însuşi G. Stulescu. „Vegqi prefața Gramatic
G. Asaki, laşi 1858.»
de
».
Moldovei
ul
"principat
în
publice
'_%%) Vegi «Chestia învăţăturet
11.
pag.
Asaki,
G.
de
publice»
l.
învățiture
«Chestia
***)

2108 Negreşit nu toţi aceștia ai devenit ilustrațiuni, dar cu toţii vor sprijini
?

rul G. Asaki în luptele lui viitere pentru sc6la naţională.

G. Asaki este pentru Moldova mai mult decât ce a fost Lăzir
este apoi pentru toţi românii un personagiii de mare însemnătate,

pre nemurito-

pentru Muntenia.

El

Credem o datorie a da în anexă auto-biografia lui *).
"La

indemnul lui G, Asaki, Mitropolitul Veniamin ia de coleg epitrop al seminarului de

la Socola pre Yorn. M,, Sturdza, de care mai sus vorbirăm.
Tot dupe sfatul lui Asaki, la 1820, să reorganiseză seminarul de la Socola. Asahi căl&toresce în "Transilvania, în curs de G luni, casă studieze organisaţiunea sedlelor române de

acolo, în vedere cu reorganisarea seminarului. Din Ardeal aduce cu sine cinci profesori,
între aceștia era Ioan Costea, pentru retorică și poetică, Ioan Mamfi pentru rainatica
română, Fabian Vasile scii Bob și Doctorul Vasile Popp, care apoi deveni și directorul se-

minariului.

-

E

Dar am sosit la giua cea mare, scrisă cu litere de aur în istoria culturei
ne-am apropiat de timpul sosirei în Bucuresci a lui G. Lazăr la 1816.

naționale ;

Decă istoricesce este necontestabil, că limba românâscă n'a fost nici
odată înlăturată
din scâlele din. principatele române şi dâcă, precum spune
cu atâta hau D. |. Ghica,

«la biserică la Udricani, la S-tul Gheorghe și la Colțea se audea
(și inainte de 1816) gla-

sul ascuţit a câtor-va copii, cari strigati în gălăgie,
|

decă la aceste scoli aii învăţat

numeroșii

con mislete, ucu : oma
-pocoiat, on, mislete, acu : pomu.»;

dieci de visterie și calemgii:;

dâcă la dascălii

Chiosea, Chiriţă, Stan, ai învăţat să serie românesce
Logof. Greceanul, Văcărescii, Anton
Pan, Vănescu, Paris Momulcanu, etc.; nu e mai puţin
adevărat, că cum sosi G. Lazăr, limba
românâscă dobândi un loc cu totul altul în învățămâ
nt, dobândi locul de onâre, care deja
îl avea in Moldova, în scoli, altmintrelea organisate
de cum eraii sedlele de la Udricani,
S-tul Gheorghe Vechiii, Colțea și de sigur aprope
în tote judeţele Munteniei.
Nu suntem din acei, cari punem începutul existenţei
în scâlă a limbei române de la în-

trehuirea că prin G. Lazăr în predarea aritmeticoi
și a geometriei, sciinți predate în limba
românescă cu

mult mai înainte în Moldova; dar aducem
tibutul nostru de laude și de
glorificare acestui bărbat, care avu
buna sârtă d e a sosi în Bucuresci la momentul
psichologie al

luptei românismului conta fanarioți lor;
carele inţelese acest moment Psichologic și se puse, inteligent și cu devotament,
în fruntea mişcărei ; carele avu sciința necesară și arla
de a aduna

în jurul săi tinerimea

Bucuresciană

din prima di când apăru in
capitala Muntenici și în puţinii ani în câți a
putut sta în miglocul ei, o inveţă, pote carte
nai puțină, dar o exaltă prin farm
ecul: simțimintelor naţionale.
Istoria

tui G. Lazăr nu mai este de făcut! astăgi,
dupe

ce P. Poenaru ne-a dat?o la 1871,
în Analele Academiei Române și dupe
câte ne-ati scris de dânsul 1. Eliad,
ilustrul săii
scolar şi Î. Ghica. «Când a venit în Bucu
rescă dascălul Lazăr, serie |. Ghica
”), băeţii de la
Udricani, de la S-tul Gheorghe
de la Colțea și de la tâte
bisericile aii golit acele scoli și
aii alergat la S-tul: Sava, cu
Pet
rache Poenaru, cu Eul osin
>
Poteca, cu Simion Marcovici,
Aa
cu Pandele, cu Costache
Moroiuși cu mulți alţi tine
ri X din scâla grecâscă.»

2

”

*) Vegi anexa.
**) Scrisori către V, Alex
andri

-

de 1, Ghica,
.

Ducuresci
.

*

1887 > Pag.
Pag. 57 57.
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In însuși faptul acesta al alergărei unei

întregi"

generaţiuni

la prima sosirea lui (e.

Lazăr, care de la Avrigul 'Transilvanici nu aduc€ un nume deja ilustru și cunoscut româ=-.

nilor, trebue să vedem confirmarea aserțiunei nostre, că Lazăr ajunsese ]la momentul psi
- chologic al vedeșteptărei naționale.
Acest lucru: probâză și buna primire ce Lazăr avu pe lângă etoriă scâlelor: Mitropolitul
Nectarie și apoi succesorul săi Dionisie Lupul, Banul C. Bălăceanul, Vornicul G. Golescul și jurisconsultul Logof. Nestor, Numele acestor bărbați, istoricul, nu le va despărți
neci odată de a lui George Lazăr. Ei învoiră lui Lazăr deschiderea, chiar în localul vechei
scole eline, a unei scâle românesci «de deoselite învățături și seiine predale români-

lo în limba lo.» Legenda despre înființarea acestor scoli lăsăm să se citescă îni anexa
de la acestă pagină dupe cum ne-ai păstrato P. Poenaru ).
|
pentru rornâni profeinutili
facă
să
putut
a
Lazăr
G.
nu
că
este,
nâstră
Conclusiunea
sori renumiţi ca Lambru, Comito, Vardalach, Neofit Duca, etc... . :, ci situațiunea la care
ajunsese cultura și deșteptăciunea națională. Deja în primul an al secolului al XIX, boierul Bogdan

iși

sâii la studii

trimisese pe fiul

în

Franţa ; Profesorul

Furnarachi,

ta-

tăl D-lui Furnurachi, actualul senator, a condus la studii in Paris pe cei ântâi ficiori de
boieri din. Moldova, în primii ani aj secolului al XIX; Mitropolitul Dositeiii, donând averi
pentru actsta, indreptase pe români să'şi facă

studiile, nu mai mult la scoli grecesci din

Orient, ci in Europa apuseană; înșii eforii mai sus citați, cu puțin înainte de sosirea lui
Lazăr, chibzuiseră să trimită la invețătură în Austria, în Italia și în Franţa, pe călugărul
“ufrosin Poteca, pe Pandele Stamate

(care nu târgiti muri),

pre C. Moroiu, pre S. Mar-

covici şi ceva mai în urmă pe Petru Poenaru. Când G. Lazăr organiza în Bucuresci scola
mai
c
sa memorabilă, la care în curând va fi ajutat de I. Eliad Rădulescu, deja dintre cei
tă
”
sus numiţi tineri se găsiaii la învățăturăă în streinătate. -

Cinci ani cât ținu scola lui Lazăr,

fie sub divecţiunea

lui, fie mai apoi sub alui 1.

la locul ânteiii
Eliad, ea produse câţi-va ingineri hotarnici, câți-va profesori, între cari
nurni Gu recunosva sta tot-d'a-una Î. Eliad. Intre aceștia insă nu trebue uitat de-a se
cel d” ânteiii meîntroduse
cuvenit,
locul
la
vedea
vom
cum
cință, pe 'T. Paladi, cel care,
ioda lancastriană în scâla primară.
naționale român 0
Incă odată, că G.-Lazăr nu era numai un dascăl, ci însuși drapelul
mișcarea grecescă şi dascălii și
“vedem şi Winti'acea impregiurare, că pe dată ce isbucnesce
ui 'Pudor Vladimirescu. De aci
ucenicii de la scsla lui Lazăr merg să se pună în șirurile
“scâla devine ținta gânelor fanarioticesci.

dascăl iseonil: «lnlru
la 4821, dice P. Poenarul, scâla lui Lazăr fu închisă şi marele
con-

cu indignare Eliad; noi din
ale sale aii venit, şi ai siă nu bai cunoscul», esclamă
|
A
urmat.
Vaii
ră, vom dice, că: Ai săi Pasi cunoscut și
mieraoria
dar
Transilvania, la 1823,
Lazăr, abia în verstă de 44 ani, a murit la Avrigu în
nu (S'o mărturisim în trecăt) sub
şi
de
români,
lui, eternă a rămas și va rămânea intre
în Bucuresci). *).
aspectul puţin simpatic al 'statuei ce i s'a tidicat
*) Vei
*F) Din

anexa.
activitatea literară didacticăalut

G.

Lazăr,

vom

cita

aci:

şi tipărit nuşi drepta cetire». Abecedar lucrat de el
- a) «Povăţuitorul tincrimel către devărata
în anexă),
dăm
(o
1820
la
Bucuresci
la
acestet ciirți, scrisă
mai mal târdiii, la 1826, în Buda. Prefaţa
gata» Cartea este editată de
ne

arâti, că la data

acâsta

Lazăr

nu

avea

încă, multe „Săn

scolăstice

Z. Carcalechi, cu banii Vornicului Băleanu.
Lazăr
V) La biblioteca Muztului din Bucuresct, existi de la G.

,
j
manuscriptele urmităre : «Aritme-

-
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Scâla grecescă din Bucuresci se inchide în urma isbucnirei
răscâlei, deja în Martie 1821,
"Am aflat acesta la Arch. Statului, în dosarul cu
No. albastru 2.735. Clironomii dascălului grec Vardalach reclamă în 1833, de la Riseleff,
să li se plătâscă 1&fa lui Vardalach, care

mai apoi murise, pe lunile Decembre 1820 și Ianuarie
și Februarie 1824

du-se resvrătirea şi împrăştiindu-se ,....

«când făcân-

nu a apucat numitul profesor

să şi pri-

mescă lefa». Mai apoi Eforia nu voia să plătescă 16fa,
sub cuvent că în timpul văsmiriței
S'aii risipit mobilierul seslei. Dar dupe intervențiunea
lui Kiseleff, cu ordinul No, 143 din
5 August 1833, Etoria plătesce în fine clironomilor
l&fă de 225-de lei pe glisele luni cât

aii mai funcționat scâla grecâscă, scuzindu'l că
nu putea dânsul să supravegheze mobilie-

rul în timpul rizmiriţei.

.

7
x

„„Şeple ani dă doliti şi de risipă a țări urmez
ă apoi dela 1821 la 1828. Negreșit în jalnicile qule ale răzmiriţei, scolele române cât
și grecesci ati încetat. Mai apoi piedică mare
le-ai adus și bâle epidemice, cari ati bântui
t numeroși ani ţările române;
Totuși,
ici-colea,

tot a licărit câte o lumină în n6plea ncgră

din anii cari succed imediat elcriei,
.
Ne
Așia vedem funcţionând lângă episcopide
a la Roman o scâlă românescă în 1823.
"Am aflat în Arch. Episcopiei contractul
prin care dascălul Teodor Verescu se învoes
ce

“afi profesor la acea scslă, Din coprinsul
acestui contract, ce dim mai jos în
notă ) se
pâte vedea, că scâla exista și mai înaiu
le la biserica S-ţilor Voivoili din Roman
;
că programul acestei scoli

coprindea : 1) Cetirea regulată, 2) Scrierea,
3) Gramatica românescă,
4) Catichisis cel mare 5) Cartea facerei
tâlcuită, 6) Hristoitia, 7) Aritmetica,
.8) 'Tălcuivea Psalmilor, 9) Cântă

Cursul era de 4 ani

rile și rânduelile bisericesci.

|

n
tica

Matematicescă,

alcătuită

acum.

întâiiă pe

limba

romântssi prin G, Iazăr,
scolarilor săi, din scâla din
întru folosul S-tul Sava, Bucurescă 1827,
Februarie 26.
Un alt manuscript se intituleză
:
A
:
<Trigonometria cea driptă,
alcătuită acum â tii. în limba
vomâniscă prin G. Lazăr, întru
folosul scolarilor stă din
scila dini S-tul Sava, Bucuresc
i 1821, Februarie 26.»
Dupe Poenaru ar ma! fi avut
gata G. Lazăr şi alte manuala
de scoli, precum : de filosofle,
grafie şi_ istorie universală
gzo, Poenaru aduce şi unel
e cuvântări rostite la unel
—I-Tată Contractul lut Veres
e ocasiunt de G. Lăzir,
cu :
i
«Prin acâstii scrisâre ei cel
mai jos iscălit adeverez
cum că ] a sc6la romândscă de la biserica
sfinților mat mari Voivodt
rânduit sunt dascăl din
porunca In, P. $. Stipân Kirio Kir
Episcop, unde sunt „Îndator
Gherasim
it a paradosi următâr

3)

Gramatica

metica,

românescă,

e!e

4)

C

S) “Tălcuirea psalmilor,

învățături

+

1) Cetirea

regulată,

2)

Scrierea,

atichisis cel mare, 5) Cartea facerat tâlcuită, 6) Hristoitia, 7) rit:
9) Cântările şi

rânduelile biserices ci, dupe cuviință; Deci,
dupe sta
parados
i şi altele mai nainte, dupe priceperea
ucenicilor. Ucenicit cart
şi starea
vor începe aceste învățături
să fie statornici în scâlă
Prin zapis de 4 ant de dile,
,
în
vreme
hotărită
neavând vote slobodă a
«şi fără adeverinţă,
Intr'acestă «isidla» (sic)
A
sunt îndatorit a primi copi
ae
l “câți vor voi a veni.
p?atru învăţarea clericilor
Indatorindu-mă şi
din eparchie, ce ai să se
hirotonisâscă, învățându-t
Pentru catihisiri, Ei pent
t6te cele trebuitâre
ru Paradosirea în numi
ta scâlă am -rândui tă
In. P. $. Stăpân Kiri
I€fi Coo let pe an, din porunca
o Kir Gherasim
Episcop
vîrșirea

1323,

acestor învățături,

Aprilie

1, adecă

mă

î ndatoresc

la facerea

cont

şi începerea

învățăturilor

va

urma

cu

anul

1S23, Aprilie

1.

acesta

—H1 —
Se vor primiîn scoli ork-câţi copii vor veni.
Scolarii nu vor putea părăsi sc6la inainte de a capăta certificat de absolvire.

Pe lângă scolarii din acestă scâlă, Teodor Verescu se obligă a învăţa deosebit și clericii
din Eparchii destinați la preoție.

Dăm in anexă budgelul cu socotelile casei scâlelor muntene pe anul 1824 Aprilie până

la Aprilie 1895.
Din socotela casci scolelor pe acest imp, se constăţă, căcă veniturile scâlelor se ureaii la -

149.007 lei şi 10 parale.

-

Acest venit resultă: din următorele cifre :

Le

__B.

2.663

—

|

|

rămași bani la casa scâlelor. la socotâla din anul 1828 ”,

»

8.898 10 restituțiune de la casa doftorilor, bani împrumuiaţi acelei case fără dobândă.
21.465 20 banii preoților sfertului S-tul Gheorghe.
10.515

— _tot venitul moșiei Glavaciocului, pe an, de la moșiile Glavaciocul, Fundul-Pâ-

|

|
12.000

|

râului, Cer nătezci-cu-Via, Tâmpeni, Velea sâii Nebuna, Siliştea, Far agelu,
Romanați, Murta, Stoinesci sâii Fontânelele, Vâr tspele, Giocănesci, Poenile

şi din birul țiganilor. .
banii monastirilor din totă țcra.

—

Ma

-.

Pe ce s'aii cheltuit acest venit în anul acesla ?
N

lată lefile date la profesori :
Lei

|

4.900 d: scătului Joan Eliad.
1.200

„:

Răducanu Mainescu, inginer.

1.200
1.200

>
„

Chiriţă de la S-tul Gheorgghe-Vechiii.
Jerotie al ţircovnicilor de la Antim.

1.200

„Macarie Psaltul.

1.800
1.800
1.800
100
„940

trei cântăreți dupe trei poduri.
doctorul seslslor, Panaiotache.
Sameșului sclelor.
emiclitul ţiganului rândaș.
simbria chelarului seslelor.

o

-

|

,
|

,
Ii

|

.

2

un început de seminariii .
Din aceste cheltueli în lefi se constată, că pe la 1994 exista
|
_
,
Antim.
cu un singur profesor, dascălul Erotic, la Monastirea
Sava, s€ pate proba din lefile' date
.. Existenţa reînnoită a seslei românesci de la S-tu
u.
dascălului l. Eliad și, inginerului Răducan Măinesc

,
4
cheltuelile
lile dindi lefi,i s&ma pe acest an 18094—95
însă chcltue
Pe lângă
:
i
bursier
rilor
întreținerea la studii în străinătate a următo

p ele făcute cu
ne aretă spesele

a semei pe anul 1$24—25,
;
—2
dar din acâstă aserțiune
pe ânul
1$22—23,
.
,
Ai
„.
veniturile scâlelor
cheltuit
s'aii
că
vreme
de
) Nu even sma £
acesta,
vede, că ai existat scolile şi în anul
*

ee

se

= 449—
Lei

,

:

,

a] 5.530 destinați pentru Etvosin Poteca, însă:
i

|

3.500 lei bursa lui pe acest an la Paris. *
500 „ ca să aibă pentru drum la întârcere,
598 „ tot pentru drum.
440

„

pentru strămutarea lui de la Piza la Paris.

312 „- ce sati dat mumei lui Pandele (9).
Total 5.530,
o

V] 3.940 lui Simion Marcu (mai târgiă i se gice Marcovici), însă :
3.500 lei pe an la Paris.
440
Total 3.940

„ ca să se strămute de la Piza la Paris,
3

€] 3.590 lui Costache Sin Popa Dumitru, însă : |
9.000 lei bursa pe un an la Paris.
|

840

„

pentru

750

„

pentru drum la întâreere.

Total 3.590,

examen

la Piza,

.

.

d) 3.000 Ii Petrache Poenaru, însă :
2.500 lei bursa pe un an la Viena.
500 _„ să'și cumpere instrumenturi de ingine
rie,
Total 3.000 ,

Ar fi putut rămâne mulţi bani încă din venitul total
al scâlelor, decă nu sar fi distras
acest venit pentru alte cheltueli străine seslelo
r. Aşia de ex. fură cheltuiţi :
35.287 lei pentru prefacerea spitalului din
Dudesci năpraşnicei b6le.
15.223 lefi la lazareturile țerei. .
E
_
4.303 surpatul
turnului

cel mare și porţile”

Monast,

Glavaciocul

Mai este.o cheltuială de :

și reînființarea lor,

28.355 lei pentru cumpărarea a 1.000 de exemplare
dintr'o Psaltire în trei volurne,
câle 30 lei exemplarul ”,
i
,
Din acestă sâmă se vede că în 1824—1825,
Eforia scolelor nu plătea nimie pentru
scolele din

judeţ.

|

In anul următor sma scâlelor ne arelă
schimbări în budgetul lor.
Veniturile ar
fi trebuit să fie aceleași

ca in anul trecut cu deoschire a
saldului în plus
bani ne cheltuiţi și rămași în casa scolelor
la Aprilie 1825. 'Totușii aceste venituri
sunt in
scădere, dupe cum se pâte vedea din anexa
de la acestă pagină. Suma veniturilor
este
numai 97.762 lei, 26
banţ.

Se cheltuesce acâstă sumă
ast-fel :
6.290 lei hursierului Simion
Mareu

instrumenturi pentru geomet
rie,

la Paris, din cari 2000

3.000 lei lui Petrache Poe
naru la Viena.

lei pentr n cumpărarea de

|
|

Acum
PRINEfrosin Poteca, s'a întors din str einătate și a fost numit profesor,
de la 1 Iunie
.
i
”) Vegi anexa preceden
tă,

:

Ă

.

,

—

43 —.

1825, cu 250 lei pe lună. In s&mă i se dice Efrosin Filosoful: Se vede deci, că erainst
cinat cu catedra de filosofie de la scâla de la S-tul Sava.
'Tot acolo este şi In Eliad, care are 16fă de 1. 500 Isi pe an.
.
i
Acolo și Costache . . .. de la 4 Septembre 1825 cu l6fă 9250 lei pe ună, Apoi şi un:
inginer cu 1.500 lei pe an; 2.000 de lei primesce Hariton fiul Doctorului Teodorache; ca
doctor al scâlei, cu tâte
că mai este şi Doctorul Panaiotache al scâlei cu 1.800 lei pe.an.:

- Tot la S-tul Sava e profesor acum și loan Popp, de la 1 Septembre 1895.
,
lerotei continuă a catechisi la Antim pe candidații la chir otonie şi “are l6fă 1.500 lei
pe an.
.
La $- tul Gheorghe Vechii nu mai € decât un singur profesor Chiriţă, cu 1. 200 lei
pe an.
La biserica Albă, de pe Podul Mogoșâct,
3
se inființăză o scâlă fncepătore, din primele.
luni 1826, cu un dascăl român, plătit cu 50 lei pe luna Ianuarie, Februarie şi Martie.
In fine, pe lanuarie-Martie 1826, se redeschid scoli, se redeschide, scolă la Craiova cu
Dascălul Stanciu, cu câte 125 lei pe lună.
Dascălului din Urziceni încă de la Ianuarie 1826 i se plătesce câte 125 lei pe lună.

S&ma pe 1825 —96, ne dă o informațiune curi6să : Musica, și în particulă cea bisericâscă, Ta un avânt extraordinar. Se înființeză în loc de trei sedle pe trei strade deosebite
ale Bucurescilor, pentru învățarea Psaltichiei, precum. era în sema anului trecut, scâlele
-

următâre :

al: sistermei nouă, »
+
3.300 lei lui Macarie Psaltul cîntocmitor cântărilor românesci
:
9.400 „ la patru dascăli” cântăreți şi anume:
600 lei dascălului Costache Chiosca » care avea scâla pe podul lui Șerban
600

600
"600

„

Vodă.
dascălul cântăreţ Constanâin, pe Podul-Terguluide-Afar,

„ dascălul cântăreț Ghiţă, pe Podul Mogoșsei.:
„

|

.

.

dascălul cântăreț, laucu Stan *, pe Podul Caliţilor. .

: Focşani,
Aflăm dascăli cântăreţi numiţi cu câte 300 lei pe lună și în orașele judeţene
),
Cerneţi
și
Jiu
Vâleea,
Craiova,
Pitesci,
ng,
Câmpu-lu
e,
. Buzăii, Ploesci, Tergovişt

petru întreDin sema anexată la pagina acâsta se păte vedea şi alte cheltuel făcute
-

inerea materială a scâlei de la S- tul Sava şi a a altoraa.

acel care neoarelă, că în acest
Un condeiii important, ce descoperina în îcâstă s&mă, este
|
an se introduce metoda mutuală în clasa I-a primară.

tatei
Se cheltuesce, prin Stolnicul Clinceanu. 2.000 Iei «pent u tipăritul imprumu
ei cu
ea
înzestrar
și
I-a
clasei
a
învățături» şi alţi 1.586 lei, 20 parale, pentru- prefacere
aparatele necesare la aplicarea metodii mutuale.
pentru dece
50 lei se cheltuesc pentru tipărirea foilor alelo- didactica ; „65 lei se dai
A
-.
. grarhatici românescă pentru sc6lă. .
*) D. L. Ghica gice,. că la dascălul
(Scrisori

către Alexandri,

Chiosea

se învăţa nu numat

musica, ci şi

carte

romândscă ă

pag. 51).

**) Despre Dascălul Stan, vei ce gice D. 1. Ghica, (Serisort. către e Alesantți,
P ae. 0.
D. 1.. Ghica, la pag.

***) Aducem În anexă, ceea-ce
a- Scrisorilor sale către. Alexandri.

gice despre

avântul musicei din Bucuresct

- a.

57,.

4
*

.

IE

În 1825 avem de inregistrat,
în istoria nâstră, înfiinţarea scâlei din Câmpina, în cur-

tea Disericei Adormirea

Maicei Domnului.

Grigore Bujoreanu

și Maridra Bujoreanu, in

1825, Iulie 3, daii averea lor la acestă biserică, unde ati clădit local special, ca să şâdă
în el Gmeni sărmani fără familie şi parte bisericâscă «dascălii să înveţe copiii de pomană». Vor fi un dascăl românesc și un dascăl grecesc. Se vor primi 30 de copii de fie-

care dascăl, copii săraci, «iar venind copii mai mult de peste 30....,
“la părinţii lor.»

să'şi îa plată de

Bisericei şi la scdlei lasă mai multe proprietăţi și venituri.
_
a

Din mișcarea lilerară a anilor din începutul

secolului al XIX-lea este cuviincios să a-

“mintim aci următorele opere :
1) Legiuirea a

Prea Inălţatului

|
și Prea

Pravoslavnicului

Domn și oblăduitor a tâtă

Ungro-Viachia, 16 loan Gheorghe Caragea V.V., cu tâtă cheltuiala D-lor Const. Caracaș
Doctor și D-lui Răducanu Clincânu, Biv-vel Stolnic și a D-lui D. 'Topliceanu Biv-vel
Sluger.
|

Acâsti carte a fost tipărită la 1818, la tipografia înființată de aceștia

lângă cișmeua

zidită de reposatul Mavroghene V.V., la șoseua actuală.
Vegi în anexă prefața acestui op”):

/

2) Jucăria norocului
sei istorisirea pentru principiul Mencicof, care pe vremea lui Petru-Cel-Mare a fost slăvit în Europa.
Acestă broșură de 125 pagine s'a tradus în românesce «cu Greşi-care adăogite
cuvinte,
„spre pod6ba limbei și a bunei înţelegeri, prin prea cucer. Protoiereu a tâtă Moldova,
Lazăr Asaki, în orașul Iașului, la anul 1816». Este un in 80 de migloc,
fără nume de tipograf.
_
Lazăr Asaki, tatăl lui G. Asaki, dedică lucrarea sa Mitropolitului
Veniamin.

Dăm în anexă prefața didacătoriă, din care se vede, cum pe când Lazăr
in Bucuresci la

acest an pleda causa limbei românescă, la Iași curentul
acesta exista maj d'inainte EN
3) Odă în limba românescă, tipărită în lași, la Octombre'
1822, de G. Asaki.

Autorul G. Asaki salută, prin acâstă odă, ce Asaki
o crede cea ântâiui în limba românâscă, evenimentul reinturnărei către ț6ră a dreptului
de a avea Domni pământeni. O
dăm în anexă *).
Di

4) Lucrarea cea maj importantă literară şi mai
ales cu referință la limbă, este cea de
mai mulți ani începută, a dicționarului în 4 limbi, care
se publică la Buda-Pesta, în universitatea de acolo.
a
„Dăm in anexă”) bibliografia generală
pentru anii până la 1828. Printre cărţil
e ori
manuscriptele deja cunoscute, din bibli
ografii anteridre, aci vom mai aminti
numa
i
pre
cele incă
neînregistrate in bibliografiile exist
ente.
Intre acestea vom cita următârele
:

a) Lucrările

|

|

poetice ale lui Daniil Scavinski ****
). De la el a rămas nceditată până in

„_*) Vedi anexa.
A
**) Vegi anexa corespundătâre,

E

|

SE

***) Idem.

"*%*) Vegi anexa de la acest
ă pagină.
|
*e%%*) Despre Scavinski a
scris Costache Negruzzi,
lu. VegI opere complecte
de Const, Negruzzi.
4

un articol

plin de umur,

relativ la biografia
..

2415 —
1889 o odă scrisă la ocasiunea
tombre 1825”),

căsătoriei fiicei Domnitorului

!

Ioniţă Sturdza, în 18 Oc|

V] «Loghica-care acum ântâiii s'a tălmăcit în limba. patriei, cu îndemnarea P. $. Mitopolit al Ungro-Vlachiei Kir Gregorie, în gilele bine-credinciosului și luminatului nostru Domn Grigorie Dumitru Ghica V.V.,

într'al patrulea

an al domniei Măriei-Sale.

Și

Sai tipărit cu cheltuiala iubitorului de D-geii Episcop al Argeșului Kir Grigorie, de care
este și tălmăcită» (80 Bucuresci,

în tipografia S-tei Mitropolii, în anul mântuirei 1826,

de ieromonahul Stratonic tipograful). In «Precuvântare din partea tălmăcitorului acestei
loghice» ce o dăm intrâgă în anexă, Ja acâstă pagină, Episcopul Grigorie trece răpede sub .
condeiii istoria literaturei române, până pe timpul lui, vorbind de lucrările Episcopilor de
Râmnic Kesărie și Filaret, (contimporani cu el), cari ati tradus și tipărit cele 12 minee şi

arătând că «Deci putem a gice, că râvna acesta a întemeerei Pravoslaviei în ţâra nâstră a
fost pricina zăbavei de nu s'au tălmăcit şi cărţi ale înțelepeiunei cei de afară, (ad. laice

V. A. U.), pentru ca să apuce înainte graiul ce s'aii gis : «Că începerea înţelepciunei este
frica Domnului.» lar întru acestă vârstă de vreme, când cei de bun nem boieri ai patriei:

românesci, mișcaţi fiind da iubirea căminului strămoșesc, ait bine-voit de a face predanie
și sciințelor filosofesci în limba rumânâscă»..... cacum, dic, întiacestă vârstă de vreme s'aii
ivitși acestă loghică a S-tului Ion Damaschin, tălmăcită
din limba elinescă de mine cel mai

jos numit patriot, carele și de nu m'am cunoscut în deprinderea altor destoinicii,
dar în
că
sciind
d'inainte
mai
încă
Deci
petrecut.
am
trudirea cărților limbei palriei, cu sațiu
unii din dascălii altor limbi, pâte de vre-o patimă' răpindu-se, nu lipsesc a dice, că cu
neputinţă este a se muta filosofia în limba rumânâscă, pentru sărăcia dicerilor și a numide am tălmăcit și pre cele mai

rilor, am pus (6tă osârdia

nelesnici6se

graiuri și - nume,

păzind de aprâpe pre înţelegerea tălmăcirei, pentru ca să remâe greșită și deşertă părerea
acelora, şi să arăte prin lucru dovedit, cum că tâte limbile fără osebire sunt indemânale ce
la tâte sciinţile. Că mai

mult place muselor a vorbi

în fieșce-care

nem cu limba lui, de

cât cu alta străină, fiind-că numai limba Patriei este destulă a invita pre cei ce doresc a
cu deslușire, și cum că fără limba Patriei nu numai puţin folosile sci, spre a le învăţa
|
târe s'aă arătat scdlele și cărțile, ci și fără nici un spor . .. . .
înce«inceteze, exclamă intusiastul apărător al limbei române, traducătorul logicei,
limbi,
altor
dascălii
la
de
sii
nouă,
teze dar de acum înainte sfiala accea, care se pricinuia
câte cincicari, precum am: dis se indărăcnea pentru câștigul lor, sâit de la cei ce învață
defăima
ași
spre
şâse franțuzesc, saii șepte-opt elinesci, și indată se umilă, căscând gurile
le
vremea
limba sa câ de patrie, fâră a socoti că pre ori-ce meșteștig şi pre ori-ce sciință,

cresceşi le măresce, când necurmat să pun în lucrare *)-»

în favârea muzicei in genere şi aAm vădut năzuinţele din ţera românâscă și din Iași
celei bisericesci în deosebi.

Incă din secolul trecut lăutarii formal corporaţiuni al cărora

staroste sâii vătat avea dreptul de a preleva unele dări

de la nunți și petreceri

*).

e de V. A, Urechia, 1887—88, pag. 138.
"*) Vegi Memorii presentate Academiei Român
,
++) Veqi anexa.
***) Vegl anexa corespungătâre.

— 116 =:
“G. Asaki, abia reîntors în patrie, a organisat pe a sa cheltuială, la 1817, un teatru de
societate, în salonul Hatmanului Cost. Ghica în Iași. Copiii boierilor Ghica și Sturdza ati
representat mai multe

piese în limba

română și francesă.

Intre actorii aceștia improti-

zați, cari încercă a introduce în lași gustul artei dramatice și a musicei culte, G. Asaki
numesce pe D-nele Șubina născută Ghica, Agripina Sturdza și pre Incovache Leon.

Adăpat la fântânile artei italiene, G. Asaki va aduce cu sine, de la Roma, nu nunal iu- |
birea musicei, ci şi a picturei.- Numai grelele evenimente, cari supravin la 1821 și apoi
dupe avenirea la 'Tron a lui Ioniţă Sturdza, îndepărtarea lui din eră, fiind trămis în 1822
agent al țărei la Viena, unde rămase 5 ani, întărdie punerea în practică
a frumâselor dorinți culturale ale lui G. Asaki. Răshoiul care urmă apoi intre Ruși și Turci
și bâle epidemice vor prelungi starea-de ațipire a culturei naţionale, atât în Moldova
cât și în țera
Muntenescă.
-

" Din decursul acestui

period. dureros pentru țeră am adus-mai sus unele

proprii totuși a ne arăta, că facla culturală nu a fost

cu totul stinsă.

informațiuni

Dar intre 1825 și

1828, afară de cărțile arătate in bibliografia aceştor ani și
afară de unele proclamaţiuni
„tipărite în timpul răsboiului, nu avem până acuta alte documen
te de înregistrat. 'Frecem
„deci cu Istoria nâstră, la. peri6da
de timp, care începe cu memorabilul an 1898.

CAP. II.
1s=s-as=o>

In curs de cinci ani cât G. Asaki

petrecu la Viena,

ca agent al Domnitorului Ioniţă

Sturdza, el descoperi și dobândi vechi documente originale,

prin care se constată, că că-

lugării greci de la Monastirea Trei-Erarhi șati fost apropriat și aii posedat în curgere de
peste un secol și jumătate venitul a trei moșii : Tămășenii, Adjudenii și Răchitenii, din ju-

deţul Roman, care moșii le-ai fost donat Vasile Lupu Vodă, se6lei. înființată de dânsul
la Trei-Erarchi. Reîntors de la Viena pe la începutul anului 1827, G. Asaki “i-a reJuat locul de director sâii referendar al scolelor, alăturea cu Mitropolitul Veniamin, cu
.
M. Sturdza și cu Costache Mavrocordat și a reînceput a lucra pentru scdle *).
In' «Ghestia învățăturilor publice», G. Asaki glice, că : «ln cursul desbinărilor' politice
între Turcia şi Rusia, cari. ținea în îngaimeală: interesele țărei, până la convenţia de
la Akermann, la 1826, scâlele publice, lipsite de tote midlocele, ati rămas închise în șir de

ș&pte ani, și profesorii se răspândiră afară din țeră, căutând alte îndeletniciri» **).
Acestă aserțiune a lui G. Asaki o aflăm eronată, Acesta s'a vădut din documentele a- |
duse în urmă, documente cari ne-aii ar&tat funcționând în Moldova un -numer de scâle.
.

In tot casul, Seminariul, seii scdla pentru catichisie, de la Socola, cum o numea hrisovul de la 1804, exista, or i-cu'câtă scădere va fi fost, și în anii imediaţi d'inaintea conven-

țiunei de la Akermann. Aci predaii dascălul Enache, Archimandritul Gedeon Proca, das-.
i ver- --.
călul Vasile Popovici (repăusat la 1827) şi pote vestitul Pralea autorul Psaltiriei în
se."

suri ,

N

In 15 August, 4897, se simte deja iîn Iaşi efectele reintârcerei lui G. Asaki de la Viena,

In adevăr, cu ocasiunea cercetărilor de către Divan a semilor diferitelor case publice, cercetare ordonată de către Domnitorul loan Sturdza, se face întrebare la- Mitropolie și despre venitul scdlilor, dupe vechile hrisove. La' data ce indicăm aci, Mitropolitul Veniamin
împreună cu alți boieri” din Divan,
isre :

relateză” lui Ioniţă Sturdza, prin anafora, cele urmă:

Că de la începutul: răsvrătirei şi până la S-tul Gheorghe a următorului an neci un ve-

nit de al scâlelor nu s'a strins; . .

Că scâla elinâscă a contenit cu totul;
Că venitul acestei scoli nu

s'ati mai putut aduna de la Mitropolie,- Episcopii,

AMonas-

„tări pămentesci, Preoţi, diaconi și monastiri Grecesci, din causa impregiurărilor grele
din timp ;
.
"” Că nu se scie de s'ati strins măcar venitul scdlei de la nete chiria dughenei
la ran*) In 20 Septembre, 1827, Domnitorul Ioan Sturdza răspltesce pe Gh. Asaki, ridicândul
tom. VII, pag. 96).
gul de Agă, din acel de Comis ce avea. (Vegi decretul dupe Uricar,

**) Vegi pag..13 a âcestul op.:
***) Istoria seminarulut Veniamin

|
de Cc, Erbiceanu,

pag.

55.

MS

=
N

“scdlei şi câte 500 lei din rusumăturile vămei, Ocna, Goștina, Desetina și v&drăritul. Nu
se scie la ce se va fi întrebuințat acest venit;
|
,
Că de la S-tu Gheorghe înainte Mitrâpolitul a pus iară in vigore dajdia preoților pentru scâle,
|
|
Acum Divanul propune, să se reînființeze scâla, însă nu în localul cel
ars de la Mitropoliă,.ci la Monastirea Golia, fiind mai potrivit. Influinţa lui G. Asaki
se vede îndată aci in
acestă anafora, care dispunând a se reinființa sc6la, altă-d
ată disă Academie, adaugă că
«să se aşede dascăli trebuincioşi spre îmvețătura scolar
ilor mai ântâiii în limba pa„triei şi apoi îm alte limbi ce se vor socoti, mai folosi
tore, dupe îndeminarea ceva avea
casa de plata lefii dascălilor» *).
Mitropolitul și cu Divanul mai propun Domnitorului,
prin-acâstași anafora, complecta"rea epitropiei învățăturilor publice, care era compusă
numai din. Mitropolitul şi Vornicii
M. Sturdza și Costache Mavrocordat. Domnitorul
numesce al patrulea

membru, pe Visternicul Costache Canta «bărbat potrivit şi în tot
felul destoinic unei așa Epitropii.»
Ioan Sturdza aprobă propunerile din anafora de
și evită de a-dispune în favorea scâlelor de localul de la Golia. Nu ezită însă a aprob
a predarea în scâle în limba românescă ”),
Cu tâte aceste lucrări, din “August 1827,
scâla nu "pote fi deschisă imediat. Atunci,
se pare, G. Asaki, presintă actul lui Vasile
Lupu, de la 1664, la Epitvopia scâlelor.
Epitropia interveni pe lângă Domnitor.
Sprijinită mişcarea

provocată de G. Asaki, de
bărbaţi ca acei ce erati epitropi ai scâlel
or, . ea ajunsă la isbândă, Incă in
5 Januarie
1828, dupe cum spune G. S&ulescu ”),
Domnitorul Ioniţă Sturdza ordonă și incuri
inţă
deschiderea scâlelor de la Trei-Erarchi, asupr
a anaforalvi Epitropiei din 1 Ianuarie 1898.
Din acestă anafora resultă că localul scâlei
Domnesci de la Mitropolie a fost prada
unui

incendii în vâra anului 1827 "şi

că epilropia în lipsa acelui local
a propus Domnito-

rului să se stabilescă-în localul monastirei

'Trei-Erarch

i, restaurându-se ad-hoc, o scolă
normală și gimnasiul. Acest din urmă
va rămânea la Trei-Erareli numai
provisori, până
se va putea destina gimnasiulu
i un anumit local, când apoi

numai sc6la normală.

în Trei-Erarchi va rămânea
N

Cursurile scâlei normale vor fide duoi ani.
Programa va fi urmăl6rea : Limba
românescă cu gramatica, caligrafia,
catichisis, aritmelica și niscai-va începătâre
învățături.
Cursul gimnaziului:

se fixâză pe patru ani cu următârele
materii : Limba latinescă,
«Maica limbei ndstre, care și de
câte nemuri se înveţă, ce nu
ai
altă legătură cu ea decât
a temeinicilor sale sciințe, precu
m și la totă megieșita Rosie
Și țera românescă să urmeză»
*) VedI anexa de la acesti
pagină.
**) Vegl anexa corespundătâre.
e
***) Vegi anexa corespundătâre.
i

ină cu cele-alte câte a înghiţit, a
Asachi .

Trei

tragedii

mistuie

a

întregi
BI

.
,
,

Pustiirile, sale şi Chiar peste faptele duhului; din-

Pa
mistuit și ostenelile cele de 12 aur ale
manusc
rise!
D-luiD. Aga George
'Treţ tragedii s!
haii Vodă. Vitezul (original
1 S'aă
ă) may ars încă o istorie
c urs
a Impărăţiey Romei, Versuri!
i
de Matematică,
:
lirice, Un.
şi o
preţuită, şi cu atâta mat culegere de fabule | Trebuie Să tânguiască literatura ostend
la acesta mult
mult, că trebuia să fie
D.
Aga
.
Asachi ca să dea Români
poezil Şi mat vârtos Trag
lor acest fel de
edia lui Saul trebuia un
duh ca al săi italienesc,
Și irum
i os în Românesce . Aces
câ să o traducă bine
t articol Pam udat
cu
trebuia

Din

ca

să trecă

«Curierul

vecuri

Românesc»

] acrămY,

ca să dobândim.e

No, 31, Vine

căci

?

2%/,

Iulie

1829,

am:

perdut,

âni
„Românilor,

corespond-nța de la lași,

a-ce
ceea

din 4 Iulie,
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Cursul gimnaziului se fixeză pe patru ani, cu următărele materii:
Limba latinâscă,
maica limbei nâstre, care și de câte n&muri se înv €ță, ce nu
ati altă legătură cu ea decât
a temeinicilor scle sciiuțe, precum și la tâţă megieșita Rusie și țâra românes
că să urmeză;
religia, filologia, biografia, logica, retorica, poesia, istoria, matematica, moralul,
economia
pămeniâscă și politicâscă, istoria naturală, archeologia, t6te acestea predate în
limba rcmânâscă. Pe lângă acestea, limba elenă. Când scâla se va mat uşura de cheitveli, se vot
învăța și limbi străine, în mod neobligatori ii, plătindu-se profesorilor din colisaţiu
nile Sco-.

larilor ce vor voi.
.
|
Inteietatea în scâlă a limbei române o indică anaforaua Epitropiei învăţ. publice dicând,
că este amui trebuitore cultura limbei norbivei nâmului în care se fac Stele rugăciuni, se tractarisesc tote pricinile, şi care este cea mai puternică

legătură

spre păs-

trarea şi îmbunătăţirea nemuluă şi îmsufleţirea de dragoste către patrie.»
Un alt motiv ce dă epitropia pentru a preferi limba română ca organ de invățăment
este căci in cărţile din limbi străine, tinerii nepraclisiţi put afla lucrari vătămătâre, fiind

acele cărți ca o cursă înșelătore.
De aceea Epilropia şi hotăresce, ca cărţile ce se vor introduce în scdle și se vor tipări,să

fie prealabil aprobate de ea, ca să nu coprindă lucruri nepotrivite cu religiunea și cu aşedăminturile Statului.
,
Pe lângă scolă se propune infiiințarea unei biblioteci naţionale șia unor cabinete de
colecțiuni sciinţifice.
Epitropia cere Domnitorului pământăân, pentru ca să se p6lă așada o scolă pământescă,

imulțirea veniturilor sedlelor «prin hărăzirea statornicelor mile Domnesci. și prin chibzuirea a se îmulţi şi dările ce erai indatorite a face monastirile închinate locurilor de jos,
în vreme ce imulțindu-se şi a lor venituri, cu drept și fără îngreuere pot împlini sporul
acelui analogon.»
:
O ultimă măsură propusă de Epitropie, prin anaforaua din 1 Ianuarie 1828 este luntă
din hrisovul scâlelor lui Gr. Ghica, din 15 Noembre, anul 1775. Se dispune, că tinerii
cari vor termina cursul de cinci ani al gimnasiului «şi vor avea bune atestaturi, să se
protimisâscă a intra pe la dvegătoriile Divanului,

Visterici şi a canţeleriilor pămen-

tesci, spre a le sluji acestea de resplătire, şi altora spre mai mult îndemn. >
“ La prima vedere, în acestă disposiţiune s "a pus originea functionarismulati în scola
română. Cu tâte acestea, decă astăqi sedlele nâstre pot primi imputarea de a pregăti numai solicitatori la budgete, pentru anii 1828 și cei următori, istoricul înțelege, că era o
condițiune de reușire a înființărei scâlelor și de naţionalisare a organelor administrative

și judecătoresci ale ţărei. .

-

..

Primii învăţători ai scâlelor reorganisate la

Trei-Erarchi,

at fost Iconomul

.

Constan-.

tin, lereul Ioan DI Vasile Fabian, €cel adus de G. Asaki, din Ardeal, la 1820, şi G. Seu-

|
lescu.
La 23 Ianuarie 1828, gice G. Seulescu, s'a deschis scâla normală la Trei-Erarehi.
Acesta a deschis acolea ântâiă un clas elementar dupe metodul lui Lankaster *).
La 1 Maiti 1828, G. Seulescu, semneză cu Epitropia un contract prin care se legă, ca:
profesor al scâlelor' din Trei-Erarchi. Acestă diferință de dată, se explică prin aceea, că
|
|
gimnasiul s'a instalat mai târdiii decât scola începătâre.
In adevăr, decretul lui Ioan Sandu Sturdza Voevod, pentru instalarea scâlei şi preala*) Este Ioan

Siliv:stru

de

**) Gramatica românescă,

care

laşi

mal

1833,

sus am

pag. 2.

mal

vorbit.

1490 —bila reparare a localului ei din Trei-Erarchi, este nuimai din 28 Martie, anul 18985,
- -Negreșit că lucrări prealabile se făcuseră de Epitrop. învăţ. publice. Așia în 4 Martie
1828

s'au încheat contracte cu profesorii Vasile Fabian,

Iconomul

Joan Silivestru. -Dăm acestea contracte în anexă *).

Constantin,

„5

.

Preotu

ă

|

„La 4 Aprilie 1828, țidula Domnsscă către Epitropie ordonă repararea localului de la
Trei-Erarchi pe comptul venitului monastirei, fiind acel local ars din anul trecut
și rui„nele primejdi6se pentru câte-va sute de scolari ce o frecuentă "").
*

o Stăruințele lui G. Asaki, pentru reorganisarea gimnasiului românesc
din 'Trei-Eratchi
„se păreati acum că vor fi încununate cu succes deplin, când iată
că evenimentele politice,
o nouă iinvasiune a muscalilor în principate, vin să împiedice în
mare parte mergerea mai

nainte a scâlei române.

-

DE

.

”

e

„.Rușii trec Prutulla 7 Maiii 1828. Sosiţi în Iași, ci vor să înființez
e spitale și deposite
“de răsboiti în localele:de la Trei-Erarchi și Socola. Pare că
numai intervențiunea energică
a Mitropolitulul Veniamin scapă momentan sc6la din Trei-Era
rchi de a deveni spital rusesc.

Lângă seminarul de Socola,

rușii stabilesc manutanţe, care ocasionară, apringendu“se, arderea seminariului și'a bisericei. Prin acâstă intemp
lare,se închise pentru mat mult
timp vechea scâlă patronată 'de. Mitropolitul Veniamin.

„„ “Ceea-ce focul făcu pentru seminarul de Ja Socola
, avea

neintârgdiat

să

o facă pentru
. t6te scâdin
lel
Moldov
ea, ba și pentru țâra românescă, 6pidemia ce neîntârgiat
sbucnesce,
în anul viitor 1829, bâla ciumei.
|
“În puţinele luni cât ati putut fiinţa scdlele din Trei-E
rarhi, în 1828 şi 29, ele arăta

că vor prinde rădăcină sănătâsă : publicul,
națiunea, - le urmăresce cu dragoste,

cu intusiasm.

A

aa

ba chiar

a

Cu puţine gile înainte de sbucnirea bâlei din
1829, s'a ţinut ântâiul examen la gimna„siul Vasilian: *
o
Ri
|
Iată darea de sâmă ce face o scrisâre din Iași,
de la 28 Martie, publicată de Eliad în
Curierul românesc No. 2, din 12/,, Aprilie
1829:
|
«0 scrisâre

de la Iași,de la 28 Martie,

descrie țeremonia se sa tăcutîn acestă Politie,
ântâiul examen dat în gimnaziul Vasilia
n, în St. M. a: Tresfetitelor, la 20
ale trecutului Fevruarie, care s'a făcut în chipul

da

următor. ... Eforii scslelor naționale din
Moldova,

Pr. S. Sa Părintele Mitropolitul
Veniamin, D-lui Marele

Vornic Costache Mavrocordat,
Dlui Marele Vornic Mihail Sturdza, at
poftit pe tâtă boerimea, la 19 Februariec
a să
vie a duoa-gli la

scâlă, la 20, Dupe adunarea eforilor,
și a celor mai mulți din boerii pământeni, Prea Sf. Sa,P. M., mai nainte de începe
rea examenului, a făcut în vederea a
_t6tă adunarea o sfințire, în

formă, a stegului Sc6lei, cu inscripția următ
ere : «O tu, Sfinte,
adevăr, lumineză-ne din Ceriă». Dupe
acâstă Sânţire, s'a început îndată cercet
area la fiecare clas pe rând, Răspunsurile cele
potrivite ale scolarilor la întrebările
profeso
rilor ai
“împlut de o bucurie și mângăere nespus
e inimile privitorilor, şi ati încredințat
publicul
pentru bunul metod întrebuințat de
profesori, și ati arătat invederat înlesni
rea, ce simte
„ tinerimea învățând sciințele în
limba
maicii lor. Dupe sfirşirea

-*) Vegi anexa dupe actul publica

-**) Vegt anexa 'la acestă pagină.
*+%*) dem

cercetării

t de mine în Anuarul înstr
, publice,
|

Prea

pag. 227.

Sf. Sa P.

*
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A, a împărțit însuşi premiile la scolarii cel mai silitori, șşi a îndemnat pe toţi tinerii fară
deosebire a se sirgui din tâtă inima la învățătură, ca să potă fi folositori patriei la vremi

cusiinci6se. (Iată pastor vrednic de turma cuvintătâre ce "i-a. încredinţat pronia ! Pastor
carele'și pune sufletul pentru turmă, iar nu cu turma sa, Pastor născut şi făcut în po-

„litie spre îmbunătățirea politiei creștinesci, iar nu venit din pustie'spre pusliirea poliliei...).
”

«La urmă de tot, D-lui D. Directorul seslelor din Moldova, Aga George Asaki, a cetit
un sonet făcut într'adins pentru acestă întemplare, plin de idei poeticesci fârte frumese,
carele s'a vădut și pe aici tipărit... . Acest gimnazii s'a întemeiat de Vasilie Vodă. Dar
fiind-că Monastirea în care se afla, e închinată la altă monastire grecescă, egumenii dupe
vremi aiă năpustit gimnaziul de tot. Dupe intrarea oştirilor impărătesci în
i
Moldova, luân-

du-se scola de la Socola pentru trebuințele arimiei, Eforii scâlelor aă prenoit monastirea
'Frel-Sfetitelor, și au așegat iarăşi întwânsa scâlă: Acum de o cam-dată se înveţă în acest,
gimnazii : alilodidactica, aritmetica, geografia, istoria universală, istoria bisoricescă, cati-

hismul, limba Îatinescă, rusescă și franţuzescă.. Numărul scolarilor se urcă până Ia 300.
Noi.ne socotim îndatorați a împărtăși tuturor românilor acestă vestire veselitâre, pentru
duot pricini : î. Pentru că frații noștri moldoveni, cu tote: necazurile, ce negreşit trebue
să simtă intw'acest. fel de viemi grele, tot mângâe, dupe putinţă, muzele, ca să indrăgescă
orizonul Moldaviei, și să însufle încai în inimile năpustiților strănepoţi ai marelui Traian
câte un scânteiti măcar de simţimenturi de patriolism, şi -de omenire, vrednice de aducătorul lor aici; 2. Pentru că noi românii din' Valahia, mai cu deosebire trebue să simțim

mai multă bucurie și să avem 6reși-care parte la folosul

ce va eși din acest gimnazii,

fiind-că duoi din profesori acestuia, Domnul Enache Halunga, și Domnul Andrei Moldo-

_veanul, s' aii format în sînul patriei n6stre, la sc6la de la S-tul Sava».
Până şi jurnalele europene sunt pline de răsunete despre entusiasmul
trecut examenul acesta de la Iași.

cu care s'a pe-

„Curiorul românesc, No. 11, de Liini 13/.ş Masti, anul 1829, spune :
«Gazetele Europei, sunt pline de însciințarea examenului de la Iași, pentru care și noi
am vorbit în No.2 . Gazetele Petersburgului, și a Franţuzescă, şi a “Academiei, în numerile cele mai dupe urmă cu mare plăcere vestesc silința şi buna ingrijire â fraţilor noștri
moldoveni, ei se silesc neîncetat a se imprieteni cu muzele, priă buna și statornica lor

căutare, pasurile lor sunt

înfipte și temeinice :ca însăşi

cugetările lor. Câtă mulțămire

trebue să avem când vedem, că n&murile străine caută şi la cele mai mici mișcări ale n6s-

tre, și cer să afle pricini ca să ne laude.»

Cu tâtă invasiunea muscalilor în principate, mișcarea culturală este atinsă numai in
unele puncte și ca, in genere vorbind, continuă activă și tot mai națională . în tote „pro-

vinciile românescă.
Anul 1829 este memorabil pentru apariţiunea mai multor. foi române.
Deja în 1817, Racocia K. K., translator*românese în Lemberg, publicase prospectul
„unei foi periodice, ce era să iasă pentru ântâiași dată în limba românescă.
dar
1892, 7, Carcalechi cercă la Buda, pentru 4a duca sră, să sectă o f6e românăscă,
nu

isbuti,

|

5
“Re
X
a
>
A
. 1827, |. Eliad vru să-scotă.o fe românescă, dar nu'ii aete voe ocârmuirea.
.

.

1828, Răpausatul C. Roset, publică la Lipsca câte-va numere din. „Fama Lipseeie
i
|
”
cea d'ântâiii f6e românescă,
1829, 10 Aprilie, apare: „Curierul vom.“, „Dacia Liter.“ se înșală -gicând că „AL.
bina*

lui Asaki, a apărut

mai naintea

„Curierului“, ” Albina a apărut

numai Ja 1 Iunie

1829, adecă aprope 2 luni mai târdii decât , Curierul“.
In primul număr al Albinei, gazeta politică-literară, de la 1
torul apel :
|

«Epoca în care trăim pârtă semne insușite și

Iunie 1829, gitim urmă.

vrednice de mirare ! Dorul învățăturilor

nu numai că înfrăţesce pe locuitorii unei ţări intru. câştigarea

acestei

moralnice avuţii,

prin care o nație se face-puternicăși fericită, ci încă și Gmeni neasemânaţi cu religia, cu
limba și cu legile sunt însuflați tot de aceeași simţire lăudată de a pofti unul altuia gradul deplinirei moralnice al învățăturei și al măestrici . . ... .»
George Asaki ar€lă apoi ce se face în tste țârile pentru cultură și esclamă :

«Oare putem noi privi la aceste lucrări urmate inaintea ochilor noștri fără a ne iotrista
că numai nația n6stră în cea mai mare parle este lipsită de aceste îmbunătățiri și inapoiată decât tâte nemurile Europei și decât multe altele ce locuesc pre cele-alte
părţi ale
pământului ?....,
a
a
»Imbunătăţirile şi înaintările minţei omenesci cum și cursul întâmplărilor lumei
le vor

cundsce Românii

prin

publicaţia

acestei

gazete, ce sub prea puternica

pavădă a imptr.

Rusiei, s'a privileghiat şi prin ajutorul evgheniștilor compatrioți
s'a înființat.
Albina rom., astă-gi ântcit vede, lumina gilei și tinerelele scle
aripi le cârcă în oste-

nit6rea sa călătorie; mii și mii de

flori cu felurite vopsele și miresme impodobesc câmpul

pre carele ea vrea să sbâre, însă numai acele flori
“1 vor fi plăcute, care "i aduce mană și
vindecare; de însăși blânda fire povățuită, se va feri de
cele ce sub amăgitâre frumuseţe

ascund farmec și venin în sinul lor,
,
«Asemenea și redacţia gazelei nu se va abate
de la acelea ce privesc către imbunătăfirea

inimei și a'minţei ; dogmele S-ici nâstre religie
ortodoxe,

legile țărei o vor povățui în a sa lucrare;

inșliințări

noscința sa, și învățături folositâre
vor coprinde

sevas către ocârmuirea și

adevărate pre cât vor ajunge la cu-

filele sale.»

.

Ă
„În primul număr, publică prima serie de
abonaţi, toți buieri, incepând de la cele mai
vechi familii şi chiar nume de câte-va
Dâmne, precum Catinca și Elencu Ghica.
Negreşit, Mitropolitul Veniamin și câți-va
archimandriți nu lipsesc în prima listă,
| pn aceata prim număr a primei gazete moldovene,
apare și fabula lui Asaki Albina şi
rântorul :
.
7

„ «Spune, spune mică-albină
„In cotro mergi acum irâgă i

|

Când a screlui lumină
Pe câmpii nu scânteiază, etc.»

. Din al duoilea număr, Asaki intr
oduce o rubrică, aceea a observaţ
iilor meteorologiee,
făcute la 12 ore din di, și numărul 2,
coprinde o nouă listă de abonați iarăș
i persâne cu
Xanguri

boieresci, în frunte cu epis
copul de Roman, Meletie.
| In numă
|
„ame
rul
: ul 3,£ anunță,ă, cacă insu
însuși
şi General-Majoj r Miri covici, vice-preş
edintele divanului
Moldovei, «preţuind folosul
moralnic ce +, a aduce nației
s
re
.
4
nâstr
3
i e p ublicaţia acestei gazele
RR
>
o
îi]
p a da n

redactici semnele

a se prenumăra.»

inaltej sale plăceri și ale indemnului, ai
bine-voit și însuși
o

-

Ia țâra românâscă „Curierul românesc“ al lui I6n Eliad, nu este singurul care imprăș-.
tie lumină, căci în curând vom avea a semnala

încercări de jurnalism,ca Muzeul naţio-

nal, Gazeta teatrului, Curiosul, homânia, Pămenteanul, Mozaicul,
Curierul de ambe-see, Vestitorul bisericesc, Cantovul de avise, ete.
Chiar și în Moldova, pe lângă

Albina

s'aii făcut încercări

apoi și ilustrul
|

cu Alăuta românescă, cu

Ozivis şi s'a publicat și Fdia sătescă.
Ardealul n'a rămas îndărăt. Şi acolo în curend vom avea a semnala: apariţiunea Foei
literară, Foei Duminicei, Gazetei Transilvaniei. Foia pentru minte, înimă şi literatură, va succede Foaei literare,
Dar despre acestea tote vom avea a ne -ocupa mai la vale la alte multe ocasiuni.
4

Evenimentele ce avem de notat pentru anii 1829, de pe timpul ocupațiunei vusesci, le
aducem in mod chronologic.
.
|
,
Li

Ia 1829, Mai, epidemia, care încă până atunci era la induoială, a sbucnit cu atâta furie, încât Sail închis şi tipografia, unde se imprima

«Curierul», adecă tipografia!Mitropo-

lioi. In numărul săi 10, de la 10/,„ Maiti 1829, Curierul "om ânest, publică insciințarea
următore:

”

«B6la ceea-ce până acum era la înduoială, atâta s'aii intins,

încât Sat inchis şi S-la

Mitropolie, unde să şi tipăresce «Curierul». Se face dar cunoscut.la toți rivnitorii prenumeranți, că suntem siliți pentru acâsla a

trage teascul de aci, şi dâca până

se. va aședa

aiurea, se va întempla să rămăe „vre-o gi de expediție, să bine-voiască D-lor, a crede şi a
erta un lucru, ce nu este greșala a nimului, ci numai a vr emilor, cari s'ai conjurat Să ai
jurat împreună), în potriva nenorociţilor. români.»
Cu tâte acestea, Curierul nu va încela și se va tipări aiurea.

In Februarie 1829, se stabilesce în Bucuresci de librăria Thiern un institut litografie cartă necunoscută în principate», dice «Curierul românesc» No. 37.
scâla din
“In Aprilie, acelaș an, Efrosin Poteca, er omonachul, profesorul de filosofie, la
Bucuresci, însciințeză din Pesta pe Eliad, care publică acesta în «Curierul românesc» din

"a, Aprilie, acelaș an, că a tipărit elementele filosofiei lui Ainechie, tradusă -din limba

grâcă și pe care traducătorul a predat o în scâla de la Bucuresci. Eliad adaugă:

acâstă carte, și să
«De accea, se face cunoscut de obşte, că câţi vor voi să dobândescă
să poftescă a se prenumă&ra
cilescă în limba maicii lor, ideile filosofilor celor vechi și noi,
la profesorii scâlei, și banii “i vor „plăti la cuvioșia

sa,

va veni. Cartea este intr'un
€
când

6 sfanți, în hârtie de rând,
"tom de 23 de câle în octav, mare. Preţul pentru un trup este

şi 9, în hârtie fină. Cartea e legată.» 3
Dăm în anexă prefața acestei cărți a lui Poteca.

-

— 194 —
*

O

notă caracteristică a mișcărei literare din 1829, este că scriitorii din tte trele pro-

vinciile române, încep a lega tot mai strinse relațiuni între ei.
năţionale nu mai lucreză cu totul isolați unul de altul ; „ei sei

pund ; ei sestimă.....

a

.

Aceşti : pioni at culturei
unul de altul; ei cores-

|

|

|

. Din acestă starede lucruri se va folosi nu numai, limba românescă, dar
și însăși naţiu-

„nea, care va păşi cu spor și consciință spre unitate. .

-“ Când în lași apăru «Albina românâscă» a lui G. Asaki, loan Eliad
în «Curierul» stă
românesc, din 11/,, Iunie 1829, vestesce cu sinceră bucurie
acâstă apariţiune şi des-

chide prenumerațiune pentru jurnalul din laşi.

Curierul publică încă și poesia lui Asaki

din primul număr al foiei Ieșane : «Albina şi trântorul.»
|
"Tot asemenea vom. vedea făcându-se la aparițiunea ori-căru
i jurnal, ori cărți, fie în Ardeal,
fie în ori-cave altă parte a ţărilor române.

”

Din mișcarea bibliografică din acest an, vom
aminti aci următârele :
Eliad în «Curierul românesc», No. 30, din
?2/3 Iulie 1829, deschide

prenumeraţiune
pentru un număr de opere ale sale. Iată însciințarea
lui Eliad :
„«Un curs de poezie și proză, Poetica lui Boalo,
în versuri, cele mai frumâse bucăţi,
din meditaţiile poetice ale lui Alfons de
Lamartine, traduse în versuri, precum :
Desnădăjduirea, Provedinţa, Lacul, Rugăciunea
de seră, Tâmna, Suvenirul și altele, precum
și
vre-o câte-va elegii
originale, sunt gata a.se da în tipar.
Dintr'acestea am alăturat cu foile

Curierului, spre a vedea cei ce vor
ției. Câţi din cinstiți prenumeranţi
numai. Banii îi vor plăti când vor
„Cele mai multe din aceste opere

voi să se prenumere, atât limba cât și
felul versificavor voi să aibă acâstă carte; îi rog să
mă însciințeze
primi cartea, al căria preţ va fi 10 lei.»
ni'aii văgut lumina gilei.

Un harnic învățător, care publică numerâse
opere pentu scâlă, este Grigorie Pleșoianu,

profesorul de la Craiova.

Eliad dând semă

Ie

ă

E

de lucrările din 1829 ale lui Pleșoianu,
în Curierul

26, din */.g Iulie, face și una din prime
le crilice literare *).
„Iată darea de'sâmă acâsta-a lui Eliaq:
|

-

românesc, No,

“

|

«D. Grigore Pleşoianu, profesorul
de împrumutata învățătură, din
Craiova, s'a întors
de la Sibiu, cu caligrafia sa în româ

nesce, franțuzesce,

grecesce şi rusesce.In vremea cât
a șegut în Sibiii, a tipărit și un
abecedar românesce cu franţuzesc
e, a tipărit încă și o isto-riGră adevă

rată cAneta și Lubin», tradusă
din franțuzesce,de la Marmontel,
La începutul
ei are o vorbire între un om al
trebi,
care
să
chivernisesce cu zapcilâcuri și
au
4
p
A
|
altele
tor insuși,e care. precu
, și între
.
u
vântaa e pot dice,
!
.

că ar fi fost un cap d'operă în
p
stilu
l cel plin. de
ris, şi de adevăr, dâcă autorul nu ștar
fi luat slobozenie, pâte cu dreptul,
mal desăvirșit haractirul acest
-ca să arâte
or fel

de 6meni, şi n'ar fi întrebuinț
at în vro trei locuri
vorbe, cari Xănesce urechia,
pe care în veci . . . .. trebu
e să o cinstim,»
|

*). Intre cele d'ântâiii
lucrărț de critică literară
ro mânescă vom aminti şi coresponde
Văcărescu cu Ioan' Eliade
nța lut Iancu
! din Iunie 1827, a
apropozit de un sonet scris de Văcărescu, relativ
pace, sonet publicat de.
Eliad în. Curierul,
la .

|

495

Lucrările didactice ale lu Pleşoianu, sunt: încuragiate de Etoria scelelor aţionale Tot

SI
.
Eliad ne. spune, că : '
«Cinstita Eforia se6lelor naționale ale căria mădulare sunt:
Ban C. Bălăceanu, Marele Vornic George Golescu, Marele

Prea S-ţitul, D.D. Marele

Logofăt Alexandru

Filipescu,

Marele Logofăt Nestor, și Directorul Obștese D. Constantin. Filipescu, pentru răsplătirea
_Ș

i incuragiarea la ostenelile cele vrednice de cinste ale D. Profesor

Grigore Pleşoianu
> ai
ŞI

luat din t6te cărțile sale, ce de curând le-ati tipărit, câte 20 de exemplare din ifiesce-care
şi le-ai hotărât a se împărți în dar la școlarii cei sermani din șcâla Craiovei, și deschidendu-se şi in Bucuresci scdlele vor urma iarăși asemenea.
-

«Lângă acest ajutor aii mai adăogat

încă câte 600 lei: pe fie-care an Ja l€fa cee până

acum avea, pentru profesia sa, D. Pleșoianu, >).

Logofătul Scarlat Tâmpeanul încă 'ŞI propusese să traducă o operă de literatură din
limba francesă, lată însciințavea ce dă despre acesta Eliad iîn Curierul rom.; No. 48 din”
25 Septembre 1829:
.
a
«D. G. Logofătu Scarlat Tâmpeanul, fiind unul dintre cet doritori de luminarea și înflorirea neamului românesc ati introdus din limba frantuzâscă în cea românescă, o carte”.
ce o numesce Curs de literatură, în care se coprind bucăţi livicesci, apologuri, alegorii, ritorica, bucăţi moralicesci și filosoficesci, pline de înțelepciune“ şi de chibzuințe inalte, din -

care nu numai tinerimea, ci și cei mai în vârstă pot dobândi învățături bune și departe
de năravurile cele rele ; tote sciinţele acestea sunt culese din cei mai i înţelepţi autori fran-.
cezi, cari sunt: Şatobrian, Bufon, Fenelon, Lessing, Bosuet, Masilon și alţii, cari ai scris . .

dupe vremi, pentru folosul nemului omenesc, inv jândul ; să umble pe căile” dreptăţei și
ale ințelepciunei,
Sa
|
«Deci, D. Tâmpeanul, voesce să dea Ja lumină acâstă carte folositâre nemului, dar este
trebuință de ajutor spre întâmpinarea cheltuelei tiparului, care vine câte 6 lei de o carte.
Pentru aceea se dă în şcire tuturor iubitorilor de învățătură români, ca ori-carele va dori
„să aibă acestă carte, să bine-voiască a se indrepta către însuși Tâmpeanul, la casa sa, pe .
Podul Calicilor, No. 2.289, să se prenumere şi să plătescă înainte banii, pe câte cărți va
voi să ia fieș-carele, ca printr'acest midloc să se potă înlesni cheltuiala tipografiei. Iar cei
dupe afară, sâii din alte părți. învecinate, de vor bine-voi, se pot prenumăra, cei de prin.
județele Valahiei, prin Dumnelor

d...

judeţelor.

lar cei. mai deparle, pr in cor espon-

deății ce pot avea aicea în orașul Bucurescilor.»
- La Buda în 1829, se publică Povăţuitorul tinerimei de p. Lazăr,
La laşi, apăru în 1829, un abecedar destinat scdlelor române, _

e

iai
3

Ideea naţională şi consciința originei, atât de puternică în “Moldova în secolii ane|
rioră, sunt conduse cu glorie de astă-dată prin bărbaţi ardeleni.
«
Din anul 1898, avem < Răspundere cum că româniă sunt adevărații strănepoță ai
romanilor» de Damaschin Bojinca, tipărit la Buda ”).
aCu ocasiunea resboiului dintre ruși şi turci, din. anii aceştia, atenţiunea Europei se
:) Curierul rom.
»*)

Mult

"nilor>,

din

cartea

şi în No.

53

_

13 Septembre “1829.

contribui la răspândirea

cată şi în Curierul
,

No. 45, “ain

ideel

naţionale

în

principate: lucrarea Tu Gr. Pleşoianu,

publi

Româal Albinei din 1829, cu titlul «Idee răpede” despre Istoria

«Intâile 'cunoscinţe.>
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trage asupra principatelor române. Se produc numerâse scrieri, mai mult sâti mai puţin
favorabile românilor, în acâstă ocasiune. Vom cita în anexă principalele cărți *). . -

“Către finea anului 1829 se găsi tipărite un'număr destul de însemnat de opere di-

dactice. *
„i
|
”
“Iată însciințarea: despre aceste opere din «Curierul românesc» No. 58.
|
«Filosofia,D. Părintelui Erosin Poteca, în românesce, Cele d'ântții cunosciuțe pentru
„copi, cu figuri, Caligrafie românescă, un Abecedar românesc, și altul românesc
cu franțuzesc, o mică istoridră, ' Aneta şi Lubin, de

D. Pleșoianu și Guamatica

românescă, sunt

aici, în Bucuresci, de vindare în destulă cătățime. Care din neguţători
de la orașele de
căpelenie ale judeţelor vor voi să aibă la prăvăliile Dumnelor de vingare
aceste cărți, să
se indrepteze către redacţia Curierului, de unde se va însciința
pentru preţ, și va putea
să primescă ori câte trupuri va voi.» |
"

-

In «Curierul românesc» No. 63, din anul4829, î5/ Noembr
e, Eli
a publicat
ad fabula

Corbul şi vulpea, care deveni apoi atât de tamilia
ră scolarilor români.
In No. 6%a aceleași foi, Ciocârdie, al duvilea Vist.,
publică o odă intitulată «Recunoscinţa “Valacliei». In acesta autorul laudă pe
impăratul muscalilor, dar și pe Franţa.

Transpiră în aceste.versuri, de alt-mintrelea nu tocmai
nemerite, ambele direcțiuni politice: iubirea unora pentru ruși și a altora pentru
Franţa.
Din direcţiunea acâsta din urmă vor fi negreș
it în curând și toți tinerii

, cari își fac edu" caţiunea în Franţa. La 1829 erau, dupe «Albi
na românescă», din Octombre acelaș an,
următorii tineri Ja studii în Paris: N, Balea
nu, C. Brăiloiu,1. Vlădoianu,' D. Golescu,

Alexandru și C. Lenși, C. Filipescu.

e

|
„Acești tineri, adreseză lui Ioan Eliad o serisâ
re de felicitare pentru publicațiunea. «Curierului românesc»,
în 4 Octombre 1829.

Iată acestă

scrisre,

acel an:

care o aflăm

o

i

a

publicată în No. 58 al Curierului,

-

28

|

Octombre -

|

«Bunule şi iubite compatriot
|
a

«Primeșce aslăgi mulțămirea ce prin acâstă
acrisore, iți dati tinerii români (câţi se află
in Paris) pentru Curierul românesc,
ce ai bine-voit a ne trimete. De prisos
ni se pare
„Să "ţi descriem câtă bucurie am simţit
toţi când am: vădut că se tipăresce și
în patria nâs- ră o gazelă. Destul este să scii, că
prin vinele
.

,

.

nâstre circulcză singe românesc, și
este cu
„neputinţă să nu ne bată inimile de
bucurie, când vedem și augim,că să
fie
lucrur
i
și așe-.
dămenturi mântuitâre

pentru patria, nâstră, şi cari inlesnesc
a se revărsa “luminile și cunoscinţele, cari contribuese spre fericirea
și folosul Românilor. Tipărirea în limba
românâscă a unei gaze
este le
negreșit intre cele-alte un midloc
deosebit a lumina pe fieșce-care
asupra drepturilor și datoriilor
sale. Și în tot chipul or Y-ce bun
român
este dator ați
r
mulțămi pentru buna incepere
ce ai făcut, s, c. 1
|
Suntem ai Domniei-tale,

- ca nişce frați,
Colesehi Soveatnie Margeală,
mitrache Golescu, C. Lenş,
IL.
A

|

*) Vedi anexa.

Alexandra Lenş, Nicolae. Bălea
nu, C. Brăiloiu, DiVlădoianu, Costache Filipescu»
.
E
Paris, 4 "Octombre 1829.

o
În fruntea acestor tineri păşea D. Golescu.
precede pre aceea a

Vedem acesta și din serisârea, care cu o Şi

tinerilor din Paris, mai sus adusă.

:

Publicăm întrâgă acestă serisâre adresată de D. Golescu lui Ioan Pliad şi pentru că
prin ea Golescu profetiseză cine va fi, nu târgiii,

Petrache Poenaru :

«Dămi voe, Domnule, a'ţi arăta în deosebită serisâre, sentimenturile. de bucurie şi de
vecunoscință ce am cercat, celind scrisârea care am avut cinste a primi. Tot-d'a-una îmi
aduc amintede strinsul prieteșug, care ne unea la Bucuresci, și îmi place crede că şi
Domnia-ta asemenea îți aduci aminte. D. Petrache Poenaru nu se afla în Paris când am
primit pachetul cu scrisorile Domniei-tale, și încă nu se află; așia am luat eti îndrăznelă
a face cunoscută gazela Domniei-tale, d'impreună cu scris6rea, scumpilor şi dragilor mei

compatrioți, cari toți cu o inimă aii voit săi ar&te printi”o

scrisâre via lor mulțămire.

Am trimis D. Poenarului hârliile ce “i-ai adresat, carele ' numai

decât "ți

va

răspunde.

Acest cinstit compatriot s'a jertfit cu totul la învățăturile cele mal folositâre pentru pămânlul nostru. Sciințele și meșteșugurile sunt tâte indeletnicirile sâle ; și acum s'a dus
să lucreze împreună cti scolarii din sc6la politehnică, o hartă generală a Franţei întregi,
Acest tânăr. este din toţi noi, omul care va face mai multă cinste patriei sale, și prin ur-

mare cel mai vrednic de cinstirea, și prieleșugul Domniei-tale, s. c. 1.
1829, Octombre 3.

Dimitrae he Golescu. »”)

Este de mare noroc pentru sedlele din Moldova apreţiarea ce dobândesce G. Asaki de
la Nisileff, preşedintele Divanului ambelor principate. Pulănd apropic pe acest ilustru băr-

bat, G. Asaki pledeză pe lângă el causa culturei naţionale.
Când se înființă, încă dupe ordinea lui Jaltucen, comitetul pentru redactarea Regulu-

mentului organic, G. Asaki a fost propus de secretar al acestui comitet.
In acest comitet, din parlea Moldovei eraii patru boieri, duoi

aleși

de

către Divanul.

Moldovei și alți duci: Vor. M. Sturdza și Cantacuzino Pașcanu, numiţi direct de către
Jaltucen. Din partea Munteniei, ce duoi boeri aleşi de Divan, fură Marele Ban Gr. Bă-.
leanu şi Marele Logof. Stefan Bălăceanu,

G.

iară Marele Vornic

Filipescu și Marele Hat-

man Alex. Vilara fură numiţi. Cei 8 boieri români se constituese în comitet, sub președința lui Minciaki. Secretarul boierilor munteni este Barbu Ştirbei.

„GG: Asaki plecă din laşi în Iuliii ”) 1829, ca să'şi ia postul de secretar al comitetul :
E

.

Moldovenesc, care se adunâ la Bucuresci.

holerei şi in
Deja secolele, la a cărora reorganisare Asaki muncise, sunt inchise din causa
gimnazii
de
localul
ruină
de
ameninţă
curând, la 14 Noembre 1829, un cutr emur mare
.

Vasilian de la Trei-Erarchi ,

=

n'a.contenil _

Cât a stat G. Asaki ca secretar al comitetului din Bucuresci, . Alb. rom.

sărace. No. 53 al Alb., din 28
de a apare în lași, dar numerile acestei foi sunt destul de

Noembre 1829, publică tratatul de pace de la Adrianopole şi actul separat pentru principate.

*) Curierul No. 59. 13 dSoemtre 1829,
-.) Vedi Alb. rom,, No. 11,

+0)

ae

bolți

de

is ax

a

din 4 Iuliti 1829.

Alb. 10m, No. so, din 17 Noembre

ale

ghimnasiel

1829.

! nâstre

a
:

”

Vasiliane . ..

;

pe alocutea sai

,
hâit,»

scrie

--

" Numerile Albinei române, în absenţa lui G, Asaki, apar sub

direcţiunea lui G, Seu-

lescu. Ele coprind abia vre-o două fabule în versuri și numai dări de sâmă oficiale de vie-

toriile muscalilor, ori despre

'Te-deumuri

pentru acestea, ori pentru aniversările mem-

brilor familiilor domnitâre în Rusia. In exemplarul «Alb. române»

pe 1829,

ce'l posedă

- Academia, cu'No. 4.599, Seulescu a însemnat cu numele
săi țâte articolele ce'i aparțin
și cari nu sunt de alt-mintrelea decât traduceri din

jurnale

străine,

sâii scurte

'semă despre mergerea bâlei din Iași şi din ţeră. -.
. i
”
Noi credem că chiar puţinele fabule publicate, sunt de atribuit lui G. Asaki.

dări de

+
,

"In dosarul No. 1 curent de la Archiva Statului, aflăm duoă acte ce le dăm în anexă
3),

“relative la o donaţiune ce face scâlei din Iași, de câte 500 lei
pe fie-care an, un grec nu-"

mit Temelie Tadela. Mitropolitul Veniamin,

dă sub-serinătura sa, o adeverinţă în limba

grecă; prin care constată, că în 7 Iunie 1828, 'Tadela a depus la Mitropoli
e suma donată.
*

In Ardeal starea culturală a rămânilor între 4800 —1898, este
în spor și calcă cu pași

"siguri pe calea deja croită *),
„

«Scolile Blasiului, ale Năsăudului

De

şi cele de “pe

marginile sudice ale Ardealului, deja

44 comune ale regimentului al II-leă de graniță”),

|

existente, stâruiră și produserăla români un curent favorabi
l scălei și instrucțiunel.»
Din primii ant af acestui secol al XIX, (între anii 1824—1825),
sunt scolile din cele

De mari consecinţe pântru cultura naţională din Ardeal,
şi de reflex pentru cea din
„principate a fost înfiinţarea la 1812 a prepare
ndei “române din Aradul-Vechiii. Acolo
se denumiră ca primi

profesori: oan Mihuţ, nemuritorul

Iorgovici şi Const. Loga Diaconovici.

-

Dimitrie! "Țichindeal, Doctor Iolt
i

|
„Cine nu scie de ce preţ a fost pentru români
dăscălia lui "Țichindeal şi fabulele lujy?
Alexandru Gavra, care urmă în scâla acâsta lui
Iorgovici, la mârtea lui, a putut scie
versuri nu tocmai armoni6se, dar n'a fost
mai puţin un pion harnic al culturei naţionale
.
Din scâla.ac

âsta preparandă de la Arad, 'eșiră
primii

învăţători sătesci, bine pregătiţi,

2) Vegt “anexa.
**) Vasile Gr. Borgovan, în «Spic
uire din ist. pedagogiei, din «Preo
tul român», 1886, pag. 183.»
***) In «Statistische skizze der
Siebenbiirgischen
Militir Griinze» de I. H, Benig
Mildenberg, Feld Kriegs-Sec
ni Edlen von .
retăr bei

tadt

1816),

la pag.

89,

ne

dă

dem K. K, 'Siebenbiirgischen
informaţiuny despre aședimin

General-Comando

(EHermanns-

„ţa. In regimentul I românesc de
graniţă, se gisiai, la 1816, $ scolf
normale nemţeșct, în Orlat,
i g, Vaida-Rece,îiSina,
Hatze
Kudsier,
V estem. Tohan şi Racoviţa, Aci
urmaii 370« scolari, la 1814.
gă aceste scoli, gice acest autor, se
găsesc şi mat multe scolit triviale român
esct, cart sunt urmate de scolari obicinuit
chisul

mare,

cetirea

pz2

mar mult iarna. In aceste scoly românesc
i se învaţă : religiuriea dupe: caticaligrafia

bucâvnă,

, cele
ce
4 speţiy, legile. scolare și un
„ Dupe autorul acesta, pe
vocabular nemţesc.
ja 1814, exist aii deja scoli
în regimentul al II-leă şi eraii mat
„celul d'ântâii. El spune
bune ca ale
încă, că scolile . din: regim
entele românesci daii mai bune resul
cele secuesct. (Weniper
tate decât
erfreuliche resultate liefert
die Vebersicht der Schulansta
Regimenten),
lten bei den Sekler|

—
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-

cari «toți ai pus fundamentul solid pe care se clădi și se mai clădesce

și astăgi edificiul

tor al culturei române. Gimnasiul din Beiuș și. fundaţiunea

săraci,

culturei românesci din acele părţi» *),
'
A
In părțile Bihariei sâu ale Crișului, Samuil Vulcan, începând de la 1807 şi trecând
peste data la care se opresce acest capitol al nostru, a fost ilustrul şi liudatul conduc&scolarilor

sunt cele

duot opere mari ale acestui neuitat episcop.
Graţie propășirei pe cale normală a invățătărei in scolile de peste Carpaţi, la 1820,.
G. Asaki va alla bărbați pregătiți pentru a lua profesoratul din seminarul de la Socola și
tot d'acolo, în curând țâra Muntenâscă va găsi demni urmași pentru nemuritorul G.
Lazăr,
Mişcarea culturală din Ardeal, pentru timpul de care acum ne-am ocupat, se resumă
in bibliografia timpului ce am dat'o mai sus, împreună cu bibliografia principatelor.
-

"

V, Gr,

Bargovan,

loc.

cit.”

”

Li

GAP. III.
18so

asaza

«Albina romântscă» din Iaşi, în No. de la 1 anuarie 1830, publică în frunte versurile
«Anul noi al Moldo-Românilor» .
Urările lui G. Asaki, in parte tot el va cerea să le realiseze. In aceste urări era negre- .

şit o parte atribuită și Rusiei. Puţini, forte puţini, erati pe la 1830, românii cari n'ar fi
fâcut ca și G. Asaki. Insuși Ioan Eliad în 1829, a adresat o odă mareșalului Dibitsch Zabalkansky, promițendu'i lui și Rusiei recunoscința eternă a românilor. Dibitsch răspunde lui Ioan Eliad, cu o scrisdre, de la finea lui Decembre

1829, pre care

o publică

- «Curierul românesc», în Ianuarie 1830, O reproducem aci, dupe «Albina 'rom.», No. 4,
din 23 Ianuarie 1830.
«Domnule,
câm primit versurile ce ai bino-voit a'mi. trimite, și am citit cu mulțămire traduce-rea lor, întristându-m& în aceeași vreme, căci n'am putut cu desăvirşire să preţuese tot,

meritul literar, necunoscând limba în care D-ta le-ai compus.
|
" «Impăratul Stăpânul met, a stipulat în măritul tractat mari folosiri pentru patria Dom- |
- niei-tele şi sentimentul de recunoscință, care însuflă versurile D-tale, cinstesce, Domnule, -

caracterul D-tale,

”

«Din partea mea, nu poftesce altă slavă decât aceca, căci am itvieşa cu scumpătale inaltele scopuri ale Măriei-Scle Impărătesci.
„«Primesce Domnule, încredințarea desăvirșitei mele slime».
Burgal, 25 Decembre 41829..
"Aceste laude la adresa Rusiei puteai

|
pe atunci să

|
se împace

|

|

.

Dibici Zabalhomshy.
cu patriotismul cel mai

ncînduoios românesc. Așia, în aceeași lună în cate Eliad și Asaki cântaii pe Dibici Zabalkansy, la Iaşi, de diua serbărel Trei-Erarchilor, se făceaii demonstrațiuni vomânesci în
memoria lui Vasile Lupu, fundatorul gimnasiului din 'Trei-Erarchi.

No. 6 al cAlbinei»

"publică în 30 Ianuarie 1830, un articol amintitor faptelor lui Vasile Lupu și o dare de.
semă despre mersul reînființatei. scâlci normale şi a gimnasiului Vasilian, până la inchiderea sedlelor acestora din causa epidemiilor.
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Tot asemenea Joan Eliad măria, în 13 Martie 1830, formatul Curierului românesc,
pentru ca mai cu inlesnire să servâscă culturei naţionale; dar în acelaș timp, el Eliad,
care nu târdii va face resboiii alfabetului chirilian, acum, pentru
pregătit litere nuoi «în asemănarea celor rusescă» *).

Curierul românesc a

*

Dar să trecem de la aceste consideraţiuni generale, a cărora importanță nu pâte să nu
o pricâpă lectorul nostru, la istoricul propriii dis al sedlelor in timpul ocupaţiunci rusesci..
.
.

In 4 Martie 1830, general Kiseleff, sub No. 1.680, serie Divanului Valahiei, că a întocmit o comisie sub președinţa Banului Brâncoveanu, având de membri pe Spăt. A. Ghica,
Hat. Vilara, Hat. Ştef. Bălăceanu, Clucier Stirbei și în slujba de “procuror, Coleschi Sovetnic Mavro.
|
|
|
”
Datoriile comisiei vor fi: 1) Să cerceteze tâte catastișele caselor făcăiâre de bine, până
la 4 Septembre 1830; 2) Să aducă întru descoperire cea de acum stare a acestor
case;
- 8) Să cerceteze tâte plăcutele lui Dumnegeii aședăminte ......
Comisia acâsta este chiămată să proiecteze îmbunătăţirea așegiimintelor
de bine-facere;
să împartă sume hotărâte pentru săraci, pentru spitaluri şi pentru aşedavea
de scdle,
cumpănite dupe capitaluri şi trebuinţa ce va avea acestea acuma.
Ofisul lui Kiseleff, hotărâsce, ca lucrările să fie terminate

până la finele lui Martie ȘI

«că trebile la comisie se” pot căuta în limba românescă, afară
din rapovtuiile către
mine /Kiscle[], care, fiind-că nu sunt tălmaci [adică cară
să le traducă în vuseseej, se

pot serie în limba franţuzescă,»

-

Şcolile se pot redeschide în primă-vâra anului 1830, dupe
incetarea bâlei. Posedem
budgetul, sei mai bine socotelile obștesci, de venitul
și cheltuelile seslelor din țâra romăncscă, pe anul 1830, cu începere de la 1 Aprilie
.
Socotelile scslelor obştesci de veniturileși cheltue
lile lor pe anul 1830, cu începere
de la 1 Aprilie acest an, în urma cercetărei socotelilor
anteridre, ne dati informaţiunile
ce urmeză :

”

-

|

A)

La venituri:

,

131.266, par.:37. Acestă sumă result din să
Lei
m

aflători în casă

49681,

banii preoților și ai diaconilor,

„12.000
ii

,

„

—

la 31

Martie 1890.
de la

7.848 inși din 4 eparchii, câte 7 lei
pe an. Aceşti bani se stringeati la
“Mitropolie în 2 câștiuri. Din totala
sumă incasată se vărsa 19.250 lei
la cutia milosteniei, pe tot anul.

— Banii ce se răspundea de monastirile

„din tâtă ţâra, dupe disposiţiunea făcută de I6n Caragea Vodă, cu fiie

oii

*) Alb. rom ; No,

|

30.093, par..37

23 din

1830,
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pecetluită

de suma

ce avea să dea

fie-care monastire.
Lei

26.000

„

—

Banii arendei a 15 moșii a monastirei

>

1.800

|
„

—

Glavaciocului.
Birul robilor monastirei Glavaciocului,

„afară de lei 300 'ce se dau epistatului, care stringe pe fie-care an

acest bir,
»

7.900

„

—

Arena tutulor moșiilor monastirei O-

„

—

Arenda a 2 moșii, Salcia și Bănescii,

„

—' Procentele Ja capitalul de 7.500 lei

a

bedeanul din Craiova.

4.300

„“ale seâlei Yonaşcu din Slatina.

„600

donați de
+

Total lei

dascăl și un doctor la orașul Pitesci.

134.374 par. 37

—

2 9408.:,

3

rep. Episcop Iosif Argeș,

ca din dobânda acâsta să se țină un
Se. scade din veniturile de sus, din
' darea preoților şi diaconilor morţi
peste an, și

330

3

—:

„

Cotroceni
monastirea
la
de
Neincasaţi
|
“și monastirea Motru. .

R&mâne venitul net : lei 131.260 par. 37 pentru
1830, la 93 Aprilie 1831.

anul scolar de la 1 Aprilie

-B) La ce servit'ati aceşti bană culturei publice ?
|

Se plătiră lefile următâre profesorilor scâlei din Bucuresci :

Lei 3.000 par. —
.
„ 2.000
„9.000

|
„
„

pr

—

—
—

»
„

1.950
600

„
„

»

1.875

pn

*) De

o

să ia darul
petiţiune :

an! trecuţi, (la

preoţiei.

de la 1 Aprilie până la finele lui

Simion Marcovici,

lună.
Decembre 1830, deci, câte 333 lei şi 13 parale pe
Profesorului Eufrosin Poteca.
„ Costache Moroi.
3

.

„Iosif Genilie.

—

„1250,
1.250

—
—

Profesorului

'Theodor Palladi.

3

In Popp...
>
„Gheorghe Popp.

|

|

onachul
de seminarii de la Antim, Erotheiti lerom

1831,

La' 1831,

Noembre)

era rânduit acesta profesor pregătitor a celor

Noembre, el reclamă
,

contra

lefei ce i sa

)
ze

însemnat, .p

E

«Către cinstita Eforie a secolelor
orânduit
că su nt acum trecuţi peste 10 ant de când,
-<Prin zmerita mea jalbi arăt cinstite Efori,
silinţă
atâta
pus
am
preoţiei,
darului
primirea
fiind de stăpânire, dascăl al celor ce se gătesc spre
căril nu vor voi a 0
ută,
necunosc
fi
va
lora
ace
şi ostenciă la acestă slujbă, câtă socotesc ci numai

,
cun6sce,
vremilor, -am
nd ei întemplările, strimtorările
«Prea cinstiţilor boieri, cât despre stăpânire socoti
adecă în 16fă,
i,
dascăl
alţi
cet-lde
nimic
Ă
n
stăpânirea într
fost mulțămit, nedeosebindu-mă însă
înţelepciunea şi | bună-voinţa
N
Iar acum, cân d la toţi dupe
A
nţă.
făce
trebui
a
când
,
i
eturi
merem
lemne și
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Lei

900

»

„
„

„1.350,

—

„

Ă

—:

„450,

Vasile Nenovici,

„

8375

Costache Poenaru,

„Barbu

—

Profesorilor:

a
—

„

S-tul

Gheorghe

o

deto.

Vlădoianu, deto.

.

Dumitrache, din Focşani *), Popa Preda din
Văleni-

de-Munte, Mihalcea din Urziceni, a câte 223 lei pe

a

» 1.350,

de la scâla

-

Grigore Pleşoianul, din Craiova.

',

—

| 675

„

Slovan

Profesorului din Craiova, Stanciu Căpăţinean
u, .

—

450

>»

PE

Vechii, pe nouă luni.

1.875

»

—

ună,

2

30

|

.

|

Gheorghie din Slatina.
»

Alexe din Slatina.

-

900 „ —
O
Nicolae din Tergu-Jiu și profesorului
Chiriţă Barbu
din Cerneţi ”),
:
|
|
|
Din condeele de mai sus, apare deci,
că la Aprilie 1830, pe lângă scâlele
de un grad
superior din Bucuresci și Craiova,
nu existati plătite din budgetul Siatu
lui, decât ștse
"scoli primare de judeţe. . Pe lângă
acestea se menținuse încă scâla
slavo
nă de la S-tul
Gheorghe-Vechii și aşia gisul semin
ar din monastirea Antim,
i
Tot pentru scopuri scolastice sat
mai cheltuit unele condee și anum
e:
Lei 2.700 par. — Casierului sedlel
or, Stolnicul Dumitrache,
„600
„ — Epistatului scolei,
»
600 „ — La duoi scriitori aj Efori
ei.
»

870

„.—

|
»

1.200

„

3.022

—————

Emeclicul, adecă tainul la 3 țigan
i rândași ai sedlei din Bucuresci,
câte

30 de parale de om pe gi.
|
— Lemne pentru sesla din Şerban-V
odă și seminarul de la Antim. — Repararea camerelo

„
,
.

*

r de.la hanul Şerban-Vodă ),

,

.

Dumneavâstră, stai îndoit lefile
, numat «ii am rămas nesoc
otit, "Pe lângă cele-alte nedâ
neci lemne, silit fiind de mila
ndu-mi-se
grămăticilor le cumpăr de la
mine. IJe aceea, cu zmerenie
Eforie, a face chibzuire ca,
rog, cinstita
de mat sunt trebuincios, să
fiii şi eii socotit, spre a putea
datoria mai cu destvirșire»,
a 'mi împlini
Ă
.
Al Dumneavâstră prea plecat,
1831, Noemvrie 17,
a
Icrotneiii.
*) La finele lut Decembre
1831, directorul .sedlelor
Efrosin Poteca, âmbla să
alt profesor. Dăm în anex
dea Focșanii la
ă actele din care se pâte
vede
a
-acâsta,
**) In decursul anuluf 1831
|
, orăşeni Cernăţeni reclamă
în contra. acestut institutor
către Eforia scâlelor, pe care
cu o petiţiune o dim în anexă la acestă
pagină.
**%) Fată adresa «Comisiei Revi
:
i
sică şi aşelăreă
Pi

.

Lă

ştesci,

din

1S3o,

Iulie

21,

cu

No.

«Exelenţia Sa deplin împuternicit

78:

IN

casei făcătâre de bine», către Efor
ia scolelor ob.

prezident al Divanurilor,

prin graiii poruncesce Comisie,
fără nat multă prelungire
să se deschidă. negreșit sc6la
ca
obştâscă, orânduind pentru
dată loc la banul luf Şerb
acesta de o cam
an-Vodă, Până va veni .
vrem
ea a se slobodi scâla de
Comisia dupe datorie face
la S-tul Sava,
Cunoscut, cinstiter Eforil, poru
nca Excelenței Sele a o
mal fără de zăbavă şi desc
pune în lucrare cum
hidându-se sc6la, să bine
-voiască cinstita Eforie
să raportutscă dupe cuvii
a însciința comisiei, ca
nță Excelenţey Sele, că
S'aii stverșit porunca.»
Semnaţi: Barbu Brâncove
anu.
Alexandru Ghica,
|
Ştefan Bălăceanu.
Scâla de
ciuma

ordonă

la S-tul Sava a fost
închisă din
şi resbelul încetase
şi Kisseleff, până

redeschiderea
.

gimnasiului la hanul
.

.

7

Şerban- Vodă

i

i

E

,

ital,

|

_—

185

—
No

Lei 6.200. „

—

Prefacerea
_

„700 '„ —
|
”
.
250 _s —

scâlei slavonesci şi de muzichie

din curtea SL Gheo

ghe-Vechiii, prin scirea presidentului.

„900

„

—

Adăugire la l€fa lui Chiriţă Barbu din Cerneţi, dupe cererea sa
că nu “I ajunge G00 lei pe an.
Corului de 12 copii care, cu psaltul Kiosea, a cântat la Sărindar
faţă cu presidentul, în qiua de S-tul Nicolae. Conducătorul corului ia 50 lei din acestă sumă.
Lui Ion sin Popa Pavel, scolar de la seminar.
. !

„9389

„

„
„.

—

Mindire,-perne, la scâla'de la Şerban-Vodă.

783:

—

Mobilier şi lucru de instalare a uneltelor „dupe

937

triană.
920 Daţi pe 50 de gramatice: francezo-românesci, de Grigore Pleşoianu.
„ Aceste gramatice s'aii împărţit la. copiii săraci din Craiova.

„

din

de exemplare

20 Pe 80

„

„9.792

«Mithologhii»,

«Mărimea

metoda “Lancas-

exemplare

80

Romanilor»,

80 dialoguri

30 gramatice francezo-românesci,

idem, 80 Biblioteci, de Stanciu Căpăţineanu și Grigore Pleșoianu. Aceste cărți sau împărțit la ucenicii sărucă din 'scâla de
"

„da “Bucuresci.

„ 3.200 „ — Trămiși lui «Chir Petrache Poenaru» prin. «Chi Zinovie 11; Constantin Popp» din Sibiii, ca să i se răspungă la Paris.
Cele-alte cheltueli privesc. întreţinerea pisericilor.: monastirea Glavaciocul, biserica

cân«
la psalţii, sâii
scâlei onaşcului, biserica Obedeanu şi 30.450 Iei se plătiră pe 9 luni
i
tăreţii următori, învățători de copii în arta muzichiei:

Lui Costache Chiosea, pe podul lui Şerban-Vodă.

Lei 450 par. —
„

450

„
450
„
„ 450
„
„ 450
„
„450
„ 450,
„
„ 450
n

Lui

—

.

Constantin,

pe podul Tergului-de-A fară.

— Lui Anton Pantalton, dupe podul Mogoșcei.
— Lui Dobre, de pe podul Calicilor.
— Lui Petrache Eliad, din Craiova.
i
— Lui 'Theodorache, din Focșani. ..
a
Buzăii.
din
— Lui Ghelase,
.— Lui Ioniţă Stoenescu, din Ploesci.

450
„ 450

7
„

—-Lui- Gheorghe Istrati, din Tergovişte.
— Lui Nicolae Pandele, din Câmpu-Lung.

450

„
„

—
—

„

„450

„450
*) Vidend

ap: —

Lui Nicolae Iane, din Pitesci.
cei.
ul-Vâl
Râmnic
din
Lui Costache,

|

.

E

”

,:

Lui Thoma, din Cerneţi (pe 6 luni )

acești vechi învățători
«Către

, ei reclamă Eforiel așa :
că noii profesori sunt mai „bine plătit
prea cinstita Eforie

Prea plecată jalbă,
orânduiţi

profesort de

muzică,

sunt

a sedlelor
opt ant : de

|
dile, cari în. acestă

diastimă

pentru

chiverni-

astădi,
precum şi până în Şi, de ss
scos destvirşit în sistema musicei,
r
estvi
n
- de vreme nu puţini ucenici am
a
pre
i
aice
a
nire ne îndeletnicim de
urmând. dreptei datoriei. nâstre, fără conte
e le
şâse e
se
1€fa
ţit
înmul
s'a
ni
nu
cea până acum,
„şire. Şi pentru ttă osten€la nâstră
. «Not de când sunteni

pe an, care acâstă

1€fă

pâte

judeca * înţelepciunea

D-vâstră

de

ne-ai

fost îndestul

cu venitul nostru,
ş cel. mal prost nu se pâte îndestula
sela nâstră; că în giua de astădi un rânda
din Qi în qila
jduim
nădiă
Ci
dnşii
cât
de
mal cu deosebire €
cu cât mal vertos nol, cari suntem
7
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Să aducem deosebirile budgetare Ja venituri
până la 1832, Aprilie 23. |

Ma
şi cheltueli

|

pe 1831,

de la Aprilie 2%, ,

A) Venitură: |

|
Lei 267.374, par. 17, este suma totală a veniturilor dacă se adună în acâstă
sumă
întrega cifră a veniturilor din anul trecut 1830, în sumă de 131.266
1ei și 37 parale,
Suma în plus la venituri provine din următărele condee :
Lei 42.681 par. — Darea de la preoți și diaconi pe 1831.
3

»

19.000
29.250

„
„

—
—

|
m

Banii de la monastiri,
Arenda celor 15 moșii a monastirei Glavaciocului, de
la 23 Apri-

lie 1831, până la 23 Aprilie 1332,

1.800

„

—

„600
»
1.900

„
„

Birul robilor. monastirei Glavaciocul,

—
—

4.300,

Procentele la capitalul de 7.500 lei ai seâlei Pitesciului,
Arenda moșiilor monastirei Obedeanu,

—

Arenda a 2 moșii a scâlei Ionașcu.

„

Din tote aceste condee, în 1831 se scad numai biruril
e preoților și diaconilor morți
şi banii 550 lei ner&spunși de monastirea Cotroceni,
total 2.723 lei și 23 parale; deci
totalul veniturilor rămâne de 227.074 lei și 17
parale. Dupe glăsnirea noului regulament, visteria țărei
începe acum a servi Eforiei o subvențiune anuală din care pe examenia din lulie
1831, a dat Eforiei 41.300. Deci, totalul
veniturilor în 1831 a fost de 268.374 lei și 17 parale.
B). Deosebirea de cheltueli în 1831 este : în
minus numai cântăreţul 'Toma din Cerneț
îni;
plus:
|

Lei 80.000 par. — Reparaţiunea scâlei de la S-tul
Sava,
i
!

92.500

,

»

428

„

278

»

»

6.300

„

—

„

„ai paharnicesei Elenca Crețulescu
.
— pentru plata „Gazatei.«

n
»

133

„

1.000.,

,

— Reparaţiunea scolei din Craiova, „aşedată..
provizorii la Biserica
Maica Precista.
”
— Pentru 16 semi-cercuri de fer și 46 table
mari de tinichea şi alte
16 mai mici care s'a trimis ca model la magist
raţii din 16 județe
pentru întocmirea scâlelor obştesci.
— GO de table mici de tinichea pentr
u clasa de caligrafie.

—

din porunca predidentului bursă de

studiti

în Grancia la 2 copi

la cinci candidați

și anume ; Gherasim Gorjanul, Mihal
ache Drăghici, Costache Stanciovici, Ion
Poenaru] și Vasilache J orj. .
S6ma cheltuelilor la 24 Aprilie
1832 dă un excedent do 78.588
lei şi 12 parale,
bunătatea

D-yostră,

|

Am

trăit

.

t

cu familiile n6stre în
cea mal ma re greutate, și când acum vedem
că s'aă sporit profesorilor
de împrumutată învăţătură,
iar
nisce fii străint, Pentru că
un părinte pe toţi fit săl
de
când osten€la unuia şi altui
a,
voiţi de a ne spori şi noă
o cuviinciâsă I€f, cu care
să putem de a întâmpina
Şi cum Duhul Sfânt v& va
neajunsurile nâstre,
lumina.»
|
:
E
Ă
E
AT D-vâstră prea plecate slugi,
18
ie
26.
: Ss Decemvrie 2
Costache Kiose,
|
Constantin Chioru, .
Anton Paannă,
.

*

Cu tâtă stăruința pusă sc6la din Bucuresci nu a putut fi redeschisă

în 1830; Numai

la finca anului 1831, sc6la fiind strămutată la S-tul Sava, profesorii .acester-scoli adreseză Etoriei raportul No. 9 (1831, Decembre 9), în coprinderea următâre :
Către

cinstita

Eforie

a sedlelor naţionale

Raport
«Cu mutarea nâstră la seola cea mare din S-tul Sava, ne socotim îndatoraţi a da în
cunoscința cinstite Etorii, că ar trebui, dupe tâtă buna cuviinţă, ar&tat publicului prinir'o programă învățăturile ce dupe coprinder ca regulamentului *) ai să se înveţe la scâla
centrală din acest oraş.
Acestă programă socotim că sar putea publica prin "gazeta obștescă și prin citirca pe
la bisericile orașului în Duminica viitâre.
'

Semnaţi : Ef. Poteca
Ion Popp
Gheorghiu Ioanid
Gheorghiu Popp
Costache Moroiu

.

a

|
a

”

Iată și programa anexată de profesori la acest raport :
» Programa de învăţăturile de Ia scola centrală din S- tul Sava
. Metodul lui Lancaster, j
a

Gramatica rumânescă.

III. Geografia.
IV.

|

Limba grecâscă, veche şi nouă.

V. Limba franţozescă.
VI. Limba Slavonâscă.
”
VIL. Aritmetica.
VIII.

Istoria universală *).

IX. Caligrafia.

Si

-

.

,

X. Pravila.

Eforia aprobă publicarea cerută de profesori pentru diua inceperei cursurilor.
*

acte de
Inainte insă de acestă redeschidere a scdlei de la S-lul Sava, sunt impor tante
1831. .
anul
pentru
publică,:
ucțiunea
instr
înregistrat, săvirșite de Eforie, cu referinţă la
rii de la S-tul Sava, îl reamintim în anexi,
» Acest regulament la care se "referă profeso
mulţimit cu programa pe ant a scâlelor,: Iată
**) Arh. Efrosin Poteca, director scâlelor, nu este
1331:
ce adresă trămite el Eforiei, în 26 Februarie

- «Cătie cinstita 2aforie a scâlelor
cAm

citit” otnoşenia

cinstitet

rilor şi am primit clasa IV-a,
lumit.

eforii,

1831;

de la 26 Februarie

unde este reînduită

am

vădut

istoria Sfântă şi istoria
-

şi regulamentul

învăţătu-.

neamurilor de obşte ale

duoă istorii nu se pot isprăvi numa! în«Ei am cinste a arăta cinstitei Eforii, Antâit că aceste
am alcătuit-o că, coprinde precum se vede, 52
tun an, pentru că istoria cea mat pe scurt pe care o
/

AS
In 12 August 1831, Generalul Kiseleff

i.

cere

Eforiei un

îi.

raport detaliat despre starea

scdlelor *).
a
a
o
N
ae
"Eforia comunică ordinul lui Kiseleff, către profesorii Ef. Poteca,
Moroiu și Simion Mar-covici, cari proced la redeschiderea scslelor și vestesc acâslă redeschid
ere în 8 Septembre
"1834. Scdla centrală, sii gimnasiul se așdă provisoriii in Hanul
Şerban-Vodă, precum
s'a pulut vedea din budgetele de mai sus.
ae
Ti 95 Noembre, profesorii sce6lei: Poteca, Marcovici, I. Popp,
Genilie, C. Moroiu, 16nid, G. Popp
şi' Al. Popp, cer Eforiei să se legă dintre ei, dintre profesori
români curați,
“n director al sedlei. Dânșii propun și regulamentul de
atribuțiunile acestui director ).
*

.

Forte importante sunt lucrările inaintate de eforie
pentru

deţe.

.

|

ă

deschiderea

de scoli în ju-

-

a
Cu otnoșania din 15 Septembre 1830, sub No. 23,
Eforia sc6lelor a seris Vornicici din
lăuntru*
a

|
«Fiind-că dupe organicul regulament urma a se
așega scole obștesci încă de la 1 Iulie, in t6te orașele de căpetenie a principatului, cu
a Statului cheltuială, și fiind-că acâstă întocmire a scdlelor.
s'a întârgiat până acum, din pricina năprasnicei
bole a holerei; acum,
Eforia, vădend că acest biciti Dumnegeese s'a ridicat
și că o linisce deosebită impărăţesce
intru tote, -fără cea mai mică întărgiere, se
grăbesce a împlini a sa datorie şi spre acâsta,
a luat ce se atinge de a 2-a însărcinare cuviin
cidsele măsuri, dar o mare împiedicare
la
„începerea învățăturilor în tâtă jera, este
lipsa de case obștesci, „destoinice a sluji de
seâle
.
în orașul de căpetenie al judeţelor. Pentru
aceea, fiind-că mai în tâte orașele de căpetenie urmeză'a se afla monastiri sâă mitâce
şi case monastiresci scii obștesci, Eforia
pe de
"0 parle, privind că cel d'ânteiiă folos
obștese și al adevăratei fericiri temeiii
, este înivățătura, iar pe de altă parte, luând mai cu
osebire în hăgare de sâmă, cererile
de scâle și
istorii

din

vechiul

testament

şi alte

52

din noul testament ; pentru
istoria neamurilor, am ales pe
ce este tipărită românesce:la Bucures
a
ci, în 4 tomuri, iar pentru istoria
şi a” Romanilor, voiă lua pre.a
Grecilor vechi
lui Goldsmith, în duo tomuri
pre care trebue să am vreme
măcesc din italienesce
să o tăl;- şi aşta pentru tâte acestea nu 'ajunge
un an al sc6lei. Al duoilea, artt
tet Eforil şi mă rog să bine-vo
cinstiâscă a socoti ceva de cartea
mea, de loghica şi ethică,
am tipărită eii la“Buda, cu 'vota
pre care o
şi cu îndemnul Prea cinstiţilor
boieri, ca si fie pentru scâlele
n6stre, care carte, acum dup:
cele ce am cetit în, regulament,
rămâind scâsă afară din scâlă,
nu sciu câtă vreme, eii pentru acâsta
socoti! a avea cinste 'și dreptate
de 'a mă ruga de cinstita:
„Etorie, să bine-voiasci a mi se
face o despăgubire şi a. primi
măcar şoo „de exemplare; ca
păstreze până când vor fi trebuin
să se
ciâse, Eu cu
uniilință rugându-mă, aştept
cinstita Eforie, al căria sunt
cinstit răspuns de la
prea! plecată şi osârduitâre slugă.»
i

lut Domeron,

3 Martie, 1831, .. -

n

-*) Eată acestă adresă:

Eufrosin Poteca.

|

a
Ofisul lui Iisseleff, cu No. 80
din 12 August anul 1831, către
Ziforia scălelor
asupra” scâlelor obştesct şi
-mY dea asupra acestel pricini
poftesc pe Eforie să
sciință curată atât dsupra lucruri
lor ce sunt acum în fiinţă,
asupra celor ce maf rămân
cât și
a se face dupe regulament,
:
oaia Ca
ee mal rose pe Eforie a lua măsuril
e, ceY sunt prin putință spre : aflarea Ia
mig,
ă
|

Aşi dori st mi se facă un raport
cu amărentul

aștige

vremea ce sa perdut din
pricina - încetăreY învățăturilor,
hind-că acest lucru este de
neapărată trebuință pentru
interesul obştescet învițătu
t6tă bigarea de sâmă şi
ri; Eforia va pune
graba cuviinci6să.
Eu
Deplin împuternicitul „Preside
Ia
nt al

Divanurilor, Gheneral Adju
tant, Kiseleff. +

:

/
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râvna învăpăiată a tinerimei, cu cinste, poftesc, pe
cinstita Mare Vornicie, să bine-voiască
a trimite cât mai în grabă poruncă. pe la toți ocârmuitorii
de județe, în coprindere, | ca aceştia să adune fieș-care în partepe locuitorii cei mai
însemnați ai orașelor de căpetenie

şi făcondu-se chibzuire obștescă, dupe părerea celor maj mulți,
să hotărâscă pentru scâlă
o căsă

în fieș-care oraș, si din cele monastiresci i obștesci,
iar nefiind asemenea case, să

se inchirieze de către orășeni o încăpere. destulă, adecă 3 oâăi,
pentru locuința a 2 dascăli, şi alte 2 săli măricele pentru învățătură, Dupe ce punerea
la cale a cinstitei vorni-

cii va lua săvirșire, Eforia plecat o rogă

să bine-voiască a o însciința,

ca să trimiţă das-

călii cuviincioși și să se începă învățăturile.»

Vornicia, cu adresa No. 1.100, din 26 Septembre, 1831, începe a trimite răspunsur
i *
de regularea de case la județe. Câmpu-Lungenii şi Cern&ţenii ati regulat case, deci
Vornicia gice că : «Se pohtesce cinstita Eforie ca să facă punere la. cale cu trimitere
a profe-

sorilor şi punerea
în lucrare a cursului învățăturei.»

MI

.

i

Puţina grabă ce pun magistraţii de a. da locale
de scâlă, obligă pe Eforie să înnocscă
cererea către Vornicie. Acesta, la 17 Noembre 1831 , răspunde Eforiei, că a reinuoit poruncile la judeţe și că sunt

gata de o cam dată case: de scâlă în Câmpu-Lung,

Râmnicu-Vâlcei şi Ploesci *).

-

|

Sa

Cerneți,

Pa

Dăm aci o serie de corespondențe cu unele judeţe, relative la organisarea secolelor pri-

mare **),

i
”

”

|

n

:

judetului Romanați

Ispravnieatul

27

N Cinstiţi Efori ai scâlelor,

”

i

No.113.

Maiă

1831.

|

|

|

Primind cu cinste otnăşenia Cinstitei Etorii, scrisă din 13 ale următsrei, și însemnată
cu No. 15, am văgut cele coprindătâre asupra cererii ce aii făcut unii din boeri, feciori
de loeră și neguţători, cu jalbă, dupe care ni-se trămite alăturata copie, să le orânduiască
un dascăl pentru învățătura copiilor

în limba românescă

alte limbi,

și

și cele ce se scrie

ispravnicatului să le arâte împotrivă, dupe legătura ce ati,să ție singuri asemenea dascăli
vredaici cu simbrii bune și cu tâtă odihna lor, i biserica Domnescă, cu tote, orânduelile,

Și cu cinste ispravnicatul face cunoscut, că vestindu'i pe toți de obște locuitorii acestui
oraș, prin pitac glăsuit'eu telal, dupe trei dile, când li s'a pus soro în di de sorbătore
să se adune cu toţii la ispravnicat, numai din'cei mai însemnați locuitor Lb boiarii ŞI pini

torii s'ati arătat, iar din prostime nici unul măcar ; și cei ce ail venii arătând netăgă-

duire la cele ce sunt. datori, ai dat aceste înscrisuri, făccnd rugăciune, ca atăt acestea să

se trămilă de ispravnicat la cinstita Eforie, precum şi rugăciune sa adaogă isp mica
din parteși pentru “midlâcele, Și nesupunerea prostimei, cari dâca ai făcut un pun dei

și ei, de aii văgut zidite curtea bisericii, clopotniţași odăile de scâlă îsa PAI aa al
de dascăl, care de limba lui cea prâstă românescă, are puțină, apoi soco
ca enicalul
împlinit datoria,şi mai multe povățuiri nu ascultă, mo Se tă i îi
dreutate artea

luând îndrăzuire, face dovadă că din băgarea de sâmă ce au făcu N £ Po
pros _
Doierilor şi neguţătorilur celor mai de fru nte la cererea şi rugăciunea ce fac asupra
Să
ȘI Begujetorilor,
din nebăearea de semă ce a arătat la chiăma-

timei; cunoscând mai vârtos pe prostime,

o

,

.
DR

"*)

Dosarul

No,

1.775,

din

Arhiva

Statului.

**) Copil din dosarul No. 10, din anul 1831.

i

De

|

o

|

-

E

|
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rea co li-s'aii făcut de cătră ispravnicat.. Pentru acesta, cinstita Eforie bine-voind a artta
milostivire asupra cunoscătorilor de datorie, facere: de bine obștescă,

va arăta

înlesaind

migiâcele prin cari, duoă bunătăţi pot cresce de odată, adecă pe de o parte locuitorii aceștia, rămânând tot în ceea-ce din vechime ati fost, şi pe de alta cu puţina mișcare a bor,
care din nesimțirea cuviinci6selor măsuri, o socotesc lucru mare, de o vor face, să se deplinescă cu tlă orânduiala și legăturile sub cari sunt: supuși, și care vor fi
folositâre mai
înainte lor de cât altora.
Şi
„
Către cinstita

Dimitrie Clinceanu.

eforie a sedleior

Plecată carte de rugăciune

«Duoă datorii netăgăduite și neaptrate, una însă a marei trebuinţe pentru
dascălii de
învățătura copiilor noștri, că le trece vremea și rămân neluminaţi,
și cea de al duoilea,
că dupe următârea linişte de împăciuirea marilor împărați,
să ne împlinim şi datoria sub

care ne cunâșcem supuși, cu a aduce dascăli la oraşul
nostru Caracalul, cu cheltuiala nsstră, locuitorilor moșiei Caracalul. Aceste, dicem,
duoă datorii ne-dându-ne loc de astâm-

părare, am orânduit câţi-va din noi locuitorii, pe unul din
noi D-lui Ioniţă Perieţenu, de
au venit aici în Bucuresci, pe vreme împotrivă, astă
primă-vâră şi cu grele cheltueli, numai și numai pentru a găsi acest fel de dascăl întemeiat
în șciințe naționale și cu limbi
străine, și dupe tâtă silința ce ati pus, nu ai putut
găsi, aflând lipsă aici în Bucuresci de
acest fel de dascăli. Martorii şciutori bine de acestea,
pot fi singurii D-lor profesorii al
sc6lei centrale din Craiova, Afosiu Stanciul Căpăţin
enu și A/osiu Grigore Pleşoianu ; pite
încredința acesta și D-lui Slugeru Costache Petrescu
, carele a fost rugat îndestul și prin

"graiti și prin scrisori de D-lui numitul de
sus, orânduitul din

partea

nâstră pentru pricina acesta ; de la care voind cinstita Eforie pote
lua aceste încredințătâre sciinţe,
Dupe ce am vădut că nâ-am zădăvnicit din tâte
nădejdile în pricina acesta, alt nu ne
mai rămăsese decât pe la începutul următârei luni,
am alergat către cinstita Eforie, prin
jalbă, de aici, rugându-ne să chibzuiască și pentru
noi, precum îngrijesce pentru tâte politiile,
să ne trămiţă niște asemănaţi cu dorinţa
nostră dascăli,

"I-am avut și "1 avemşi acum,

nu precum

este acel care

ci din aceia cari cinstita Eforie a orânduit cu sciiață în

limba naţiei şi pe la alte politit, rugând pe
de altă parte pe D-nu Sluger Petrescu a fi şi
însuși silitor pentru acâsta, și deosebit de
ceea-ce ar voi, să dea în puterea scrisorii n6stre 1cfă din partene, până la taleri trei
mii, bez altele din câte se găsesc pe Ja
casele nâste, înlesniri

de cele trebuincisse și ajutere; și
unde nădăjduiam a ar&ta și pentru
noi
nia acesta cinstita Eforie, vedem altele nenădăjd
uite, scris adecă hotărit către cinstitulproispravnicat
de aici, coprindător, că în

soroe de o lună,

mult ducă,

de nu ne vom aduce
dascăli vrednici și cu sciințe bune de învățături,
ni se va lua moșia cu șcirea 'deplinului
împuternicit prezident, dupe cunoscin
ța ce se va da acolo de t6tă
curgerea pricinei, de
către cinstita Eforie. Fierbinte rugăm
cinstita Eforie, nu numai să nu îugăduiască
a se
face Una ca acesta, lucru nenădăjduit toemai
acum în vremea Eforiei cinstitelor D-vâstre

persone, ci încă să bine-voiască

a lua cu denadinsul pronie pentru
a ni se trămite dascăli
dupe cum sunt orânduiţi pe la alte
politi i, cu plata de la noi orășenii,
fiind-că noi nu “l-am
putut găsi ;

şi deosebit fiind-că din cei împreună
cu noi. locuitori ai acestii moșii, parle
a
prostimei (care pretotindenea înţeleg anevo
e
dator
iile lor i), nu s'a unit cu noi, și nici -se
unesc, în nișce cuvinte
net& meinice și prost
e, precum este obiceiula unor așa 6meni de
așka stare, în cât la multe nea
ptrate cheltueli ale facerei curții
de zid, clopotniţii, odăi-
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lor de scdlă, la biserica centrală a nâstră, și altele, am dat numai unit mult, iar ei prea
puțin și alții nimic. Pentru aceștia ne rugăm fierbinte, să se supue prin stăpânire a se uni

cu noi la tâte cele deo potrivă datorii, subt care cu toţii suntem de o potrivă supuși, spre |
a împlini tote cele de trebuinţă ; când s'ar înțelege o nedreptate, să gicem aşia, pe lângă
acei neînțelegători să perdem şi noi cei supuși

și.cunoscători

datoriilor nostre,

strămo-

şeşcile lucruri, pe care nebântuiţi le-am avut din nem în nm până în noi ?
Semnaţi : Dimitrie Jianu, Stefan Jianu, Dumitrache Greceanu, Mihalache Jianu,
Petrache Deleanu, Nica Pârvuleţu, tretevistier,; Andreii, Prejbeanu, Boruzescu, Petre

Popescu, Ioniţă Cândea Poenaru, Ioan: Varlaam, Dumitrache Florovici, Pârvu Florariu, Dincă Vasilescu, Ioan Perieţeanu, Ioan Popovici, Mhhalache Moţea, Ioan

Kyru,

ş.c.; iar afară denoi mai sunt şi alții mulți, cari nu s'a întemplat aici, lipsind peafară,
dar sunt uniţi cu noi de o potrivă.»
«Printacest inscris facem cunoscut că noi cei mai jos iscăliți am audit şi am înţeles,
ttă coprinderea cărţii de la .13 ale următerei, cu No. 15, ce a trămis cinstita Eforie a

scdlelor, către cinstilul ispravnicat acestui judeţ Romanați, dar fiind-că mai urmeză și
- altele, pe carii le făcem cunoscute cinstitei Eforii printi'acâstă deosebită carte de rugăciune
pe larg coprindătere pentru tote, nu lipsim pe de o parte a iscăli acest'înscris unii, iar
pe de allă parte a însoţi cea-l-altăe.

,

o

|

|
”
o
NE
1831, Maiui 26.
Mihalache
Sluger,
Greceanu
Semnaţi : Dimitrie Jianu, Ştefan Jianu, Dumitrache

anu, Pelrache

Varlaam,

Costandin

Varlaam,

Nica Pârvuleţu, treti vistier, Boru-

zescu, Andreiii Prejbeanu, Petrache Popescu, Ioniţă Cândea Poenaru, loan Varlaam,
Dumitrache Florovici, Părvu Flovariu, Ioan Perieţenu, Joan Popovici, Mihalache Mo[ea, Ioan

Ryru, Dincă
Către

Vasilescu.
prea

cinstita

:
eforie

a scolelor

naţionale

«Noi bocri, boernași îi neguțători, împreună şi toți locuitorii din orașul Cerneţii sud
Mehedinţi, cu multă plecăciune, facem prea plecată ar&tare prea cinstite! Eforii, că dupe

ca la
intocmirile ce sunt făcute din partea stăpânirei, sub îngrijirea prea cinstitei Eforii,
copiilor la carte
fieș-care oraş în judeţe, să fie câte un dascăl naţional pentru învăţătura
şi oraîmpărtăşit
fost
ati
,
cântărilor
învățătura
românescă și altul dintre psialtis, pentru
acum
şi
precum
Eorie,
cinstita
prea
dela
șul nostru cu asemenea dascăli, cu plată delefă
u,
avem dascăl de învăţătura cărţii pe un Kiriţă Berbovici Brabeţean

iar dascăl de cântări,

mai trimițându-ni-se aldin vremea ce ne-ati ars oraşul, în L6t 1828, ai lipsit cu totul, ne
|
|
|
tul în loc.

re și trebuință având
Dascălul Kiriţă, ne-ati arătat, că fiinduti 16fa puțină de la Slăpâni
nu mai pote sluji,
scâlă,
in
copii
mulți
să mal aibă și un ipodidascăl, pentru că s'au strins
ne remâe copii
să
urmeză
de nu i:se va da simbrie mai multă peste aceea ce are, și aşa,

cinstitei Eforii, să arete milosfâră învățătură. De aceea, fierbinte rugăciune facem prea
i și județului post w să
livire și pământescă îngrijire pentru tinevimea și copili orașulu

bine-voiască, pe de o parte, să se mai îmulțescă

efa dascălului de Ivepăcura carbe cu

aibă înlesnirea de
aceea ce se va găsi cu cale, ca să potă să'și

ajuns, ŞI un ipoi : acei

și

i Mn
nu aci
ași întempina cheltuelile ce are. Şi pentru că dascălul Iiriţă dascăl ga oii de în
prea cinstita Eforie a se alege un bun
să se chibzuescă de către

țătura cărții românesci;

de va fi cu putință

să

şcle şi ca! te grecescă i Îr

ţoz

;

|

i
pentru cartea grecâscă i se va da de noi pământenii
taleri una mie duoă sute pe aa, din
venitul
sedlei elinesci, ce este afierosit de reposatul Medelniceru
Hagi lorgake

cum și pentru franţozscă, ne vom toemi cu dașcălul, părinţii copiilor, cu. Sererincanu,
ceea-ce vom

putea să ne invoim ; îi dăm dascălului și una-mie oca zaherea
i casa de ședere pentru în„vățătura copiilor. Asemenea cu umilință ne rugăm
să ne orânduiască și dascal de cântări
un bun psialtis, căruia iar și prea cinstita Eforie
“1 va .mai imulți I6fa, și de către orași „se va a talere trei
sute

pe an

din venitul bisericii

Domnesci, S-ta

Troiță. Prea cinstita
Eforie va bine-voi a lua în băgare de sână supusele
n6stre rugăciuni: și fără pendere de
vreme să ne învrednicim a dobândi amânduoi dascălii,
spre luminarea nmuluj și îndrăz„ .nim a gice, că nemuritâre pomenire veţi sâverși
cu acâslă părintescă ingrijire și în faptă
sprijinire.»
E
Prea plecaţi, supuși slugi :
|
Stefan Aiculeseu

Serdar, Stefan iuzserdar Jianu, Mihalache
. Ciupagea Sluger,
- Vtori: Logofăt Petre Burileanu, Vasile
Strâmbeanu Cluceru Za arie, tveti Logofăt
- Ioan Gărdăveanu.
|
ai
Me
Vechilii și din partea celor-alţi boieri
din: Cerneţi sud Mehedinţi.
Stamatie, staroste de negustori, vechil
și din partea tuturor negustorilor,»
Către

|

cinstita Eiorie

Prea plecată cereve,

-

a secolelor naţionale

|

i

|
„«Gândindu-ne la buna întocmire de
tote aședământurile politiceșci, de la
care va câștiga
palria nâstră o viitorime atât as noro
cită, pre cât strășnicia d'a se conf
orma toți dupe
noua organisaţie și de a se păzi prăv
ilele, va fi mai slăvită, și inalta stăp
ânire judecând la
exposiţia judeţului nostru, și
prin. urmare la nevoile și “pat
imile 'ce necurmat au cercat
mai vârtos orașul acesta, avem
cea mai dreptă nădejde, că cere
rea. n6stră va fi primită.
Noi încă dinaintea răsmiriței am
cerut la Cinstita Etorie un prof
esor dupe sistema cea
nucă, ca să deschidă și scâlă
obștescă în orașul Cerneţu,
care
cere
re primindu-se de către
Cinstita Etorie, ne-ati orându
it pe un Kiriţă Barbu;
sa şi deschis de atunci Greș
„Sc6lă, însă nu cu metodu
i-care
l ce cerem; care prof
esor. dupe ce că cu nici
dovadă despre meşteșugu
cu o faptă n'a făcut
l și iscusinţa sa, dar
de sunt 25 de dile, fără
și fără să aibă voia Cinstitey
de nici un cuvânt
Eforii, ne-ati:

lăsat copii în lipsă de. învă
nevegut din orașul nostru,
țătură, și s'aii făcut
Prea Cinstiţi Boeri Efori,
mila ce ne pătrunde, privind
mult decât 150 copil de
învăţătură, ce
la mai

s'a adunat în oraş, cu
să ne grăhim a pune înai
cei de pe afară, ne sileşce
ntea Cinstitet Eforii,și
a cere îngrijirea ce aţi avut
tru acestă tinerime, întocmind
şi aveţi penu-se și la acest oraș câte duoi
profesori, dupe cum sati întocmit la tâte județele. De
aceea fierbinte ne rugăm,
să ni se trămită profesori
spre a se întempina
cu sciință,
mai curând perderea
vremei la atâta tin
nici o educație, și dâcă
erime ce se rătăceşc
e fără de
nu se vor găsi acum de
loc amânduoi, să bine-v
Îîncai unul,
oiască a se trimite
|
!
a
Asemenea cu umilință
|
ne rugăm a ni se orându
|
i și un dascăl de cân
avut şi mal nainte ȘI vom
tări, dupe cum am
rămânea în cea maj adâ
ncă mulțămire şi rec
noștri patrioți și către
unoscință către bunii
cinstita Etorie, de păr
intesca îngrijire
Prea plecaţi slugi,
ie
|
iii
- Semnaţ

i: Stefan Runcu,
Petre Beliu, Ioa
JO n Grecescu, Mih
tie Călătescu biv-ci
alache
uş, Costandin, II
îst
esc
u, Stamate Sta
guțătorii

și locuitorii din ora
șul Cerneţu.

rostea,

Ciupagea, Exstra-

împreună cu toți ne7

—

Etoria urmărind pregătirea

443. —

caselor de scâlă, dispune ca cheltuiala pentru întocmirea

scâlelor, odată pentru tot-d'a-una, urmeză să fie» pe s6ma fieşce-cărui oraș; dupe ce se vor
primi respunsurile, li se va arăta ce material trebuesce pentru sistemul lancastrie. Li se
va serie a îngriji să aibă gata suma de scânduri trebuincise,' dupe felurimea și grosimea
lemnelor, ce li se va arăta de aicea, cu deslușire, cât și semi-cercurile-şi cercevelele deti-. .

nichea în numărul trebuincios, socotit „pe 8 băeți în fie-care din2 -paradosis. Eforia va.
trimite modele de semi-cerc și de cercevea. Aceste, modele. sunt deja prevățute îîn budgetele de mai sus.
«Cu acest chip,

dice Eforia,

îndată ce se va itimete de aici profesori,

aceştia găsind

"tot materialul gata pe loc, vor îngriji ca în puţine dile să se lucreze băncile, cum vor povățui și să se așege tote cele trebuincidse, fără a se pricinui perdere de vreme la deschiderea scâlelor,».
Eforia dispune ca scaunele să fie dupe metoda lancastriană şi dă planul unei clase "de
scolari, ast-fel :
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Tot mobilierul unci clase lancastiice avea să coste 520 let, 20 parale.

Intârdierea ce întâmpină Eforia înn corespondința sa cu judeţele, servindu-se de intermediul Vorniciei, o decide a se adresa, cu începere de la 20 Noembre 1831, (adresa către
Vornieie cu No. 49), direct

către isprăvnicii și către

sfaturile

orăşenesci,

despre tot ce

o om
privesce secolele «ce sunt a se imtocmi pe la oraşe.» Aceslă disposiţiune tori
su
,
1
3
8
1
an
acelaş
din
1.561,
No.
adresa
- nică Vornicii, care o aprobă, răspungond cu
„No. 94, .
pi

,

Pe de o parte Etoria «se preocupă de cestiunea localelor scâlelor judeţene și pe de alta
nu perde din vedere nici acel al 2-lea important factor. al sc6lei : profesorul SI institu
săi A
torul. Eforia a cerut profesorilor scălei secundare din. Bucuresci, încă n i
Profesorii
comande dintre scolarii cei mai buni, institutori pentru judeţe.

selei naționale

Geşi anume: Efvosin Poteca, Simion Marcovici, Gheorghe Ionid, Costache Moroiii, Iosif

144

=

ilie, Ton Popp și Gheorghe Popp, cu raportul lor No.

2, din

14 Octombre 1831, reco-

mandă Eforiei pe :

Dumitru Jianu

pentru Vâlcea

Mihalache Drăghici
Ion. Gherassim *
Nicolae Simonide

,„
»

-Dâmboviţa.
Judeţul Secueni.

.,„

Argeş.

Costache Jorj

»

Prahova.

Costache Petrovici
Gheorghe PesiacovDimitrie Constandin

„
„
„

Muscel,
.Jiu-de-Sus. Brăila.

N. Gheorghiu,

.

Ialomiţa.

îi

.

Dumitru Serghie pentru Elinesce la Craiova."

|

.
|

|

Prin raportul lor, profesorii sedlei naționale din Bucuresci, întrâbă
pe Eforie : 1) Decă

tinerii aceștia pentru a se îndemna să primâscă posturile, n'ar putea să
cumuleze și funcțiunea celui al 2-lea institutor (se hotărise. de fie-care judeţ câte 2 învățător
i). Profesorii

punea insă la acest cumul restricțiunea : «când însă va putea să
împlincscă treba lor
[ără a pricinui cea mai mică zăticnire la cursul învățăt
urilor.» 2) Raportul profeso-

rilor glice, că recomandații tineri mai ati nevoie să mai înveţe
«we-o câtă-va vreme la

"scolă, ca să se deprindă

cu

orânduială

împrumutalei

învățătură

şi alto» sciințe.»

Pentru ca să pâtă acești tineri stvirşi mai în grabă acâsta coste
trebuinţă neaperată a

părăsi tote cele-alte îndeletniciri», de aceea

profesorii r6gă Eforia

ca li se face o lefă

cuviincidsă cu care să potă, întâmpina trebuinţele hranei într'ace
stă curgere de vreme.)
3) Raportul mai cerea ca Eforia să grăbâscăa fixa lefi
statornice pentru fieșce-care învățător «că mu pot face nici o mişcare până când
nu se va hotări lefa fieş-căruia pe an,
cu statornicie.> 4) Paportul profesorilor mai gice-că
: «cunoscând prin audire că Iefa:
a 2 profesori de judeţ este de 3.000 lei po am,
socotesc cu cuviinţă : 1.900 lei, să se dea
profesorului,
care va învăţa cetitul şi scrisul şi 2.400
celui ce va înveța

iarăşi cu metodul lui Lancaster, geografia, aritmetica, catechi
smul, ete.» 5) In fine raporlul cere
ca lefile profesorilor de judeţ să se răspundă de
către ocârmuirea judeţeană respectivă. .
Etoria, ca răspuns.la raportul ce am analisat
aci, închee în 30 Octombre 1831, un jurnal (Dosarul No. 1.676, de la Arch. Stat., fila
13), în care dispune că : «pe totă septămâna dasciilii scolei din Bucuresci să se adune într'o
di şi ces hotărit. . . ca toţă împreună
închipuind un consilii, să facă

examen celor ce se von

avăta cu dorire de a
fi profesori la scolele de prin judeţe scii din Craiova
, . și fiind-că invățăturile la aceste
scole trebue să se urmeze dupe metodul lui
Lancaster, și să se asemene întru tâte cu duhul osebitului

regulament ce este intocmit *), de aceea : 1)
Profesorii Bucurescilor se vor
indeleinici a închipui proiect de învăţăturile
ce se vor cere de la fieş-care candidat,
spre
a fi dascăl la judeţ şi asupra

acestor învățătură și se va face aicea
examenul, Care dinbrânşii se va cunbsce destoinic i se va
da înscris, iscălit de profesorii ce
vor alcătui con=
siliul, şi în urmă

va fi primit

de a asculta cursul normal spre a
învăţa metodul lui Lancaster, dupe care mergând la județ să urmeze
învățăturile, 2) Cursul normal nu va ține
mai mult de duoă

luni. Candidatul de dascăl vă primi
câte lei 100 pe lună, într'acâstă
Vreme, din casa sc6lelor, însă candidatul
bez cursul. normal . va fi dator a
merge în tăte
„dilele,

ca să fie de faţă la paradosis de alilodidaetică,
atât la 4-a clasă, cât și la a 2-a șia

practisi, făcându-se monito
r între ucenici.
PNI
*) Vegt anexa corespung
ătâre,

Ă

45
3) Cursul normal va începe de la

1 Noembre şi va urma în tâte dilele. Dascăl al aces=
tui curs va fi D. Gheorghe Popp,cu 16fă pe lună taleri 200,
însă nu la aceste ctsuri când
este paradosis la A-a și la a 2-a clasă de alilodidactică.»
.
,
Eforii
Alexandru

Filipescu, Stefan Văcărescu şi Dimitrie

Stirbeiii dispun

finalmente,
că cuprinderea jurnaiului mai sus rezumat să se dea
cân cunoscința profesorilor scoleă
spre respuns la raportul dat Eforiei la 14 Octombre
1831, sub No. 2 şi spre a fi urmă=
tori, iar
pe de altă parte se va da;de către Eforie
în cunoscinţa ocărmuitorilor

de Județe, ca să se publiciucscă de obşte acestă punere la
cale, dându-se şi prin gazete.»
Conformându-se ordinului Eforiei, profesorii scâlei naționale;
în 148 Noembre 1831,

” raportâză Eforiei, sub No. 3, (dosarul supracitat, fila 25)
întocmirea ce ati făcut pria jur-.

nalul semnat de dânșii, la 8 Noembre. Ei dispun programa cunoscințelor
de cerut la exa-

mene candidaţilor de profesori de judeţe, Fată aceste cunoscințe :

Gramatica ;
o
.
Geografia politicescă pe scurt, adecă : impărțirea pămentului în staturi, orașele
de căpelenie, relighia și stăpânirea fieş-cărei țări, munţii, mările şi riurile cele mai însemnate.

Teoria numerilor întreg! şi a fvingerilor. Catehismul.

Eată tot bagajul sciinţific reclamat la 1831 de la profesorii, adecă institutorii din judeţe !
a
E
i
Ba chiar şi acest maximum intelectual putea să se facă în tel luni de gile, căci-pro-.
fesorii scolei naţionale, tot prin jurnalul, de care facem menţiune, dispusese că : «pentru
înlesnivea candidaţilor, se va face în scâla naţională din Bucuresci, un curs normal
al acestor sciinţe de către profesorii scdlei, cari sunt însărcinaţi cu densele, care curs
nu va ţine mai mult de trei lună,»
a
Eforia aprobă în 1831, Noembre 23,cu adresa No. 23, cele propuse de profesorii sc6lei naţionale, de cât adaugă a cere, ca

să fie exercitați candidaţii

și la practica

“Lancaster, dupe ce vor termina .cele 3 luni de studii.
A
Ast-tel sunt pregătirile celor d'ântti institutori de judeţ în țera românescă.
tei, cari învățară

metodei

,
Cei d ân-

cursul întocmit și metodul Lancaster fură : Jianu D., N. Simonide, Dio-

nisie Erodiaconul și Gh. Mălureanu, înscriși de la 4 Noembre 1831.

Ş

Dintre vechii învăţători de judeţe, cari pare-se că nici atât nu sciati cât se cerea acum

de la candidații nuof, se presenteză la examen Chiriţă Barbovici, ce a fost profesor la
Cerneţi. Eforia serie profesorilor să”] examineze «de formă» şi profesoriă sc6lei 'l examin&ză, in 29 Noembre anul 1831,

«numai pentru formalitate» dic ei. Atât era de mare

lipsa de personal didactic primar. pregătit i

Intre îmbunătățirile aduse la programa scâlei secundare din S-tul Sava, la finea anu-

"lui 4831, să nu uităm de a înregistra și introducerea limbei
anoase.
Profesorii sedlei

-6tă Eforiei im-

naţionale, cu raportul lor din 22 D ecembre "a
portanţa studiului limbei franceze.
Raportul lor (dosarul supra-cita , iila ! 31),
5 A amintind
sata o

că odinidră Platon scrisese pe faţada scolei : aMinbete
Gyewpetprizos
Se > Profeso= +
pâte scrie pe faţada ori-cărei scoli + « Cel ce na scie franţuzesce i etate
e
e. ainu cai

ii, recomandă pentru scolarii înaintați pe Simeon Marcovici şi pe
începători,

|

|

i

Jon
i

Popp p
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- Dupe ce vădurăm cum s'a procedat în “Muntenia la reorganisarea înv&țamentului primar judeţen și secundar din Bucuresci.și Craiova, 'este locul să amintim și despre actstaşi întrebare cu referință la Moldova.

:

.

Am vădut în capitolele precedente, cum atât în secolul XVIII-lea, cât și în primii ani din

celal XIX-lea, scâla moldovenâscă a avut o organizare superioră celei muntenesci. Veci-

nătatea' Moldovei, de țera relativ mult mai cultă a Poloniei, a înlesnit Moldovei propăşirea culturală, ce Muntenia nu o putea dobândi de la toți vecinii săi. Reorganizarea sc6lelor prin stăruința lui Veniamin și a lui Gheorghe Asaki și mersul acestor scoli până la finea
domniei lui Ioniţă Sturdza, sunt cestiuni pe cari le-am desbătut mai sus. Invagiunea rusâscă *
de la 1828, când deabea se redeschisese scla Vasiliană (7 Maiii 1828), apoi epidemia din
1829, epidemie care ținu până la începutul anului 1830), puse stavilă fatală mersului
înainte al reînființatelor și-reorganisatelor scoli: de la Socola şi de la Trei-Erarhi. Secolele
acestea se şi închiseră mai ales din causa bâlei*). Gheorghe Asaki, fiind numit secretar
al comisiunei pentru lucrarea regulamentului organic, petrece de la finea anului 1829,
până în primăvera anului 1830, în Bucuresci. Aci de sigur, Gheorghe Asaki, avu contact cu. bărbaţii, cări lucrati pentru învățământ în Muntenia; Năzuinţele din 1830 dela
Bucuresci, pentru a se deschide .scdla din Bucuresci și necontestabila protecţiune ce Ki” seleff dădea culturei „publice, a putut avea 6re-cari influinţe asupra lui Gheorghe Asaki.
2
>

Scolile din Moldova se redeschid mai anevoie decât cele din țera românescă. G. Asaki
se întârce de la Bucuresci la Iași. la 7 Aprilie 1830, dimpreună cu M. Sturdza și Vis-

“ternieul Iordache Catargiu. La 46 Aprilie. sosesc de la Bucuresci în Iași şi cei-alți duoi
boieri din comitetul regulamentului organic: Vist. C. Cantacuzino și la 18 Aprilie Vorn:
C. Conachi",
--.
NE
.
Conachi era amicul lui G; Asaki. EL ajută încă din Ianuarie 1830, publicarea cAlbinei românescă», abonându-se la un număr de 10 exemplare,
a

„Cum sosi în lași, referendarul scâlelor se” pune.pe lucru, pentru
a redeschide scolele.

In 13 Aprilie 1830, se publieă de la Direcţiunea învăţătavrilon

ciințare :

,

E

.

IE

publice

cc

următârea îns-

Si

«Prin Dumnegeeasca îndurare”şi sirguinci6sa lucrare a guvernului, curmându-se
răul

omorâtârei bâle,

ce ati certat,

pentru

care se închisese

scâla naţională,

acuma din po-

runca Epiiropiei învățăturilor publice, având a se deschide și scola, se face
sciut tuturor
scolarilor. şi stipendiștilor; cari aă în gimnasiă locuința şi hrana, cum și
acelor ce vor
urma de acum înainte, că la 1 Maiii viitor se va începe cursul public
al învățăturilor

orânduite, în monastirea S-ţilor Trei-Erarchi» ****),

|

E

*) Despre încetarea” bâlei în laşi la începutul
anuluy. 1830, -se citesce în <Alb, rom.» No, 3 din
19 Ianuarie acelaș an: «La 5 ale acesteia, din orândui
rea In, *Ocârmuiri, dupe o aprâpe de duot
ori făcută total revisie, Sati publicat, ca să se deschidă orașul şi
t6te dughenele cele de 3 luni închise,

ce este o urmare

a încetării

răului omortitârei

buințate în aceste primejdi6se împregiurări
apropiată

bâle, prin sirguințele

şi strînsele

măsuri între-

acum de stârpire.»

) Seminarul de la Socola a fost închis din causă, că la 22 Iulie 1830
ai ars împreună cu: mo-

nastirea, din causa manutanţiunei rusesci,
(Alb. rom., No.
***) Alb, rom, No.:26, de la ro Aprilie
1830.

****) Alb, rom, No. 27,

56,

din 24 Iulie 1830).
.

:

|

”

Ma
O-altă insciințare publică G. Asaki, ca referendar al
scâlelor, câte-va gile dupe aceea, la
929 Aprilie 1830, prin care dă o nucă impulsiune studiilor de'la gimnas
iul Vasilian:

|

cEpitropia învățăturilor
lor sale de a imbunătăți şi
învățături, ati luat aminte
sciința legilor chipurile de
dregătorii ale Statului.

a«Gimnazia Vasiliană,

.

|

,
|
naţionale a Moldovei îngrijindu-se, dupe mărginirea miglscea spori ramurile învățăturilor publice, afară de acelea ordinare
şi la neapărata trebuință și folosul de a îndemna doritorilor de
a o câştiga prin metod înlesnitor, spre a o aplica la deosebite

Drept aceea,

privind .la vrednicia

și deplinătatea învățăturilor

D-sale legistului (Nomicos) Chr. Flechtenmacher, din Transilvania, care în curgere de 18

ani D'a încetat a da aicea publice dovedi de cunoscinţa legilor, fiind asemenea

și la alcă-

tuirea condicei politiceșci împreună lucrător, Epitropia împărt&șindu'l cu titlul de profe-

sor extra-ordinar al gimnasiei

Vasiliane, l'a împuternicit a deschide

în lirmba românescă ,

un curs pridevat
sciința legilor române, ce se va încheia în diastimă. de duoi ani, pentru un hotărit număr de tineri, din starea boierâscă, cari vor îndeplini condiţiile pentru

aceste statornicite.

a

:

a

a

dâşa dar, iubitorii de acâstă sciinţă, să arăte dorinţa lor în scris către Epitropia scâlelor,
de unde, prin Direcţie, făcându-se mai ântâiii cercetare de însușirile cerute ale ascultătorului, se va orândui către profesorul legilor, unde părinţii, sei mai marii tenărului să is-'
călâscă în f6ia ascultătorilor, cu îndatorire de a îndeplini numitele condiţii, a cărora cuprindere se pâte vedea la cancelaria Direcţiei gimnasiei». Asemenea extraordinar a sepa-

radosi Epitropia a orânduitși acestea următore :
Mi
|
- Limba grecescă prin D.. Căminar G. Terapianul, care o va paradosi de 3 ori pe septămână: Luni, Miercuri şi Vineri de la 11 până la 1 d.a.;
Limba franţuzescă se va: paradosi în.tâte dilele de la 4—6

d. a.;

Limba russcă se va paradosi de D. V. Peltichi, de 3 ori pe săptămână: Marţia, Joia și

Sâmbăta, dela 11—1d, a.

E

SE

Spre inlesnirea învățărei acestor limbi străine, atât gramatica cât şi tablele se vor tăl-

măci în limba românescă. .
a
|
|
|
Invăţarea însemnărei planurilorva urma Lunea, Mercurea și Vinerea, de la1i—1 q.a,,
prin D. G. Filipescu.

N

Afară de acestea se pâte în
Aga

-

privat
gimnasie
în
t limba germană și musica vocală.
văța

re
ale Moldovei.»
G. Asahi, referendarul scdlelor

laşi, 24 Aprilie 1830).

*

Riseleif a cerut în Maiii, atâtîn țâra Românescă, cât şi în Moldova, (de la tâte Epuo
cdurile
piile caselor. publice) socoteli pentru întrebuințarea veniturilor Şi de ai

Ja acea dată. Intre aceste Epitropii de case'publicese numără : scolele, spita

e; p

s'au trimes în cercetarea Comisiei ad-hoc (de cercetare a semi or er
: tor
- obștesci). In15 August 1830, comisia acesta serie Epitropiei soslelor, cu adresa o
:

«Comisia acesta încheind cele d'ântâiii lucrări ale sele spre a le ÎN
vlisire către Inalt Ex. Sa Imputernicitul prezident și urmând ca acâstă i

„_*) Alb. rom. No. 33, de la 4 Maiă 1830.
**) Alb. rom. No. 39, de la 25 Maiii 1830.
***) Dos, No.

1 corent de la Arch.

Stat.

ue
iere

;

— 448 —.
rii mai ântâii să se tălmăcâscă în dialectul rusesc, cât de îngrabă, spre împlinirea dato'7iei acestia, apoi spre plata tălmacilor ce s'a găsit, acestă Epitropie va da 10 la sută din
veniturile casei, spre mulțămirea ostenelei lor, întru. cea fără nici o întârgiere gătire a
hârtielor acestora și acești bani ei va trece în socotelile cele-alte a Epitropiei in s&ma ur„mătorului an, ca să se scadă.»
Ii

Abia avu timp G. Asaki să pună în mișcare scolile din Iași,
silesc să absenteze din Moldova pentru mai multe luni, mergând
venă, trămisă de țâră la St.-Petersburg. Asaki însoţesce pe Vorn.
al Moldovei; din partea ţărei românesci merge Hatmanul Vilara;

Maiti 1830.

|

Aa

iată că impregiurările "1
cu deputaţiunea moldoM. Sturdza representant
toți aceştia plecă la 13

|

:

Numai la 21 Noembre 1830 se întârce G. Asaki din Petersburg, la Iași, împreună cu
Vilara *), iar Vorn. M. Sturdza, revine numai la 25 Ianuarie 1831.
|
In lipsa lui din țâra, scâlele din Trei-Erarchi continuâră, cum continuâ și f6ia lui aAlbina româneșcă». Mișcarea era dată și încă din Ianuarie același an 1830, sai
putut ve- dea, că deja existaii în Iași bărbaţi.cu simţiri românesci în stare a
urmări lucrarea națională a lui G, Asaki. D'abia încetase epidemia și la ocasiunea
serbărei hramului TreiErarchilor (30 Ianuarie), cAlb. Rom,» publică articolele despre Vasile
Lupu. In acest
articol *) mergea până a sublinia cu laudă entusiasțică încercarea de
a uni ambele princi-

pate «Mântuitor lucru lăsat la altă epocă şi la mai puternice midloce.»
Amintesce de
aducerea mâştelor S-tei Paraschiva și mai ales înființarea scâlei
domnesci sub nume de
gimnazie; face istoria acestei sc6le, și reînființarea ei prin stăruința
lui Veniamin Costa-

che, a Vornicului Mihail Sturdza şi Hatmanului C. Mavrocordat,
epitropii scâlelor naţio-

nale și prin purtarea de grije a referendarului Aga G. Asaki,
dând semă de învățăturile
din noua scâlă de la Trei-Erarchi până la isbucnirea epidemiei,
cum s'a făcut examene în
1828 Iulie, şi în 20 Februarie 1829, examene despre
cară ati vorbit «Gazeta oficială de
Petersburg, asemenea gazetele franţuzesci şi cele
ale Germaniei.»

Ce este de mirare deci, că scâlele din Iași merg inainte
și în absența ilustrului refevendar al lor ? G. Asaki ră scolise cu entusiasmul - stă
naţional chiar și stratul cel mai
cult al societăţii Jeșane.
Vorbind în articolul de la 30 Ianuarie despr
e zidirea monastirei 'Trei-Erarchi, amintea

că epistasia acestei construcțiuni a fost avut'o un spăta
r Catargiu, Pe dată

Visternicul
Iordache Catargiu, scrie lui G. Asaki o scrisâre
*) în care se vede impresiunea bună ce
făcuse asupră'i lucrarea lui G. Asaki. Când
citesci scrisrea lui Iordache Catargiu, simți

tot ascendentul moral, ce un:moment avu G.
Asaki între boierime şi cum graţie acestuia

reinvie în câți-va din ei simțul timpit
al naționalităţei.

» La munteni acest simţ era exaltat în scole, dar și afară
din scdle, prin versurile lui
-*) Alb. rom. No
rom:

de

la 26

., din Noembre

Decembre

1830

se

G. Asaki; S-tul Vladimir cl. LV,

1830 și No. 109 din 25 Ianuarie 1831. In
No. 100 al Alb.
face menţiune de decoraţiunea
a
c
o
r
d
E
esc lui
SSorofiunea acordată
E

**) Alb. rom. No, 4.

***)

AID.

rom,

No.

15

din

1830.

de Impăratul rusesc

|
1.

,

—

149

—
.

Logof. |. Văcărescu. O simplă îmbrăcare de uniformă
români, face pre poetul renașcerei române să strige:

oştenescă

de către un număr de

« Slava strămoșilor vestiți *)
In cale vă aşteptă .....
La rând, Românilor, eșiţi
Mergeţi pe cale drâptă» **).
E timpul când un tânăr abia de 20 ani, Vasile
ruinele Tergovistei :
|
.

Cârlova, adreseză odele
>

sale duisse la

«O ziduri întristate ! O monument slăvit» **).
:. De sigur nu preste tot întâlneai în societatea: română boieri ca Văcărescu și poeți ca
|
:
e
Cârlova,
Erai şi de aceia cari "și petreceaii gilele şi nopțile numai în intrigi, să în viţii.
Jocul de cărți ajunge la atâta împătimire, pe: la 1830, încât generalul Kiseleff reinnoesce porunca dată la 1828 de Contele Palin, predecesorul săi. Prin acâstă măsură
proprietarii de tractiruri, străini, la cari se găseati jocuri de cărți, urmau să fie surghiuniți din oraș peste graniţe, iar cei pământeni surghiuniţi afară din oraș.

Dar să revenim la G. Asaki. .
Din o dare de s&mă asupra

SR

NR

scâlelor, semnată de Vornicul

M. Sturdza,

dar

|
care neîn-

duoios este opera lui Asaki, culegem informaţiunile următdre, cu referință la aceste
scoli"):
e
_
In cursul elementar ***) se propunea de profesorii Teodor Verescu și 1. Nanu : citirea
românescă, scrierea și socotâla. Clasele cele-alte primare **"") se numea scâla normală şi se
învăța în ele: începuturile catechismului, gramatica, geografia,

aritmetica, caligrafia, ci-

tirea latină, Aceste materii se predai de părintele Ion Silvan Sachelarieși Gheorghe Filipescu 9),
i
Din compararea acestei programe cu programa sedlelor primare muntene, evidentă este
superioritatea scâlei moldovene. In Moldova nu s'a înființat imediat numerose scoli județene, dar scâla din 'Trei-Erarhi, era mai bună decât tâte scolile normale muntene din

1830 şi 1831, precum şi seminarul de la Socola era cu totul superior pretinsului seminar de la Antim, cel dirigiat de Jeromonachul Jerothei.

e

j

Cam acelaș lucru: putem dice și despre reorganisarea gimnasiului din şi, In 1830—34,
ce e dreptul, nu esistă de cât clasa I-a, dar
Latină, Istoria vechiă a Persiei, Palestinei,
grafia: Germania şi Austria, din Aritmetică:
Aceste obiecte erati predate de profesorii

acise învăța: Sintaxul românesc, Gramatica
Franciei și a Staturilor Asiei-Mici; din geonumerile complexe şi frângerile, |
: Economul Constantin, George Săulescu, Va-

*) Alb. rom. No. 48 din 26 Iunie 1830.
**) Alb, rom. No. 27 din Aprilie 1830.
ere)

Alb;

rom.

No,

-

goftt Văcărescu,
*£4%)

Pag,

67 din

74

a Alb.

31

anunţă

1830,

August

|
românescă. Vedi

curînda

,

i
întrega

lucrare

apariţiune a poesiilor

marelui Lo-

ct
in anex“.

de elevi.
**%**) In 1881 se afla în acestă clasă 136,
**++Xu) Populate în 1830—1831 cu 6ş de elevi.
clas
+5%%**%) La 23 Ianuarie! 1828, Gheorghe Săulescu, « dice că a deschis la Tret-Erarchi, întâi un
1833).
Iași
,
Săulescu
Gh.
de
sc
române
elementar dupe metodul lui. Lancaster (prefața gramaticel
aie
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sile Fabian şi George Filipescu, Ia 20 de scolari, atâția câți fuseseră apți de a urma cursurile clasei I-ii gimnasiale *).
i
.
-

Preocupaţiunea reorganizării legislative a țărei cerea imperios pregătirea de impiegaţi

pentru magistratură și administraţiune, de aceea, Gheorghe Asaki, dupe reintârcesarea
din
” Bucuresci, stărui să se adaoge, precum se făcu apoi și la Bucuresci, cursuri complimen-

tare şi anume: Dreptul privatal Românilor, un curs practic de legi, încredințat lui Hristea

Flechtenmacher, care lucrase la codica lui Calimach la 1817 *); Limba elinescă, predată

de Căminarul Gheorghie; Limba franceză, predată de Etienne Marius Mouton, consul
al
Franţei nae ">; în fine limba rusescă, de Vasile Peltichi o.
|
”
Negreşit aceste clase complimentarii,
mai ales cursul
de legi, erati pripit introduse și
nu puteai să aibă auditori pregătit. O recunâsce acâsta însuși G. Asaki,
în darea de
semă de care maj sus vorbiiii, a lui Mihail Sturdza; dar introdu
cerea acestor studii era o

necesitate urgentă a situaţiunei ţărei.
|
In 1830 Septembre, Epitvopia adaose între studiile neobligatorii
ale gimnasiului Vasilian și limba germană. Anunciul publicat: în Alb. rom. No.
68 (17 Septembre 1830),
vestesce, că Samuel Botezatu, român sosit de curând din Bucovin
a, fost profesor de limba nemţescă la scâla normală din Cernăuţi, în provisornicul regleme
nt al gimnasiei Vasiliană
va paradosi acestă limbă, ca un obiect extra-ordinar îi gimnasi
u, de la 11—1 d: a. Deci,
toți tinerii doritori a învăţa acestă limbă,să se înfățoşe
ze la. acestă Direcţie spre a li-se
face cunoscut condiţiile sub cari pot urma acest curs. .
4

4

.

,

Despre învățământul sătenilor în scoli ale Statul
ui “nu aflăm nici o urmă pentru
anii 1830 și 1831. Ba acum secolele de prin unele
sate și monastiri pe la cari, în secolii
trecuţi ai putut învăţa băeții de ţcrani, ba până
și în primii ani din aceşti. seculi, precum
am ar&tat în prima parte a acestei lucrări, începe
ca să nu le recunâscă Eforia: scâlelor
naționale, s6ă le ignoră existenţa. De alt-fel
nici chiar regulamentele “organice ale Moldovei și ale Munteniei nu ată creat învățămentul
de la sate,
....
Regulamentul Munteniei la secţiunea IV,
cap. VIII, art. 306, se ocupă numai de
scdlele începătâre pentru ambe sexele de
prin capitalele judeţelor, |
Regulamentul Moldovei și el,

și încă în termeni maj

puţin

limpeqi, la anexa lit. F,.
secțiunea I, art. 66, abea indică decisiun
ea de a se înființa scoli, incepătâre prin
capitalele
judeţelor, (Vegi şi art. 420) ba încă nici
nu cere pentru tâte judeţele scoli, ci
numai pentru Roman, Huși, Galaţi, Focșani,
Bârlad și Botoșani.

-

"*)-Vegi Alb. rom. din 1831, pag. 221,

| **) In No: 38 al Alb. „rom.
din 22 Maii 1830, se vestesce
că s'aii înscris de. ajuns doritori
a învăţa legile şi că la viitârea
de
lună. Iunie în 3, diinintța la ro
ore, profesorul” va începe paradosirea printr'un discurs, continuând apol
dupe

la inaugurarea cursului de legi. *

amiagă de la 4—6
:

ore; se invită înaltul cler şi boierii

*+%) Acesta ţinea și o băcinie; el mu
ri în Noembre 1831 şi fu
înlocuit 'de C. Tissot.
****) Vegi Alb. rom, 1831, pag. 221.
,
*X+X*) Scoly înfiinţate de particulari,
may ales în Muntenia, am arăta
t că existat, La 1830, există
şi încă cu mare progres scâla înființ
ată la Golesct, avend, de profesor
p
e
F. Aaron. Vegi darea de
smăi a examenului din 31 Martie 1830,
în Alb. rom, Pag. 141.
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Pe când Statul nu avea nici o îngrijire de învățătura sătenilor, ingrijaiă 6re de ea scoli "
private ?
"
"Am adus mai sus: prețiose. documente inedite, care răspund afirmativ pentru un număr
-6re-care de sate. In Moldova, mai puţine scoli sătesci înființate prin fonduri private am
putut constata. Graţie existenţei acelor scoli private de pe la sate, putură găsi Domni- . torii de la Alexandru Ipsilant încâce, număr ul de. împiegaţi. și mai ales de condicari de
- judeţe, cu cunoscinţe de carte românescă.
„Care era regimul acestor scoli, fundate de particulari, pe la sate ? Cum le priveaii guvernanţii de la centru ? In Moldova nu aflăm nici o disposiţiune faţă cu asemenea scoli. Chiar și în Muntenia,
„numai prin Regulamentul organic, alin. 3 al art. 364, se hotări, că învățătura privată să
stea sub privigherea Eforiei sc6lelor, și mai ales în privința met6delor de învățământ.
Vom vedea, nu târgiii, Eforia sedlelor închigând scoli private, mai ales dupe la biserici

- “din oraș. Gât privesce sedlele private din sate, Eforia: mult. timp n'are nici o şeire despre
=
densele,
.

„Din respectul culturei generale, Moldova încă face pași neconiestaţi. Musica capătă un
clas special, la scâla din Trei-Erarchi "); la începutul anului 1834, profesorul Paulicec,
harpist însemnat, este însărcinat cu clasa de musică vocală, dupe stăruințele lui Asaki,
așa că 92 de elevi formară un cor, care acompaniat de harpă, cântâ la împărţirea premii-

„lor, din 4 Iunie 1831, imnul scris de G. Asalki în limba românescă, pe o arie'din opera .
«Moise» a lui Rossini.

In Sept. 4830 s au inființat pr ima musică a miliţiet pământesci, prin subscripţie. Dintre
cei subseriși notăm : Mitropolitul Veniamin 1.000 de lei, General Major Mincovici 1.000, |
Hat. Efrosina Rosset 815, Vorn. Ecaterina Ghica 200, Post. Elenca Mavroieni 200, M.
Logof. C. Cantacuzino 500, Vorn. A. Cantacuzino

500,

C.

Hat.

Palade

1.500,

Vist.

A. Sturza 500, Vorn. C. Sturza 300,'Hat. 'Th. Balș 200, Spăt: D. Cantacuzino 400, Aga
T. Ghica 320, Aga: Alecu Roset 200, Aga Alecu Balș 300; Aga C. „Sturza 300, Aga lordache C. Lăţescu 1.000, Aga 'Th. Balș 300, Căm. Spiridon A. Pavlu 315. In No. 77

al

și "i comunică

că

Alb, rom. din 5 Octombre 1830, se publică o scrisore a redactorului «Curierului rom.»,
către redactorul

Albinei,

prin care

felicită pre înființătorii

musicei

'cacâsta arelă trepta de civilisaţie a nației.»
- D. Theodor Burada, membru corespondent

al Academiei, în

excelentul săi calendar

4.
| musical pe: 1877, aduce preci6se informațiuni despre incer cările musicale de la 1830—
Na

(Vegi și Alb, rom. pe acelaș an, pag, 12.
*) Despre aventul

SI. —

1
luat

de

musica vocală,

să. se. vadă

ce-scrie

et -seq.
Vei îîn acestă scriere a n6stră îndărăt, pâg. 48

p.

Ion

Ghica

în «Scrisori»

pag.”
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Paralel cu încercările musicale,

să nu negligem de a însemna

a producţiunilor tipografiei, în anii 1830 —31,.

importanța

Decă, ca foi periodice,

avem de înregistrat de cât: «Albina român
escă>")

a lui G. Asaki, din

crescândă

la 1830—31 nu

Iași şi «Curierul.
românesc» a lui 1. Eliade, din Bucuresci, pe lângă
Gazeta oficială a ţărei Mauntenesci, de
care se pomenesceîn raportul profesorilor sedlei
din S-tul Sava, de la 1831, Decembre

în 9, adus mai sus, de care ne-am ocupat,
avem însă
de notat și următârele cărți *):
4) Biblioteca românescă stii adunări
de multe lucruri folositore, întocmite
în 12
părți, ântăia Gră

tălmăcite de prea înviţaţă bărbaţi şi tipări
te pentru nemul românesc prin Zaharia Karkaleki. Buda 1830,
în f..
|
- Autorul acesta a început publicaţiunea
de faţă în 1829, dând în acel an partea
Î-ea și
a duca ; în 1830 a dat partea a 3-a şi
a 4-a, care aii fost și ultimele,
|
Lucrarea: să a. dedicat?o lui Veniamin Mitrop
olitul, pe care "1: laudă pentru că:
'«scâle
naţionale ai ridicat, cu profe

sori învăţaţi le-ai - întemeiat,

gimnaziumul strămoșesc
ce se derăpănase, iarăşi cu triumf
Lai introdus în cea mai mare lumin
are; "şi nică
munţi

i carpaticesci asi putut opri înaltele
învățături ce isvorăse dintr'Ensul, a
nu se
vi şi pe aici.» Mai departe *1 numesce
«tatăl culturei românescă.»
po
La pag. 25 a acestei publicaţiuni se
aduce urmarea vieţei lui Mihaiti,
iar
la
pâg. 33,
sub titlul «Dialog între duci tineri
românesci» Karkaleli ne-ai păstrat
frumâse notițe
despre istoria culturei și a scolilor
românesci. Aci putem culege infor
maţiuni despre principalii bărbați, cară la anul 14830
lucreză pentru cultura naţională
;
|
o
2) Poesii de Ion Văcărescu, despre
care Karkaleki dicea că : ceste
întru învățătura și - poesia românescă un Anakreon
Românesc.»
(Bibl. rom. part. IV, pag. 36);
Cântece de stea, de Anton, Pan.
Anton Pan și cu Costache Kiosea,
muzica bisericescă, fiind învățători
lucrâză pentru
de acesta

8)

în Bucurescj. Anton Pan va
deveni din an
în an, scriitorul cel mai popular ;
Se
4) Dregătorul bunei cresceri,
de Damaschin Bojinea. BudaPesta;
5) Gramatica franceso-română,
-.
de Grigore Pleşoianu ”).
Sibiii, vol. in 490 ;
6) Gramatica /ranceso-română,
de acelaş. Sibiu, 1 vol, in
120;
7) Inveţătura pentr

u minte, de Mitropolital

Grigore. Bucuresci ;
8) Anul mănos, bucuria
lumci, de Vasile Aron.
Șibiu ;.
9) Triumful virtuței în
potriva Datimei amorului,
sâui viaţa Comitelui de
traducere din limba franc
Cominy,
esă, de Simion Marco
vici, 1 vol. in 120,
10) Biblioteca desfătătore,
Sibiă;
de

Stanciu Căpăţineanu ****),
Sibii.
11) Mitologhia elinilor şi
a romanilor, cu 68 de
figuri
,
zesce, de acelaș. Sibiu;
un vol. in 120, din franţu-

i
12) Mărirea şi căderea romanilor,
de
Mont
esqu
ieu,
traducere de acelaș. Sibi
———————
ii ;
|
*) Gheorghe Seulescu în
prefața gta

maticel sale din 1833,
corecţier Alologice în
gice, că gramatica sa a
foile <Alb, românescă»,
fost, norma
de la începutul înființă
corecție, am fost însiirci
ret sale, cu a cărei reda
nat în diapli
steuma de duot.an , Ă şi.
cţie şi
: a căruY stil și probă
telor ce se urmâză Până
de com punerea cuvininastăgi d'ântâia dată S'aii
urat (urmat 2) cu plăcer
sile Fabian, încă era
ea filologilor naţiete, Varedactor. (No. 6, Alb.
rom. 1830).
**) Vegt și anexa coresp
undătâre,
:
, .") <Un tânăr prea
învăţat şi scolar a]
răposatului Lazăr şi
şi Telimahul române
acum o să tipărescă
sce cu.24 de icne.>
tot acest tânăr
—Karlaleki, Bibl.
++) Acesta ca şi Gri
rom., Pag. 35, partea
gore Pleşoianu, erati
a IV-a
profesori la Craiova
aa

—
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13) Antropologie, prelucrată de Paul Vasic
i. Buda;

14) Calendar românese pe 1830, cu tablo
ul lui Ioan Huniad ;

15) Storia Biblicescă, in 8%, Buda ;

a

16) Culegere din nopţile lui Jung, de Simio
n Marcovici. Bucuresci ;
-17) Regulele sâii gramatica poesiei, de 1. Eliad
e. Bucuresci;
18) Abeceda ruso-româmese; de Vasile Pelte
chi. Iași ;
19) Calendar pe 1831, de Stefan Neagoe.
Sibiii Fă

20) Calendar de perete pentru 20 de ani, de G.
Gorjan;

21) Zadil; sii urzitorea,
din Voltaire, 1 vol. în 120, de Stanciu Căpăţ
ineanu, Sibiă;
292) Heraclie, tragedie în 5 acte, trad. de I.
Roseti. Bucuresci;
"-23) Fanatismul sei Mohamet, din Voltaire,
trad. de Heliade. Bucurescă ;
_
24)

Pavel şi Virginia, de Bernardin de S-t. Pierre, tradu
să de Iancu Busnea. ași;
25) Iubitovul de înţelepciune,de Sergie Mecreul, tradu
s din grecesce de V. C. M.M,
lași;
Ia
a
„26) Intâmplările lui Telemac, în 4 tomuri, trad. de Grigore
Pleșoianu, Sibii;
27) Diatetica, de Paul Vasici Ungureanu. Bucuresci; .

28) Bordeiul indienese, in 80, Iași;

|

,

29) Culegere de înţelepeintne, nouă edițiune dupe cea din 1827.
Iancu Busnea. lași;

30) Ermiona sei miresa humeă celei-alte ; .

31) Florăriă pentru, folosill iubitorul de învățătură.

E

|

|

a

Pe lângă aceste cărți a mai apărut diferite opere eclesiastice, prec
um : Aghezmătarul
povtativ, tipărit la Iaşi; Funia întreită dogmatică, idem; Acaft
isterul Episcopului
Neofit, la Bucuresci; Mineiul pe 12 lună, la Mon. Nemţului; Psalt
irea şi ohtoicul mic,
la Ion Barţ, în Sibiii ; un ceslov şi catehismul mic din Buda, etc.
Aă mai apărut şi unele publicațiuni oficiale, precum : Băgări
de semă asupra plugăriei, proect la obștâsca Adunare, tipărit la tipografia Eliad;
Hiisovul lui Matei Ba-

* sarab, Bucuresci, (Clinceanu) ; Curentul

generalulauă Kiselef la deschiderea

obşteştei -

adunări a Valahiei, din 1831, Martie 10, Bucuresci ; Povăţ
uire pentru holeră, Bu-"

curesci.

-

NB. Aci e locul de a anunța că lipsa de cărți didactice era mare la
data acesta. Efo_ria scâlelor din ț6ra românescă, scrise către profesorii scdlei naţio
nale, în 1831 Noembre
23, sub No. 32: «ca ei să se îndeletnicescă a alcătui, fiieş
ee-care în parte un curs prescurt de tăte acele sciinţe ce este neapărată trebuinţă
să le înveţe candidaţii pvofesoră

„ce vor merge pe la judeţe şi aceste alcătuiră să le îmfățişe:ie gata
până la 15 ale următorei lună Decembre.>

la 15 Decembre *).

Mirabile dictu ! se cer cărți didactice de la 23 Noembre, până

-

*

Tipografiile cari funcţionati în principate aii fost,

în Moldova:

Tipografia

„Neamţului, aceea a Albinei a lui G. Asaki și aceea a Mitropoliei în lași.

Monastirei

Karkaleki scrie

că eraii numai 2 tipografii, nepomenind de aceea a lui Asaki. La Bucuresci, funcţiona
tipografia lui Eliad și a Mitropoliei și cea a Eforiei scâlelor, Şi aci Karkaleki nu înregis-

treză tipografia lui Eliade, ci gice că se tipăresce Curierul românesc, la tipografia
Mitropoliej.
a
|
A

"%) Vegi anexa corespungătâre,

Ap

- „

E

Cărţile şi publicaţiunile acestea unde se vindeaii ele ? _
+ In Iași, numai târdiise înființeză o librărie specială. Pe la 1830 încă se vindeaii cărți
"la dugheana de brașovenie a Companiștilor Dimitrie și Gavril de lângă psrta Mitropoliei.
- „Aci, dice «Alb. rom:» din 1830, se putea căpăta «de curând tipăritul micul calendar de
buzunar, in 160, intitulat Calendar dilnic pentru tot-d'a-una.» Către finea anului 1830,
Ion Boguș, asociatul lui Wild, librar din Lemberg,

deschide librărie în casele Vornicului .

N. Pașcanu de la Iași, cavând cărți în felurite limbi, stampe
stampe zoologice, architectonice, portrete a felurimi de

botanice de flori și ierburi,

persâne însemnate:»

Se fac abo-

„„ namente de lectură cu 12 lei pe lună. Se vind instrumente musicale, clavire, flaute, ghitare ..... papeterie, etc. *).. |
“
-. Librăria era ţinută și în Bucuresci în mare parte de brașoveni; ei aduceaii mai cu stmă

cărțile din Ardeal.

|

|

Bătrânul Hâşdeu a publicat la 1830, în « Vestnic Evropăi», cântece istorice
a Moldovei şi povestea lui Duca Vodă. In Afolva din 1834 a publicat o legendă
asupra lui Petficeicu Vodă: judecata la Sardaria de Orchei şi cugetări moldovenesci, In
Telescop : Despre literatorii Basarabiei 1834, cântecele populare ale Moldovei, în privire
istorică 1833.
și scrisre asupra importanţei limbei românesci, ete, *).

Deca, precum vădurăm, catalogul cărților românesei s'ati. mai
îmulţit până la 1830,

presa s'a îmbunătăţit și ea. Albina românescă începe a publica
unele articole: originale.
“Vom menţiona acelea semnate de anonimul Călător moldov
ean. Acest anonim este neinduoios G. Asaki, carele publică călătoria sa proprie în Rusia.
a

In No. 12 a Alb. ronmi., din 1830,

se publică un alt articol

«despre literatura ro-

mână.» In acest articol“), care este ca o prefață la publica
țiunea «Odei către-D-deii.».
versuri scrise de Const. Stamate din Basarabia ””), ne arâtă pre
autorul acestui articol,
destul de cunoscător de istoria veche literară a români
lor. Autorul, fie Seulescu, sti G.

- Asaki, cunsce şi pre modernii scriitori și din alte
țări române.

Banul
stat în
multe
munți

Dintie aceştia

citeză pe

]. Văcărescu și pre Ioan Budescul: sc Budai, cu care șcim
positiv că G. Asaki a
corespondență și ale cărui opere numai în anii aceştia din
urmă, încă cele mai
netipărite, ati fost cumpărate de guvernul României
de Ja clironomii lui de peste
***).
N
o
Di

«Curierul românesc» al lui 1. Eliad, din 1830, nu este supsrio
r. cu mult cAlbinei ro*) Alb..rom. No. 96 din 1830. Din acâsta
se vede,
„că Bell a fost primul librar în Iaşi,
Sa
**) Dacia literară, pag. 349. ,
„
XX) VedI anexa la acâsta pagină.
|
*F**)

Este

o imitaţiune

dupe poetul

că este în erâre D-nu
:
i
A
.

Xenopolu,
”

când dice
”

rus. Darjavin,

„.9%%%%) In 1831 G. Asaki fiind numit archivi
st de Stat, se ocupâ cu adunarea documentelor privit6re la drepturile ţărei, Aşa
al Românilor,

|

el are ocasiune să facă

mat de. aprâpe

cunoscință” cu trecutul glorios
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în
î anexă principalele articole din acest an,

culturală.

cu referința la „miscarea
,

.

Nu numai literatura

îîncepe a se împământeni' în țările române ; sciința încă se “mani--

festă prin unele lucrări. Așa vedem publicațiunea doctorului Zotta despre apele minerale
din Moldova. Doctorul Zotta amintesce de o altă publicațiune analogă din 1811.
Acesta
era a doctorului Plusk, din Iaşi, care a făcut ântâia sistematică cercare a apelor minerale
de la Borca, din ținutul Sucevei.
„Doetor Zotia dă la 1830, Maiii, o analisă anteri6ră a doctorului Plusk ,
>

Nu treliue a se uita, că G. Asali a făcut: cele ânteită observațiuni meter cologice şi le-a
publicat în Alb. rom.; începând cu No. 22, din 6 Iunie 1829,
:

Higiena publică preocupă pre guvernele din Bucuresci și lași. Din lucrările anieridre
aduse, s'a vădut că existati spitale și doctori în unele orașe. In Moldova: exista la 1830/81.
co epitropie a casei doctorilor,» care avea venituri destul de mari,

Intre acestea era venitul măjăriei de la Galaţi. _

Artele * Şi şii dai mâna. Am constatat progrese, sâu măcar năzuinți către progresul Mu=.

sicei. Egalmente am constatat reale progrese în poesie. Nu va fi de mirare, decă în 1831
semnalăm aparițiunea unora din primele lucrări în arta picturei. Tânărul Const. Leca, *
atrage atențiunea lumei române.la acești ani, prin lucrările sale în pictură. «Curierul ro-

mânesc» vorbesce de Const. Leca în mai niulte renduri. Pe la inceputul, anului 1830, Curierul rom., serie următârele :
«O scrisâre din Buda vestesce, că tenărul român Constantin Leca, care se îndeletni„cesce la meșteșugul cel frunios al zugrăviei, săvârșind'o icână pe care: infățoșeză mârlea lui

„Mihaiti Vodă cel Vitez, a început o altă icână pe care închipuesce pe Eroul Stefan-Vodă
al Moldovei şi săvirşindu-le, se gătesce a veni cu amânduce în Bucuresci, cu gând, ca pe

cea d'ânttiu să o închine și s'o dăruiască sc6lei Naţionale din Bucuresci, iar pe cea de al
duoilea să o închine gimnaziel Vasiliane din Iași d

.

Despre acesteași lucrări ale lui Leca, mai scrie” și arkaleki în Biblioteca românăscă, |
a sa, partea a IV, pag. 81, cele următăre:
«Aprins fiind de zelul patrioticese şi vrând dupe
vit trista şi lăcrămosa morte a. vitezului principe
jumătate de mare

şi spre

vecinica

puteve a sluji nămidaă, a zugrăMihai, pe o pânză de un cot şi

aducere aminte; ca un

suvenir,

a dat'o la scolele

naţionale din Bucuvesci, ca să se "pună în scdle înaintea tinerimeă. . ... .» Karkaleki |

care ast-fel grăesce despre junele pictor
ajutorul

neamului să pâtă

propune

”) Alb. rom, No, 44. din 12 unie 1830.
-) Vegi şi Alb. rom. "“de-la 19 Ianuarie 1830,
sus din Curierul rom.
,

«<a se patroni de rcpioniişti, ca cu

merge în Italia şi Franţa

pentru întrega procopsire

şi

care reprodute cu bucurie ntormaţiunea de mal

!

— 156
”

o

—
a

-

"

Di

" covânşirei acestei măestriă, care apoisă pălă, sluji neamauluti
ca maister temeinic şi
profesor tinerimei românescă în acestă măestrie».

|

In curând și în Iași G. Asaki va provoca o mişcare culturală
a picturei prin înființarea

clasei de zugrăvie, care indată va produce următorii elevi
eminenți i
Lemni Gheorghie;
Panaiteanu Gh.
Asaki Alexandru ;
Giuşcă Gheorghie;
"Anastasianu Ioan;

__"T. Codrescu,
|
o
In afară din acești elevi, din cari numal câți-va
vor rămânea cu specialitatea picturei
(Lemni, Panait
eanu, “ Anasta

sianu), se mai aședă în Iași, și loan Stavsk
y, care în publicațiunile sale din <Albina română» dice, că
care cinstea a însciința pre iubitorii de .
măestria de zugrăvie», că este dispus să facă
portreturi de persâne.
*

Mijlocul social în Moldova, cât și în fera român
escă, începe

a se îmbunătăţi nu numai
„prin scolile naţionale, dar şi prin câte-va
bune pensionate private, cum şi prin întâr
cerea
de la studii din străinătate a primilor fecior
i de boeri şi a tinerilor. foști bursieri ai
Eforiei scâlelor din Muntenia şi cari ati deven
it deja profesori Ja S-tul Sava, precum
vădurăm
mai sus,

|

e
In Iași, pensionatul privat al lut Victor
Cunin, atrăgea atențiunea societăţei Ieșane
.
In 1830, cetim în Albina română
No. 102, următorul avis : Pensionatu
l
priva
t'al
lui
„Victor Cunin «faceîn deosebit cunoscut
numele scolarilo
carir,în examenul şese-luniei
din urmă S'aii învrednicit de laudă
pentru buna lor sîrguință şi zelulîn
felul de învăţături, nădăjduind prin acâsta, ca părinţ
ii acelor scolari, vor vedea cu
bucurie numele fiilor
săi însoţite de laudă, ca o urniare ce ar
putea de-a îndemna de acum înainte acelo
ra cari
- n'a avut aceeași tragere către învățături
,»
i
In clasul al IV-lea era „Vasile Alex
andri, care, cu Mihail Roset și C.
Vârnav, s'a
deosebit la gramatică, Ist. naturală,
mitologhie, cele ântâi datorii ale fiilor,
la analisă *).
„Dintre primit fecioride boieri munte
ni, cari se întoie din străinătate
și anume de la
„Paris, a fost fiul Hatmanului Nicol
ae Filipescu“). EI reveni cu diplo
mă de studii în legi, .
Sentimentele filogalice a casej Filip
escu sunt cunoscute încă de pe
timpul Domniei lui
Alexandru Suţu și a invasiunei ruses
ci, care se termină cu pacea de
la
1812.
|
Scirea despre. întârcerea
în patrie a tânărului Filipescu,
este. dată cu mulțămire în
No. 3 al Albinei rom.

'din 1830, după informaţiunea «Curierulu
i românesc.» |
%*

.

Din efemeridele anului 1831, notă
m aci unele, cari, direct ori indir
ect, ating cerceta-

rea istoriei culturei naţionale :
———

-

*) Despre pensionatul luf Victor
Cunin grăesce D. 1, Ghica în Scris
ori către Alexandri, la pag. 73.
ilustrul acest bărbat încă a
frecuentat pensionatul din

Iaşi. D-lui spune,'că. se învăţ
de franțuzescă, un Pic de nemţ
a acolo sun pic
âscă, un pic de grecâscă şi
ceva istorie şi geografie pe
**). Cet ântât feciori de boier
d'asupras,
i: din - Moldova furt duși „la
Paris de dascălul Furnarac
D-luy senator actual (1891),
he, tatăl
cu acestași

nume, Intre aceia era şi. Alexvană
ri.

|
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La 1 lanuarie 1831, scrie «Albina Română» No. 102 că:
dintru sârbarea strălucitei gilea nascerei Mântuitorului Nostru Isus Christos, corposul
personalului și junimei

gimnasiei Vasiliane. urmând învechitelor datorii, ati înfățișat în

26 ale acesteia, urarea sa aniversală In. Pr. Sf. Arhipăstor D. Veniamin, înviitorul acestei
- gimnasie, scutitorul
ej, părinte și ântâiul epitrop al scdlelor publice naţionale a Moldovei,
carele cu părintesca blândețe și bunătate primind rostirile tinerimei, înfățișătere mulțămirei pentru revărsatele spre dânsa faceri de bine, prin bună crescere și învățătură.
«Pe lângă înalta mulțămire ce ati ar&tat, aii bine-voit a orândui, ca spre mângâerea tâ-

ntrului orator și a conscolarilor săi stipendiști,

să li se împartă 100 de lei. Vederată a

„fost într'acâstă înfăţişare bucuria și mângâerea adunărei care, nădăjduir, căc se va adăogi

-

în giua apropiatului public examen.»
La Martie 1831, Kiseleff dă proiectul de regulamentul organic în deshaterea Obşleştei
extraordinarei adunări, convocată în Februarie.
La finele lui Mai

1831, s'a făcut cercetarea examenului claszi gimnasiului Vasilianu

în mod mai precipitat din causa sbucnirei holerei. |
La 1 Iunie, 's'a făcut promoțiunile și împărţirea premiilor. În clasa elementară frecu-,
entată de 106 scolari, s'ati dat 24 premii. În clasa normei, frecuentată de 65 scolari,
s'aii impărţit 14 pr emii, şi în clasa I gimnasială frecuentată de 20 scolari LD Sai dat 3
.
premii.

-

Aceşti 3 premianţi fură : Teodor Popescu, (mai târgiti Scriban), Alexandru Costinescu, (mai târdiit inginer şi profesor);
din Iași). La ocasiunea solemnităţei

şi Iancu Stavrat, (mai târgiti profesor la Academia
acesteia, publicul a aplaudat un cor vocal din sco-

ari, condus de profesorul de musică Paulicec *).
"
îni Iași a unui pensionat
înființarea
notăm
epidemiei,
In August 1831, dupe încetarea
privat de fete de către slugerul “Teodor Burada şi soția sa. -

.

,
Iată însciințarea de deschidere a acestei scoli private:
«Domnul Slugerul 'Teodor Burada, cu a sa soție, nepâta: D. Serdarului Chiriac, aii

cinste a face cunoscut, cum că ai aşedat în casa lor o Pansione de nobile Dimoazele, fiice

„de boieri; în acâstă _Pansione,

dupe bune regule orenduite, pre lângă

cuviinci6se, vor primi tinerile persone o deplină
grecesci şi fvanţozesci, în sciință şi în muzică,

tste indemânările

educaţie în mor: al, iîn învățătura limbei
|
e

an şese«Numărul din care se va alcătui Pansionea este de 15 persâne, iar preţul pe
Vornicul
Dumisale
fiica
geci galbenț. Până acuma Sai. adunat următârele Dimoazele :
fiice a Dumisale
Sandu Crupenschi, duoă nepâte Dumisale Vox; Casandra Negel, duoă
Aghi Mihail Veisa, fiica: Dumisale Spătar GC. C. “Roesanda Mălăesa.
educaţie, spre a
«Drept aceea, toți boierii, ce vor dori a folosi pe copiii lor cu buna
în persnă, scii în scris,
afla tot planul și condiţiile cu amăruntul, vor bine-voi a se adresui
şi în faţa bisedealului,
muchea
pe
ie,
sărări
către sus-numitul, al căruia locuinţă este în

” ricei numită Vulpe * .
In Septembre, se hotăr &sce și deschiderea scâlelor publice de la rai Erarhi, Ja 8 Oc-

tombre. Direcţia scolelor vestesce acesta prin următorul avis :

Aa

naţionale, Direcţia scâlelor. face cu=
«După orânduirea Cinstitei Epitropii învățăturilor

1831.
*) Vegl anexa “aupi Albina somântt din 4 Iunie

..
-_**) Albina română No. 2$ din 20 August 1831.

|
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noscut, că la 8 ale viitârei luni Octomvrie, se va începe cursul învățăturilor.publice în
Ghimnazia..Vasiliană. Drept aceea, tinerii ce-ati urmat până acuma în una din clasuri, ii
aceice acuma vor voi a intra, se vor înfăţoşa .mai nainte la Direcţie, spre-a fi înscriși în.

f6ia scâlelor, și a primi cuvenita adeverinţă *)»;

”

e

In Octombre 25, Epitropia învățăturilor naţionale din lași autoriză deschiderea la Mi-

'roslava, lângă Iași, a unui pension «pentru tinerii nobili».

«Regulile ţinerei și învățăturei vor urma în coprinderea condițiilor arătate în un înadins
tipărit prospect, seiă plan iscălit de D-lor Lencourt, Şefneu și Bayard, „intrepringățorii, şi
directorii

acestui institut.

Stima și reputația ce “'și-ati câștigat în Moldova, D-lor direc-

torii în curs de mulți ani, minesc doritul sporit acestui Pansion *)y.
|
In Noembre 26, cAlbina Română» anunţă deschiderea acestei scole, săvârșite la 93. Pe
.
lângă profesorii fancezi, predă limba elină și religiunea Căminarul Costache
Atanasiu,
D. H6nig limba nemţescă și începuturile zugrăviei, iâr D. Stamati, corectorul
«Albinei

românesci», va preda limba românescă.
Iubirea ce

a

|

|

începe a câștiga scâla din Trei Evarchi, o probăză și unele donațiuni
ce ea

dobândesce. In 1831, Octombre 22, «Albina română» No. 44, da
sâmă despre o asemenea.
donațiune in modul următor :
a
|
„-

«O pers6nă anonimă din Botoșani, 'perdend în epidemia

holerei din vera trecută pe

unicul săiă fiii, ce'] avea, aii afierosit la scâla naţională din Iași
60 tomiiri cărți 'scolastice,
un sunduc, o vidră cu tocul ei şi un galon,

i opt

sorocoveţi,

ca să se

împarţă

copiilor

sărmani şedători în scâlă, pentru pomenirea răposatului
săi fiii şi scolarii, învățăturei
asta pilduită facere d» bine naţională se face cunoscută
patrioților prin foile publice, recomendându-se aceslă faptă».

a

=”

“Între scolile private din Bucuresci, de la data acesta,
D..]. Ghica pune pensionatul desChis de Vaillant. Despre acesta avem: ă: vorbi
mai pe larg în viitor,
'
|

|

E

Adunările extraordinare terminând cu cerce
tarea și votarea Regl. organic, către finele
anului 1831, Divanul împlinitor al Moldovei,
la:29 Decembre, se gândesce a pregăti pu-.
nerea în aplicare a disposiţiunilor. regulament
ului În privinţa: scdlelor. Deja în 31 Mastie
1831, s'au fost publicat în Moldova jurna
lul încheiat de Obștesca Adunare,
prin : care se
aretă țărei îmbunătățirile priucipale
ce avea să'i asigure : Regulamentul
organ
ic Dă -.
În acestă publicațiune
imprimită a

obșteștei adunări, la punctul B; se 'dicea
caședarea
deosebitelor scâle pe la mai multe locuri
a. principatului, va înfăţoșa tinerimei,
prin midlocul luminărei, o nucă ființă»

n
e
Iată acum, la 22 Decembre 1831, ce
gice Divanul în circulara sa către isprav
nici :
| «Grescerea copiilor este de D-gei
părinţilor
încre

dută, dar fiind-că multor. părinţi
lipsesc însușirile cerute de asemenea
grea și însemnătâre însărcinare,
iar
alţii
prin ale lor
trebi sunt impedicați a stărui
la crescerea
fiilor săi, alții încă răposeză
“până

S

') Albina română No. 36 din 24 Septerbre 1834
.
+*) Idem, idem,
***) Vegi

anexa Ia acestă pagini.

a nu 'le da .
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| cuvenita crescere și învățătură, drept. aceea , ocârmuirea. a căreia fericire şi siguranță se.
ragemă pe întemeiata crescere și luminarea cetăţenilor sti, ca o maică a tuturor, Sat îngrijit cu obștâsca crescere și învățătură, prin aședarea și a scdlelor publice, între nenum&-

ratele îmbunătăţiri ce prin org. Reglement se revarsă asupra tuturor stărilor locuitre în

cuprinsul Moldovei; una din acelea de frunte este .statornicirea în capitala Iași, a unei
Academii, spre învățătura celor mai folositâre sciințe, și prin politiile și tergurile de prin
ținuturi, aședarea sc6lelor începătâre' pentru de a putea tinerii câștiga acea ântâi învăţătură neapărată, ca prin cunoscința creştinescilor datorii să pâtă aduce ziditorului săă.cuvenita laudă și mulţămire, înlesnindu-se încă prin sciinţa de carte la interesele vieţuirei |
sale, Jar alţii având talent și miglocire, să potă păși în Academia așului, către mai înalte
învățături, întrebuinţându-le spre folositâre meşteşuguri și industrii, aducătore obștiei şi '

în particular statornicirea fericirei, iar alţii din evlavissa plecare să aibă îndemnare a îm-

brățișa sfințita tagmă a preoţiei cu t6tă creștinesca rânduială în seminaria de la Socola.
Pre lângă aceste, întru a sa părintscăîîngrijire; ocârmuirea va pregăti acea mai mântui-:

tore resplătire şi mulțămită pentru acei ce vor sluji pe Stat în publice deregătorii, înde-"
mânând pentru un însemnat număr al fiilor lor, pre rând șederea și hrana în Academie,
unde cu a obștei cheltuială vor putea câștiga acea mai statornică și folositâre învățătură.
Tot acolo se vor primi și fii sărimani, sâii a părinților scăpătați, de și n'ar fi slujit în
Stat, numai dâcă tinerii vor avea plecare şi talent în cuvânt spre a putea cu sporire a se

folosi de acest mântuitor aședământ, potrivit cu cuprinderea rânduelelor întru tote acestea
de Epitropia învăţămintelor publice statornicite; drept aceea legiuindu-se prin regulament

precum mai sus s'a is a se statornici prin orașe și târguri ale principatului, scâle încăpătere cu cheltuiala Statului, şi trebuință fiind spre acesta de o casă îndemânatică, Divanul pune îndatornicirea acelei Isp., ca ea îndată dupe primirea acestia, adunând în can-

celarie pre celea ântâiii fețe ale ținutului din boieri, și alte clasuri şi împărtășindu-le asemenea bine-cuvântat scopos, să facă punerea la : cale a se găsi o casă cu 4 odăi, din cari
în duoă vor locui învățătorii ce se vor trimite de către Epitropie, iar în alte duoă vor în-

v&ța pe tinerime dupe instrucțiile ce vor avea. Se înţelege că în orașele unde se vor găsi
case obștesci statornicite din vechime nu va: urmă vre-o greutate în urdirea acestui aşedămerit și că acolo unde asemenea nu vor fi, va trebui ca D-lor ținutașii să găscscă o casă

scii din acelea monastiresci, sâii particulare, pe care îndată. închiriind'o pre vreme de trei
ani, cu de la sine midlocire. să încheiă, în una, sâă altă întemplare, jurnal lămurit rostitor

acestci încheieri, pre care jurnal isprav. îl va înfățișa pe lângă al stii raport fără întârdiere, ca pe temeiul acestuia să se facă închipuire în trimiterea dascălilor, cari vor urma .

a se îndestula cu lefi de la stăpânire.

|

Ă
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-

.

Inainte dea a păşi mai ; departe cu înșirarea analelor culturei naţionale, se cade să amintim principalele puncte din regulamentul organic al ambelor țări române, relative la. în- ,
vățăment.
Regulamentul organic muntenesc, „consacră în secțiunea! IV-a a capit vin, ştpte ar-.

ticole la învățământ *).

E

c
Negreșit, nu în 7 articole se putea cuprinde o lege pentru sedle, dar-n'am fi ârepi ca
mentuitâre
și
mari
câtor-va
a
istorică, dâcă n” am recundsce în aceste 7 articole 'enunţarea
%) Dim

în anexă aceste 7 articole, :
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“principii. Aşa bună-dră art. 364 ne spune că «învățătura
publică trebue să fie obiectul
Îngrijirei și privigherei stăpânirei.»
|
- Art. 366 prevede scoli pentru ambele-sexe în fie-care reședin
ță județiană, cum și un

institut superior de fete în capitală î.

!:

|

In ce a păcătuit regulamentul, înscriind aceste'2 primordiale
principii, a fost în neprevederea de scoli pentru sate. S'ar părea că pentru boierii
cari ati redactat regulamentul organic, poporul începe abia cu tergoveţii! .....
|
a
„Un al tveilea mare și mântuitor principii înscris în
regulamentul de la 1832, a fost
proclamarea limbei românesci ca limbă a Statului,
a bisericei, a justiţiei. Alin. II de la
art. 366, prevădând acest mântuitor pentru naţiune
principiii, se intereseză de însăși progresele de desvoltare a limbei. Generalul Kiselef admițâ
nd asemenea principii naționalisător, merită tătă recunoscinţa istoricului culture
i române,
O altă dobândă naţională din regulamentul organic
este înscrierea în el a dreptului
celor cari ati învățat de a' fi admiși la funcțiunile
publice de preferință celor neînvăţaţi, E
posibil ca din acesti privilegii acordat sciinț
ei să se producă în mare parte plaga func"ționarismului, ce subsistă până astăgi,
dar nu este mai puțin adevărat că, prin
acâstă disposiţiune s'a dat o democratică și neresi
stibilă lovitură dărăpănătâre oligarhiei
boeresci,
Noi credem insă că acestă importantă
măsură nu este tocmai datorită influinţei”
generalului Kiselef, ci o reproducere din anafo
raua și hrisovul de la 1828 din Moldova,
în
cari
acte G. Asaki, insinuase disposițiunea
că : «toți tinerii pământeni ce vor
petrece cursul
publie al secolelor naţionale şi
vor avea, bune atestaturi, să se
protimisescăi, a intra în
cancelariile Pământesci, spre a le
fi ca o drâptă mulţămită a ostene
lilor lor şi ânlesnire
la împlinivea sluj

belor» -

ca Statul să vegheze asupra
învățămentului privat,
Regulamentul organic nu a inve
ntat, precum unik cred, Eforia
sedlelor ori Epitropia învățăturilor publice.. Din document

ele

ca am adus în partea 1 a lucrărei
de faţă se pâte
vedea, că instituţiuni analoge aii
existat în Jași şi în Bucuresci înai
nte de 1830..: Ca ori
şi care inslituțiune omendscă, Eforia şi
Epitropia ati avut scăderile lor, Felix
Colson în
lucrarea sa de la 1837,**) critică
instituțiunile acestea, cari ar fi
absorbind a 10-a parte
din fondurile anuale. El găse
sce că cel 3 boieri efori, sunt
o superfetaţiune, și mat ales
fiind-că nu pot fi Etori de cât
boierii mari,
De sigur, că alegerea Eforilor și
Epitropilor exclusiv dintre boie
rime, era un lucru răi,
care s ati alinat numai prin fapt
ul că acestor oieri, adesea ieno
ranţi, li sati dat, în Molx

*) Vei pe lângă art, 366
și alin, III al art, 367.
**) E posibil ca Gheorghi
e Asaki să fie justificat
înaintea boierime ace
ţiune, arătându-le că ea exist
a deja în hrisovul se6lelor
lui Grigorie Ghi
în partea I,
.
Voiă adăogi observarea,
:
că înscrierea acestei. disp
osițiunt democratice este
art. 367 din regulamentul
imediat paralisată de
Organic, care prevede înfii
nțarea! internatulut gimnasia
fete în favârea: fiilor de
l și al scâleY de
boieri și a funcţionarilor..
. | Acestă disposiţiune,
fost înlăturată în prac
mai ales la Moldova, a
tică de abilitatea lut
G, Asaki, precum mal
***) Elat present et de
sus s'a vădut,
Pavenir des Principautâa
Danubiennes,
'

|

|

i
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dova, un referendar ca Gheorghie Asaki, și în
Muntenia un eolabovatov, oră un dirocto.
al scdlelos, ca Efiosin Poteca, şi mai.ales ea P.
Poenaru. Introducerea boierimei in Eforie

și Epitropie era de bună politică insă, căci era midlocul
de a interesa câtuși de puţin bo-

ierimea la cultura naţională. Revenind asupra lor
laudele opiniunei publice, provocate de
lucrările referendarilor, oră a colaboratorilor și direct
orilor sedlelor, unii din Efori şi Epi-

tropi 'şi-aii luat în serios rolul și ati isbutit a bine merita
de la istoria culturei naţionale

pentru protecțiunea energică ce ati dat aceste
i culturi.

|

|

x
».

Regulamentul organic al Moldovei prevede și densul principi
ile mai sus enumerate, Și aci constalăm marea lacună a învățământului sătenilor." Art.:42
1 coprinde disposițiunea
din aliniatul al II-lea, a art. 366 din regulamentul organic
muntenesc, relativă la limba

". românescă.

De asemenea se dă administrațiunea scdlelor unei Epitropii, (Art.
418 şi 419) care va

face ulteriormente legile şi regulamentele necesare. scâlelor.
Art. 429, alin. al II-lea dispune înființarea privilegiatului institut de
educațiune pentru 50 de fete de dregători ai Statului. Alin. Ii de la aceslași arlicol
regulâză zidirea
unui colegiii pentru 100 de fii de dregători...
Ma
Șc6lele aceste ati a se ține, dice art. 423, cu venitul produs din deciuiala lefilor
dre-

gătorilor Statului și din pensiuni.

.:

%

O disposiţiune care onoră pe legiuitorii de la 1832, este acea prin care se dă profesoa
ratului o situaţiune onorabilă în Stat. Se dispune că profesorii de facultăți „să fie consi=

derați pe aceeași treplă ca directorii de minister; profesorii de gimnasiii, adecă secundari,

sunt puși pe trepta șefilor de secţiune din minister; iar profesorii primari sunt pe o linie
cu Stolnacialnicii, adecă capi de biuroti din minister. Puțin timp, ce'i dreptul, s'a ținut
s6mă de asemenea frum6să îndeptăţire a profesoratului, căci nu târgiii lefile impiegaţilor
din ministere s'aii urcat în desproporțiune tot mai vădită cu ale profesorilor asimilați cu
posturile din minister *).

Regulamentul organic
Principate.
Art. :418

pune

”

fixeză câte-va puncte

învățământul

Bă

numai cu referință la ședlele din ambele

în grija şi privegherea

guvernului,

|

spre a fi basat pe

principiile moralei sănăl6să. Acestași articol prevede studii de drepturi de sciinţe și apli-

cațiunea lor la artele cele mai folositâre.

|

|

"Se vor redacla speciale statute de către Epitropie pentru școlf. Aceste statute vor fi
supuse aprobărei Domnitorului. Epilropia corăspunde cu Domnitorul prin miglocirea
ministrului din lăuntru.
"Guvernământul promite protecţiune deosebită corpului A cademic” și școlarilor cari ati
dat dovadă de talent și de bună conduită.
:
a
A.
Art. 419 păstrâză urma

vădită a conlucrărei lui G. Asaki, căci se recundsce în vigâre

actul de donaţiune al lui Vasile Lupu; de la 1664,

.

Vedi în anexă articolele din Regulamentul

în favorea

Academiei

organic, relative la sc6lă..

:

de la Trei E-

|

|
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'rarhi, .Fiind-că însă în localul de la Trei Erarhi nu încape decât șcâla

normală, se ho-

tăresce, prin acestași art. 419, așegarea Academiei în monastirea Golia,

in local special-

mente construit.:

Cu art. 420

se dispune înființarea de școli primare peniru

amândcă secsele,: la Ro-

man, Huși, Galaţi, Focșani, Berlad și Botoșani. .

i

„Prin art. 492 se decide înființarea unui internat de 100 de băieţi” orfani, copii de impiegaţi. Asemenea uri internat într'o monastire apropiată de Capitală, pentr u 50 fete și
orfane de împicgăţi al Statului.
.
_

Pentru întrejinerea acestor internate, se va preleva câte 10 la sută
ților civili și . de la tote pensiunile, (art. 493).

In secțiunea a Ill-a de la cap. IX, la art. 145,

din lefile impiega-

se dispune de a.nu se mai face preoți

decât din cei ce vor termina studiile la Socola. Provisoriă însă, până vor eși candidaţii din

seminarii, se vor utilisa și din preoți supranumerari actuali, necșiți adecă din semin=:

„CAP. 1V.
ANVILa18sSs=e

In 192 August 1831, - Generalul Riselef

adrescză Eforiei ședlelor din Muntenia, ofisul

„„ sub No. 80, în coprinderea următâre : |
MR
„1
„Je dâsirerais avoir un rapport deâtaille sur la situation des Ecoles publiques et jinvite
VEphorie.a me donner ă ce sujet des reuseignements exacis, tant sur ce qui existe, que
„sur ce qui reste a faire d'apres le reglement.
ii
Je Vinvite en mâme temps ă prendre toutes les mesures, qui peuvent depenure d'elle â
Veffet d'aviser aux: moyens les plus propres ă r&paror le temps perdu par suite de la
suspension
des âtudes. Cet objet, €tant de la plus grande importance dans lintârât de

PInstruction pulique, YEphorie doit y mettre toute Lattention et toute la câlcrite possible.*
i]
a
Eforia cea nouă a ședlelor, constituită; din D-nii Alexandru Filipescu, E. Bălăceanu

și

Ştirbei, răspunde lui Kiseleff, tocmai la 24 Septembre 1831, sub No. 24, în modul următor:
„A SON

EXCELLENCE

MONSIEUR

TEphorie

des

LE PRESIDENT

Ecoles

|

,
Rapport

-

" «La nouvelle Ephorie des Ecoles, des Vinstant de sa nomination, mit le plus grand em= |
pressement& faire reprendre aux ctudes, dans les Icoles publiques, leurs cours ordinai=
res, que des circonstances graves et extraordinaires avaient fait suspendre. . |

Vote Excellence, fajant
YEphorie fit de suite

bien voulu

faire les reparations

mettre ă sa disposition le Han de Serban-Voda,
necessaires ; une

ccole

centrale

fut

aussităt

ouverte, et bientât les 6l&ves y afflucrent de toute part. I'ardeur avec la quelle la jeu=
nesse reprit des 6Ludes .trop-longtemps interrompues, son assiduite, le ztle des profes-

le
scurs, tout promettait des progres rapides, qui auraient „pu râparer en quelque sorle
chodu
temps perdu. Malheureusemeat ces esperances s6vanouirent bientot, L'apparilion

de
_l&ra vint de nouveau nous forcer de suspendre des cours, qui avaient commenc6 sous
si heureux auspices; dans cet intervale, Votre Excellence voulut bien ordonner de mettre *
“ Pancien local de St. Savva, destină aux cours publics, ă la disposition de IEphorie;
celle-ci soccupe d'y faire des r&parations importantes â Veffet de remplir le but auquel
il est destins, en y &tablissant les trois classes ci-dâsignces: savoir: Lilcole premicre,
Vecole centrale, qui en altendant ont ouvert leurs cours ă Serban-Voda et Vecole com|
- pl&mentaire qui sera ouverte dans les premicrs jours de Novembre.
. U/Ephorie s'est en mâme temps occupe des &coles de districts ;. le local destin€ ă cet

-
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effet,/a Kraiova, ayant'regu diffârentes destinations
dans le cours de la guerre, vient

seulement d'âtre mis & la disposition de I'Ephorie, qui va s'occuper
de le faire reparer immediatement;, elle ose se flatter, que sous peu il sera î
mâme de recevoir des €lcves,
L'Iphorie s'occupe en mâme tems de se procurer
des bâtiments dans les autres villes

des districts; plusieurs ont deji &t& trouves, les
autres le seront sous peu, mais le besoin
de professeurs se faisant sentir pour ces diferenis
âlablissements d'Education premicre,
VEphorie

s'occupe en ce mornent de I'ctablissement a
Bukarest d'une &cole

normale d'enseignement mutuel, qui ouvrira dans
peu ses cours.
L'Ephorie se trouve heuveuse de pouvoir
annoncer ă Volre Excellence que, jusque
â ce
jour, elle ne s'est pas vue dans le cas de
disposer des fonds, qui sont assignâs aux
ccoles
par le reglement

organique, sur les caisses de la Vestiairie ;
elle a pu sulfire ă tout par
les fonds disponibles, qui se trouvaient dans
ses propres caisses,
Cependant elle ne peut dissimuler a Votre
Excellence, qu'elle &prouve en ce moment
(uelque embarras

par suite des arri6res qui lui sont dus
par la metropole: ces arriâres
un capital de 6.300 piastres pour Pannâe
1829, de 26.198 pour l'ann6e.
1830 et la totalite des sommes pour lannce
1831. Quelsqu' aient €t€ les efforts de VEphorie jusqu'ă ce jour pour se procurer
la rentrâe de ces. fonds, tout ă stâ inutile,
La
Metropole nâglige mâme
prâsentent

de repondre depuis quelque temps aux
invitations, qui lui sont
faites. L'Ephorie a cet affet ose solliciter
les ordres de Votre Excellence, seul moyen
de

donner de elficacit&'ă ses reclamations.»
Signes : Alexandru Filipesco, Bi.
Balaceano, Stirvey.

Acest răspuns al Eforiei nu pare să [i
fost deplin mulțămitor pentru Kiseleff;
el deci,
pe de o parte se gândi la ingestrarea
învăţământului cu o lege speclală,
iar
pe
de alta,
ajunse la convingerea, că trebu

e a se rândui o comisiune, care
să studieze mai de aprope :
starea scâlelor și nevoile lor. Vom
grăi mai la vale despre acestă
comisiune, dupe ce mai
întâi vom arăta, cu acte, princ
ipalele imbunătățiri, aduse
scâle
lor, de către Eforie, în
anul 1832,
|
In Ianuarie 41832, "magistratul

orașului Buziii, raportâză Efori
ei că a aflat casă de
scolă dupe poruncă. Etoria n'a putut
rândui institutor la acestă scolă,
decât în Martie 12,
pre Dionisie Erodiaconul, care,
dice ordinul Etoriei, arg sciință
elem
enta
ră de tâte inv&țăturile cerute, și a învățat desăvârşit
cursul normal dupe metodul luk
Lancaster *),
In
10 Martie 1832, se deschide scsla
de băieţi de la Câmpu-Lung,
In 29 Martie același an, l-toria
rânduesce institutori la 3 scoli
nouă :
La

Caracal pre Mihail Drăghiceanu ;

La T.-Jiu pre Costache Stanciovic
i ;

|

La Vălenit-de-Munte pre Gherasim
Gorjan.
"Tuturor acestora li se fixcză I6fa
de 200 lei pe lună ”).
Negreșit că deschiderea acestor
scole se face numai în primele
dile din Aprilie 1832
dupe sosirea la județe a institutorilor,

Sc6la secundară mutată în
St. Sava la Martie 1839, a
primit şi ca unele îmbunătățivy
*) Arhiva

Statuluf,

dosar

**)_Dosarul supra-citat,

No.

32,
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prin

„deschiderea de cursuri 1ioi şi dându-se fie-cărei
ramuri de învățătură o întoc-

mire mai regulată *).

E

Tot o-dată: „s'a întocmit în St. Sava un pension, unde se dă
copiilor o îngrijire mat de
aprope la a lor purtare și învățătură. Intracest pension,
se păzesce acum o bună 'orânduială, şi pâte sluji drept model și pentru alte asemenea aședăm
enturi *).

În 14 Mai 1832, Eforia angagiază cu contract pre frances
ul
„Pensionului din St. Sava. EI se obligă a ține un internat de 50

va stipendia 12 bursieri în acest pensionat,

Vaillant ca director al
de pensionari, și Eforia

plătind câte 100 de ler pe lună de fie-care,

La deschiderea scâlei se otărisă ca să se stipendieze ca interni numai 5 bursier
i, deci,
la Maiii 1832, s'ati mai adaos şâpte.
-

Toţi scolarii interni de sub direcțiunea lui Vaillant, erati obligaţi să urmeze cursuri
le

ce se făceaii la St. Sava.

|

Lui Vaillant nu “i convine acestă disposițiune, și începe a lucra în sensul de a adăogi
cursuri deosebite pe lângă internat, cercând să impedice bursierii sti de a merge la scâla

publică naţională. Etoria se supără și publică prin
saprobare a încercărei lui Vaillant").

„Curierul Românesc“ No. 13, o de-

Mare svon face Vaillant, ajutat de unii părinți, cari doreati ca copiii lor să înveţe ma-

teriile în limba francesă pentru a se întări în acestă limbă,

Eforia tient bon... In locul bătrânului profesor Ifrosin Poteca, care avea
- şi profesoratul din causa vârstei și să trecă ca egumen ]a o monastire, *"),
provisor cum se mai dicea al scâlelor, intrase de puţin timp Petru Poenaru
Acesta scrie lui Vaillant:
„Iv Ephorie des &c6les vous

n'a te ctablie dans St. Sava,

fait savoir, Monsieur,

să ahandone
director sii
”*”).
|

une fois pour toute, que la pension

que comme une annexe au College national et par cons6-

quent les regles de la pension doivent âtre en conformite avec celles du college. Les €lâves.

internes ainsi que les externes doivent suivre râgulitrement les 6tudes qui ont &t6 âtablies
dans le college et d'aprâs le sisteme adoptă par le gouvernement.
Vous voulez etablir la pension sur d'autres bases, en 6cartant les conditions de votre
engagement, mais l'Ephorie qui doit veiller ă ce que la râgle €tablie soit religieusement
*) Vegi

discursul

rostit: de

Vornicul

Stirbei,.

Eforul scâlelor

la

1833,

Februarie

11,

în Obştâsca

obicinuita Adunare. Vedi anexa.
|
|
**) Jdem.
|
i
j
,
„***) Vegi ce dicea Eforiaîn „Curierul Românesc » Vegii anexa.
**22) «LrEphorie, prenant en consideration d'un cât€ les honorables services rendus aux €coles
depuis longnes annes par un des professeurs, le ptre E. Poteca, et de Pautre son ge avance qui
ne lui permet plus de vaquer ă ces pânibles fonctions, a l'honneur de le . recommander â la bienveillante sollicitude de Votre Excellence, -et de li supplier de daigner, dans le cas oi Eille le
jugerait. convenable, lui accorder l'Egoumânat d'un Monastire parmni ceux qui se trouvent vacantse
Ce Monasttre,
'vu les qualit€s
qui distinguent le r&v€rend pre, pourrait devenir un exemple des
amfliorations

dont

est

susceptible

la gestion

des domaines Ecclesiastiques.»

|

Alexandre Philippesco.
Etienne „Ballaciano.
Le Vornic B. Stirbey.
No. 357
ce 5 Septembre '1832.
Bukarest,

*e+**)

.

Vedi despre Poenaru

2

:
răspunsul

.

Academie

sa ficut
£
a Aca emie
ce ii sa
la

la

di

la1 discursul

1

şi discursul D-luY Odobescu la serbarea de 25 anl a "Universităţei din Bucuresci,

stă d

stii

,

de recepțiune
Pţ

-
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»

a

observee,: vous fait savoir, que si vous croyez, que votre plan soit le meilleur, vous pouvez
sur ces bases €tablir une pension partout ailleurs que dans le collige de St. Sava.“
Petru Poenaru adaoge, că decă acesta nu contine lui Vaillant: »Votre engagement doit

cesser et l'Ephorie se croit en droit de deelarer a son tour dăfinitivement que votre pension cesse d” exister » dans St. Sava et qu'elle est considărse comme :fermâe des aujourYhui.*
„Pour les membres de VEpliorie, le direclea des ccoles :

La acâslă energică adresă, din 41 Maiti 1832 tat

„Poenaru.

seen ude dicend, că Efori ia nare

dreptul să'l alunge din internat decât dupe 6 luni.
Eforia, cu adresa din 20 Mai, No. 154, recunâsce lui Vaillant dupe, contract acest
drept, dar adauge: „jusqu'ă ce terme cependant les 6l&ves de la pension devront continuer

a suivre Idurs €tudes dans les cours publics ct se confor mer

enlitrement aux râgles de

Vecole.*

,

Ast-fel, românâsca și bărbătesca direcțiune a lui Petru Poenaru, opresce lovitura ce
un străin și câți-va părinți inconscienți erati să dea, de: abea reinfiinţatei. scoli naţionale
de la St. Sava 5).

.

Intre cursurile adause la sc6la din St. Sava, în
î Martie 1832, au fost :. cursul de geo-.
grafie, încredințat

lui Gonilie ; acel de limba

franceză,

cerut de profesorii scâlei

în 92

Decembre 1831, precum mai sus arttarăm, și cursul de fisică și geometrie, încrcredința lui.
Petru Poenaru, îndată dupe întrcerea luj din Paris,
Pentru acordarea celor5 d'ânttiii burse în pensionul alipit de St. Sava, sa ținut concurs înaintea membrilor Eforiei, a colonelului Fanton, și a Marelui Logofăt, la finele
anului scolar 1832. Acel jjurii a deliberat asupra celor de admis.ca bursieri, şi Eforia

aporteză resultatul către generalul Kiseleff, adăugând că: „Il ne reste plus qu'ă obtenir

le consentement.

de leurs parents

păr un âcrit' revâtu de leur signature, declarant

que,

conformâment aux dispositions du reglement des coles, leurs fils exerceront les fonctions
de professeurs pendant dix ans,
fonds de la caisse des €coles.

apres

avoir termine

leurs 6tudes

aux

frais ei sur

les

Dans le cas ou les parents de quelques uns de ces
e
boursiers refuseraient d! accepter
cette condition pour leurs enfants, ceux-ci seront remplaces, par d'autres 6leves qui se
“sont montres 6galement dignes de ce choix.*
Văgurăm mai sus că prin contractul lui Vaillant s'a promis sporirea bursierilo
r plătiți

de Stat de la 5 la 19.

x

*

- Comisiunea rânduită de generalul iselert, ca să cerceteze
starea scâlelor, a fost compusă din : Locotenent-eolonel Fanton de Vebrayon, asesorul
de colegii Suţu, consilierul
onorar Dendrino și doctorul în medicină N, Piccol6, medicul
favorit al lui Kiselef,.
Dosarul de la arhiva Statului cu No. 3. 219, arctă, că acestă
comisiune “și-a terminat |

lucrările și a depus raportul s&i. Generalul Kiseleff îl comunică
cu ofisul No. 403 din
18 Iunie 1832, din Rămnicul-Vâleea, prin Logofeţia treburilor biseri
ricesc], călre Eforia
instrucțiunek publice, Fată adresa lui Kiseleff către Litorie:
*) Vegi dosarul No. 3.279 de la arhiva Statuluţ,. -

|
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„A

YEphorie de PInstruetion publique de Vatacle.

-

«La comision charge d'examiner Pâtat de Vinstruction publique dans la P-t6 de Valachie, vient de m'adresser par un rapport en date du 31 Mai, le resultat de ses recher ches,
qui conformâment aux directions transmises ă cet €gard ont du tre dirigâes,'sur Vappli-

calion

que les dispositions du reglement ont pu trouver jusqu'ici, sur Yemploi du budget

allou6 a cette branche du service public

et particulisrement

sur 6tat actuel de Ven-

seignement et les ameliorations dont il est susceplible.
En transmettant, aujourd'hui, ci-joiat ce rapport, je erois devoir, avant tout, applaudir
a Vesprit qui a guide la commission dans laccomplissement de la. tâche, qui lui a te reserice, et reconnaitre le zăle tout-ă-fait honorable, que ses memhres ont deploye pour
remplir mes vues et atteindre le but qui leur a ct6 indiqne.
Les premitrs pas faits dans la carriâre de instruction publique, considâr€ ce surtout
- sous les rapports de son ensemble et de la briâvetă du temps qui s'est ccoulă depuis P6- .
poque de son institution, n'ont pu que produireen moi un veritable sentiment de satis-.

faction; Phonneur de cet heureux dâbut rejaillit entitrement sur les membres de PEphorie, comme sur le directeur, et nul doute qu'en s'attachant â amelliorer de plus en pluș *
le regime scholaire, YEphorie ne parvienne a se concilier Ja confiance du gouvernement et
la gratitude! publique *), 16 moyen di'aiileurs le plus sur pour atteindre ce but, serait, ce

semble, de s'appliquer particulicrement ă organiser et ă coordonner la marche de linstruction, de manisre que les 6l&ves distingu6s
des secondes classes des 6coles primaires des districts, puissent passer suecessivement aux €coles centrales et compl&mentaires, et qwen
acqutrant, dans ces derniers Gtablissement les connaissances necessaires, ils puissent y
âtre suffisament prepare, soit pour aller poursuivre, avec fruit, leurs 6tudes dans les Uviversites âtrangâres, soit pour former une pepinitre d! hommes propres aux diffârents
services, et exigeances du pays, d'apres le degre de sa civilisation actuelle,
*
Je crois en consâquence devoir recommander
: le rapport prâcit& et mes observalions
mises en marge,

ă lattention toule particulicre de 'Ephorie,

en V'engageant de me

faire

connaitre le resultat

de ses deliberations et ses dâterminations, sur ce qu'il y aurait â
adopter des amsliorations propostes par la commission et qu'ei mon n par ticulier, jje con- :

sidere comme essentiellement utiles.
A cette ocasion, et afin que le public puisse se convaincre de la sollicitude que le gou”
vernement apporte dans Pamelioration de Pinstruction et appreeier ainsi les efforts tents
dans ce but par PEphorie, il ne serait pas sans utilit, qu'un extrait de ce rapport soit

livr€ a impression et publi par la voie de la gazette Valaque.»
Le president plenipotentiaire des Divans, aide de camp, General Kiseleff.

Râmnic sur VOlto, le 18 Juins 1832.
No. 402.
Aci s'a pus cu slovă ciriliană resoluţia cu creionul: «[lazhtns din rapor tul comisiei
să se facă şi să publicuiască prin Gazetă.>.
de către
Eforia primind asemenea ofis, s'a povăţuit de resoluţiunile puse cu. creionul

însuşi Generalul Kiseleff. Eată aceste diferite resoluțiuni :
- «Ce rapport est remarquablement bien fait et je commence par remereier les membres

n
de la commission
et le r edacteur du zâle tout

ă fait honnorable qu ils ont mis ă remplir

mes vues, *
*) Aci

chipui

este însemnată

înstrucţii

întracest period.“

pentru

cu

creionul

în

slove

chirilice

profesori, spre a se întocmi

acestă

resoluţie:

desăverşit

„Domnul

provisor

va în-

învăţăturile cu chipul ce se arctă

— 108 —

Apres cela je ne puis qu'ctre tres-satisfait de la marche de Pinstruction publique
en general, eu egard surtout au peu de temps qui s'est ecoulc depuis son institution et
jen donne tout Yhonneur aux membres de VEphorie etau directeur, qui seront remerciâs
par mes offices publies dans la gazette.
En. . . ... îl faut chereher a coordonner les

|
âtudes de la haute classe de manicre

que

les €coliers distingu6s des 6coles des distrietes puissent passer a Ecole centrale et
que de
I'Ecole centrale les 6leves supericurs soyent Sullissamment prepares pour aller continuer
leurs ctudes aux Universitâs etuangtres,

Enfin que la masse des âcoliers soyent instruits

de manicre ă pouvoir former des hommes utiles pour le pays, selon le degr6
de sa civilisation actuelle,
En consâquence je recommande ce rapport et mes observations aux
meditations de
I'Ephorie et jattendrai ce quelle decidera et adoptera des rectificatio
ns projetâes par la
commission, que pour ma part je trouve essentiellement uliles,
|
J'aurais ă desirer: de plus qu'un extrait de ce rapport fut rendu public,
afin de mon"trer aux habitants, que l'6ducation publique, n'est pas oublie et que
P'Ephorie a droit ă
Ja reconnaissance publique.»
o
”
|
„ Fanton de Varrayon, unul din membrii comisiunei de anchetă
a stărei sc6lelor, a co-"
municat în Noembre 1832, cu adresa No. 80, lui P.
Poenaru,

directorul scdlelor, origi-

nalul raport al comisiunei către Kiseleft, cum și budgetul i
regulamentul scâlelor din
acel an. Eforia a fost invitată însă să trimită copii vidimate pentru
cancelaria lui Kise-

left, *

|

-

Dăm aci dupe chiar originalul vaport, întocmai veproducţiune
în limba franceză, insemnând în note și specialele resoluţiuni ale lui Kiseleff
relativela materie :
Fila 35.
No. 974.

RAPORTUL COMISIUNEI
o
a

A

son

Regu le 22 Juin.

Excellence

le President

Rapport
de

plânipotentiare

la comission

des

des

Divans,

ete.,

etc,

ccoles

«La comission charge d'examiner les &coles a Vhonn
eur de soumetre son rapport â
Votre Excellence; *
D'apres les directions qui lui avaient 6t6 donnses elle
a: compară en premier lieu les ...
dispositions arrâttes par Vautorite dans Vexpos&
du hudget avec les mesures d'execulion
prises par l'Ephorie.
„.
|
Elle a cherehă en second lieu ă constater Vâlat acluel
de T'enscignement dans la principaut& en se faisant donner communication d” une
partie de la correspondance de VEphorie

relative

ă l'instruetion

primaire

acquis, par des inspections

daus

les districts.

Quant â Pâcole

rEpetces ă plusieurs reprises,

de Bukarest

elle a

les donnâes qui lui 6taient n6-

cessaires pour asscoir ă cet gard une opinio
n positive et pouvoir ainsi offrir ă Votre
Excellence quelques

considrations sur les ameliorations dont l'Ens
eignement public pourrait
se trouver encore susceptible.
D'apres lordre ci-dessus expos6; la comm
ission en s'empressant aujourd'hui, de
sou-

*) Vegi filă 25 din dosarul de la arhiva Ştatul
ut cu No, 3. 279.
se afă o copie dupe raportul comis
iuneY acesteia, din 31
Kiseleff, Se vede că a fost trimisă lut G, Asâki
.
Statulun,

La dosarul No. 27, (Arhiva
Mai 1831, cătră Generalul
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mettre ă Votre Excellence
en trois partics,

le resultat de ses recherches, a cru devoir diviser
son travail

1) Emploi des fonds allous

:

Di

pour les dix mois de Vannte courrante,

(organisalion approuve par V.E
2) Etat actuel le VEnscignement,

-

dapres le projet

3) Ameliorations desirables.
Pour ce qui concerne la premicre partie,

la commission s'est assurăe que sur” le fond

de 330, 200 pt. accord par ce budget, 170.600 pt. ont
trouv6 jusq'ă ce moment une
application” conforme! aux dispositions du budget ; la somme
restante de 155.600 pt. se

divise ainsi qu'il suit:

Instruction

primaire

Ecoles vacantes dans les distriets de Telleorman, Our jitschen
y, Brayla, Fokchani, 'Ter-

govichteet Pitecht.
e...
Observation : D' aprăs les renseignements obtenus :

ese

ee

e pt. 27.000

1) Les administrateurs de ces districts n'ont. point encore prepară de
local. Ils
attribuent cette lenteur au refus les habitants de concouri
r „pour les frais de

„construction ou de loyer:

2) VEphorie n'a pas designer encore les professeurs

nâcessaires

“ dindividus capables.

par

manque

"

2 des classes vacantes dans les &coles primaires de districts restante ” et de la

ville de Craiova
a
eee
aa
ae a a 2 98.000
Observations : Mâmes motits que ceux 6noncâs dans la remarque precedente.
A-cres et 9-tmme classes vacantes dans les 6coles des quatre arrondissemenls de
Bukarest.
eee
eee
e
ea 94:000
Ă
79.000

Observation : D'apres les renseignements obtenus, l'Ephorie stest occupâe avee zile de

lorganisation de ces âcoles d'arrondissement, L imposibilit€ d'en venir ă quelque vesultat, a

moins dentreprendre de nouvelles bâtisses Ii ayant 6t6 dâmontree, 12.000 piastres prises
sur la somme de 85.000 atfectâes -pur le budget ă des constructions ă ajoutter ă V'ecole

St. Sava,

ont €t& employes ă prâparer Vinstallation de 3 de ces ecoles dont une devant -

âtre composte de deux classes et deux par une classe, seront incessament ouvertes; quant

ă la quatricme, ainsi que pour les clases vacantes dans les deux 6coles ci-dessus dâsignâes,
VEphorie ă donn€ Vassurance qu'elle s'occupera sans delai. .
Ecoles

centrales

Pour
la ville de Bukarest, chaires vacantes de langue russc, de langue turque el de
D
dessin o
:
Cs „ ai „9.100
uit
Observation: D'aprts les renscignements obtenus, PEphorie avec
e
a la quanti
quantite du traitement fix6, nn'a pu se procurer un professeur pour la langue russe, dans la quelle plusicurs ,
6leves ont temoign€
Quant â la langue

le desir de s “instruire.
turque,

Von n” a

pu de meme

>

trouver un “professcur

; mais

aussi

aucun 6ltve ne s'est present pour demander ă suivre ce cours
0300
Pour la ville de Crajova, deux chaires de grce et trois de francais vacantes .
5
Osevvation : YEphorie declare n "avoir pu jusqu'ă present 1 se procurer des ptofesscurs
7

avec Les traitements fix6s,

,

Dpenses

extraordinaires

Entretion de cin boursiers au mapequent :
5.000 piastres.
Ovservation: Le local et les. aceessoires ă Vătablissement d'un pensionnat n'ont pu ctre .
jusqu' a present prepare, vu que Vallocation de 5.000 ptres se trouve insuffisante pour
organiser un pensionnat spâcial ct que Pantreprise particulicre qui dovali
â-cet 6tablissement n'a point encore 6t6 essaşte *)..

servir de base

'Obseruation : Cette somme sriginairement portâe au budget ă 30.000 ptres se trouve
reduite ainsi ă cause de la nâcessit& ou VEphorie s'est trouvâe de diştraire 12.000 ptres
„comme il a ct dit plus haut, pour organiser trois 6coles (Varrondissement et la somme.
actuelle de 18.000 ptres, devra servir suivant les renscignements obtenus, ă complâter
autant que possible cette-partie du service ”).
- Frais. de bâtisse pour Iecole de Grajova.
o
35.000

Total.

. «155.600

Observation : L Ephorie declare cu "elle s oceupera suceessivemnent des moyens Wappli
quer cette somme conformement au budget.
.
IL râsulte, des observations qui prâcedent, que la non aplicativă des sommes ci-dessus
d&nombrecs doit âtre atr ibuce :
1) Au- peu de temps
&coles ;

qui sest: „&eoule€ depuis la mise ă exteution du râglement des

2) A ce quo les adrninistrateuirs “des districts ne montrent pas ue &eale activit, pour
Porganisation et Linspection des 6coles, qui leur sont exelusivement confites; et ă ce que
le choix de 'Ephorie, qui ne dispose que d! un seul râviseur pour les 12 districts,est tomb
sur une personne recommandable il est vrai, pour les mocurs ct pour les connaissances,
mais qui jusqwâ ce moment **) ne s'âtant point rendu sur les licux, et ne possedant pas

la langue du pays, se troure âtre complătement &tranger aux fonctions qui lui sont confices, et qui demandent indispensablement activite et connaissance parfaile

de la langue

valaque ;
3) A ce que d'apres PEphorie la „quotită des traitements fix6s pour les. professeurs se

trouve infâricure aux Emoluments que diftârentes * *) administrations offrent

dans

lcurs |

buraux. Pours obvier ă ces inconv cnients et meltre Vephorie plus en mesure dactiver lor-.
ganisation du systeme approuve par V. E. la commission croit deyvir proposer3;

1) De ercer trois nouveaux râviseurs""") dont les deux pour la grande et le 3-&me pour
la petite Valachie. Le 4-er râsidera a Pitesti, le 2-tme a Bouzto et le 3-âme a Craiova. Ces
agents, relevant de PEphoric seule, auraient ă exercer. dans Varondissement univevsitaire
*) Aici pe margine Kiseleft scrie cu creionul: <Ne poutrait on pas engager un professeur i se
charger de ces 5 boursiers? Quant au choix des: boursiers Pon se conformeraă larticle
du reglement et ăN cet effet il y aura un concours auquel assisteront le Comte Fanton,, Picolo et
Sontzo.»

**)

mal

Resoluţiune ' marginală a lui Kiseleff cu creionul:

place.»

%**) Pe margine, aict, Kiseleff scrie
«
cu "creionul +
en est cause.»
'
.
****) Pe margine, Kiseleff scrie cu creionul: «L!on
professeurs pour les, .
', . . .
Nu se pâte vedea
*+%**) Cu creionul: «Je le veux bien si l'on choisit
qui

se trouve en ce moment,>

”

<C'est indispensable, car, l'ecole est tris
!

«C'est

toujours-la: maladie des protâgs qui
|
a
”
peut faire des inscriptions en „faveur: des
bine, cred că e „Sciences sptcialesă,
des hommes capables et non tels que celui
!

-une surveillance aclive, ntcessaire au mainticn du bon
ordre, ct connaitraient exelusivement

de tous les dâlits contraires aux bonnes mocurs
dans Vinterieur des ceoles ; ils soraient en meme temps. charges immediatement
de meltre ă exceution les ordres de YEphoie ") en sentendant avec les autorites du licu,
et recovruient un traitement mensuel de
250 piastres; un supplement de 4.400 piastres
pris sur les Gpargnes existentes et râunis

: aux 4.000 piastres actuellement fixes par ie budget
pour ti aitement du reviseur, sufii=
rait ă cette depense ;
2) Que V'Ephorie soit autoriste â assurer des avantai
zes honorifiques' aux personnes qui
se voueraient ă la carricre de professcur pour linstr
uetion primaire”),

Pour ce qui est relatit ă la seconde partie du travail
de la commisssion,

corcernant

Vetat actuel de V'enseignement, îl appert des recher
ches faites ă ce sujet, que dans les districts, Linstruction se borne actucllement ă la lecture
ct “ă L'ecriture, enseignes avee

beaucoup de succes par la mâthode Lancastârienne ** » que
dans

jova:"*) les cours de grammaire,

de gcographie,

d' arithmeâtique

âcole centrale de Craet de! langues

valaquc,

greecque et frangaise, sont suivis avec un succes âgal ât reunissent
de nombreux €leves.

“Quant ă l'ecole de Bucarest, la commission en ayant
visil6 toutes les parties ă plu"sicurs reprises, â acquis la certitude que les deux premic
res classes oti la lecture et 'eeriiure, Varithmâticue pratique, le catâchisme, Jes principes de
la gcographie ct les prinei- :

paux faits de Vhistoire valaque sont enscignâs d! apres la mâlhode Lancast
rienne, se trou-

vent sur un bon

picd, ct promettent les râsultats les plus eatisfaisants ; ces deux
classes

vcunissent 421 6l&ves,. Les elases de Vâcole centrale, qu'elleâ &galemen
t visites, se sui-

vent avec succis; Varithmetique raisonnce, la gâographie, les grammai
res valaque, grecque
ct francaise et la calligraphie: y sont. enscigndes avec. une bonne methode
et: d'apris

les ouvrages les plus convenables ; le seul cours dhistuire *** ") sacre ne vemplit ă aucun

&gard le but <que le gouvernement doit se proposer de cette partie si
importante de
V'enseignement public: les extraits tirâs de Vancicn testament sont offerts_ă la
jeunesse

sans ces explications qui

ment

mor aux

de

ces

scules

peuvent

inaprâciables

rendre

traditions,

corruption, reussissent ă former des hommes

le vrai sens: des apologues eminemqui inculqutes

aux

religicux â Vâtat.

exprits

Cependant

vierges de
en

gencral

toutes ces €tudes presentent des progres remarquables si Von a sui pu Egard au peu de
temps qui s'est 6coul& depuis institution de chacune de ces classes ; 139 6loves frequentent maintenant V'ecole centrale. *
-

Les cours suivis ă Vâcole complementaire sont ceux du droit, de la literature francaise
et latine et des langues allemande ct slavonne; bien peu d'6lâves les fvequentent.
D'apres ces diffrentes 'donn&es, la commission

s'est remise ă Vari is suivant:

1) Que la jeunesse de Valachie, et piincipalement celle de Bucarest, nourrit le gotit des
bonnes €tudes et: possede les qualites intellectuelles qui peuvent promettre des talents dis„ tinguâs au gouvernement

qui s'occupe sans relâche des progres de la civilisation du pays;

„que le provisseur de I'&cole,. Mr Poenar ”*"") vemplie ses devoirs avec un zile digne d'elo*) Pe margine cu. creionul: «Il faut qu'ils soient assez " instruits pour corriger
maftres d'âcole et des soi-disants professeurs, que j'ai eu Voccasion de voir.»
"**) «Que IEphorie fasse un projet pour l'assemble.»
.
xx»)

«Pas

tout

î fait, par

ce

que

les

instituteurs

ont

mieux compris

cette mâthode, ce qu'il faudra redresser par les râvisseurs.> :
X*+*) «L'ecole de Craiova est plus en arritre que touteș les €coles.»
"%%X%%) c]l faudrait faire IA dessus un bon ouvrage. concis,>

*&X*%*) Pe margine de Kiseleff : sRemerciements publics.>

les

formes

les

bvues

des

que le sens de

|

„ges ; qu'il serait sculement ă desirer que l'Ephorie soit invitâe a se conformer dortna-vent ă Part. 122 du reglement, qui veut que les membres se rdunissent â des jours
fixes *) pour oxp6dier - les

afiaires

cet vaquer

aux

devoirs

des

fonctions

que

L'amour

du pays les a portâ ă accepter de votre confiance.
i
La commission en abordant la question des ameliorations î introduire, se fait un devoir
slexposer qu'elle a ât€ guidee par les ordres spciaux de V. Ex. relativement: 1) ă la formation d'op6rateurs praticiens, capablesde remplacer utilement les empiriques qui exploitent la bonne.foi des populations des campagnes; 2) dune p&piniere Warpenteurs ”),
possedant la thâorie de Vart, en etat d'offrir & la propriât& des services reels et moins dispendieux, et de parvenir successivement a faciliter le cadastre gentral, bienfait dont lobtention ferait cesser les innombrables proces d'empittement, qui retentissent continuellement dans les iribunaux ; 3) d'architectes assez penâres des principes de Part, pour râusSir ă faire predominer le goit du beau et de Putile dans les construclions privâes et
publiques.
“
.
|
|
La commission ă cru 6galement se conformer aux vues de V. Ex., en soummetant son

avis sur la manitre de complâter Venscignement publi6 de Valachie, en coordonant les
ctudes entre -elles et en remediant aux omissions que l'experience a fait ressortir; ces
„ameliorations auraient d'ailleurs pour but d'offrir ă la jeunesse Valaque des moyens
de
perfectionnement, sans sortir du pays"") pour se transporteră grands frais et le plus
souvent- sans guide dans les universites 6trangeres, ou plus d'une fois Pelâve â perdu,
contre
les brillantes espârances d'une haute instructi
le on,
fruit d'une premicre &ducation mo-

rale et pure.

|

.

D'aprts cet expos6 la commission ă Phonneur de demander pour la mâdecine une chaire
de pharmacie, comprenant les 6l&ments de la botanique et la maticre medicale.
Une seconde chăire de petite chirurgie et pathologie speciale, fort abregce ; une
troisi&me chaire
(anatomie et de physiologie, et une quatrieme d'hygicne et d'histoire naturelle"
”*) ces diff&rents cours dureraient trois ans et les âtudiants commenceraient ă suivre
les hâpitaux
des la seconde annce, î la fin de la troisieme ils subiraient examen
pour le diplâme ;
apres quoi ils freguenteraient encore les hGpitaux pendant un
an. En propasant ce projet
la commission ne s'en dissimule point les inconvenients, ă cause
de la difficulte de controler les officiers de santă exercant î la campagne,
_ Obsertation: Le laboratoire qui doit ctre ctabli î la pharmacie
centrale, pourrait âtre
assis ă l'6cole complementaire de Bukarest, pour servir
î ces diffârents cours. On pourrait

en outre ctablir un jardin botanique ; indâpendamment de son
utilit& pour Pâtude de la

meâdecine, cet ctahlissement contribuerait encore â rependre
le goiit des jardins,

tres fa-

vorable ă la sante et facilea satisfaire dans une ville oi la plupart
des .maisons sont entources de vastes cours. Ce serait d'ailleurs un des moyens
d'assainissement pour la ville,

Pour larpentage: une chaire pour le maniement de la plume
et du pinceau ă usage

des plans; une seconde chaire de trigonometrie rectiligne
et sphârique accompagnte de
legons d'astronomie, autant que application de cette
dernitre serait indispensable ; une
troisiome chaire de gcodăsie, qui se diviserait en trois
parties : la premicre contiendrait
————
*) «Et surtout jusqu'ă Ventier Gtablissement des
€coles,s

-

**) sEt ingânieurs civils» (pe margine de Kiseleff), |

***) «C'est bien vrais,
) sI faut prEparer au moins des
Pour y parvenir> (Kiseleff, cu creio
nul),
3

kk

.

|
chirurgiens et des vetcrinaires, et faire
.

.

”

p..

.

”

.

tous les sacrifices
.
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la manicre de faire les fonds d'une carte,
l'explication des differentes projections î
usage
de la trigonometrie dans le calcul des dista
nces, la seconde ot Von s'occuperait d'ens
eigner les diverses mâthodes de lever les detai
ls d'un lieu quelconque, et aiasi que l'emp
lui
pratique des instrument
s, tel que le

ihodolithe, le sextant, lastrolabe,
la -planchette et la
houssole; la troisitme ou Von donnerait
un appercu sur Putilite de cet art dans
son application-ă des proces pour

des terrains contentieux, €clairciepar des exemples, on y donnerait aussi des nolions sur les lois
d'arpentage usilces par les nations de
V'Europe, en les
comparant aux usages du pays").
|
Observation: Pour faciliter ce plan
d'âtudes, le cours de dessin des figur
es, actuellement

marqu€ ă V'ecole complementaire; serait remp
lac6 par un cours complet de dessin topographique et des principes de la perspectiv
e,
|
Pour Varchitecture une seule chaire diviste
ainsi u'il suit:
1) Appergu sur la naissance de art et les
S ordres tudiâs sparâment dans leurs d€lails; connaissances des
matcriaux, manicre de les employer
;

"
,
2) Principes de construction; manicre de bâliv
sur des ferrais diffârents, "&difices simples et composs, prive
s ou publies,:manitre de dresser les devis
;

3) Application aux moyens du pays, but que Vinst
ruction doit montrer aux €leves en
preferer utile au beau absolu, pour cviter
les hautes thâories de la mâcanique ; comparaison des beaux resultats de l'art avec les const
ructions dfectueuses qui couvrent le
pays ”).
.
|
|
i
Pour ce qui est des moyens de compleler 'ens
eignement. public ă Pecol

e complemenlaire, la commission propose dinstituer une chair
e de belles lettres comprenant les principes du beau, du style, de l'eloquence et de la poâsi
e, avec une histoire abrâgee de la litlerature, une chaire de philosophie qui comprendrait
Panalyse des facultes et des ides,
leur deduction ou la logique, la morale, la science des princ
ipes et une chaire de physique
et de chimie experimental;esen mâme temps le cours
de droit acluel serait remplace
par ua cours de Ihistoire du droit romain ').

La commission propose en outre de! retrancher le cours de la haute
liticrature fran-

caise et latine, marqu€ au budget, mais n'existant pas de
fait, le cours de langue turque

et le cours de slavon pour lesquels îl n'y a pas d'6lâves. Avec le
produit de ces Counomies,

les amelioralions proposces ne cotiteraient qu'un

excedent de depenses de 40 â '50 mille

piastres
.
.
.
,
La commission en terminant son rapport se fait un devoir d'assurer. V, Ex. qu'el
le a

remarqus, autant quc les recherches

le lui ont permis, le meilleur ordre dans Laduinis-

tration interieure de Vecole St. Sava, râsultat di principalement
au zile des fonclionnaires
et ă la docilite remarquable des &l&ves.»
|
Le lieuteuant-colonel, Fanton de Verragon,.

L'assesseur de college, Soutzo.
Le conseiller honoraire, Dendrino.
Le 31

-

”) «Ceci est trâs facile»

i**%)

N. Piccolo,.D. M.

Mars” 1832.

Bukarest,

**)

a

eIndispensable
«Tout

cela

(notă mărginară

et facile;
est

un

fort bien

peu

de.

rendu»

iza) «On peut retrouver cette somme
supErieurs.» (ou sptciaux), Kiseleff,

a lul Kiseleff).
mcaniquo

(ou

pens

6. „ N

J

pratique
Nota

ne

serait pas

lar
lui Kiselefe
Kis
a

,
de

trop.>

(Nota

lu!

E

ou un= partie du moins par les inscriptions pour les cours
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decopiat

raportul Eforiei, provocat de lucrarea

"de mai sus a comisiunel. Pe acest raport cu No, 279, din 18 luliu 1832, Kiseleff a pus vesoluțiuni directe pe margine. Le reproduceri întocmai.
_Eatăşi acest important document:
A Son Ec. Monsieur de Kiseleff, lieut.-gen&ral, aide-de-camp genâral de S. M. V'Empereur de toules les Russies, president plânipoten; des divans de Moldavie et de Valachie, chevalier grand croix de plusieurs ordres, ete., etc., etc.

1" Ephorie de Vinstruction publique

RADPORT
«Japrouve parfaitement ce rapport mais jaurais

desirc

qu'il

fut suivi d'un autre 'avec le programme

Gu le r€glement definitif concernant l'instruct. publique en Valachie.»
”
Le 22 Juillet.
„o Kesseleff,

* «L'Ephorie des €coles a regu officede V. E., en date au 18 Juin, No.
402; apres avoir
pris connaissance elle a lu attentivement le rapport de la commission
des ccoles qui ş
6lait anexe, ainsi que les apostilles apposces en marge de ce rapport.
- Ea consâquence VEphorie s'empresse de porter ă la connaissance de V.
E. conforme-

“ment aux ordres qu'elle en a recus, le resultat de ses travaux
et celui de ses delibărations

sur les amâliorations proposces, en suivant pour plus de clarte Pordre et,la
marche du
rapport de la 'commission:
”
|
a
|
|
1) Depuis quela commission a adressă son rapport a V. E., deux ccoles primaire
s ont
Gt6 ouvertes dans deux arrondisements de la ville de Bukarest, elles
sont en pleine activite, et V'Ephorie s'occupe sans relâche du soin de faire preparer
les locaux necessaires

aux deux autres;

i

2) Les cours de langue vusse et de dessin ont
commence a Ecole
mier a 6t6 confic a Mr Konintzky, le second a
Mr Valenstein ; |

,
St.. Sava ; le pre-

3) Les deux clasesde langue grecque qui restaient -vacante
s a Craiova sont ousertes;

les cours ont commenc€, ainsi que celui pour Pune des
trois classes de francais; le manque de professeurs-a pu seui retarder Youverture:
des cours des deux autres classes dans
cette langue, et I'Ephorie s'empressera de. satisfai
re a ce besoin, des instant qu'elle en.
aura acquis les moyens;
:
„4) Quant aux boursiers,

on

se conformera a |! appostille de V. Ex.
Un concours sera!
ouvert le 15 Aoit pour Yadmission des cinq
bu rsiers qui seront choisis parmi ceux des
"El&ves qui se

dislingueraient le plus par leur progres et leur
aptitude dans les &Ludes,
reunissant d'ailleurs les qualites-râquises et sans
prâjudice de deux autres qui vout ctre
admis dans quelque jours par l'Ephorie, Pun fils
de Gardăranu de Cernetz et P'autre de
Kineso administrateur du distr. de Valcea, que
votre Ex, a eu lieu de distinguer dans sa
visite aux 6coles pendant sa tourne
dans differents districts;
a
5) Les accessoires necessaires â I'6tablissement
d'un pensionat ayant &t6 preparts, ce

pensionat î cte ouvert aux €l&ves; il est en
plaine activită sous la direction de Me Vaillant,
avec des clauses arrelces par l'Ephorie;il compte
aujourd'hui 15 €leves, tous de bonn6
fumille. L'Ephori
e ă cru devoir faire cet essai, pour servir.
eosuite

sement definitif,et satisfaire en mâme temps ă
des demandes

adresstes de tous câtes;

"

i

de "base ă un ctablis-

râilârces 'qui lui 6taient

Di
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6) Les fonds destines â la construction d'une grande
salle ă Pâcole St. Sava,

ainsi que.
ceux pour la cunstruction d'une cole & Craiova; âtant assignes,
le seul retard apportă

est le dcfaut d'un plan arrâtâ, et d'un devis dress6 pâr
une personne de confiance, vu que
tout ce que VEphorie a pu obtenir ă cet €gard n'a pu
la satisfaire, aussi Ephorie ose
supplier votre Ex. de voulvir bien transmetire ses ordzes
oii elle jugera convenable”), ă

Veffet de dâsigncr un ingenieur, qui a cet cgard s'entendrait
avec l'Ephorie, pour arrâter

le plan et le devis que V'Ephorie se ferait un devoir de soumeltre
ensuite ă Papprobation
deV.E..
|
E
N
A ce sujet VEph. se fait-un devoir de porter ă la conaissance de votre
Ex., que le besoin de'

„construction de deux grandes salles””) dans chaque
chef-lieu de district-se fait Eminemment'
senlir, vu que V'avantage esentiel resultant de la
methode Lancasterienne, savoir celui

- d'enseigner, un grand nombre d'âltves au moyen d'un
seul „professeur, eșt perdu â cause!
du peu d'espace des locaux. Les plus grandes sales ne peuvent
aujourd'hui contenir au:
de lă de 50 €lâves. 1] sagirait de faire dans ces chefs-lieux des
constructionsă peu de frais,
soit en c'ayonnage, s'il €tait possible de les rendre tenables pendant
Yhiver, soit de tout
autre manitre, qui pourrait presenter le plus d'âconornie. Les
plans et le devis une fois
arrât6s, les habitans des villes pourraient se cotiser pour
subvenir aux dâpenses; ce que

- Yon pourrait peut-âtre facilement obtenir, vu qu'ilne s'agit que
de la construction de deux
grandes salles propres ă recevoir chaqu'une 400 €l&veset d'une simple
chambre pour le
portier, les proffesseurs n'etant pas logâs dans Vinterieur
; ce moyen facilit€, VEphorie em=
ploirait tous ses efforts pour en activer les constructions dans
le plus bref dâlai;
|

L'Ephorie sent toute la sagesse de la disposition proposte par la commission
relative
ment ă la nomination de trois nouveaux reviseurs, dont deux pour la grande,
et le troisiâme pour la petite Valachie. Celte disposition serait . 6minemment utile, “et V'Ephorie
S'empressera de s'y conformer dts Vinstant qw'elle en aura les facilit&s: mais le peu de

” ressources qu'ofire le pays en fait de sujets capables et dignes de toute confiance
pour rem-

plir des fonctions de cette importance, lui laisse peu d'espoir de pouvoir combler aussitât cette
lacune dans la direction de Linstruction publique; un seul sujet avait paru propre â VE- phorie a remplir cet objet, puisqui'il avait exercâ Petat de professeur plusieurs annses et
qu'il r6unissait ă Vinstruction les qualites morales requises **). Nâamoins il manque ă cet
individu, l'Ephorie n'a pu se le dissimuler, la connaissance spprofondiede la langue du
pays, quoique la parlant avec facilite. .
Si
PI
Râlativement aux rGcompenses et avantages honorifiques propres & encouraper les professeurs'et a soutenir leur zăle, 'Ephorie pense qu'on pourrait, comme râcompense, leur appliquer les dispositions de Particle 24 du reglement sur les pensions ă accorder aux
fonctionnaires publics"""); sauf a &tablir que l'on necomptera que les annâes de service, ainsi
que les dispositions des articles 25, 28, 30, 31 qui regularisent le mode d exercer ce

*) <Inviter de ma part Blaremberg d soigner cette affaire,» Kiseleff, ,
|
%3) «Pralablement rGunir les renseignements sur les bâtiments que l'on pourrait.:. et en atten-.
dant avoiri des maisons
isa
pour - que I'6tude
"6
Liseleff..
marche.» Kise
Pe |
a ÎĂ et îe |
,
„
cois
E) «La chose est si essentielle qu'il faut y mettre tous les soins pour trouver ces gens lă et je crois
„que la chose est possible,» Kiseleff,
***) Article 24. Celui qui aura honorablement
recevra en cas de reser vi PEtat durant 8 ans,
a
,
"traite et ă titre de pension viagăre, le tiers du traitement de ce qu'il avait touch€ dans son dernier |
i
ns et enfin la totalit€
it6 du traitem
itement s"il a servi 24 4 ans, ans, Leg.
s'ili a servi i 16 ans
emploi,i les deux tiers
Ă annces de service
A
icati
replement, .„i .
ne pcommenceront & compter qw'aprâs la publication
de, ce reg,

-
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E

droit, et commeavantage honorifique leur appliquer les dispositions de Lart. 351 du reglt-

ment organique ), et en consâqueace &tablir que tout professeur qui
aurait exercă ses
fonetions durant 30 annces consteulives, aurait des droits incontestables
î des titres de

noblesse, soit personnels, soit transmissibles, d'apres le degrâ.de ses services,
Si ces bases

sont agredes par V. E. elle daignera permetire a VEphorie
âtre presente ă la prochaine Assemblâe gâncrale ordinaire.

de
|

prâparer, uu projet pour
|

9) Pour ce qui est relatit aux ameliorations propos6es par la commission et
que V. E.

desirerait voir s'âtablir, V'Ephorie s'estime

heureuse

de pouvoir porter ă sa connaissance

qu'elle s'est empressce de se conformer aux dispositions du rapport
relatives ă l'arpentage
et qu'un cours de dessin topographique et de perspective est dejă ouvert.
Que le professeur

G. Popp continue son cours d'arithmetique raisonnce. Que
Mr

Poenariu le professeur de

I'6cole, dont le zile est infaligable pour tout ce qui peut
contribuer aux progres de Linstruction et qu'on trouve toujvurs prât a faire offre de
ses bons offices, s'est charge provisoirement du cours de geometrie, qui eşt suiri par G:
Popp, Pun des professeurs les plus
instruits sur ces maticres, dans le but de succeder
a Mr Poenariu

en 1833.

Celui-ci

se
chargerait alors des cours d'algebre et de trigonometrie
appliquce a larpentage et aprâs
avoir forme un professeur qui puisse le remplacer,
il commencera en 1834 le cour's de
gcodâsie

accompagne d'observations astronomiques, aulant
que Vapplication de cette science
y est indispensable; au reste quand mâme des professeur
s se prâsenteraient en ce moment

pour faire ces cours, îl n'y aurait pas d'âleves prepar6s
pour
croit avoir rempli, autant qu'il 6tait en elle, .V'objet
indiquă
mission.
|
ă

les suivre; ainsi PEphorie
par le rapport de la com-

Mais pour pouvoir faire avec succes un cours
pratique de la geodesie et

de la topogra=
phie, V'Ephorie supplie V. E. de vouloir bien Vautoriser
de faire Vacquisition pour L'âcole,
des instruments suivants, dont le prix d'achat couterait
la somme de 6.200 francs, savoir: 4) Un cicle repetiteur Theodolite de 0 metre,
22 centimetresde diametre, 2.200 fr.;

_2) 1 Chronornttre de Breget, 1.200 fe.;
3) 1 Baromâtre portatif, 120 fi.; 4) 1 'Thermo“metre,

idem, 50 fr.; 5) 9 Graphomâtres, 550 fi; 6)
4 Planchettes â rouleaux, 400 fr. ;
7) 4 Aledades ă lunettes achromaliques, 320 fi;
8) 4 Boussoles, 320 fr.; 9) 4 Eguerreş
d'arpenteurs,
240 îr.; 10) 2 Equimetres, 400 [r.; 41)
4 Lunette

12) 4 Mosure de 100 mctres, 100 tr. *),
|
-

|
|

de Prachon,

300 fr. ;

!
|
|
Francs 6.200. - -

10) Quant aux autres amliorations a introduire
relativement ă la formation

d'operateurs praticiens et autres "*), dont l'Ephorie apprecie
toute l'utilite, elle n'&parguera rien

pour s'y conformer ; mais a cette fin elle
osera prier V. E. de daigner leur adjoindre
Mr.
Piccolo, de

mâme qu'il a âtâ plac€ a VEphorie des hopitaux
; ses connaissances 6tendues
seraient d'un grand secours ăux aulres membres
de V'Ephorie, et dans le cas ot leur de=
N

———_——

*)
blics,
sibles
2%)
Iulie

«Tout valaque qui sans apartenir. a la classe
nobiliaire, se distinguera par des services
pu :
sera signal€ par le Prince a PAssemblce
genârale, afin que des droits personnels ou
transmislui soient accordes d'aprts importance
des services rendus,» LL
'Tâte aceste instrumente sunt indicate necesar
e. de 'P, Poenariu în un raport la Eforie,
din 16
1832, alipit la dosarul din care estra
gem actele de.mat sus. fila 9—15
*3+)
«Je desirerais et jinvite VEphorie a r€dige
r un reglement complet qui soit pour
Y'avenir l'arche de linstruction publique et quant
a Piccolo japprouve parfaitement.»
Kiseleff,
i
N

pr

ca
mande sera agrece, l/Ephorie pense qu'il serait juste de lui aliouer sur les
fonds de Vâcole

un traitement mensuel de 400 piastres, î Peffet de'le mettre â mâme

de subveniv aux

diffârentes courses qu'il serait dâns le cas de faire pour le service."

!

Sine: Alexandre Philippesco.
Etienne Ballatzano.

Le Vorni B. Stirbey.
No. 279.
Unul din membrii

|

a
Bukarest, le 18 Juillet 1832..

|

comisiunei de anchetă scolară, Constantin Suţu,

a presentat acestei

comisiuni un memoriti deosebit ). Prin acesta artă care sunt, dupe părerea
lui, scăderile culturale române și care apoi sunt, dupe opiniunea lui, îndreptările
de adus.
Prima causă de scădere este ignoranța și obiceiurile lumesci ale clerului de
jos. A doua
causă este lipsa de grijă a părinţilor de a face educațiunea morală a copiilor,
dându-le rele

pilde din căsnicia proprie. A treia causă este lipsa de carieră pentru un tân&r de talent
şi

- de onâre. EL află tâte căile închise, eșind din sc6lă: In administrațiune, lepra” clientelelo
r ;
în elecţiuni, lipsa unei opiniuni publice sănătâse ; în industria moşieră, aviditatea
nepricepută a proprietarului; în comerciti, reua credinţă...
Pentru îndreptarea tuturor acestor rele, Suţu propune:

1) Ca învățămentul primar să fie încredinţat exclusiv clerului, de îndată ce seminarile

ver [i dat numărul necesar de preoți învăţaţi ;

2) In loc de opt clase umanicre să fie gece, spre a putea reduce de la
țămentul oral. Pentru studiul limbei naționale să se dea scolarilor cărți
şi acelaș sistem. Cât privesce învățământul istoriei, . evangeliulsă se ca
„Rarea admiraţiune-a faptelor grecilor şi romanilor. Să se introducă

|

5 la 9 ore inv&scrise dupe unul .
de bază, iar nu
studiul filosofiei

„fără de care nu se or pute pricepe operele antice.

>

Dăm în anexă acest act. .
*

_

Regulamentul organic al țârei muntenesci nu dădea o lege suficientă pentru scoli; ca
- şi în Moldova, se ceru redactarea unei legi, sâii a unui regulament spacial al sedlelor.

Dăm. în anexă acest regulament, pe care generalul Kiseleff, vădurăm că'l cerea prin
...
resoluțiunea de mai sus, pe raportul Eforiei”).
Si
-

Dupe acest regulament ***), instrucţiunea este împărțită în: Scoli începălâre, umanidre,

învățământ cornplimentar și cursuri speciale.
- Scolile incepătâre sunt pe curs de 4 ani cu următârea programă:

Clasa I și II. Citirea și scrierea dupe metodul Lancastric, cele patru. lucrări ale arit.
- meticei din gând, cu numere simple ;.
Clasa III. Catichismul, elem. gram. rom., geografia, elem. arit. practică până la frac-

țiuni inclusiv;

o

.

Clasa 1V. Inceputulde geometr. şi de mecanică

|

|

practică,

sericre prin regule gramati-

*) Vegi anexa.
)
,
"1 **) Vegi anexa de la acestă pagină.
***)
acâsta

Nu

este exact

evident

ceea-ce

din faptul

dice

că Kiseleff

D.

profesor.

,
Vitzu,

'1 cerea încă

că

regulamentul

în Iuliii 1832.

era

lucrat

în 1831.

Apare

—178—
ceșci, desemn liniar și cântarea biser
icâscă, Noţiunile de geomelrie și de
mecanică vor avea
în vedere meseriile, dulgheria, zidăria,
ete.

Umanidrele se impart în 4 clase:

.

|
Clasa 1. Gram. rom. complectă, caligr
afia, desemnul, clem.de 1. francesă;
o
Clasa IL. Gram. rom. (theme), elem.
de geografic și chronologie, desemn,
analis
. gram.
de limba francesă ;
Me
|
Clasa III, Parte

a 1], din istoria universală, avit: Taţio
nată până la fracțiuni inclusiv,
limba francesă (analis logic), limbele
grâcă și latină .
|
Clasa 1V. Terminarea ist, și aritmelicei,
ținerea registvelor, |. francesă (literatura)
,
1.
grâcă și latină
.

|

E

:

Ma

“Invăţăturiă complimentare urmeză apoi
în 3 clase:

|
Clasul 1. Retorica şi învăţ. slobode, geome
tria, algebra, limb a grâcă și latină
; .
Casul I[, Ist, literaturei, logica
și fisica ;
Clasul III. Morala, archeologiă
și chimia.

- Cursurile speciale vor coprinde
: Jegile, matematecile aplicate
Cursul legilor este pe trei ani:
Anul 1. Dreptul civil și come
rcial ;
„a
II. Dreptul criminal şi procedur
a;
>

și agricultura

praclică.

II. Istoria dreptului și econ
omia politică,

„ Cuvsul de matematici va fi
de 3 ani:

“Anul
»
n.

1. Trigonometri

a aplicatăla arta ridicărei plan
urilor și algebra sup.
II. Calculul diferenţial și: intr
egal; apoi ge odezia în vedere cu
biangulația;
IUL,
Mecanica şi architectura:

Cursul de agricultură, iară
și pe.3 ani:

.

,
|
|
.]. Principiile culturei de obşt
e, botanica şi- mineralogia apli
cată
la agricultură ;
»
II. Veterinăria și econom
ia forestieră ;
Pa
“>
III. Economia indus trială
și practică şi” tot felul de lucr
ări folositârg ce se pot
da pămentului românesc,

Anul

„Se mai văd pe lângă aceste
categorii de scoli şi cursuri
slobo.!e; acestea vor fi cur
rile de ist. naturală, de lim
subele Srecă modernă, sloven
âscă și rusâscă.

Scolile primare din judeţe vor
avea localși mobilier de
la primăriile locale și înv
ăță|

torii lefile de la Stat.
Tâte scolile judeţene afară
teii trei clase,
- Umanidre vor exista num
ai
Învățăturile complimentar
e

resci.

de cele din Bucuresci şi
Craiova, vor avea numai
cele d'ânla Craiova şi Bucuresci..
și cursurile libere se
vor „face numai în
. Craiova

a

a

şi Bucu-

Regulamentul prevede
mal departe ] a cap. II,
povăţuirile pentru aplica
castriene în scolile înc
rea metodei lan=
epătăre și regul amentare
a. primirei și” trecerea
scolarilor dinti'o
.

clasă în alta. Se' mai face îndemnări insti
tutorului de clasa a IV-a să nu pârdă
din ie:
dere a aplica învățătura spre meseria ce ati
să exercile unii din scolari, |
e
„ Secţiunea a Il-a dă porăţuirile pedagogi
ce pentru predarea materiilor în umanidre.
Remarcabile sunt vederile autorilor regulame
ntului cu referință la studiul |. românesci,
Le
„vom aduce mai la vale, unde avem a vorbi despr
e progresele culturale din acest an.
Invăţăturile compliientare împărţite în
3 clase, se vor face în 2 ani.

In secţia III a regulamentului se dai programe
le cursului și povățuiri pedagogice,

La cursurile de agricultură se dispune alipirea
-unei moșii pentru fermă model în a-:
propiere de Bucuresci. Numai pe anul I, se va libera
din casa Statului 150.000 lei pentru cheltuelile
de instal

are a sedlei de agricultură și a fermei model
, iar. pe anii viitori
spesele se vor preleva din fondul secolelor, iar
beneficiile fermei vor servi la îmbunătăţirea
exploatărei.
”
o
o
|
„Cap. III, din regulament vine, cam tărgiă
, să arăte organele administrative ale sc6lelor,
e
a.
.
ă
.
II
“Eforia
..

este în frunte și se compune din 4 efori,

1 director și.

.

”

1 revisor, Trei efori se
aleg din buierii pământeni; a] patrulea avend
a implini slujba de inspector pentru scâlele
."din Bucuresci, trebue să fie om cu sciință.:
Eforii ati vot deliberativ și “și împart lucrările

între ej. -

|

Atributele Eforiei sunt:

|

n

a

Li

NI

E

|

Administrarea avutului mișcător și nemișcător al
scdlelor ;
Privighiarea și imbunătăţirea învăţăturei ;
o

!

Alegerea și humirea profesorilor şi privighiarea asupr
a lor ;

„ Privighiarea asupra :scolilor în genere ;
|
Adăugirile de făcut în învețământ, cu anafora, sâii rapor
t din partea Eforiei către slă= pânire.
|
o
E
Ă
Eforul insărcinat cu partea economică va împlini funcți
unea și de direztor general. al

- ” casei sedlelelor, *

A

i

i

Inspectorul și un membru al Eforiei vor îngriji de mersul
învățăturilor, de modul cum

profesorii “și implinesc datoriile,
vor corespunde-cu județele, vor inspecta clasele, vor
do=

jăni profesorii abătuţi de la datorie, însă în mod secret. .

Cei 3 membri dintre boieri nu vor primi l&fă.

_

Budgetul şi socotelile se supun Domnitorului pentru fie-care
an, împreună cu un ra-

port despre starea scâlelor și de noile trebuiaţi ale lor. Socote
lilese cerceteză de control.

Iu judeţe s6 vor organisa comitete de iaspecţiune dintre orășeni, mai
învăţaţi, sub pre-

ședința ocârmuitorului judeţului.

Secţia II de la cap. III, aduce atribuţiile directorului scâlelor.

EL ajută eforii la punerea în lucrare a întocmirilor pentru scoli;
Va fi provizoriiă în colegiul S-tului Sava ;
:
Va cârmui cancelaria seslelor;
|
Va avea scire de tot ce se petrece în scolile din țeră, prin inspecţie personală,

respondenţă ;
|
|
a
Va raporta Eforiei despre t6te băgările lui de sâmă şi îmbunătățirile dorite ; .

N
sâii co

:

o

— 180 —.

Va da profesorilor instrucțiunile: necesarii ;
|
Ma
Ca provisor Ia colegiul din S-tul Sava, va îngriji de scolari și de internat.

Secţiunea III, se ocupă de cancelaria scâlelor, compusă din un secretar, un casier, un
'registrator și 2 copiști. Urmeză atribuţiunile și îndatoririle

acestora.

'

La secțiunea IV, cap. III, se dai instrucțiunile pentru revisor, pentru inspectorul sc6lei din Craiova, care va fi unul dintre profesorii scâlei și pentru epistatul materialului
din colegiul din S-tul Sava, insărcinat cu îngrijirea mațerială a scolei.

“Cap..IV, tratâză despre profesori și scolari.
e
Alegerea profesorilor și învăţătorilor este lăsată în sema Eforiei. Cel
învățător, nu pâle fi întărit definitiv prin decret Domnesc de cât dupe
De la învățătorii de scâle județene nu se cere alte cunoscinți decât
şi metodul lancastric, ce'l-vor putea învăța la S-tul Sava, primind pe
-V&ţa o l6fă de ajutor de traii pe G luni.

.

„
numit profesor, sii
un an de incercare.
studiile începătâre
timpul 'cât vor în- |

Cumulul a duoă catedre este îngăduit. De la o a treia catedră, pe care nu o pâte ocupa

de cât ca suplinitor, va primi numai jumătate din 16fă,

Secţiunea II, trateză despre datoriile profesorilor şi le dă povățuiri didactice.

"La acestași capitol, în secţiunea a III, se tratâză despre răsplălirile de dat
profesorilor. Se
cere pentru ci, să fie boeriţi şi bine considerați și la bătrâneţe să li se
dea pensiuni. Dupe

24 de ani de serviciă vor primi întregă l&fa.

o

-

Corpul învăţătorilor se împarte în 3 clase:

|

Clasa I. Profesorii de studii complimentare şi speciale, directorul și
inspectorul;

Clasa II. Profesorii de umanidre și revisorul ;

!

Clasa III. Invăţătorii de clasele începătâre.

Secţiunea IV, de la acest capitol se ocupă: de scolari, de
admisiunea

lor,

și de obliga-

țiunile lor.
o
a
Pa
E
|
Pentru clasele de umanidre scolarii vor plăti câte 15 lei
pe trimestru şi câte 30 pen-

tru cursurile speciale,

.

E

:

|
Suma adunată va servi pentru tipărirea de cărți didactic
e. .
Scolarii cari aii învăţat în scoli private vor fi admiși
fâră plată numai la examenele de
clase primare. Ei vor trebui să posedă și atestate
de unde ati învățat. Inv&ţătorul lor tre=

„bue să fie persână cunoscută Eforiei,

|

- Pentru admiterea în clasa II-a până la a IV-a
umanidre, scolarul plătesce jumătatea in- .
„Scripției lui pe anii irecuți și un galben împărăt
esc pentru examen.
|
|
La cursurile complimentare plătesce a treia
parte 'din inscripţiile pentru clasele umaniore și un galben pentru examen,
Pentru cursurile speciale, a treia parle din inscri
pţiile umanisrelor şi a complimentarilor, duoi galbeni pentru examenul de umani
dre și 3 galbeni pentru compl

irhentare,

Secţiunea a V,.se ocupă de examene și de
promoțiuni, :

Sunt duoă examene publice pe an,

|

—1814—,
Notele se însemnă de la 1—4.
.
Scolarii cari capătă nota 4, pot da mai apoi un al duoilea ha și un al treilea examen
„de corigere, Cu nota 4 rămâne repetent.
.
Dupe examenul al duoilea semestrial se face un examen general cu solemnitate, în Bucuresci sub președinţa Logof. bisericesc iar în judeţe sub aceea a ocârmuitorului;
Urmăză aci programa solemnităţei,

Examen general de umanisre și complimentare, stă cum îl numim astă Bacalaureatul, e prevădut la art. 184.
- Acest examen 'se face înaintea profesorilor cursurilor speciale, sub președinţa celui mai
| in vârstă. Acest examen dă dreptul la diploma de laureat în învățăturile slobode, pentru
umaniore; de laureat în sciinţe și meșteșuguri pentru” învățături complimentare; de advocat pentru cursul legilor și de inginer civil pentru cel de matematici. aplicate.
|

- Diplomile se plătesc de la 2—8 galbeni.
|
Urmeză disposiţiuni relative la liberarea diplomelor,

Secţiunea a VI tratâză de vacanții: 15 dile la Pasci și o lună

pentru scâlele iîncepă-

tore, de la 15 Septembre la 15 Octombre; pentru scâlele umanisre de la 1 Septembre la

15 Octombre și pentru cursurile speciale de la Î August până la 15 Octozmbre,
Deschiderea cursurilor se face cu solemnitate religi6să.

Cap. V trateză de internat stă de pension de băeţi, de organele de administraţie a
acestuia (provisor, censor, econom, casier), de scolarii bursieri gratuiți 10 la număr, dscă
vor (i 50 de solvenţi, 20 la numtr, de vor fi solvenți 100. Pe lângă solvenţii intreținuți
din venitul solvenţilor se vor întreținea ca bursieri gratuiți 12, direct din casa sedlelor,
1uaţi prin alegere: dintre cei mai buni, pentru 'a deveni profesori în sedlele naţionale.
Se cere de la bursieri și solvenți vârsta minimă $ ani şi maximă de 15.
Se admit semi-bursieri, adecă cari nu dorm în internat, ci ati numai prânzurile.

" Internatul se aședă provizoriii la S-tul Sava.
„ Urmeză fârte pe larg regulamentul internalului cu budgetul
Secţiunea

a x

de

la acestaşi capitol

de sehituri şii cheltueli

se ocupă de organisarea unui pensionat pentru

fete.

Programa scolei alipită la| acest interaal de fete este pe 5 ani, și anume :
In anul
„Celirea
Lucrul
In anul

i:
și scrierea,
de mână ;He
II:

Caligrafi ia, |
Inceputuri de gramatică,
- - E
» aritmetică, Da

"Lucrul de mână;
"- In anul III: «

„

a
i
a

Elemente de geografie,
Ortografia limbei francese,

.. Cetirea şi scrierea în limba română,
Pi

|

.
-

i

-

—
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Ii

“Catechismul legei creștinescă,
--Continuaţie de aritmetică, desemn, lucru de mână ;
In anul IV:
Elemente de istorie, compunere in limba fpancesă,
Exerciţii de scriere în limba românescă,
Aritmetica aplicată, desemn,
|
a
Lucru de mână ;
E
"In anul V:
| Elemente de istoria naturală, învâțături morale, Composiţie în limba românescă,

Da

i

i:

inerea registrelor,
.
Meșleşugul cuchniei, lucru de mână, desemn.
.
.
Fetele cari aii ierminat cursul de 5 ani vor rămâne
îîncă în pensionat mai mult t timp
indeletnicindu-se la crescerea copiilor Şi economia casnică
,
L imba

de înv ăţăment

în scâla de fete va [i cea

trancesă

iti -

Internele fiind solvente vor plăti câte 65 galbeni pe an.
Din economiile de la solvente
se vor putea ţinea până la 20 fete gratis, alese dintre
cele mai cu merite, fiice de funcţionari,

a
ia
Admisiunea fetelor de Ia vârsia minimă de 7 ani, până
la maximă de 49...

Secțiunea IIIcu titlul : cintocmiri deosebite» ; prev
:ede or ganisarea bibliotecei de la S-tul
Sava și din Craiova, consacrând pentru acâsta 5.000
lei pe an, pentru cumpărarea de.
cărți. Se vor concentra la biblioteca S-tul Sava:
(ste! cărțile și manuscriptele existând :
„acum în diferite locuri publice, precum: Mitrop
olii, Episcopii, Monastiri, ete. Se dispune
ca autorii și editorii să ds, din ori-ce opere vor
publica, câte5 exemplare, din cari 3. pentru
biblioteca din S-tul Sava şi 2 pentru biblio
teca din Ciaiova.
Da
”
Unul din profesori va Î bibliotecar la
fie-care,

-

:

A

o

Cinci mii let sse vor într ehuinţa pe fie-c
are ana pentru cabinetul de fisică,, chimi
e, geo-

_metri ie, mecanică, modeluri de archi
tectură,
stampe şi altele,

agricultură, colecții pentru istoria
naturală,

Duob-deci mii lei pe tot anul se
“destină pentru tipăr

irea cărților didactice, Acești bani
se iait din inscripţiile scolarilor, prec
um s'ati vădut maY sus. Dintr'acestă
sumă Eforia va.
hotări premii pentru traducțiuni și
alte lucruri folositâre la instrucțiune
a publică.
Se dispune trămitevea din când
în când a unor liner

i în străinătate pentru complecl
a= rea studiilor, cu obligaţiune de a deven
i la intârcere profesori la scâlele
publice. .
"Venitul total al scâlelor este
cel fixat. de regulamentul organ
ic i in sumă de 350. 000 [i
Regulamentul noii: se mulțămesce cu
acestă sumă până la 1840, iar de
aluncea : speră a
“ dobândi adăugiri.
i
“ In fine noul regulament anex
eză statul general al tutur
or scolelor şi instituţ
prevădute

mai sus,

Urmeză în fine,ca anexă,
un program indicând dilele
și orele de
tâte categoriile de scoli mai
'sus arătate, afară de cursuril
e libere;

iunilor

predare a materiilor în

ae

es.

Iatru cât cele preectate mai sus aii răspu
ns cu realitatea, ne pote arăta comp
ararea
budgetului intocmit pentru timpul de la
Martie 1832—1833, comparațiune,
ce
lectorul o va face lesne

+.

cu prevederile din budgetul anexat la regulament
.

Acest budget pe 1832 se resumă ast-fel:
|
A] La scoli primare s'a prevădut cifra de 90.000

de lei, câte cu2 profesori

plătiți,
cel de la clasa I, cu 150 lei şi cel de a clasa II,
cu 200; fieș-care d'intracești profesori o

să aibă numai un clas în care va fi dator să dea lecţie
(sic) duot câsuri înaintea prândului și duoă dupe prâng *).
.
Di
ia

.

Scolile ce avâă să fie plătite cu acești 90.000
de lei sunt următârele: Cerneți, T.-Jiu,
"B.-Vâlcei, Caracal, Slatina, Teleorman, Giurgi
ă, „Urziceni, Brăila, Focșani, Buzti, Săcueni, Ploesci, Târgoviștea, Piteşti şi Câmpu-Lung.
E
a
a
“Totîn suma de 90.000 lei intră și onorariile unui
revisor, ca să mergă să cerceteze

învățăturile pe la deosebitele sedle ale Prinţipatului ”), cu
I6f
de ă
300 lei pe lună.

-

|

Nu mult dupe redactarea acestui budget, in 4 Noembre
1832, Eforia scdlelor luând în
băgare de sâmă că îndeplinindu-se numărul secolelor de prin
județe un revisor numai, nu:

va putea fi de ajuns ca să facă cuviinciăsă inspecție pe-la tâte aceste
scâle «mat înființeză
al duoilea revisor de județe și numesce în acest post pe D,
Nicorescu, tot cu lefa de 300

lei pe lună» ;

'

!

B]. Scăla centrală din Bucuvescă.
Sub acestă rubrică

budgetul pe- 1832

cuprindea o sedlă primară cu duoi profesori,

unul de clasa ], plătit 250 de lei, şi altul pentru al duoileacu 350.
Se mai prevăd organizarea încă â patru scle primare în 4 plăşi al e orașului, dându-se 200 de lei profes
o-

„ului de clasa I şi 250 celui al doilea.

Profesorii gimnasiului urmeză apoi ast-fel prevăduţi:

" Caligrafia cu 2 cursuri pentru scolarii de

a

la I-iul și al II-lea clas, 150

lei pe lună -

profesorul de gramatică, «va preda închipuirea *) limbei românesci, va avea numai un clas
și va da lecţie 2 câsuri înaintea prândului şi 2 dupe prâng», 400 lei.
„Profesorul de aritmetică și de geometrie «va avea iarăși 2 clasuri, unul pentru scolarii

de la al 3-lea și altul pentru cei de la al 4-lea, va preda în fie-care d'intrensele câte 2
câsuri», 500 lei.
7
,

„ «Profesorul de limba românâscă va face analisul cărților cari pot sluji drept pildă des“pre stil și va deprinde pe scolari la chipul serierei (dans Part d'ecrire). Acelaș vă da lec-

ție și de istoria generală. Acest profesor va avea 2 cursuri pentru scolarii de al 4-lea și al

5-lea clas și va da 2 lecţii pe tâtă giua», 500 lei 1€fă.

-

«Profesorul de limba grecescă pentru “începători va preda sco Jarilor de al 4-lea și al
|
j
|
5-lea clas și dupe urmare va avea 2 cursuri pe di», 400 lei. - |
«Profesorul de limba franţuzâscă pentru. scolarii începători ; va avea numai un clas de 2 câsuri pe qi:>
”
*) Notă aflată în chiar budgetul original,
„**) Notă, idem.
:
„***) Notă din budgetul original, precum sunt şi cele ce urmâză la vale, închise
Vedi în anexă întregul budget,
e
|
|
:
4

ă

.

.

între

ghilimele,
-

-

n
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«Profesorul de desemn va avea2 clasuri, pentru scolarii de la al 4-lea și al 5-lea.
300

lei 16fă.» *).

«Profesorul de-limba franțuzescă pentru scolarii cei mai inaintaţi va avea
clas de 2 câsuri pe di», 200 lei 16fă.
:

numai un

Profesorul de limba slavonâscă, 250.
»
»
»
rusâscă 250.
pă
»
»
turcâscă, 800.

ap
nemţâscă, 250.
Totalul lefilor acestor profesori de la S-tul Sava, era dâ 85.200 lei pe
an.
C] Pentru scâla centrală din Craiova sati prevădut condeile următâr
e:
"a] O scâlă primară cu 2 profesori, ca la Bucuresci ;
db) Profesor de gimnastică, ca la Bucurecci, cu lefă de
150 lei pe lună;

,

-

"€ Profesorul de geografie «va avea numai un clas în care
va: întrebuința 9 csuri pe
gi», 150 lei;
o
Pa
a] Profesorul de aritmetică «va avea numai un clas la
care va întrebuința 2 cesuri pe
di»,
150 lei;

!

|

_€) Profesorul de limba grecâscă <2 clasuri câte 2
ore pe qi defi ie-care» 200 lei;
[] Profesorul de limba franțuzâscă «duoă cursuri
de câte 2 ore pe gi», 200 lei;
9J Profesorul de limba românâscă. «va urma precum
S'a gis de cel de la Bucuresci»
350
lei 16fă;

i

h] Protesorul de geografie dă clasul II,2 cârsuri
pee qi», 150 lei;

î) Profesorul de limba grecâscă «un clas
de2 ore pe qi», 150 lei;

;
J] Profesorul de limba franțuzâscă «numai un
clas de2 ore pe qi», 200 lei ;
l] Profesorul de algebră și de geometrie chumai
un clas de 2 ore pe di», 900 lei;
m] Profesor
de limba franțuzescă (superior), 200 lei
;
m] Profesor de grecesce, 150 lei.

dUnul din profesori va locui înn scălă şi va impli
ni

-

slujba de inspector, Iâfa 100 lei.»

D). Scâla complementară din DBucunescă
.

Totalul speselor prevădute pe 1839, a
fost de 39. 000 lei. Iată condeiele princ
ipale:
a) «Un provisor
însărcinat cu ori-ce: privesce

direcția învățăturilor și materialul
scălelor centrală și. complimentară din Bucuresci,
precum şi cu inspecția tuturor seslelor Principatului, va avea cancelaria sub „a sa direc
ție», Icfa 750 lei pe lună ;
b/ Profesorul de limba fr anțuzesc

ă și latinâscă <dugă clase», 500 lei
; |
c] Alt profesor de acesteși materii «pent
ru scolarii may înaintați, 2 cursuri»,
500 lei;
d] Profesor de limba grecâscă «2
cursuri», 500 lei ;
e] Profesor de algebră şi de trigonomet
rie aplicată la meșteșugul de a ridic
a planuri
topograficeşci, 500 lei ;
[] Profesor de legi «2 cursuri pee qi»,
500 let.
|
A
E) Cancelaria sedlelor cu un casier,
secretar,3 scriitori, 6 omeni de slujb
ă și spese diverse, se urca la suma de 31.200 lej.:
:
*) Kiseleff a pus la acest conde
iii din budget observarea :
« Dans “le dessin i faut..
tout lu topographie ct Parchite
. surcture Citile.» Se scie că profe
sor ul de desemn era Valenștein
TEtă nemulțumit cu I&fa cei
care.sase dădea, gicând că nu rămâ
ne timp să se ocupe cu. portrete
(Petiţiunea sa din 20 Septembr
în uleiii.
e 1832).
“
Sa

—

185 =

£ ) Sub titlul de cheltueli extraordinare se prevăd într eținerea a 49 copii cu cheltuiala |
scâlelor câte 1.200 lei „pe an, «aceștia vor fi primiţi în verstă numai de la 7 până la 19
ani ?);

|

Sa

G] Pentru cumpărătârea cărţilor trebuincidse şi pentru tălmăcirea acelor care se vor
socoti tinerimei trebuincidse s'a prevăglut 4.000 lei, dar în budgetul definitiv s'a redus la
2,000;
|
HI] Pentru9 tineri scolari, ce se vor trimite

19.000 lei pe an amânduoi *).

a se destvirgi pe

la universități străine,

Totalul speselor proiectate pe 1832 a fost de 350. 000 lei, iară în budgetul rectificativ
(Anesa b.), a fost de 370. 400 lei.
Veniturile declarate prin acest budget din 1832, eraii următorele:

73.588 lei excedentul din trecut;
350.000 „ alocați pentu secolele publice din venitur ile vistieriei ;;
7.900 „ veniturile Monastirei Obedeanu ;
4.300 „de la cele 2 moșii a scâlei Ionașcu, din Slatina;

600
|

„ dobânda capitalului de 7.500 lei, dăruit de răposatul

Episcop de Argeş

pentru scâla din Piteşti ;

_133.700 „ Arierat de primit din ultimul semestru al anului 1831, din suma de
„475.000 lei ce a fost destinată sedlelor și din care nu s'a primit de cât, suma de 41.300 lei.
Peste aceste condeie budgeţul definitiv pe 1832, a mai inscris: sumele următdre :
3.000 lei pentru 10 candidaţi, cari vor învăţa metodul Lancastricese. la sc6la normală
din Bucuresci, ca să dea mai la urmă lecţie în orașele judeţelor, câte 100 lei pe lună, în
curgere de 3 luni pentru

fieș-care;

-

-

4.000 lei pentru mobilele trebuincise la 4 scoli ce se vor” înfiiiinţa în plășile Bucurescilor ;

"
30.000 lei construirea unui zid îni jurul scâlet și a unei mare săli de 500 de scolari
și alte reparaţii ; . 35. .0VO lei zidirea unei scoli publice în Craiova, pe locul oferit de oraș. (Anexa B.).
“La finea budgetului de venituri,

Etorii

scâlelor : “Alesanăru

Filipescu,

Ștefan Bălă-

ceanu și Dimitrie Stivbeiii, aduc următorea însemnare :

«la anul 4794, “Mihaiti- Vodă Suţu, ai dăruit moșii Caracalul, D-lui Banului Cons- |
“tantin Filipescu, carele a lăsat'o mai pe urmă pe sâma sc6lei acestui oraș ; dar fiind-că

dupe aceea aii trecut multă vreme și locuitorii Caracaleni nu "Şi-a împlinit legătura, D-lui
Vornicul Grigore Filipescu "I-a tras la judecată, în dilele lui Grigore Ghica ; atunci printr'o anafora a Divanului sati îndatorat locuitorii Caracaleni să dea de isnâtă în scris, că în

curgere de2 ani vor împlini legătura ce făcuse mal nainte, iar de unde nu, să fie supuşi
osândei dupe judecată. De atuncea ati trecut G ani și nici o urmare despreacâstă legălură
nu S'aii făcut, dupe cum se vede din documentul ce se află în cancelaria scolelor.»
——————

*) In budgetul definitiv fu prevădută, întreținerea numai de 5 copil urmând
bursieri la următorul an scolar, cum: explică * P.
“ cuvânt ce dim inte gralmente mai la vale...
**)

Kiseleff amintesce

12 bursiert

cu

a pus întrebarea:

Poenaru

în cuvântul
.

a se adăugi cet-alțy

s&it de la 28 August
E

1832,

”

creionul pe margine, pe buisierul Văcărescu, dupe ce la condeiul
«Qui les 12 2» care a provocat reducerea numtrului la ş.

celor

”

*

- Pe proiectul de budget trimis în observarea lui Kiseleff, pentru 1832,
Generalul pre-.
ședinte al Divanurilor a insemnat, precum vădurăm, pe margine, cu.
creionul unele obser- .
vări pre cari ne credem datori a le aminti pre cât aii fust posibile
cetirea' lor,
La. paragraful scâlelor primare:

-

.

_

a

«Il faut âtre trăs-actif dans la surveillance des modăles qui peuvent
âtre năal râdiges
et avoir des consăquences funestes.»
.
-”
e
La nota budgetului că profesorii din judeţe vor avea de
predat câte 4 ore pe di, Kise-

- „leff întreba: «Qui dans les districts est tenu de surveill
er les âcoles 2

“Kiseleff putea să afle trecută mat la vale I€fa unui revisor.

La condeiul cu l6fa profesorului de aritmetică şi geometr
ie de

E
la gimnaziul S-t Sava :

«ll faut que cette place tende a former des arpenteursy.
lată ideea urmărită apoi de Petru Poenariu, precum mai sus
s'a vădut.
La profesorul de limba românescă : «Il faut surtout pour cette
classe indiquer les cours

et les ouvrages a suivre et a:consulter.» ”),

ae

|

x

Despre starea, scâlelor din ţâra românescă, «Curierul rom.»
publică o dare de sâmă pe
care o reproduce <Alb. rom.» din 15 Maii 1839.
De asemenea informaţiuni se pot culegeși în dările de
sâmă de la ocasiunea solemnităților de examene,
îi
Se
Ni
o
|
|
lată narațiunea, dupe «Curierul rom.s, a solemni
tăței de Duminecă 28 August 1832
din Bucuresci, solemnitate încununând anul scolar
1831—89 5).
Da
|
«Duminică la.28 August: de faţă cu Prea Sf.
Părintele Ocârmuitorul Sf. Mitropolii,
„Prea Sf..Sa Părintele Episcopul Buzăului, totă
boierimea și o mulţime de privitori, sau
făcut'examenul public scdlelor naționale, dupe
chipul următor:
« Sala cea mare a scolei era împodobită
de cununi și gherlande de flovi, în parlea
cea
.d'inainte 'sta înaltul cliros, și boierii
de întâia trâptă ; în „midlâcul salei,
dinaintea unei
mese era DD. Eforii scâlei și Ministrul
celor Bisericeșci și al Instrucţiunei public
e ; și D,
Colonelul Fonton, Unul din mădularile
Comisiei orânduite spre revizarea scâlelor
; în faţă

„se alla orânduite tâte câte erati de trebuinţă
la cercetare, precum sfere, harte » Ș. cl, și
de aicea se începea cea-l-altă adunare şi se
sfirşea până in fund cu: mulțime a de scolari,
unde era orinduit un cor de cântăreți.
|
«De odată cu baterea câsului dece, corul
incepu să cânte Cântavea dimineţii, dupe
mu- zica Evropienescă, de D. Esse.
E
«Dupe acesta D. Poenariu Provizorul scdlelor
a spus un cuvânt fârte elochent şi simțitor, în care aă dat o răpede idee despre istoria
Şi începutul scâlei românesc
i,

şi urma=!

-*) Vegi anexa la paginile acestea
A și B. Aceste anexe sunt un conce
pt în limba francesă, 'din
3 Martie 1832, raportului Eforiei. cătră
Kiseleff, supunându'Y :
.
1) Comptul venitului și al cheltuelilor
pentru 9 luni din urmă, din. 1830 »
pentru anul 1831 şi pentru cheltuelile a duoă lun! întâi din 1831 ;

:

2) Budgetul pe ultimile 10 luni din 1832
și |

3)

Statul

definitiv

tele anilor viitori,

al speselor

sc6lelor

așegate

i

o

|
dupe

:

**) VegI <Alb, rom,» No. 75 din
22 Sept. 1532.

veniturile

i

lor,

ca să serve:de

basă

la budge-

|

:

187

=

„ea învățăturilor până acum, şi pe urmă ati
arătat rodul învățăturilor de 5 lunţ de când
S'aii inceput cursurile dupe
întocmirea cea nouă a scdlelor,

e

«Dupe acest cuvânt plin de energie, ce ati. pătruns
până la lacrimi pe privitori,

Să

îndată

S'a început cercetarea scolarilor, scoțendu-se din fieşce-care clas
câte duoi scolari. .» -

câșa, mal ântâi începură a se cerceta secolele incepătâre,
dupe metodul: lancasterian, la
cetit, scris, la catechism. Pe urmă clasul II dupe
„metodul luj » Lancaster, la începuturi

de aritmetică, de geografie și catihism, la care examen a
fost și D. G. Popp.
câpoi se aduseră în cercetare DD. Sholerii scălei centrale,
și s'ati examinat la cele următâre :
a
|
a
i
:
«Clasul III. Caligrafie, profesor D. A. Popp.

_

|

i

«Gramatică, analis: Gramatica și logica, adecă desfacerea peri6delor
în propoziții. Examinator D. 1. Popp. Geografia pe larg; Examinator
D. If. Genili: Aritmetica înaltă, fracţii,

"puteri ș. e. 1. Examinator D. G. Popp; :

i

a

o

«Glasul IV. Geometrie, examinator D. Provizorul Poenariu,
«Istoria sacră, examinator D, Ef. Poteca;

N

«Clasul V. Gramatica limbei franțeze, examinator D. S, Marcovi
ci.

«Desenul, sâii zugrăvitul, profesor D. Valenstein ;
|
«Clasul VI. Legile, dreptul civil al pământului, Examin
ator D. C. Moroiii,
-«Limba grecâscă veche; în care tălmăcirea
s'a fâcut d'a-dreptul în limba! românâscă,

„iar nu dupe chipul d'inainte, dintr'o limbă străină
în alta iar străină, care se gicea că se,
„chiam

ă Ecsitisis | Eyaminator D. G. Ioanid.

|

a

|

Sferşindu-se întw'acest chip cercetarea, Sati chiămat inainte
a adunării toți tinerii, cari
"S'aii arătat vrednici de silințele profesorilor lor, şi li-s'ati împărți
t premiuri (daruri) din.
mâna D-lui Ministrului. Instrucţiunei Publice, strigându-se pe
nume de D. Provizorul
“scâlelor, și făcânduli-se cunoscut în obște asemenea pe anume daruril
e ce primesc, cari

“aii stătut în cele următore:

.

- cAtlasuri geografice, gramatici românesci,

a

gramatici

de poezie;

Sa
gramatici

de limba

franceză. Mărimea românilor, Biblioteca iostructivă. Contes moraux de
Marmontel, Discours de Vhist. Universelle et Oraisons funcbres de Bossuet, Petit carcine
de Masillon,

Plutarque de la jeunesse, Morceaux
“țuzesci, Aritmelici, Algebre, Modele

choisi de Buffon, Trail€ d'arpentage, geometrii franşi. isvâde de zugrăvie, Istorii, Dicţionave ale Aca-

demiei.
.
ea
_
,
„«De aicea ati trecut DD. Etorii. seolei d'impreunăcu Ministrul Instrucţiunei publice
și

D. Colonelul Fonton, în altă sală deosebi, și dând hotărire despre

rezultalul ezamenului,

ati ales dintre tinerii eminenți ce s'a cercetat, cinci, cari ati a se ține cu cheltui
ala sc6-

„ Jelor până ce vor săvirși cursurile ce ai să mai urmeze. : |

"Nu pâte cine-va să descrie mulțămirea și bucuria aceştii adunări ; vedea cine-va ineri uimiţi și afară din sine, de coraj, bucurie şi de nădejde, alții vestejiți cu totul căci
n'aiă cşit și ei la cercetare, alţii argând de. cel mat nobil foc, să se invrednicâscă și ei
o-

dată, de atâta laudă. Vedea cine-va părinți cu lacrimi pe ochi privinduși

fiii lor, singura

nădejde a bătrâneţelor
lor, că li-s'aă deschis un drum prin . părintesca ingrijire a guver„nului, ca să se potă creşce ast-fel cum să fie odată creștini adevărați dupe duhul evangheliei, cetățeni buni, folositori Statului, și lor spre

mângâere.. Vedea

cine-va pe prici-

nuitorii acestor începuturi mântuitâre, Însuși în acel Raiă pământesc, a fi atât de fericiţi,

singuri a'și culege rodul faptelor și blânda lor consciinţii, ca un ânger ceresc a vărsa mân-'

gâerea in inima lor cea înfrântă. Vedea cine-va pe vrednicii
de totă lauda Profesori, răs=
N

N
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o
,

plătiţi de ostenelele lor prin mulțămirea și bine-cuvântarea obștescă
ființă și rămânea fără a şei ce să răspundă la mulțămirile părinților.
va un public, din gurile căruia r&suna bine-cuvântarea, vădând o
înalţă, o tinerime, ce este flârea n&mului vomâbesc, că să desvoltă cu
dul unei societăți temeinice și fericite.

|

că dobândea o altă
In sfârșit vedea cinegeneraţie nouă că să
norocire ca să dea ro-

|

a

«Desfăcându-se adunarea, Prea Sfinţia Sa Părintele Ocârmuitorul Sf. Mitropolii, aii

bine-cuvântat pe DD. Profesori și rodurile ostenelilor,

chiămând ajutorul Ceriului, ca în

veci să”i sprijinâscăşi să'i întărescă întru a lor folositâre şi strălucită carieră. Şi ţie urmă -

D. Vornicul pricinilor din lăuntru aă mulțămit tuturor profesoșilor din partea a tâtă
boierimea pentru sporul și silinţa ce ai arătat. !
:
a
|
«Dupe acesta, tuturor scolarilor ce s'ati înălțat la ajte învățături mai mari li-s'ati dat
atestaturi de invăţăturile ce ai urmat dupe a lot silință, însemnând la fie-care dupe meritul săi, la unii arătând că ati urmat învățăturile cu silință, la alții cu multă silință, la

alţii cu bună purtare, și la alţii cu buna purtare și cu silință, sâă cu multă silință.»
*

.

Iată discursul lui P. Poenarul, din 28 August, dupe «Curierul

Septembre 1832 :

e

rom.»

No..61, din 4

|

Cuvânt dis în seola Naţională din Sf, Sava, Ia examenul public, de D. P. Poienarul
:

'

Provisorul sedlelor, la 28 August

1832

7.

„:

«Totă adunarea ce astă-gi face cinste șcdlelor cu a sa înfăţişare aici, precum tot
omul

simțitor de folosul obștese, este bine încredințată, că creșcerea și invăţături
le ce se daii ti“ nerimei, sunt ast-fel de legate cu sorta ori-căruia Stat, în cât 'tâtă
fericirea unui nem atârnă

de la buna creșcere a tinerimci; așa dar buna educaţie fieș-căruia în parte și
fericirea tutu-

„lor de obște se ţin de mână.
a
De aceea Naţia Românescă trebue să simță, că pe lângă alte faceri de
bine, ce s'a răvărsat peste dânsa, de când se află subt sprijineala mai de aprope
a Augustului protector
„al Prințipaturilor României, și încredințată ingrijiri prea vrednicul
ui și îmbunătățitului
săi vechil, cea mai mare dovadă de îngrijirea părintescă ce are
Stăpânirea de acum pentru
folosul obștesc, este aședarea' șcâlelor Naţionale pe un bas mai
temeinic ; căci cu tâte că
acestă trebuinţă a fost simțită aici mai de demult, până acum
încă tâte strădaniile ce se

făcuse din vreme în vreme

pentru șcăle nu putuse dobândi urmarea dorită ; felurimi de

neiînlesniri și de întâmplări ati fost până mai dăunăgi protivnice intemeeri
i unei șcâle Na-.

ționale. La cea mai d'ântăiii a ei intocmire acestă şeâlă a'avut a se lupta
cu ideea ce pre-

domnea pe atunci, că nimic nu se pâte invăța în limba românesc
ă și multă vreme încă nu
sar fi putut apăra de acestă năpaste de nu ar fi avut pe cel
mai vrednic de laudă român,

despre ale sale șciinţe și patriotism, pe George

Lazăr Doctor de Teologie și de Legi,

care

el ântâiași dată, a propus ideea de a se întocmi o şcâlăîn limba
Patriei, și el singur sa
luptat cu tâte neinlesnirile, făcând în limba românescă
cursuri de filosofie și de matematică. Acest învățat bărbat, -prin â sa nepregetare și înfocată
iubire de nem, își dobândise,

dupe a sa dorire, sprijinitori, pentu cullura limbei
româneșci, pe câţi-va din cei mai cu
râvnă

boieri patrioți, şi mai ales pre reposatul Banul Constantin Bălăcea
nu,
Cu al acestor

buni patrioți ajutor şcâla românescă în puţină vreme
a dat dovadă: netăgăduită de înlesmirea cu care se pot urma învățăturile în limba
patriei, căci din școlarii d'atunci ai eșit
bărbaţi, cari acum fac cinste nemului: D. Eliad proprieta
rul tipografiei, și D. Paladi In-

.

,
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ginerul; urmându'și amânduoi învăţăturile sub răposatul Lazăr, în puţină vreme
v
S'aiii fă

cut vrednici de a împlini și Slujba de profesori publici, și ale lor osteneli ati dat iarăși
„mult rod. Darnu a ţinut mult așa, căci şeolele peste puţin ai avut a suferi felurimi de
impiedicări, în cât întu”o vreme rămăsese t6lă greutatea ei pe singur D. Eliad, care, pentru

o singură dragoste a'și impartăși învăţătura tinerimei a suferit tot felul de strimtorări ;

acest nepregetat tânăr nu numai că a scos școlari, cari astăgi sunt profesori vrednici de
acest nume, ci a cultivat și limba prin multe luciări ce s'aii dat la lumină, între care
este și Gramatica limbei româneșci, și printr'acâsla tinerimea înveţă acum în şcolă cu înlesnire a'și regula ideile şi espresiile în limba părintescă.
2

Mat la urmă şedla se întocmise de isnâvă și prin încuragiarea ce dobândise sub doimnia
bunului patriot Grigorie Ghica, se „aşeglase iarăși
i
cursul de filosofie, de matematică şi de

legi şi se urma cu bun spor, dupe cum s'a vădut la examenul public ce s'a dat pe atunci”

faţă cu Domnul și cu totă boierime. Puțin însă dupe aceea s'a întâmplat iarăși, dupe cum:
este șciut tuturor, împrejurări prolivnice, caii ai fost mai sus de voia omului şi aşa şc6-

lele, precum tâte cele alte instituţii publice, nu aă putut mai nici odată să se bucure de

un şir de ani liniștiți, tâte ati fost fără de nici un căpăteită până mai deunăgi, când o pre.
înaltă ingrijire
i
ce ocroteșce Naţia românescă a dat, ca să (lic așa, o. suflare de viaţă ome- nirii dupe aceste locuri, și dupe ce tote furtunile sati potolit, aflându-se căpetenie a ocâr-

muirei D. de plin imputernicit President Generalul Kiseleff, care 's "a ivit ca un lucefăr ca
să lumineze pasurile tuturor dregătoriilor pentru inaintarea n&mului spre fericire, s'a pus
între altele și școlele la orânduială, și acum linerimea se pâte lesne împărtăși de invăţă-

„tură în ori-care parte a Principatului, căci s'a făcut chibzuire ca în tote orașele de „căpe-

tenie ale judeţelor să se afle câte o șcâlă de metodul Lancasteri ian, avend fie-care câte două
clasuri, unul pentru deprindere la citire și la scriere şi altul. pentru învățăturile elementare de catechism, de arilmetică, de geografie şi de gramatică, Dout-spre-dece dintr'aceste
școle s'aii și deschis, și peste o mie de tineri s'aii împăr Lășit până acum de invețături; iar.
cele-alte șâpte șcâle s'aii întărdiat a se așegda din pricină că nu s'ati dat încă pe la acele
locuri: încăperi cuviinci6se pentru șcâle; pilda insă de sporul ce fac șclele ce sati aședat
prin cele-alte judeţe, va face și pe locuitorii dupe la locurile pe unde. nu sunt șcâle să
„simţă folosul ce pâte isvori dinti”o îngrijire păriutâscă, precum este acesta ce are acum

stăpânirea pentru

împărțirea

luminilor > şi se vor » indemana a. înlesni implinirea acestui

sferșit de folos obștesc.
„Pentru învăățături mai inalte s'at aşedat duo alte. șcdle centrale, una în Craiova și alta aci în Bucuresci, fieș-care cu câte dou&- spre-gece caledre, adecă pentru gramatică, aritmetică, caligrafi ie, istoric, composiție, geometrie; pentru limba îranțuzescă, pentru cea gre-

câscă și pentru desen.

i

“în cea dupe urmă, pentru ca să se îndeplinescă 6reși-ce mai mult învățăturile, s'aă adăogat la șc6la din București şi cursurile de legi, de trigonometrie aplicată, de literatura
franţuzescă și de limbile nemjescă, latinescă, rusescă şi slavonescă.

Dupe ce s'a întocmit într'acest chip educaţia ticerimai de obşte, care

“

este cea mai d'ân-

iii îngrijire ce trebue să aibă o nație, și cea mai sântă datorie a stăpânirei către fieș-care
familie, s'a făcut chibzuire încă și pentru așegarea unui pensionat, unde un 6re-care nu-

măr de copii aleși să se afl sub o inzrijire mai

de aprâpe la a lor educație, și să se dea
77
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printr'acâsta inlesnire părinţilor ce sunt ședători cu depărtare de
acestă capitală; dintr'a-"
cești tineri pensioniști unii se țin cu a lor cheltuială, iar
alţii cu.ajutor din casa șc6lelor;

Aceşti dupe urmă s'a hotărita fi în număr de duoi-spre-gece,

cari toţi se vor alege

din şcolarii cari vor face mai mult spor la învățătură în vremea
urmărei lor la șe6la Naţională ; de astă-dată insă trebue să se al6ză numai cinci școlari,
pentru ca să rămână și. la

alt examen mijloc a se încuraja şcolarii printr'acest fel de
alegere.

și de se va găsi că acest resultat nu r&spunde la tâte dupe
dorință, se face rugăciune cinstitei adunări a lua în băgare de semă, că acesta este
'rodul numai de cinci luni; căci numai de la Aprilie 1 sati început cursurile în şcâlă dupe
orâriduiala cea nouă, fiind-că mai
“nainte a
trebuit să se dea șcâlelor o întocmire mai temeinic
ă; să se facă meremet

urile ce
era trebuincisse, dupe ce s'a primit șcâla din Sf. Sava
pe sema Eforii; aceste chibzuiri, şi
vremea ce a rămas fiind fârte scurtă nu Sa pulut întinde
și desluși tâte învăţăturile dupe
„cum trebuia.
E

„Cu tâte acestea, cinstila adunare bine-voind a face
cercarede sporul învățăturilor piin
„cercetarea unora din școlarii fieș-căruia clas, se
va încredința, că atât învățătorii s'au străduit cu multă râvnă a face pe tinerime să înaint
eze la învățături, cât și din şcolari cei
mai mulți aă urmat cursurile cu multă silință
, și că unii sunt vrednici de cea mai mare
laudă ; cu un cuvânt tine

rime-ce
a a urmat în șc6lele Naţionale meritâză
încurajare. De
aceea s'a făcut rugăciune acestii cinstite adunări
să. cinstâscă -șcâla cu a sa înfățișare, și
dupe ce se vor cercet

a inainte-i şcolarii ce

se vor înfățișa deai lor învățători, să binevoiască a alege dintr'enșii cinci pentru a se
ține la învâțătură cu cheltuiala şcâlelor până
ce 'și vor săverși
cursurile ce ati a urma;

și

atât acești cinci școlari ce se vor alege,
cât
“și cei-alți ce meritză incurajare vor primi
din mânile Dumnclui Marelui Logofăt
al
trebilor Bisericeşei și al învățăturilor » Prem
iilece s'a hotărit pentru fie-care dupe
al stă
merit,
.
„Acești școlară sunt;
e
Turnavitu Scarlat, cu premiul
I-iii la geografie și la istorie ;
Ghica Ioan,cu premiul I-ii
la geometrie și accesit la aritme
tică ;
'Purnavitu Ştefan,

cu premiul al II-leala geogrăfie
;.
Călinescu Alecu, cu premiul al II-lea
la geometrie ;
Papadonatu

|
Nicolae, cu' premiul I-iii la aritmetică
şi accesit la geografie ;
Dragodan Spirache, cu premiul al
II-lea la aritmetică, şi accesit la gramatică.
Călinescu Costache, cu premiul I-iă
la gramatică ;

Donescu Costache, acsesit la geometrie
;

Boerescu Scarlat, cu premiul al II-lea
la gramatică ;
Panait George, cu premiul al II-le
ala istorie ;

Basarabescu Alecu, cu premiul I-iă
la caligrafie;
Popa Gheorghe Ioniţă, cu premiul
al II-lea la caligrafie ;
Constantin

Grigorie, accesit la istorie FR
Lahovari Nicolae, cu premiul
I-iii la gramatica limbi fi
ranțuzești

Florescu Iancu, cu premiul al
II-lea, idem;

Bălcescu Nicolae, accesit, idem ;
N

-

“

;

..

Acum, dupe sferșitul anului scolastic, s'a făcut cercetare
publică şcolarilor la invăţălurile ce aii trecut, ca să se clasificeze fieş-care pe potriva
urmărei lui la învățăturăși purtării sale în șcâlă. Resultatul acestor cercâlări puindu-s
e acum înaintea aceștii cinstite
adunări,se va face cunoscută t5tă urmarea ce s'a
făcut la învățături în ședlele Naţionale,
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Georgie Costache, cu premiul I-iii la
gramatica grecescă ;
„Nenotici Nicolae,
cu premiulal II-lea, idem;
. Sălacolu Dumitru, acsesit la grama
tica grecâscă ;

„ Adolf Şteghe, cu premiul I-ii la desen ;

N

|

,
|
„"Costafâru Iorgu, cu premiul I-iă Ja
învățăturile începătore în clasul II ;
„Popa Șărba
n Dimitrache, cu premiul al II-lea, idem

-

|

.
pi

Nae Scarlat, accesit, idem ;:
o
Isvoranu Manolache, cu premiul I-iii
la învățăturile începătâre de clasul I;
Băjăscu Iorgu

, idem, idem FI
Lambru Iorgu, idem ; .

e

i

Pandele Georgie, cu premiul al II-lea,
idem ; .

- Ştefan Scarlat, idem ;
Ruset Iorgu, idem ;

i

Gronau Adolf, accesit,.idem;
„Iorgu Iancu, idem ;
|

- Petrescu Iancu, idem.

.

+,

”

dcesta este rodul învățăturii de cincă luni.
Cu atâta numai nu ar fi îndrăznit şcola să
iasă înaintea publicului ; însă trebuia să
se facă un inceput ca să se legiuiască pe
tot a- |
nul acestă cercetare la sfârșitul anului scolas
tic; de aceea se face rugăciune cinstitei
adunări, să aibă pentru astă-dată indulgență, și
print'acesta vor dobendi atât şcolarii cât și,
* învățătorii încurajare de a se sili mai cu d'ina
dinsul și arăta la anul mai mult spor. lar
Eforia școlelor însufl
eţită

și ajutată

fiind de zelul ce arătaţi Dumnevâstră toți
pentru o
“bună întocmire a învățăturilor public
e, sc va strădui a înlesni din ce în
ce mat mult inain= “tarea tinerimei

n6stre la învățături, ca să ia și ședlele desvol
tare și înaintare progresivă, de
„o potrivă cu tâte'cele-alte ramuri ale
administraţiei ce a început o nouă epocă
sub părintesca

oblăduire a înaltei Excelenței sale deplin imputernicit
ului President Pavel Dimitrie-

vici Kiselefi, al căruia nume

cât va fi nâmul românesc se va afla tipărit în

adâncul inimei românilor. Vremea nu este departe în care
vom putea vedea şi în școlile nâstre învă- |
țăturile trebui

nciâse ;-și acum tinerimea pâte privi în viitorime
cu drag, căci tâte se gătesc
pentru o viață mai ticnită și fericită. Școlile vor deșchi
de cărarea ce duce Ia fericire şi o

“ bună cârmuire va fi strâjă pentru a opri pe
ori-caue
de a se abate dintr'acestă cale.

Tinerimea dar, să îngrijescă a se folosi de acestă epocă
ce zimbeşce, să nu lase să” scape
din mână o vreme ce'i dă atâta înlesnire a apuca calea
cea dreptă ; să se străduiască a doDândi cunoșcinţe spre folosul ei și al Statului, însă temeiul învăță
turei trebue să'i fie totd'a-na deprinderea în fapte bune, căci numai

şi obştescă.»

intr'acestea

se razimă fericirea particulară
-

Eforia sedlelor în urma examenului din August presint
ă raport lui Kiseleff de resul„ tatele dobândite în anul incetat scolar. Kiseleff, răspun
de Eforiei cu adresa acesta :
A YEphorie des âcoles

-

+
«J'ai regu le rapport que V'Epho
rie des &coles m'a adresst, en date du 5 Septembre re“lativ

ement ă examen des 6loves

qui a eu lieu ă Pâcole de St. Sava. I/heureux râsulta
t de
cet examen m'6lait deji con:nu
c'est le plus bel 6loge que l'on puisse faire du zile
LI

Ă

a.
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tclaire et du devouement des membres de celte Ephorie, dans la tâche pânible qui leurs
a 6t€ confise.
|
i
e
|
A
Les âmes gencreuses, trouvant leur plus dome râcompense dans la reconnaissance publique, je me fais un devoir de lui signaler les titres que s'y sont acquis MAL. Alexandre
Philipesco, Etienne Ballaizano et Barbo- Stirbei, chargâs de Vorganisation et de la direction des 6coles dans toute Pâtendue de la Principaute, en ordonnant: que le present t6moignage de ma satisfaction soit publi€ dans la gazette.
Pe
Je me fais un 6gal plaisir de. reconnaitre le dâvouement du Sieur Poenari, Protiseur

des âcoles, pour la surveillance active qu'il deploie au maintien du bon ordre et de la
subordination parmi les 6l&ves, ainsi que pour la regularite qu'il a su introduire et con|
"server dans les cours.
.
a
.
:
Je saisis, en mâme temps cette occasion, pour rendre justice au zăle, a activită et î
Lassiduite des professeurs : Simeon Marcovizz, Jean Popp, loseph Genilie et
George Popp,

dont les 6lcves des classes qui leur sont confices ont fait preuve.
,
„Le Prâsident plenipotentiaire des Divans, Aide-de-camp, Gencral Kiseleff.

No. 663.

i

|

Bukarest le 20 Septembre 1832"). .
%

„Se pâte observa că impărțirea premiilor cea ântâia nu s'a făcut în diua de
S-tu Petru

și Pavel, In Moldova, precum vom vedea, asemenea solemnitate Sa
făcut iarăși în altă gi.

Numaiîn anii următori, prin o curtenire.către Kiseleff, s'a
ales diua de 29 August pen-

tru solemnitatea scolară. In aceeaşi di avea aniversarea
sa onomastică și directorul scâle-

lor Munteniei, P. Poenariu.

|

See

Ma

Intre persânele cari au dăruit cărți pentru premi în 1832 a
fostşi Ion Eliad. In Au-

gust 2 acelaș an ela donat cu acest scop câte-va cărți
greceșci și câte-va exemplare din
«Gramatica poesiei» lucrată de dânsul.
Aa
a
“
Ă
In 5 Septembre 1832, D. director al scslelor şi profesor
din trecut Efrosin Poteca se

retrage din ambele insărcinări 'din causa vârstey,Generalul Kiseleff serie în modul următor Episcopului
de Râmnic, să dea bătrânului Poteca o monastire, unde să petrecă ca egumen. Noi
scim că a fost numit neinterdiat la

“Motru,

A Monseigneur

Stai

YEveque

de ROmnic,

faisant

les fonctions

de Mâtropolitain.

«L'Ephorie des ccoles par son rapport du 5 Septe
mbre, No. 357, porte â ma connaissance les services rendus par le pâre Euphrosinn
e Potâca, comme P rotesscur ă Vâcole St,
Sawa, et son âge avance qui ne lui permet plus
de vaquer ă ses pânibles fonctions,
En consequence, desirant, en râcompence de
ses services > assurer une retraite paisible
au susdit păre, je vous invite Monseigneur,
ă me faire connaitre avant le 15 du couran
t,
„quels sont les Egoumânats vacants, en
me dâsignant celui des monasteres, oii le
susdit ptre
pourrait ctre convenablement plac6.»
Signe : Le President Plânipotentiaire
des Divans, Aide-de-camp,
Gencral

No: 614.

*) Dos, No, şo curent, din 1832,
**) Dos. Nr, 5o curent pe 1832,

Kisdleff.

„ Bulkarest, le 9 Septembre 1832 *),

(Arch, Stat,),

—
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Redeschiderea anului scolar 1832—1833,

se face în Bucuresei cu mare solemnitate.

Asistă la acea solemnitate Generalul Xiseleft cu, tâte autorit
ățile înalte ale țătei. Logof.
dreptăței A. Filipescu, ţinu o cuvântare la acestă ocasiune,
în care aduse laude şi mulțămiri Generalului Kiseleff şi apoi arâtă modul cum sati organis
at scâlele, ete,

Iată discursul acesta :
Cuvânt

e

a

la deschiderea sedlelor, dis de D. Logolătul
dreptătei A. Filipescu,

«Puţine țări s'aă îmbogăţit din natură cu atâta îmbelşugare
precum este țâra Româ_nâscă, și cu tâte acestea „Ricăirea fericirea m'a fost mai rară
decât într'acest pământ.
Acâstă tristă nepotrivire este: acum depărtată de noi ;
istoria o va descrie, și va arăta

pricinile aceștii nenorociri, iar noă acum nu ne rămâne alt decât

pentru bunătăţile ce se răvarsă peste noi.

a mulțămi Provedinţei

.

De când sârta Patriei nâstre sa încredinţat

înalt

Ex. 'Sale

-.
D.

:

deplin-împuternicitu-

lui Prezident Generalul [Kiseleff, cea mai nepregetată îngrijir
e a sa a fost să ştârgă tte
relele ce ne încutropise din vechime, şi să ne pregătâscă o viitori
me de fericire,

Nici odată nu s'a arătat dragostea de binele obștesc cu mai multă
căldură, şi mal adâncă

înțelepciune, 'T6te trebuia să se prefăcă, i6te să se indrepteze,
și tote s'a împlinit cu m&sură, cu dreptate, şi liniştit ; acâsta este un fenomen fârte
rar în istoria nemurilor,. și ce

este mai de mirare, tâte ati dobtndit, în puțină vreme, cele mai bune
resultaturi ; acâsta -

este o dovadă netăgăduită de buna întocmire a nuoilor aşedăm
ânturi, și o chiăzășuire” te-

meinică pentru a că urmare în viitorime.

Prin a Ex. Sale îngrijire

tâte s'a îndreptat :

Legislaţia, Miliția, 'Tribunalele, Administraţia, Poliţia, Spitalur
ile, Inchisorile, Carantinele
Industria, Neguţătoria, nimic n'a rămas afară din îngrijir
ea Ex. Sale.
|
” Tâte ai simţit că se cârmuese de un duh înalt și pătrund
ător. Pe lângă aceste bună-

lăți instrucţia publică nu putea să r&mâe mai îndărăt.

|

Inalt Ex. Sa, dintr”un inceput a avut ingrijire pentru acestă
partea Administraţiei :

sub a Ex. Sale bună protecţie s'aii biruit multe neiînles
niri, şi s'a deșchis tinerimei isvoruri de o învățătură temeinică și folositâre; dovadă sunt
rodurile ce s'aii arătat din
vremelnica intocmire a şcolelor,
o

Acum Ex. Sa, coverșind dorința n6stră, voeșce să întemeieze
mai cu dâdinsul acâstă
facere de bine, și hotărit să așede și instrucția publică în rândul
instituţiilor nâstre celor

mai de femeii.

N

a.

Şclele naționale s'a aședat pe același temei, precum sunt ale
n&murilor luminate.
Tinerii de ori-ce stare vor putea găsi înt'ânsele învețături potrivit
e cu mijlâcele ce va

avea fieş-care, In șcdlele începătore, ce se aștdă prin tâte oraşele
de căpetenie ale judeţelor, se vor da tinerimei cunoscințele ce sunt mai de trebuință fieş-căr
uia om în societate;

„dintr'aceste şedle eșind tânărul, și având mijloc a'şi urma învățătura
mai departe, va putea

păși

în-șc6la de

umanisre în Craiova, sâii aici în Bucureșci,

unde

'şi va putea în-

tinde şi adăoga cele d'ântâiii cunoscințe ce va dobendi
în șcâlele începătâre. Apoi din șcâla

„de umanidre intrând în şe6la de filosofie, se va pregăti acolo tânărul
în învățăturile ce'i
sunt trebuincicse pentru a putea urma în vre-una din facultăți : învățăt
ura doftoriei, ori
a legilor, sâii a matematice aplicate,
Printr'acestă nouă intocmire, ce se dă acum șcdlelor, instrucția va
dobândi t6tă întin=
derea ce i se păte da în pământul nostru, Părinţii nu vor mai fi siliți
ași înstreina copiii
încă intr'o vărstă fragetă, mai nainte de a se pregăti printr'o educaţie
cuviincisă şi'a se
|
,
13
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face printr'acâsta vrednici de a dobândi din a lor înstreinare un folos
potrivit, cu atâtea
jertfe ale părinţilor; nădăjduindu-se că fără de a se depărta din casa
păr ata copii vor
putea găsi, în șcâlele n6stre, tote învățăturile câte sunt trebuinc
i6se a impodobi

a insufla bune simțimenturi.

|

O generație nucă, povăţuită fiind de învățători. cu

a
bună şeiinţă

,

duhu și

Sa

și cu

bune obiceiuri,

aflându-se sub protecţia legilor, ce ne cârmuesc, se va
deprinde din vreme a simţi folosul
acestor așegământuri, a le iubi, a le cinsti ca pe cea
mai temeinică siguranță spre paza
fericirei n&mului.
N
Fericită tinerimea căria se dă acum. mijlâce a'și desvolta
ale lor fireșcă aplecări la ori-ce
învățături, și prilej de a'şi arăta fieşce-care vrednici
a sa în slujbele Patriei şi prin lucrări
folositâre omenirej, *
Ă
|
a
|
Străduiţi-vă dar, tinerilor, din tâte puterile,
a vă folosi de inlesnirile ce vi se daii la învățătură, şi pe lângă mulțămirea ce veți avea
a pricinui cea mat mare bucurie părinţilor

ce jertfese tâte

pentru sporirea vestră la învăţătură,
veți dobândi şi de la patrie răsplătirea cuviinciâsă. Aţi vădut cu cât entusiasm
s'a primit Ja examenul. trecut sporirea ce aţi
"putut arăta Ja învățătură; şcolarii
cei dintre voi cari s'aii

arătat Greși-ce mai cu silință
au dobendit incurajarg și ajutor, fieșcare.
dupe al săi merit. Acum iarăși vedeţi
câtă dorire învăpăiază inima “tuitglop: pentru
înaintarea tinerimet la învățătură.
Inalt
Ex.
Sa D,
Generalul Kiseleff, deplin-împuternicitul
Prezident, însoţit de prea cinstitul Cliros,
de cea
mai înaltă nobilitate, și de un public
din cei mai doritori. patrioți pentru
luminarea n6mului, a bine-voit a da astăgi cinste
șeolelor, sărbătorind cu a sa înfățișare
aici, începu- tul anului școlastic.

e

Ex. Sa, vă dă astăgi, iubiţi

tineri, încredințare

|

publică de a sa părintescă protecți
e;

"prea cinstitul Cliros vă blagosloveşce
chiămând Duhul Sfânt să vă lumineze,
şi toți patrioții
vă ureză din inimă cel mai bun
sporla invăţătură.

Bucuraţi-vă, tinerilor, că vaţi născut
întu'o

epocă în care vedeţi că
tesc pentru o viețuire fericită
3-0 cărare nuoă spre slavă vi-se
deschide,
noștri n'aii pășit încă,
„

tăte vi-se pregă-:
pe

care părinţii

Siliți-vă dar, fiţi fără pregetare la ostenel
i ; drumul vă este deschis; la mâna
„ tenăr este acum a se vedea încorona
fieş-căruia
t de cea mai mare cinste.
Astădi vi se artă învederat sprijinirea oblăduirei ; vedeţi subt
a cui ocrotire se face acestă serbare
; tipăriţi-vă în
adâncul inimei chipul
Săi ; va veni vremea să vă făliţi
la generaţia viitore, că a'ţi avut
norocirea a vă afla la-inceputul
cărării spre fericire povățuiţi şi
cârmuiți de acela chiar,
care implinind, cu vrednicie,
gândul prea inaltului și mărinim
ului
impărat, s'a făcul regenerator al Patriei nostre. Numele
său se va pomeni tot-d'a-una insoțit
cu ori-ce lucru
bun s'a făcut spre folosul Patriei
nostre ; acest nume încunjurat
de bine-cuventări, şi
pomenit, dintr'un vec înti'altul,
ca un simbol de isbăvire, va fi
vecinie în inima tutulor
românilor.
a
«Acesta va fi, Excelenţă | monumentul
ceți vor rădica toți românii; acesta
cuvine făcătorilor de bine aj
este care se
omcnirei. >»
|
a
Dăm în anexă *) traducerea în
limba fiancesă a acestui discurs
destinată Generalului
Kiseleff, dupe chiar conceptu
l corectat.
Kiseleff forte mulțămit și de
laudele ce i se aduc

scle, adresâză Eforiei sc6l
elor
*) Vegi anexa

la acestă pagină,

și de realul resultat

următorul oficii sub No.
*
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-A VYEphorie des Ecoles

«Dans la visite que jai faite le 17 de ce mois ă: VEcole de S-t Sawa, ayant eu lieu :
d'âtre pleinement satisfait de Pordre observe dans les 6tudes, de la regularite et de la
honne tenue que j'ai cu occasion de remarquer dans l'ensemble et dans les differentes clas- -

qu'au Proviseur de:

ses en particulier, je transmets ici aux membres de VEphorie, ainsi

VEcole, expression de ma satisfaction.
Il est mis ă la disposilion de l'Ephorie la somme de siz mille cent piastres, dont trois

|

mille cent piastres montant d'un mois des traitemens des professcurs: B. George, I. Po6nar, G. Popp, L. Popp, L. Gensli, S. Marcovitz, Aaron et G. Ioannidi, dont jai eu occasion

de visiter les cours, pour leur âtre distribuce ă titre de gratification. Iluit cents piastres seront mises ă la disposition du chef de la pension, comme €quivalent d'un mois de trai- |,
tements pour les huit boursiers. La somme de deux mille deux cents piastres sera re-.
mise au Proviseur de I'Ecole, pour le compte des

onze €l&ves, "qui m'ont &t€ recomman-

des par les Professeurs respectifs et par le chet de la pension, comme

s'âtant plus parti- .

:

culicrement distingu6s dans les €tudes,

Ces differentes sommes seront prises sur Vexcedant de Vancienne caisse des traiternens,
MVapres les ordres transmis ă la Vistiarie.

L'6l&ve Charles Tournavito €tant un de ceux qui se sont plus particulierement recommandes, il sera admis parmis les boursiers.
En consequence l'Ephorie est invitee ă procâder ăă la miseă extcution du present off ice.
Le President plenipotentiaire des Divans, Aide-de-camp-gendral Kiseleff.

Octombre 14832,

Bukarest, le

|

.

:

No. 731.

Iată foia pe care ait subscris de primire a gratificaţiunilor Generalului Kiseleff, profe(Vedi facsimile).

sorii. O dăm şi în fac-simile ca să se eternizeze autografele :

Gratificaţia ce s'a dat la vizitarea şcolei din St. Sava, de D. deplin împuternicitul
Prezident General Hiseleii, la 18 .Octombre 18232
DD.

PROFESORI

!

D. Vasilache Jorj ....

.

...

Le!
.

.

o.

Am

300] [. “Pocharu

E i

» Ioniţă Poenaru

. ..

„ Gheorghe Pop

IE

.

.

400 fan Bop

.

09) [. “Genilie.”

..

,

„5. Marcovici, profesor de limba franţuzescă.

„500 Sima

G. Iânid, profesor, de limba grecâscă

Me. Vaillant, chef dela pension...

. .

sod Ge locinid *

. .|

| socli Vaillant.

. . ..

ct pour les rcompenses au trois &lâves presenl6s

Arareovică

100 F “daton

„F. Aaton, profesor de istorie ; . . . . ..
„n

N

asc G- Popp.

„ Ioan Pop, profesor de gramatica rumânâscă.
„ osit Genilie, profesor de geografie .

primit,

250| Vasilache Jorj :

..

o...

|

cod
1.4001

|

—
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Gratificația ce s'a dat la vizitarea
sedlei din St, Sava, de D. deplin împut
ernicitul
Prezident, şcolarilor ce sati presi
ntat de la Ac-care clas de DD. prole
sori.

„S.
1.
| S.
G.

...

:

.

banilor

primiţi

Scolar sub D. B. George, profesor el, 1
și II. || .

1

.

|

D.

Suma

:

i

N. Nicolae.

D.

.

școlarilor

:

200

Idem, sub D. 1. Poenaru, profesor cl. III
„| . 200
Bilciurescu .
A Scolar sub D. G. Pop, profesor clasa
IV, |
200
Popa Șerban. ...
Scolar sub D. 1. Pop, profesor cl. ] de
um.|
290
Șerbănescu... . . . |Scolarsub D. 1.
Genilie, prof. cl. Il de um . |: 200
Florescu, eee
| Scolar sub D. S. Marcovici, profesor
el. III. |.
209
Paleologu... ..,
Scolar sub D. A. Florian, profesor clasa
IV.
200
Spahiu. . . . . ÎSeolar sub D.G.
I6nid, prof, cl. 1de filologie. |
200

Pentru acești bani li-s? ati dat cărţ

,

fiind mai de trebuință.

.

Numirea

*

Generalul Kiseletr 'şi esprimă sali
sfacțiunea sa de mersul scslelor sub
administraţiunea Eforiei și prin mesagiul de desc
hidere a generalnicei Adunări, în
Noembre 1832 ,
Iată pasagiul din mesagiti relativ
la Eforie și scoli:
«Stăpânirea preţuind folosurile ce s'aii
născut din aședarea . Eforiei scdle
lor, . ai alcă_
tuit pentru spitalură și pentru casel
e făcătâre de bine, alte duoă Efori
i **), puind tâte casele de obștescul folos, întru atrib
uţiile Departamentului pricinilor
bisericeșci. Boierii cari
sub nume de Efori chivernisese
mai cu osebire aceste case, stati
arăta
t cu toții destoinici
de credinţa
ce am întru denșii, și prin
a lor osird

ie S'aii făcut vrednici de
țării. lar mai ales învățătura obșt
recunoscinţa
escă a făcuţ înaintări cari prev
estese o viitorime roditre de tote darurile ce șciințele
folositore făgăduesce socielăței,
și pociii arăta chiar din
ccsul acesta folosul cel de mult
preț ce'l va dobândi țera de Ia
acestă linerime, care alârgă
din tâte părţile la scolile ce'i
sunt deschise, învăţătura șciin
ţelor. celor maj de ântoia trebuință, dând omului o meserie
hotărită prin care dobândind
el midlâce statornice de viețuire, împărtășeşce fericirej
obșteșci tâtă linișlivea şi
bun
a
orân
duială, ce pâte să făgăduiască societăţii o creșcere mora
lă, întemeiată pe credi ță
și îndreptată mai
sul spre
industrie şi meșteșugurile cele
folositâre.» A

cu dadin-

+

Se cade a-constata, că dupe cum
Reglementul organic, t ot ase
menea și noul regulament
al scâlelor nu s'aii preocupat
de loc de învățătura țăranul
ui. Mai'esista 6re măcar
acele

—————————

—

ă

*) <Alb. rom. No. 93 din
24 Noembre
**) In 30 Martie anul 1832
, Kiseleff a

Dim

în anexă

3 documente relative

ă

1832.

la acEs

tă afacere, Instituţiune
a Eforielor sa născut
Iipitropie obştescă esistând
din vechia
încă sab Alex, Ipsilante, Vedi
tom. I din „Ist. Românilor
Urechiă, Bucuresăi, 1891.
de V. A

.

|
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scoli înfiinţate de generoși particulari pe la moșiile lor ? Nici un act din numerâsele

do-

tesci, cari trăiati din ludi, vinăriciuri, venituri din bâlciuri, ete.
Cred util de a înregistra aci în anexe și documentele deja publicate "de

rez

sare ce am consultat nu mai pomenesc de ele. E probabil că promulgarea Reg. organic,
introducând o altă așegarefinanciară și de dări, a isbit indirect esistența acelor scâle să- mine,

cu

ferință la'scolele primare din ţera românescă din 1831 —32 » dupe Istoria scâlelor sătescă
a mea.

Inainte de a termina cu anul 1832 alper
ale: .

românesc, vom menționa încă următorele

" Ocârmuirea judeţului Ialomiţa, 30 August 1832, cu raportul către Eforia scâlelor,
„sub No. 3.016, arstă «că Mihalcea dascălul slovenese din Urziceni, s'a jeluit, că el pe te-

meiul cărților de orânduire ce are Ja mână, a învăţat pre sirmanii copii și pe acei ce ati
vrut să vie spre învățătură na-prestan, iară a sa dreptă simbrie câte lei 25 pe lună de la
prima Octombre și până acum la sfârșitul lui August nu “i-ar [i primit'o de nicăiri, ce-

rend deslegare, să mai înveţe copii să nu ? și fiind-că numitul veni acolea la cinstila
„Eforie a'și primi dreptul, ocârmuirea spre dovâdă a incredințărei sale că a învăţat copiii
nelipsit până acum, nu lipsi a'i da la mână acestă însciințare').»

Va să gică și în August 1832, mai exista ici colea din vechile scâle slavono-române,
dar abandonate, uitate de Eforia sodlelor.

La 21 Noembre 1832,

-

Etoria numi profesor

de limba grecă- vorbitâre pe Costache

Aristia şi îndată apoi 71 îinsărcină şi cu limba fi ancesă, dându”i câte 200 lei pe lună de fiecare catedră.

Nu numai prin comisiune se încredință Kiseleff do mersul scslelor, ci şi prin visită directă. Așa, posedem un raport cu No. 7,.din 15 Iulie 1832, al profesorului Constantin
Stanciovici din T.Jiului, cățre Eforia sc6lelor naţionale, prin care dă sma despre visita
generalului Kiseleff, la șcâla din acest oraș

|

Din acest raport culegem o informațiune nouă, aceea că

la ședla

oraș craii admise și fele, de dre-ce două din ele ia parte la solemnilatea recepțiunci
scolă a generalului Kiseleff,

Iată raportul în cestiune::
”

Către

-

primară din acest
în

E
cinstita Etorle

a sedlelor naţionale:

«Fac șciut Cinstitei Etorii, că Vineri la 10 ale aceștii luni, fu norocit şi acest oraş cu

venirea D, deplin-împuternicit Prezident General aghiotant și cavaler Kiseleff, şi între
cele-alte vizite ce făcu D. Prezident, fu norocită și acâstă şcdlă cu vizita Excelenţiei sale ;

„unde eii bucurat fârte, Pam întâmpinat cu destulă slavă, adecă : cu 3 băeţi și 3 fete, imbrăcate cu haine albe de batistă până la genuchie, cu corâne de floră în cap şi cu câte un
crin în mână, acești băeţi și fete, nu fură așa de vârstă mare, de cât de câte7 ani,
-*) Vegi anexa corespundătâre.
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«Mai pe urmă dupe ce'stătu Excelenţa sa în șeâlă, începură pe rând pomeniţii şcolari ŞI
două din școlăriţile pomenite, a propune înaintea luminatului Prezident câte un mic cu-"
vânt, dar prea frumos. Şi afară de acestea,

făcuiii și cil "deosebit cuvânt,

pe

care îl luă

Excelenţa sa cu sine ; acești şcolari, care cum isprăvia propunerea sa, da cuvântul (care
erea prescris de mine), în mâna Prezidentului ; și deosebit de acâsta, când isprăvia fișce-

care cuvântul sti, cei-alţi 50 şcolari, întrun ton striga: Să trăesci Excelenţă! Mai pe
urmă, dupe săvârșirea acestor cuvinte, mulțămind D.D. imputernicit, dete şi dar, atât la.
şcolarii cari propuseră cuvintele, cât și la cei-alți toți scolarii. .
«D. deplin imputernicit, rivnitor fiind ca să vadă înaintarea tinerilor, îmi porunci ca să
fac tâtă lecţia lancastriană, care dupe ce începuiiă, merse singur Excelenţa sa din școlar
în școlar și cercetându'i atât la scris, cât şi la citit, rămase forte mulțămit.

«Şedla încă fu prea curată și prea bine mobilarisită, adecă spălată, spoită; cum intri în
şc6lă, drept vizavi cu privirea, o tablă de batistă zugrăvită și scrisă cu bucuria care o
simte şcolarii din voiajul Excelenţiei sale. Pe d'asupra fereştrilor corâne de felurimi de flori; telegrafurile înflorate iarășicu felurimi de. flori, pe jos aşternut deosibite flori mirositâre ; din sala scâlei până la pârtă alei de braqi înfloraţi și la pârtă deosebite corâne de
trandafiri ; pe tabla nisiparilor serie: VIV., şi literile cele mai lesne pentru începători ;
s&ra luminaţie; la plecarea Excelenţii sale, fiind-că drumul era p'aci am scos toți şcolarii
la portă, şi puindu'i rând când a trecut Excelenţa sa, ai începulără a gice într'un ton:
Să trăesci Excelenţie! și ati început a cânta cântarea dimineţii, unde stând Prezidentul în
loc bucurat fârte a mulţămit. Tâte aceste mobile s'ati făcut numai cu strădania și cheltuiala mea, de care nu mă tem nimic, socotind că a rămas Prezidentul mulțămit.
cÂm primit porunca Cinstitei Eforii cu No. 224, d'impreună şi cu alăturata poruncă
către ocârmuitorul, tocmai astăgi la 15 ale aceștii următâre, unde înțelegând cu desluşire, voiii urma întocmai cu chipul acela. Cu cinste artt, că magistratul de aicea, mi-ai .:

cerut mie voie ca să facă analoghie pă şcolari, să plătescă tâtă cheltuiala ce ai făcut până
acum cu șcâla, gicând:-Că, Marea Dvornicie a trebilor din lăuntru, porunceșce, ca magistratul să nu se amestice în cheltuiala şcolei, și că acestă cheltuială ce ati făcut'o pe neșcire,
„să o ia de la școlari. Dar, eii cu totul am stat împotrivă la acâsta, dicend: Că nu se pâte

fără şcirea Cinstitei Eforii, să facă ast-fel de analog; de aceea nu lipsii a raportui, dupe
datorie, . ca să bine chibzuiască Cinstita Eforie, pentru acest analog, a nu mi se sparge
şcâla, din pricină că, de va fi una ca acâsta cei mai m
dintre şcolari, nu aii stare
nică de 10 lei.
Aşa dar, eă rog pe cinstita Eforie, ca să bine-voiască, a'mi

să răspunş magistratului. -

Sa
No. 7.—15 Iulie 1832, Tergul-Jiului.

trimite răspuns să șciti ce

Plecat, Costandin Stanciovici.

Sub impulsiunca lucrărilor comisiunci scolare și a resoluțiunilor generalului Kiseleff,
Etoria activâză prin nuoi circulără construirea de locale de scsle prin capitalele
judeţelor.
De la unii magistrați din judeţe se cerură Etoriei planuri dupe care să se
facă aceste
construcţiuni 5
*) Vegi dosarul din Iulie
x

1842; No. 46.
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.

IN

MOLDOVA.

Ca şi în anul 1831, <Alb. rom.» începe anul 1832 cu următorul:
Imnul

moldovenilor
la anul noi 1832:

Din tronul cel de stele,

'

O Dâmne i€ aminte !
A fiilor părinte,

.

Ascultă ruga ?n cer.
Pe anul, ce acuma
Din sînul Tă&ii dereză,
Il bine-cuvinteză
Cu cei cel vor urma.

Nici marea, nici câmpia,
|

Cu grindină, furtună
“ Cu fulger ce detună
Nu ni le mai certa.

N

Pre vasul noii ce duce

A. patriei nostre sârte,
Lin zefir ca.să'l pârte
Spre ţ&rmul cel dorit.

|

:

Moldovii fericirea,

O Dâmne 'ntemeiaz'o,
Urmașii noștrii vad'o

- Din gi în gi sporind.
„ Pe-augustul: Protectoi
Tot harul, ș'acel bine

Ce de la el ne vine
i

Răvarsăl înmiit |

Simţimintele exprimate de G. Asaki în aceste versuri eraii ale unei mare părți din sociotatea română, ori-cât astăgi nu le am afla pe deplin corespungătâre intereselor naționale.
Dar în aceste versuri nimic relativ la scslă. In adevăr, scâla in Moldova se desparte
” forte curând de boierime in privinţa simțimintelor și a aspirațiunilor politice. Nu tărdiiă,
o vom vedea, pâte chiar nedreptă uncori față cu Rusia, dar împinsă spre Franța de cons-"
ciința deșteptată a originelor latine a nemului românesc.
*

In 45 Ianuaria 1832, Epitropia învățăturilor publice dă o însciinţare prin care arâtă
noua situaţiune făcută scolelor prin Regulamentul organic. Prin acestă publicațiune ce
dăm în anesă *), Epitropia (Mitropolitul Veniamin, Vornicul C. Mavrocordat și Vist. M..
Sturdza), arâtă protecţiunea ce se acordă corpului academic, care este scutit de ori-ce
dări și situaţiunea făcută absolvenților sedlelor, cari ati a fi preferiţi la dregătoriile poli*) Vegi

anexa

la acestă pagină.

—

ticesci *) și militare,
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pe lânuă că ati a fi crescuți

cu întreținerea

pe comptul. Statului.

Epitropia promite curânda deschidere a internatului de băcţi şi aceluia
de fete, cum şi
a unui institut agronomo-iconomicese. Nu mai puțin se va deschide
și seminarul de la

Socola destinat pentru candidaţii la preoție.

Sa

Vom vedea întru cât în cursul anului 1832 Epitvopia a realisat
asemenea promisiuni ;

aci vom mai aminti una de importanță deosebită.

_

|

-

Epitropia spre a se conforma disposițiunci Regulamentului
organic se preocupă de m&-

surile ce sunt de luat pentru sclele incepătre din câte-va
județe, și anume de la Roman,

Botoșani, Bârlad, Galaţi şi Focşani,
Pentru pregătirea institutorilor necesari la aceste
scoli,

brnarie se va deschide la 'Trei-Erarchi o seslă pregătitore.

|
_
Epitropia anunță că la 1 Fe-

|

Acestă scdlă a fost provocată de referendarul G. Asaki
prin raportul săit către Epitro-

pie, prin care “i gice, la 15 Ianuarie 1832:
:
|
«Pentru pregătirea candidaților la profesoratul scâlelo
r începătâre de pe Ia ţinuturi,
trebuință fiind a se urma un curs de pedagogică și cu
acâstă trebuință extra-ordinară avend a se însărcina toți D-nii profesori ai gimnasiei,
fiez-care pentru ramul săă, iar pen-:
tru paradosirea cursului de pedagogică propuind jos
iscălitul pe D-lui Samoil Botezatul,
carele a împlinit în Bucovina acestă sarcină, Cinst.
Epitropie va bine-voi a rândui pentru
toți profesorii un adaus către lefile lor, iar D-lui Boteza
tul o din nouă IEfă, care lefi provizorie să fie până la diua de 1 Maiii, când se va putea
pune în lucrare noul regulament
special

al scâlelor *).»

|

pc

|
|
Pentru a fi admis în sedla pregătitâre de institu
tor pentru judeţe, condiţiunile cerute
ati fost: Deplină sciință de limba românâscă,
de catechis, sciinţă de istorie, geografie şi
aritmetică.
|

Scâla a funcţionat pânăîn 45 Mai, deschisă
fiind la 15 Februarie. lată r aportul presentat de referendarul Asaki, către Epitropie pentru
facerea definitivelor examene a candidaţilor :
,

“

:

Către Epitropie

«Dupe punerea la ca
a le
cinstitei Epitropie, urmându-se în gimna
sie, de la 15 Februarie
până la 15 Maiti, un curs pedagogic pregă
titor candidaților pentru posturile de
profesorat
pe la ținuturi, cu cinste arăt că acest
curs s'a încheiat și că făcendu-le cerce
tare
"f-am
aflat
pregătiţi în cunoscințele începătâre,
Drept aceea, punâ

nd acestea sub vederea cinstitei Epitropii,
rog să bine-voiască a hotări diua exam
inărei candidaţilor, spre a putea fi,
„dupe a lor vrednicie, rânduiți la postu
rile cuvenite.» (17 Maii 1832),
Asupra acestui raport Epitropia ordon
ă:
|
«Semișia. Cu unita socotință și a P.
S., se va da de la 1 Iunie câte 100
lei pe lună
1fă acestor candidați în vremea îndel
einicirei lor. aici în gimnasie, unde
în fiinţa profesorilor vor paradosi în tâte dilele spre
practisirea metodului, dupe care vor
urma învăţătura pe la sc6le
le începătâre,

urmându-se acâsta

tându-se se vor trămite la a
lor destinaţie **).y

până la viitorul

examen,

când ei cerce-

e
- ”) G. Asaki în 12 Iulie 1832
cu raportul No. 1ş, cere Epitropiei
s* miglocescă a împedica
admiterea prin cancelarit a scolarilor
car! mai terminat deplin cursurile
sarul 20, Arh, Stat). !
gimnasiuluț. (Pag. 1ş, do"
*%) Dos. de la Arh, Stat.,
No. 20, fila 13.
***) Mai 27, Dos, No. 18
curent, Arch. Stat., fila 134.

:

Săi

201

—

- La Iulie în 16, s'a făcut examenul candidaţilor
de institutori pe la judeţe *).
Prin

jurnalul Epitropiei de la 16 Iulie 1832, (Dosar
No. 20 curent Arh. Stat.), se dis-

pune, că inainte de examenul public făcut la gimnas
iul

din acea gi,

«Epitropia în

com=
plect a pășit întru cercetarea candidaţilor pentru profes
oria sc6lelor ținutale, spre a'cărora

deprindere în metodica și paradosire s'aii fost rânduit
un curs inadins de la 1 Februarie

anul curgător, Deci examinând cu amănuntul

pe Antonie Gheorghiu,

C.

Zefive

scu, lon
Zahareşcu, Alexandru Corlăţeanu, V. Pavlovici, 'Foma Giușcă
și Th. Stamaăte, din răspun-

surile Joy s'ati socotit în stare a putea parado
si în limba romândscă, invățăturile încep&târe, șanume : Clasul elementar și clasul normal.
Așa dar, din acei candidaţi sau ales
cei mai în vârstă 6, care număr este legiuit prin
organicescul regulament a se aședa pe la

6 terguri jos însemnate. Iasă, fiind-că mai nainte
S'aii fost arătat la Epitvopie D-lui Ion,

Nanu, prof. clasului elementar din Iași cu rugămi
nte, ca în privirea

casnicilor sale intevesuri să fie rânduit profesor la scâla de Roman
, apoi întru mulțămirea ce are Epitropia
de slujbele sale,
i s'a învoit acestă

cerere, rânduind aicea in locul să pe candid
atul. Teodor Stamati. Iar rânduirea la cele-alte posturi,
s'a făcut precum urmeză :
”
Anton Gheor
ghiu la Botoșani ;
Costache Zefirescu la Huși ;
Ion Zaharescu la Bârlad ;
„V, Pavlovici (Paulini) la Focșani ;

Toma Giușcă la Galaţi,
|
Numiţii până vor da vii dovedi a vredniciei lor se vor rândui
implinitori profesoriei la
acele
posturi și prin formalnic decret i se va rândui I6fa
2.500 lei pe an

din casa. sevle-

lor şi încă la cei de la ţinuturi câte 500 lei pe an pentru
vatavul și simbria argatului
scolei aceleia şi primind de la municipalitatea locului locuin
ță în casa scolci, lemne de
foc și luminare, având intru cele ale învățăturei a se povățu
i dupe înadinse instrucții*) ce

li se vor da din partea Epitropiei, care va adeveri și
exemplarele manuscriptelor de pe care
sunt datori a face parados, iar trimiterea acestor împlin
itori de profesorie'se va face fără

intărgiere. Apoi pentru că prin organicescul regulament, la fieş-c
are din scâlele ținutale
se legiuesce câte un inspector din persânele cele mai alese a loculu
i, cunoscute prin a lor
plecare pentru sporirea bunelor învățături a tinerimei, Epitro
pia a ales de inspector sc6-

lelor ţinutale :

|

e

Pe P. S. Sa Episcopul Meletie, efor la Roman ;
Pe P. S. Episcopul Sofronie, efor la Iluși ;
"Pe D-lui Spătarul Iordachi Iamandi,

inspector la Berlad ;

Pe D-lui Spătarul Sandul Stamatin, inspector la Focșani ;
Pe D-lui Aga Dimitrie Iamandi, inspector la Galaţi ;
Pe D-lui Postelnicul Alecu Ralet, inspector la Botoșani.
Acestor inspectori, prin înadins scrisâre a Epitr. se va face hărăzire aceste
i însemnate
cinslitore vrednicii, păstrând Epitr. drit a le împărtăşi întru acesta
pov&țuirile cuviincise.»
.
|
Ă
La anexa respectivă dăm cinstrucţiile pentru scâlele ținutale» întocm
ite de Epitropie la
20 Iulie 1832.
|
ă
Din acestea vestem; că secolele începătâre din judeţe sunt deschise
pentru «tinerii fără
+) <Alb, rom.» pag. 292, (1832).
**) Să se vadă aceste instrucţit în anexa de la acâstă
pagină,

—
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osebivea stăn că şi a religiei»; cu esclusiunea numai a celor infirmi de bsle ipoiose: Și cu
rele purtări.
:
Admisiunea este de la 7—413 ani. In clasa elementară admisiunea este peste tot anul
scolar iar în cel normal numai la începutul cursului de iarnă.

Anul scolar începe la 1 Septembre şi dură până la 1 Iunie, când urmâză vacanţa.
Vor fi două examene publice pe an «ambele cue ceremonii și serbarea „cuvenilă dupe
înainte publicație de 8 ile.»
Orele de studii de la 8—11 și de la 2—5 sâra în timpul veri, iar iarna de la 2—4.
Institutorii sunt datori.să insufle scolarilor curăţia cugetărilor, dragostea către D-qeii,

către aprâpele, indatoririle către patrie, respect și credință către Domnitorul țăreiși către
legiuirile sale.

„Catechismul va fi predat la scolari de preotul locului, care va a: şi confesorul profesovului și al scolarilor.
|
|
Iovăţătorii și scolarii vor merge la biserică sărbătorile. Implinirea datoriilor religiâse
se va vesti în raport către Epitropie, iscălit de inspector, confesor și institutor.
Sc6la ţinutală se împarte în clas elementar și clas normal. .In clasul elementar se învâţă citirea și scrisârea dupe metoda lui Lancaster, pe tabele
ad-hoc tipărite, asemenea numărarea şi rugăciunile.

Cetirea și rugăciunile se vor învăţa dupe cartea-Inteile cunoscinţe.
In clasul normal scolarii vor învăţa pe scurt gramatica
adeverită de Epitropie; ;

românsscă a lui
-

G. Seulescu,

Aritmetica până la împărţire esclusiv, dupen manuscrisul prof. Filipescu, adeverit de Epitropie;
:Geografia generală dupe manuscrisul prof, Fabian. Inte cunoscințe de la faţa 24 până

„la finea căr fa.
Ca măsură escepțională la deschiderea secolelor judeţene se dispune,că pe lângă clasul
elementar institutorul va putea deschide și clasul normal, de se vor găsi scolari ceva pregătiți; institutorul va ține cu aceștia clas dupe aimiază și se va sili să formeze dintre sco„lară un supleant pentru clasa normală, un supleant de la inceputul anului viitor. Acest

suplinitor va fi plătit din casa sc6lelor cu câte 500 lei pe an.

Intre pedepsele admise, este iogenucharea, șederea la locul defăimărei și în casuri mai
|
grave aplicarea de la 5—20 lovituri de vargă, dupe virsta scolarului şi dupe
pr ealabila

Însciinţare a părinților, sâii epitropiei scolarilor.

In anexă se pote vedea «tabla dilnică a paradosirei la clasul normal pe trei ani.»

In genere instrucțiunile de la 20 Iulie 1832 sunt bune şi afară doară de pedâpsa
cu
bătaia, corespundătâre pr incipiilor pedagogice.
In decursul anului 1832 s'a deschis de la 1 Septembre treptat scălelele
județene,
«Albina românescă» No. 98 serie despre acestea :
«Din raporturile primite de la ținuturi rinduite a avea scdle începătâre,
se. insciințeză, că dupe cuvenita sfinţirea caselor unde avea a se așega aceste folositâre
așed&mânturi,
tote acestea s'aii început și se află în deplină lucrare.
«La Botoşani s'a început. paradosul cu 103 scolari.
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«La Galaţi cu 44.
«La Berlad cu 50.
«La Huși cu 15.
“aLa Focșani cu 16.

«La Roman cu 56.
«Numărul scolarilor sporesce din di în qi, din (6te părțile se adună tineri de t6tă stavea spre a se adăpa la isvorul cel mântuitor,
"patria nâstră *).

cu care

organicescul reglement înroureză .
e
|
|

Măcar că scdlele se deschid numai la Septembre 1832, profesorii sunt numiţi incă de
la 4 Iulie, ca să mergă la judeţe să pregătescă localurile în timp oportun.
" Dăm aci în întregime un ordin de numire al lui Toma Giuşcă, rinduit institutor la Galaţi. Din el se va vedea cari eraii avantagiele asigurate primilor institutori judeţeni. Eată-l
transcris în litere latine :
« Epitropia învățăturilor

publice în Principatul

Către D,. oma

Moldovei

Giuşcă

«Intru încr edere că principiile mântuildre a sfintei nâstre religii și mărimile bunelor
învățături, te vor povăţui în tote urmările D-le, spre a fi drept pildă altora prin cuvânt și

- prin fapte, acum, la aștgarea Sc6lelor
țelor începătâre, -Epitropia

ținutale,

pentru par adosirea cunoscin-

pune asupra D-tale sarcina de implinitor profesor la po-.

litia Galaţi, unde, de la'1 Iulie, anul curgător, esie' rânduită D-tale locuinţa în casa
scolei publice, încăldit, luminare, și pe lângă acestea, din casa scâlelor o 16fă de ducă mii
cinci sute lei pe an, şi încă 500 lei pe an, pentru vătaful și ar gatul scâlei aceea,

Ce să atinge de îndatoririle profesoriei, așa te vei povățui intocmai dupe instrucţiile
'scolastice, de la a cărora cu sfințenie plinire dereză înființarea scoposului : Epitropiei țintitor către folosul obștese, și întăritura D-tale in postul sus insemnat» ”).

Datu-s'ati la Iași, în 10 Septembre 1832.
Veniamin Mitrop. Moldovei,

Ghica Hatm.,

| Mih, Sturza,

|

G. Asaki Ieferendar

No. 35.
*) La Botoşani, institutorele fu Ion Gheorghiu, la Galaţi Toma Giuşcâ, la Bârlad loan Zăhârescu, la Huşt Costache Zefirescu, (care mai tărdiii fu trămis împreună ca Teodor Stamate (1534)

" în străinătate la studir), la Focşani

Vasile Pavlovici (carele mat apol, sub înfluinţa directivet ro-

manizatâre de atunci își dise Paulini), la Roman trecu loan Nanu, (carele la „2834
la Trel-Erarht, împreună cu TF. Verescu.
**) Acâstă scOlă se deschise la 5 Septembre 1832; Giuşcăi era dect, acolo la s.

era învăţător

—
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La sc6la elementară din Iași a fost renduit Teodor Stamati, numit
prealabilmente învățător la alt judeţ, la Roman, cum se pâte vedea în Dos. No. 20, de
la Arch. Stat., pag. 10.
Lui Stamate nu se fixâză l6fă mai mareși el locuesce în casele
gimnasiului Vasilian. In
locul ocupat acum de Stamate fusese Ioan Nanu, care
acum trecu la Roman.
*

Indată ce scolile judeţene se înfiinţeză, Epitropia se ocupă
cu organisarea comitetelor:
de inspecțiune judeţeane. Chiar în 1832 adreseză la maj
mulți cetăţeni din județele cu

scole, următârea :
“Carte

de

rândulre

a

inspectorilor

pe.la

sedlele

tinutale

Zpitropia învățăturilor publice în Principatul Moldov
ei
Către cinstit D-lui...

lac,

- «Cu aședarea secolelor începătâre pe la 6 târguri
ale Moldovei,

legiuindu-se

tot-odată
prin organicescul reglement la fieși-care din
aceleași. şcdle și câte un boier inspector, locui-

tor in acel târg, carele, preţuind folosurile mântu
itâre a bunei educaţie, despre o parte
să privegheze cea întocmai implinire a datoriilor
cu cari sunt iosărcinați D-lor împlinitorii profesori rinduiţi la acel ținut, 6ră despre
alta să apere interesurile scdlelor, în-puterea legiuirilor statornicite ; Epitropia, intru incred
ere ce are în principiile morale şi în
aplicările D-tale către sporirea învățăturilor in
patrie, încrediuțeză D-tale acestă însemnătore
și cinstitâre sarcină, de inspector, începătâre
de la ...... > cu

indatorire ca impreună cu cel de acolo profesor să îndemănezi
și să inlesniți atât pregătirea și deschiderea
acelei scole în coprinderea instrucţiilor ce s'ati.
dat numitului, a cărora copie D-tale se vor
împărtăși, cât şi urmarea paradosirei, dupe
înadinse povățuiri, care pe rând încă se vor
slobogi întru acestea de Epitropie.
,
De
«Drept aceea, imbrăţișând cu bine-voitâre
plecare acest interes obștesc, Epitropia aştept
ă
„cu a D-tale intrare în lucrare şi doritu
l răspuns *)».
|

Trecend de la inv&țămâutul primar
la acel secundar, aflăm

Ja 1832 un noă „contingent de 21
tineri bursieri printre

gimnasiul Vasilian primind

cari aflăm

şi fii de boieri, ea
Alecu Catargiu, fiul Vornicului
Iordache Catargiu, Alecu Mavrocor
dat,
fiul Vornicului C, Mavrocordat, Nicolae Manu, fiul Hatm
anului Manu, etc.; cei-alți sunt fii
de neguțători,
de preoţi

şi de boieri mai mici. Din acest contingent
de scolari, -Alecu Catargiu deveni în
dilele nâstre președintele curții de casaț
iune, Mavrocordat fu mare Șambelan
al M.S. Carol, iar George Stichi și Iancu Vitzu
ajunseră în timp profesori.
*.

Incă de la finca unului 1831, la
29

Decembre, generalul Mircovici,
cu adresa către G.
Asalki, sub No. 8.090,
din ordinea președintelui plenipotenţi
ar
3
cere
«in cel mai scurţ
limp posibil despre: scolio
vie 1832.»

PIN

darede semă și despre

|

*) Dos, No.18 curent, Arch. Stat.
(fila 612)

|

starea casei seolelor până la 1
Ianua-

|

—
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Din acestă dare de smă a referendarului scâlelor se pâte
vedea, că mai cu dinadinsul

institutul Vasilian propășesce numai de la 1832 înainte.

“In sc6la Vasiliană de la Trei-Erarhi, în anul 1832, ati frecuen
tat cursul iricepător 129

de scolari, iară norma aă avut 47 și gimnasiul 29,
din care 21 erati bursieri, iar S sol-

venți adecă pe propriile lor'spese admiși în internaț,
o
a
„De la reorganisarea scâlel vasiliane din 1828 până la
finea anului 1832, scâla Vasiliană şi anexele sale fură populate rânduri-rânduri, cu un
total de 875 de scolari. Jurnalul «Albina românescă» ne-ati păstrat preţiose informaţiuni
despre mersul treptat al sc6"lelor din Moldova,
”
1

t

*

„Gimnasiul Vasilian primesce în 1832 un puternic factor de desvoli
are prin un început
de aplicare a art. 422 din Regulamentul organic. Prin acest articol
se hotăria organisarea
unei colegii pentru crescerea a 100 de copii, fă și orfani de
funcţionari ai Statului. Acestor 100 de copil urma să li se dea întreţinerea complectă din Budgetu
l scolelor, ca r&splătire pentru părinții lor, cari dupe art. 423 din Regulament suferea
t o reţinere de 10
la sută din lefi, în profitul fondului sedlelor,
In anul 1832, ca început de aplicare a acestor disposiţiuni ale Regulam
entului, se pri-

mese 20 de bursieri, sâi cum le dicea Gh. Asaki, aliovi sii
alummni. Referendarul 'sclelor Gh. Asali, aplicând disposiţiunea Regulamentului
organic, care creă un privilegii

mai mult pentru boierime") simţi nevoia a face ceva asemenea
şi pentru fiii poporului. In

diua deci, când primi ca alievi pe Theodor Balș, Dimitrie
Miclescu, Alecu Mavrocordat,
Ilie Hermeziu, Iancu Alexandri, Constantin Duca, Constantin
Vârnav, Theodor Iamandi,
Ion Crupenschi, Petrache Veissa, etc., admitea sub denominaţiunea
de stipendişti,
din clasa
de jos, pe Anastasie Fâtu, Dimitrie Gusti, Iancu Albineţ, Iorgu
Stihi, Iancu Slavrat, Alecu
Costinescu, Vasile Popescu (mai tărdit gis Seriban), Dimitrie
Grigoriu Văsescu, ete.
E

Pe când fiii de boieri și de funcţionari erati admiși în internat prin
tragerea la sorți a
numelor tuturor celor care ccreati acestă favâre, stipendiștii din clasele
dise de jos, erati

admiși în internat în urma-unui examen. Ce a resultat din acestă
diversitate de originea

elevilor internați, o spune istoria ulteridră a culturei naționale: cine nu
scie ce ai devenit
«stipendiştii

din clasa de jos» Fetu, Dimitrie Gusti, Costinescu, Albineţ,
Popescu Seri-

ban, etc., și câţi din cei 20 fii de boieri, sii de funcţionari superiori ati
dobândit vre-o

insemuătale sciințifică, scă literară 2,

:

Intre :năsurile de îmbunătăţiri a institutului Vasilian în decursul anului
1831 —1832,

se cuvinea se înregistra cele următsre, dupe publicațiunile «direcţiei
scâlelor»
rom.» :

——————
*) Vegt anexele la acestă pagină,
,
,
**) In 7 August 1832, Epitropia, (Veniamin Mitropolitul
Moldovei,

C.

Mavrocordat)

din Alb.

”

închee

jurnalul

cu.No.

27

(Dosarul

No,

20

curent,

,

Sturza
Arch.

Mihaiti şi Vornicul

Stat.), prin. care. hotă-

răsc ca: «Prin înaintarea scolarilor deschidendu-se câte-va
posturi de stipendişti, fit sermani, sti de
părinţi scăpătaţi; cart cu cheltuiala Statului ai a
lor locuinţă și hrani: în gimnasie,> Epitropia,
pentru a acorda aceste îndeminiri la cet mal vrednici,
înzestrați cu talent însemnat şi cu bune plecări,
- dispune facerea. unui concurs de admisiune.
:

.

No. 4.”).
cu gimnazia,

alălurea

«La' institutul aflător

pentru “creşcerea

și hotărât

fiilor no-

bili, trebuinţă fiind de trei pedagogi, însărcinați cu priveghiarea şi purtarea de grije
cel ântciii
acestor tineri, cu care vor avea împreună locuinţa, hrană și luminare, primind
o 18fă de 3.000 lei pe an. Iar cei-alţi duoi câte2 .000 lei, se face cunoscut ca persânele
de bună crescere cari vor avea plecare pentru acâstă însărcinare și cerutele însuşiri, să se

adresuiască către cinslita Epitropie a învățăturilor, cu dovegi și chiezășii de vrednic ha- :
ractir, sub care condiție numai vor putea câștiga acele posturi.»
.

-

No. 2. ”) Direcţia scâlelor

«Din orânduirea cinstitei Epitropii a învățăturilor publice, se face cunoscut, că la postul de profesor a limbei franțeze în Gimnazia : Vasiliană, rânduindu-se D-lui Șarl Tiso,
cursul acestei invățături se va îucepe lunea viitâre în 2 Maiii.

«La invățălura acestui obiect extraordinar, se vor primi scolarii din clasul gimnasiei,
carii vor urma cu spor lecţiile cele rânduite.
« Asemenea se vor putea împărtăși de acestă învăţătură persânele de din afară care, spre

indeplinirea sciinței lor ar dori să câștige acâstă limbă.
«Spre înlesnirea păradosirei s'aii rânduit, în cursul
de la 4 până la 6 evropene.

o

-

de veră, ceasurile
-

dupe amiagăși

-

No. 3.**),
«Invoindu-se

D-scle

C.

Botezatu,

profesorul limbei germanice,

(nemjeşci)

a des-

chide un curs extraordinar a limbei aceștia, se face cunoscut, că învățătura ei în gimnazie

se va începe Luni în 2 Maiti, asemenea în câsurile de la 4 până la G dupe amiadi.
«Drept. aceea, doritorii de acestă lirabă, se vor infăţoşa mai nainte la nvmitul, spre a le
face cunoscute condiţiile sub care vor putea urma acest curs.de învățătură.»

No. 4.**).
Reterendarul
că «intre

Asaki, cu

măsurile

raport către

privitore

Epitropie din 1882,

Septembre

către ţinerea bunei rânduelă şi sporirea

o4,

propune

învățături

lor» să se introducă bilete de dat la mâna scolarilorîînscriși pentru admiterea fie-căruia
în anume clas, indicând materia ordinară, scii extira-ordinară.

Fiind-că din nesciință, părinții împing pe fiii lor a urma materii extra-ordinare în paguba învățământului sistematic ordinar, Asaki propune: 1). «La fieș-care aliev al institutului stipendist, seii scolar extern (afară de clasul elementar)» să se dea în fie-care an de

la Divecţie biletul de urmare la clas, fără de care bilet profesorii să nu'] admită; 2) Toţi
scolarii sunt datori a urma obiectele ordinare, iar din cele extraordinare pot învăţa desemnul, (cei din normă și gimnasii), care "și împlinesc a lor datorie; 3) Numai alievii din
institut și școlari din gimnasiii ati voie să înveţe pe rând una din limbele moderne, sii și
două, decă ai talant și începuturi întru acâsta.
..
”
*) sâlb. Rom.> No. 63,
-**) sâlb, Rom.>.No. 34,

1832,
1 Maiii

1832.

***) cAlb. rom», No. 34, 1 Maiii 1832.
****)

Dosar

No, 20, Arch.

Stat. pag. 3.
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Dupe propunerile lui G..Asaki, prin acestași referat, sunt admiși să înveţe una din sciințele extraordinare, seiă din limbele strezine.

Examenul de semestru de iarnă se ținu la 13 Februarie 1832 în Iași, cu sciuta solemnilate. Aceste examene se făceaii şi vera.

Iată prb icaţia despre examenele publice din Moldora prin <Alb. rom.» No. 13, din 14
Fevruarie 1832
Ecsamen

«Eri au urmat publicul Ecsamen în Gimnazia Vasiliană, dupe cum în Programă se
„ aretă.- Prea Sfinţia Sa Arhipăstorul nostru, cu înaltul cliros și boierii iubitori de cultura
patrioţilor, ai cinstit: acest ecsamen cu a lor ființă, și ati fost martori sporiului, ce, potrivit cu împregiurile, Sholerii ati făcut întru învățătură. D. vel. Vist. „Mihail Sturdza,
unul din Epitropi, aii rostit la acestă impregiurare următorul cuvânt:
N
«Cu simțişile unei adevărate

mângâeri, ne vedem intruniți iîn acest locaș, hărăzit

în-

vățăturilor, când astădi tinerimea are să'şi dee sâmă despre bunele sale îndeletniciri, de
unde atârnă a sa fericire și a părinţilor bucurie.
«Indelungate și intristate împregiurări, de care patria nâstră ati fost certată de la cei
din urmă public ecsamen, ati pricinuit, și moralicescă vătămare, curmând cursul invățăturilor unei tinerimi menite a lucra în cele de obște folositâre.

«Asemenea pricini silind pe Epitropie a ţine Shslele publice închise, în deosebite r&stimpuri, în curgere de 25 luni, de la anul 1829, mult aii oprit sporirea învățăturilor.

"«De aceea astăgi nu se pot înfăţoșa decât niscai-va prube

-

care, dupe felul lor, 'vor

sluji de dovadă de acele ce ar fi putut urma până acuma, de ar fi fost împregiurări
i

mai .

priinci6se și potrivite cu dorința Epitropiei.
«Pătrunși de credinţă, că pronia, îmblânşită prin f erbintele rugi a Pre o Sfinţitului
nostru Arhipăstor, ântiul Epitrop învățăturilor publice, ni va feri de noae certări, Epitropia are bună nădejde, că puindu-seîn lucrare regularisirea Shâlelor după legiuirile noului
aședământ,

junimea va putea

găsi

inbelșugat izvor

de învățătură, și patria, mângâitâre

mulțămită a jertfi pentru folosul fiilor săi.
«Jară tâte stările se cuvine a aduce prinosuri a cel mai vie cunoscință pentru cele de
faţă și viitâre

faceri de bine, ce se revarsă

din înalta

îndurare Avgustului, nostru Pro-

lector, prin organul. D. Deplin-imputernicitului Prezident, acestui strălucit bărbat, a,
căruia pomenire întru noi pășeșce în vecinicie.»
Semnele de mulțămirea Cinstitei Epitropii și Adunări, ati fost DD-sale Profesorilor
o nouă dovadă de a lor sirguință, iar premiile împărţite pe la cei mai silitori Sholari, ati

aprins în acei-l-alți o dorință de.a se invrednici și ei de asemenea har.
In alt articol vom tractarisi mai pre larg pentru acâstă materie».

Articolul promis mai sus, îl aNăma îîn Alb. românescă, No. 14 din 18 Februarie.
Fiind-că nimenea mai cu competință decât G. Asaki, directorul Albinei, nu putea

dea informaţiuni

să
«

despre scdle, până la 1832, înregistrăm aci întvegă informațiunea lui :

908 —
„Statistica învățăturilor

«Intemplările anului 1821,

publice în Moldova

aii fost adus desființarea ramului

de învăţătură, a căruia

lipsă astăgi cu întristare am simţit. La anul 1828, ati fost Epitropi
ei cu putinţă a aședa

denoti Sholile în învechita Gimnazie Vasiliană, întemeiată
la anul 1644, de Domnul Vasilie

Voevod. Grele impregiurări, caria înpovorat pe Moldova,
prin inuoirea ciumei și ivirea
holerei, ati nevoit, la deosebite răstimpuri, a ţine Sh6la
în 26 de luni închisă, şi în acest
chip, ai impedicat înaintarea învățăturilor ce se putea
aștepta de la mătodul rânduit de
cinstita Epitropie prin paradosirea în limba patriei,
care este acel mai înlesnitor mijloc
al sporirei şciinţelor.
«De atuncea Shâla începătâre au urmat după
metodul lui Lancastru, cunoscut în
lume de cel mai nemerit, și în clasul acela până
acuma ati învățat 411 Sholari, deprindendu-se
a ceti, a scrie, a număra şi a rosti Sfintele
rugăciuni.

«In clasul Normei,

aii petrecut până

astădi 166 Sholari,

învățând începuturile

gramaticei Românesci, a istoriei, - geografiei, aritmeti
cei, catihisis și caligrafia, (formoasa *
scriere). In clasul Gimnazial, ai petrecut 103
Sholari, și ait învățat Sf. Scriptură și cati-

hisis, elimologia şi sintacsul românesc, limba
latină,
istoria vechiă, din aritmetică fracțiile și decimale
le.

geografia

generală

și a Evropci,
.

„ «Pre lângă aceste, ca obiecturi ecstra-ordinare,
s'a înv&țat legile, limba elinescă, Ro-

siana, Franţeza, și musica vocală (Cânicul.

ă

.
"«In acest de pe urmă curs, ati urmat
din cei vechi şi cei noi, la shâla începătâre
129,
„la Normă 47, la gimoazie 29 Sholari.
Numărul stipindistilor ce se țin cu cheltuia
la
sholei șegdători în institut, este de 25
; alţi 8 sunt cu a lor cheltuială, iar
numărul
peste
tot din acest an, este

227 Sholari, în cât numărul celor ce s'aii
împărtășit de acest folositor institut se sue de la 1828, până
acuma la 680 tineri,
«Pentru paradosirea învățăturilor,

D-lor Profesorii aii

compus (alcătuit) cărţile ele-.
mentare și anume: D. S&ulescul, Profesor
filologiei, un abecedar (azbucoavnă),
Gramalica
limbei Româneșci, o istorie universală
și o Mitologhie. D. Fabian Profesor
limbei
latine .
și a Geografiei, o Gramatică RomanoLatină și o Geografie, care
tote
acestea
cărți,
acuma
gata fiind, pe rând se vor tipări împreună
cu alte de folos învățăturilor incepătore.
<De mângâere ati
putut

fi compatrioților prubele ce ati dat
la ecsamenul din 43 Februarie, din care se arelă, că săminţa
cea semănată n'a c ăgut tâtă pe un
pământ sterpI;
asemene doveţi mărturisesc cele ce ar
fi câștigat tinerii, cari în vremi linișt
ite,
ar fi putut
urma în ghimuazie învăţăturile publi
ce.»
e
“
Examenul de vâră s'a ţinut îi 46
Iulie 1832, dupe programul aci urmă
tor :
"PROGRAMA.

-

de

”

ECSAMENUL PUBLIC ÎN GIMNASIA VASI
LIANĂ,
PE SEMESTRUL DE VERA 1832,
luLin 16

HATERIIL

1
Operaţiile Lancastrului. -

” de

LPEXAMEN

PUBLIC AU GimNASe

BASILIEN

» JASSY, SEMESTRE D'ETE 18 32

S

E CERCETARE

-PROGRAMME.

A

MATIERES
|

|

—

I
Opsralions 6l&mentaires d'a pres
le systeme . |
de l'enseignement mutuel,
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II
Din

II

cutehisis

„Catechisme

Partea 1. Pentru credinţă.

I-re Partie. De Ja Foi en gencral, unite de

Partea II. Pentru dragoste către- Dumnegeii și către aprâpele.

Dieu dans la Trinite,
[I-6me Partie. De !'amour envers Dieu

et

le prochain.

DI

Tii

Din gramatica latină
Clasul 1. Despre nume

Langue latine

substantive și

Tre. Partie. Des substantits etadjectifs avec
leurs dâclinaisons.

Clasul II. Din etimologie, părţile cu-

Jl-eme Partie. Etymologie, parties du discours jusqu'aux supins.

adjective cu declinările lor.
vântului, numele, pronumele și verburile,
impreună cu perfectele și supinele lor,
Clasul III. “Tălmăcirea din istoria natu-

rală în 28 lecţii,
sintactic, .

cu analis etimologic

și

„TII-eme Partie. 'Praduclion d'histoire naturelle, analyse €tymologique et syntaxe,
-1V

„IV
Din

aritmetică

Fracţiile fracţiilor,

Arithmetique

rădăcina

cvadrată,

rădăcina cubă, proporţiile.

Fractions de fractions, racine quarre, cu-

bique et les proportions.
V

V.

Din geografie

| Gâographie

Asia. Staturile : Turlkia asiatică, Rusia Asie. Etats dela Turquie asiatique, Tussie
asiatică, Tătaria, Mongolia, Imperia Chiasialique, 'Tarlarie, Mongolie, Empire de la
nei, Japonu,

Ost-India,' Persia,

Arabia.

Despre Africa în deobşte, despre America
în deobște.

Chine, Japon,

Indes-Orientales, Perse, Ara-

bie. De VAfrique et de vAmerique en gânâral.

-

VI.
Din

Elementele

„VI

logică

logicei

-

Logique.

curale, pe. scurt. și

ale Metodologiei.

Abrâg& des €lemens de logique-pure et de |
Mâthodologie.

VII
Din

VII

istorie

Ilistoire

„Istoria Imperică Macedonice și a statu-

rilor Greciei până la căderea lor sub dom_nirea universală a Romanilor,

până la 87 inainte de Hristos,

de la 360

unitverselle

„ Empire de Macedoine et de Grâce, jusqu:ă

leur. dâcadence, et

la domination univer-

selle des Romains, depuis
avant ere chretienne.

an 360 jusqu'i â 87

14
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VIII

Din

|

legi

Practica judecătorescă

Na

-

a

în materia

. litică,

po-

-

_
IX

|
Ă

IX

Sa

Langue Russe

|

Exereices de grammaire, :

X

-

Limba Franţeză

|

„Ecserciţii din gramatică.

i e
|

Ri
„

Pratique judiciaire en matiâre civile.

|

Ecserciții din gramatică. : -:

|

x)
Langue Franqaise

Exercices de grammaire.

ÎN

, a

Ie

Zimba Germană”

Ecserciţil gramaticale,

Jurisprudence

!

.

Limba Rosiană

| VIII

|

-

Langue Allemande
Exercices de grammaire.

Ambele serbări scolare sunt relatate în Alb. rom., şi anume : Serbarea:
din Februarie
în Alb. rom. No. 19, și aceea din Iulie, în Alb. rom. No 54 și 57%.
Epitropia invită, prin Albina, pre «Iubitorii de învățătură compatrioți și străini a fi de
faţă la acestă cercetare și a hărăzi a lor impărtășire unui asemenea folositor aședământ.»
Dupe examenele speciale ce se ţineaii mai multe gile, se făcea un examen
public geneval solemn, care, în 1832, avu loc la 9 ore dimineţa.

|

Dăm în anexă *) lista persânelor cari erati invilate în 1832 la solemnita
tea din Iulie.

Numele din listă vor arăta starea generală a societăței

să o intereseze la mersul învățământului public.

moldovene şi cum G. Asaki căuta

In urma examenelor din Julie 1832, de la scâlele din Iași, Mihai
Sturdza a adresat
referendarului scâlelor G. Asaki o scrisâre, prin care arâtă satisfac
țiunea sa de progresul
constatat, și inființăză un premiti de 1.000 lei de acordat la trei
cei mai buni scolari, în 3 ani consecutivi,
|
Pentru 1839, acest premită a fost câștizat de Alexandru
Costinescu şi alți duoi.

Reproducem scrisârea lui M. Sturdza, care se păstreză Ia dos.
No. 18 curent, arhiva
Statului, fila 2; mai reproducem și darea de semă de pe
examenele din Albina românescă
"de la 21 Iulie 1832 +).
2%

Asemenea resultate dobândite de liceul Vasilian, îndemn
ati pe Asaki să nu peardă din
vedere creațiunea cât mai curând a învățămentul
ui superior, carele să justifice și titlul
pompos de Academie, prevădut prin Regulamentul
organic.
*) Vegi anexa de la. acestă pagină.

*%) Vegi anexa la acâstă pagini,
***) Vegi anexa

la acâstă pagină.
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Cu acest scop Epitropia, căutâ
ridre, încă din Februarie 1832.

personalul

profesoral: pentru asenienea cursuri supe-

Iată o publicaţiune a Epitropiei, prin care, pentru Academia ce are a se înființa la ași,

cere să se presinte cinci profesori de diferite sciinți și limbe:
PUBLICAŢIE
EPITROPIA

*

ÎNVEŢĂTURILOR

A
PUBLICE

ÎN

PRINȚIPATUL MOLDOVEI

«Crescerea și învățătura publică a tinerimei, întârgdiată în Moldova din nefavorisătere întâmplări, ai ajuns a fi astăgi

obiectul cei mai vii doriri a părinților şi
„a tuturor ce priesc fericirea Patriei. Așe-

dământul noii al țării aii hărăzit acestui
ram

însemnătoriă mijlce cuviincidse și

ințelepte puneri la cale.

LA

CURATELLE

”

a

Spre înființarea unor asemene măsuri,

se cuvine a se întrebuința bărbaţi cu temeinice șciințe, și înzestrați cu insușiri ce
ati putut câștiga numai la locurile unde
de demult se află statornicite Instituturile

EN

DE

VIS
L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

MoOLDAVIE

L'€ducation de

la jeunesse,

entravte

en

Moldavie par les &venements, devient aujour-

'd'hui Vobjet de la plus vive! sollicitude des
parens et de tous ceux qui sont animes des
sentiments du bien public.

Les nouvelles

institutions du pays, en âl-

louant ă Vinstruction "publique les -moyens
convenables, statucrent ă cet €gard de sages
dispositions.
- Pour pouvoir. mmettre ă excution les me-

-

sures y relatives, la Curatelle reclame aussi
la coopsration des hommes 'instruits, qui
m'ont

pu se former

que

dans

les pays, oii

les sciences et leş arts sont depuis longtemps
de învățătură,
cultives,
A cet effet, la Gratelle de linstruction
Drept aceea, Epitropia face obştesce și
la toţi cunoscut: că la Academia ce are a: publique en Moldavie, porle ă la connaisance
se înfiinţa în Iași,” sunt încă vacante ur- - des hommes versâs dans les sciences et les
arts, que l'Academie, qui doit ctre fondee ă
mătorele cinci posturi de profesorat : ”
Jassy, offre encore cinq chaires vacantes, sa'Voir:

1. Profesoratul de filosofie, logică, metafizică, etică şi dreptul” nalurei, cu 16fă
de 200 galbeni pe an.

2, De sciinţele matemalice-teoretice, de

-4. La chaire de ohilosophie, logique, me- thaphisique, morale et droit naturel; les Emo-

lumens de cette chaire sont de 200 ducats
d'Hollande par annee.
2, Celle de la theorie des mathematiques,

fizică teoretică şi experimentală,

chimie,

histoire naturelle, physique 'et chimie theo-

istorie naturală,

cu l&fă de 250

galbeni

rique et experimentale, aux „Emolumens

pe an.

a

de

3. De sciințele matematicei practice, de
geometrie, arhitectură civilă, idraulică,

250 ducats par annte.
3. Celle des mathematiques appliquces, g6omeâtrie, arpentage, architecture civile, hidrau-

mecanica facerei drumurilor și podurilor
cu 16fă de 350 galbeni pe an.

lique, m&canique et construction de ponts
et chausstes, aux emolurnens - annuels de

350 ducats,
4. De economia rurală (a câmpului) cu:
tote părțile ei,

şi veterinăria (doftoria vi-

telor), cu Jefă de 200 galbeni pe an.

:

|

4. Celle d'economie rurale avec toutes ses :
branches et Vart veterinaire, aux &molumens

annuels de 200 ducats.
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Toţi aceștia,

afară de insemnatele

Les professeurs, outre les connaissances
ci-dessus indiqutes, doivent connaitre le latin
et le valaque.
i
|
5. La chaire de langue et de lilterature

sci-

inţe,se cuvine să scie limba românescă și
latină,

5. De limbași literatura franţeză, cu frangaise, aux &molumens
1€tă de 300 galbeni pe an.
ducats.
|
Pre lângă aceste, DDlor profesorii vor

annuels

de 300

"' Ind6pendamment des traitemens, MMrs les

avea în Academie, locuinţă, lemne de foc
professeurs auront dans YAccadâmie: loge] ment, chauffage et 6clairage. .
și luminare.
o
„Aşa dar, acel cu temeinice sciinţe, înCeux qui ont des connaissances solides
semnate pentru fiesce-care profesorat, vor
relatives: ă chacune des chaires designees,

impărtăși Epitropiei* în scris cererea lor,
adăogend copii legalisate (întărite) de atestaturi și vrednice de credare recomendații, precum

și Gre-care

pourront s'adresser ă la Curatelle de Linstruction publique ă Jassy, en communiquant
copie legaliste de leurs diplomes, ainsi que

d'auires altestats dignes de foi, ot des pro-

probe! literare,

sii dovedi de împlinirea însărcinărilor potrivite cu a lor seiinţe, prin care să se

„_pâtă adeveri 'cerutele însușiri.
Numai dupe plinirea cerutelor condiții,
doritorii a se aședa în acestă jâră de os„pitalitate, vor primi răspunsul Epitropiei,
şi urmând închierea tocmelei, vor lua și
bani pentru cheltuiala drumului.»

'duits litteraires et certificats de gestion d'un
emploi constatant leur tat, et qui viendraient
a lappui de leurs concours.
Ce n'est qu'apres avoir rempli les conditions voulues, que les candidats desirant s'6tablir dans ce pays hospitalier, auront de la
part de la Curatelle une r&ponse definitive,
et, ă la suite des „engagements arretes, ii leur.

sera transmis des frais de voyage.
18 Fevrier
Jeao
Jassy, le 8Fâvricr
1 Mars
1832,

Iași, 18 Februarie 1832,
(Iscălit) : Veniamin, Mitropolitul Suce-vei și Moldovei. ' .
,
Vornie, Constantin Mavrocordat.

“Vel-Vist., Mihail Sturdza.

(Signe): Benjamin, Meiropolilainde Moldavie. |
Le Vornik,

:
Constantin Mawrocordate.

„Le Vistiar, Michel Stourdza, Ministre des
finances,

Intocmai după original,
Aga G. Asalii.
Referendar învățăturilor publice.

„Pour conforme'ă loriginal,
L' Aga G. Asaky.
|
“Râfârendaire”de Vinstruetion publique.
*

Regulamentul organice, precum am vEdut, prevedea un statut special pentru scâle.
In
1839 acel statut fu redactat, Noi reproducem! în anexă ”) Regulamentul instrucţiu
nei

publice din Moldova şi chiar în limba francesă, cum a fost presentat lui Kiseleft
încă
înainte de finea lui Martie. Acest regulament confirmă existința unei Epitropii
compusă
din trei membrii, cari ati un vot legal deliberativ.
| Epitropia regulză partea sciinţifică, administrativă, a poliției interiră a scâlelor
publice
„ŞI private, incaseză veniturile, fixeză budgetul anual, numesce impiegaţii
, profesorii. și
personalul sc6lelor și ii destitue în cas de neimplinirea datoriilor lor.
P
_ Epitropia reguleză cursurile lecţiuilor, priveghâză redacţiunea
şi privigherea operelor
elementare și ingrijesce să introducă în țeră artele folositâre.
|
*) VeqI

Dos. 29 curent (arch. Statului), Vegt

anexa.
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Direcţiunea specială a« instr ucțiunet publice este încr edințată referendarului, sâiă directorului numit de Epitropie.
Acesta are vot consultativ în desbaterile

Epir opiel și este

setul cancelariei și execu-

torul disposiţiunilor Epitropiei.
Referendarul priveghâză pe profesori cum “și îndeplinesc datoriile. Pentru acâsta
spectăză scolile din Iași în fie-care qi şi presintă Epitropiei raport lunar.

in-

Inspecţiunea scâlelor din provincii este încredințată comitetelor speciale.
Va mai existe și un Comitet Academie din profesorii Academiei, după înfiinţare ; de o
cam-dată va fi singurul profesor ce există (cel de drept), duoi profesori din clasele umanidre și unul din clasa-normală. Preşedintele acestui comitet academie va fi referendarul.

Intre atribuţiunile acestui comitet, regulamentul. pune revisiunea manuser: iselor compuse, sâii traduse pentru scdlele elementare;
. Studiul limbei românesci, alegerea neologismelor indispensabile, silindu-se ««ca aceste
cuvinte să, fie făcute dupe spiritul limbei. moldovenesci şi în mod de a „putea [i adoptate de majoritate > -

Disciplina din institut;
Recompensele și pedepsele scolarilor,
Comitetul academie presiată Academiei raport despre tote lucrările lui.
Acestea sunt organele de administraţiune a sclelor Moldovei dupe regulamentul noii
- pregătit în Martie 1832. Iată acum și disposițiunile esenţiale relative la scoli:
Secţiunea a duoa trateză de scoli; la'art. 12, se arâtă cari sunt scolile existente: gim"nasiul Vasilian, alăturea cu el un institut provisoriă pentru crescerea
fiilor impiegaților ”
și a copiilor săraci, șese scoli elementare la Roman, Huși, Botoșani, Bârlad, Galaţi și

Focșani, un seminarii la Socola pentru. formațiunea preoților. Pe lângă acestea se va zidi o Academie ' și lângă ea un institut pentru o sută de copii
de impiegaţi și o casă de educaţiune pentru fete. Dupe înființarea Academiei institutul
Vasilian, va r&mânea scălă elementară.
Programa

giconasiulut Vasilian

.

coprinde : o clasă elementară,

una normală și patru

clase de umanități.
In clasa

elementară în timp de șâse luni se va învăţa dupe metoda mutuală : lectura,

scrierea, rugăciunile, numeraţiunea și memorisaţiunea.

In clasa normală, al căruia curs va fi de 2 ani, se inveță primele cunoscinți dupe cartea
ad-hoc, catichisul, dupe cartea tipărită la Mitropolie, prescurtare de gramatica română,

cele patru reguli și aplicaţiunea lor practică, extrase din cursul de matematici a lui Rezout, tradusă de D. Aga Asaki, elemente de geografie generală și cunoscința chartelor,
extrase din geografia lui Stein, traduse de profesor Fabian, cunoscința literilor, scris6rea
și lectura latină,

Aceste materii se vor învăţa

provisorită pe manuscrise

aprobate de Epitropie, până

se

vor tipări cărţile elementare.
Scolile din judeţe se compun

asemenea din o clasă “elementară

şi 2 normale pe 2 ani

de gile după instrucțiunile speciale ale Epitropiei.
Programa gimnasiului compus din 4 clase, durând 4 ani, coprinde materii ordinare şi
estra-ordinare,
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Materii ordinare sunt: catichisul, gramatica şi sintaxa românâscă, gram. și sint. latină,
elem. de ist. univer., elem. de matematici, elem.de retorică, elem. de poesie, elem. de
logică.

pi

,

Tâte aceste materii se vor preda dupe manuscrisele aprobate de Epitropie, dupe orariul
intocmit de comitetul profesoral și aprobat de Epitropie.:
Materiile extra-ordinare sunt : limbele .elenică, francesă, rusescă și germană, desemnul

topografic, cunoscinţa practică a codului civ. Moldovenesc.
|
|
Scolarii din gimnasiii pot urma unul sâiă duoă din cursurile extra-ordinare, dâcă aii
talent și timp.
d
Mi
|

In secţiunea III-a regulamentul se ocupă de internat provisoriti aşedat la Trei-Erarchi.
Vor fi două feluri de bursieri: 24 vor fi feciori de impiegați şi vor locui în catul de
sus ([) și în catul de jos vor fi primiţi 40, de părinți orfani, set de părinți săraci.
„ Primirea va fi de la 7—15

anţ.

|

E

Primirea fiilor de funcţionari se va face prin tragere la sorți. Funcţionarul care
a dobândit sorţiul bun, pâte ceda dreptul acesta fiului altui funcţionar.
Bursierii de părinți săracise aleg prin concurs dintre scolarii claselor a Il-a
și a Ill-a.
UrmEză apoi reguli pentru administraţia lăuntrică a internilor. Noroc că
pentru a stabili mai plastic diferința dintre elevii fii de funcționari și stipendiști săraci,
legiuitorul

n'a hotărit și o hrană diferită |

E

|

|

E

La 15 Aprilie, Epitropia (Veniamin Mitropolitul și Canta Logof.),
dispun că «spre a se

putea lua drept temeiii în lucrare

regulamentul alcătuit,

comitetul scolastie va poiti pe

D-lor Pach. Damaschin Bojincă, Dr. Cihae şi pe D. doctorul Cuciuran,
cari împreună cu
mădularele comitetului să facă observaţiile cuviinciose
într'aceea ce Sar alinge de mai
nemerite întocmiri, și ceea-ce vor socoti de cuviinţă și neapărat
pentru adăogire, scădere
sei prefacere, să "și dea socotință osebit, care se va supune Epitropiei
spre regularisire*),
j
In virtutea acestui regulament, populațiunea interna
tului în Septembre 1832, se pste

vedea din anexele de la acestă pagină *).

Deja mai în urmă am arătat ce avea de revoltător
divisiunea scolarilor în alievi şi stipendișii

. Tot acolo am arătat cum din alievi n'a eșit
aprâpe nici un bărbat de Dâmne
“ajută și cum din contra piont al culturei naționale
în tâte direcţiunile ati eșit dintre stipendiști.
|
*

Numai la 23 Decembre 1832, Epitropia pâșesce
la înființarea noului comitet academic,
în conformitatea nouei legi a scslelor, Acest
comitet se compune din : referendarul G.
Asaki, ca președinte, profesorul de legi Flech
tenmacher, duoi profesori de gimnasit :
G.
Seulescu şi V. Fabian și un profesor din normă
Iconomul Constantin Ioan.
Scâlele cu internatele, precum le vădurăm,.
pe anul 1832, trăesc din venitul hotărit
pentru învățătură publică din Moldova prin
art. 419 din Regl. org. Acest venit era
fixat
la 200.000 let din Visterie şi deciuiala de
la lefile fancţionarilor civili, .
*) Dos. No. 20 curent, pag. 25,
**) Vegt anexa.
:

|
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Din efemeridele scolare ale anului 1832, aducem aci următârele :
,
«După cel din învechime obicei, junimea sholastică din Eși, ai plinit eri, la ajunul

Duminicei Floriilor, pregătirea evlavi6sei țerimonii urmate întru aducerea aminte a intrărei Mântuitorului nostru D. Isus Hristos în cetatea Ierusalimului.” Sub povățuirea
DD-sale profesorilor, pășind după steagul

Gimnazial tinerii, în șiruri rânduite, ai plecat

la 9 dimineţa din Gimnazie cătră Biserica St. Nicolai, vechea Catedrală a Capitalei, aici, .
din mâna

Sf. S$. Păr, Catihetului

și a clirosului

primind

fieș-care

tânăr un stâlpar,

cu

„asemenea orinduială s'aii dus la Mitropolie, unde după Arhipăstoresca bine-cuvântare a
Prea o Sfinţiei Sale Păr. AMitropolitului, ati depus aceste ramuri, care astăgi sati împărțit între evlavioşii creștini» *).

S'a proiectat în 1832, inființarea unei scoli militare pentru Moldova, proiectul acesta,
pe 38 de pagine, se află în Dos, cu No. 27 din 1832, de la arch. Stat.

Nu scim însă pentru ce nu s'a realisat acest proiect.

Inv&ţămentul privat la 1832, continua a fi dat in pensionate private şi de'către guve»nori, «în genere francezi,

prin casele boieresci».

.

In ț&ra muntenescă Eforia scâlelor în-

cepea a nu prea vedea cu ochi buni învățământul privat, mai ales pentru cursul secundar.
Pe când cu âtâta energie refusa lui Vaillant

introducerea - unui curs secundar în limba

- francesă la internatul de la St. Sava, pe atuncă Eforia fu chiămată a se rosti și asupra
altei cereri de scâla secundară privată.
|
A. Sarail, pastor luteran, prin suplică către președintele Kiseleff, cere voie să deschidă
scâlă privată în Bucuresci. Suplica lui e trimisă la Eforie, care o comunică consiliului
”.sedlei din St. Sava. Acesta propune a nu se da voia cerută, de 6re-ce- Statul are scâle.
Consiliul e de opiniune ca Sarail să deschidă mai bine un pension de fete, dâcă insă Eto„via nu are de gând să intocmâscă însăși o asemenea sc6lă publică.
“
In ori-ce cas consiliul pretinde să se impună la fie-ce scâlă privată ca

.
«Limba patriei

să fie domnitâre, ca pre dânsa mai ântâiii invățând'o, print'ânsa să se înveţe cele-l-alte
sciinți și limbi străine... Religia și moralul să fie cele mai de căpetenie..., Catechismul să
se învețe dupe dogma răsăritului în limba patriei»

* ”.

E

La laşi continuă însă a existe pensionate importante ca ale lui Victor Cunin, Chefneuf
Liacourt, Bagarre, etc. **).

-

|

-

Scâla provâcă, direct sâii indirect, o mișcare nu numai literară, ci şi naţională.

Din acest an, vom raporta un curios episod proprii a documenta acesta, "cum și insolenţa cu care încă se purtată câți-va călugări greci față cu românismul în deșteptare.
Cine pste să'și închipuiască că acum 59 ani se petrecea în biserica românâscă din Iaşi
*) Alb, rom, No. 27 din' 3 Aprilie 1832.
**) Vegi dosarul No. 1,677 de la archiva Statului,
x) La'examenul de la 1832, aflăm premiaţi la acest institut pe elevit:
Grigore Studza, etc. (Vegt Albina românâscă din '1832, pe pagina 245-

,
Mihail Kogălniceanu

|
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|

de la Trei Erarchi, scene şălbatice ca acele cari preoții greci le fac şi astăgi
în bisericele
din satele românesci din Macedonia | Egumenii greci de la acâstă biserică
impiedica cu

„ameninţare de bătaie și isgonire pe ori-cine cerca să, citâscă
Apostolul şi Evanghelia măcav

în limba românescă.
.
”
|
e
lată unele acte ocasionate de asemenea necalificabile purtare a
popilor greci.

Le extragem din condica' lucrărilor comit, academic, „de
la Dos. No. 18 curent, (arch.

Statului), fila 6148 și 628.
i

Jurnalul No.

3
«În urmarea cererei din partea tinerimei și a persona
lului scolastic, ca în biserica
S-ţiloi: Trei Erarchi, fiind şi biserica scâlei, să se citescă
mai ales Apostolul și Evanghelia
nu numai elinesce, ci și vomânesce, spre înțelegerea
tinerimei ascultătâre aicea Sfintelor
rugăciuni, împărtășindu-se rugămintea către S. 3.
Egumenul acestei monasliri, numitul
ati dat răspuns, că S-ţii Trei Erarchi, fiind monasli
re: grecâscă, voința sa este a isoni cu
totul din acâstă

biserică cetirea în limba patriei.

|

:

Deci îudreptându-se rugămintea tinerimei
și a personalului către P. 1, Archipăstor,

a
sa părintescă iogrijire de mântuirea cuventătorei
scle turmea bine-voi
a indator
t i pe numitul egumen de a implini
drâpta şi cuviinci6sa rugăminte, punând

la cale a se ceti în limba
: patriei, drept acâsta în ajunul epifaniei
Domnului, unul dinire scolari mergând
să. citâscă
paremiile, părintele egumenul cu ocară ati
înterit din mijlocul bisericei, orânduind
a se
cei: elinesce,
a
o
De acesta însciințându-se D-lui profesorul
G. Seulescu, însărcinatul cu supravegherea.
_și poliţia din lăuntru
l,

aii îndatorit pe D-lor pedagogii scolei,

ca mai mult să nu lase pe
veri-unul din scolari să citescă la biserică
în limba românescă, spre ferirea 'unei
urmări
scandal6se. In giua de S-ta Epifanie,
. aflându-se toți ai scâlei la biserică,
dupe
cântare
a
trisaghiului, unul din scolari, îndemnat
de preotul bisericei Neofit,
nu se scie dupe a cui

punere la cale, se înfățișeză

cu Apostolul in mijlocul bisericei,
la care părintele Egumenul sărind din strană turburat, dupe ce
cu amenințări a alungat pe scolari şi ati
orânduit
„pe unul din grecii săi să cit&sce numai
elinesce, tot întracestă vreme, 'întoc
ându-s
e către
D-lui prof. Seulescu, ce sta aprope în
strană, “i-ati dis în glas mare:,.,
Ă
o
|
Şi ceea-ce covârcesce,

(Lipsescii vorbele grecesci).

precum

S'aii oblici,

.

egumenul a fost orânduit pe vre-o
patru

din 6menii sti, că de vă mai cuteza vre-un
scolar să se ispitâscă a ceti ceva românes
ce,
cu necinste se să scâtă pe tot personalul
afară din biserică, fără a privi că asemen
ea
faptă
alacarisesce dritul și cinstea nației și
vatămă folosul mântuire sufletesci,
a nu îngădui
să se citâscă în limba patriei, mai vârtos
Apostolul și Evanghelia, care se pote
maturisi
de tot poporul bisericei și însuși preoții
slujitori, cărora cu amenințare le porunce
sce să
nu săvârșe
scă S-ta Leturghie în limba patriei;
iarde altă

parte atacul cea făcut persânei
profesorului prin sus arătatele cuvinte
şi amenințări, Comit. scolastie cu cinste
raportuind
prea cinstitei Epitropii, se râgă a se
face cuviinci6sa punere la cale pentru
a
se
urma cu
cetirea Apostolului şi Evangheliei la
Sf. Leturghie, dupe orinduirea P. 1.
Sf,
Archipă
stor, că
“precum poporul, de asemenea și tinerim
ea să se adape din învățătura
S-telor Scriptură
înțelese și tot o-dată a se face satisfac
ția cuviinci6să atacului făcut
de către $. S. P. Egumenul, și punerea la cale a nu
se mai întempla asemenea scandal
âse urmări din par-.
tea S. S.
a
Către acestea se r6gă Comitetul
ca S. S. Sachelarul Ioan prof.
clasului normal, socotit
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şi ca un capelan al scâlej, să se invoiască a sluji, ca pentru tinerime, S-la Lelurghie, mă“car la a duoa Duminică, în biserica acesta scolastică...
.
|
,

o

“Ianuarie 1833».

Ce timpuri ! *

:

Ce asemănare cu ceea-ce acum se petrece in Macedonia !
Dar «Vicit amor patriai» la. 1832, şi tot așa va învinge românismul și in Macedonia |

De astă dată limba română va avea în ajutorul ei un putinte factor : «cartea», merei
„ înmulțită de la 1832. Mișcarea literară o aflăm represintată prin următdrele opere apărute in cursul anului 1832, în diferitele provincii române: — «Dascăl pentru limba francesă» D. 1. G. Gorjan, (Sibit).
«Antâiele cunoscințe de litere şi de idei pentru tinerimea,

G. Stulescu, (Iaşi),

”
.
secolelor începăldre» de

-

-

Geografia, gramatica romândscă, ar iemețica, dupre metod (pedagogie,) de G. Stu- .:
escu şi V. Fabian.
NB, Acesta este un manuscript oficialmente adoptat mai apoi de Epitropia invăţălu-

rilor publice din Moldova, cu resoluțiunea din 15 Septembre 1835, ca densul să servescă
pentru «paradosire pe la scdlele ținutale.»

>

Acest manuscris se află în biblioteca centrală din Iaşi.

In Reglem. scâlelor din 1832, s'aii vădut mai multe de aceste rinanuscrise didactice |
aprobate de Epitropie, cât şi unele cărți elementare *).
Amticele romanilor acum ântâia dră vomânesce scrise de
(Pesta). “
Btoria Imporiei vosiene alati han Caidanov, tradusă de Aga

Damaschin- Bojinca,
G. Asahi, (2 volume

lași).
_
«Enhâvid, adecă mânelnic al provoslavniculuă Christian» în grecesce de Alexandru
Sturdza, traducere de Alexandru Filipescu, etorul sc6lelor Vahahiei (Bucuresci).
*) Alb. rom.

-

No. 60 .din 1832, publică acest avis:

Inşciinţare

Literarie

«Lipsa cărţilor elementare stă începătâre în limba patriei, este una din cele simţittre pedici
care oprise până acuma sphrirea învăţăturii, Spre întmpinarea unui asemenea ncajuns, s'aii pregătit cărţile trebuinci6se care pe rând se vor tipări Aceea întâi eșită la lumină, este:
|
« Întâele cunoscințe de litere şi de idei pentru tinerim-a shâlelor începităre, compusi de D, G.
S&ulescul,: "profesor filologie! în gimnazia Vasiliană, copringend abeţedarul, rugăciunile, datoriile
sholarilor, Despre timpuri, elemente, pământul, soţietateă, naţiile cele vechi, naţia romanilor, fabule, sentenţii, constelaţiuni, tabla pitagorică şi alte îndeletnicitâre şi folositore alcătuiri, ' Cartea
acâsta, tipărită în tipografia Albinei, se afii acolo legată în preţ de: ş lei exemplarul,
Albina Românescă, No. 54 din 23 " Octombre 1832:
N Epitropia

Invăţăturilor

Publice
pi.

«Preţuind

târe cele

câte

privesc

„meiul fericire! şi a îndemânărel,
numite

Cunoștinţele

începătâre,

către

înlesnirea

și înaintarea

Epitropia, cu mulțămire
care

D.

Aga

G.

Asaki,

învățăturilor

aii primit

shâlelor

hărăzirea

ati adus

spre

săraci doritori de învăţătură, din Eși, şi acelor din shâlele ţinutale.
«Deci,

rEnduind

a 'se trimite

pe la shâle

catahrisis, Epitropia ai rânduit a se însemna
acel sholari le vor primi fără nici o dare,

câte

un

număr

de

acele

. folosit6re

pe titlul cărței cuvântul . «Gratis»
-

te-

a se împărți gopii! or

,
cărţi,

ce suni

de cinci-sute cărți,
spre

întâmpinarea

de

(în dar), cu carele

—

«Aritmetica lui L, B. Francocur»
„(Bucuresci)..
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tradusă pentru scâla din S-t. Sava, de 1. Eliad,

a

.

|

|

«Eliezer şi Neftalie» poemă tradusă din Florian de Gr. Alexandrescu, (Bucuresci).
» Calendar pe 1832, de G. Pleşoianu».
a:
„«Epistolie»

de obște către scaunele arhieralicesci ale r&săritului, de-Fotie patriarchul

“Constantinopolii și «Două cuvinte»

doveditore

pentru

purcederea

prea S-ft Duh

al prea

S-ft. Grigore Palama, Arhiep. Tesalonicului, tălmăcite din limba elinescă de cel de acum
Mitrop. al Ungrovlachiei Chir Grigorie, (Buzău).

-

|

— Se, face cunoscut, că în litografia Albinei s'aii făcut Calendar, de un notă fel pe anul .
18338, care, pe o mare fâe, cuprinde tâte gilele și sărbătorile anului, schimbările lunei și
alte însemnări. Acest Calendar, care în forma hârtiei se pune la perete, este îndemânatic

mai ales pentru

Canţelerii ; preţul este un sorocovăţ, şi pe la-ținuturi

profesorii. shâlelor.

a

e

se află la D-lor,
|

E

Asemenea Calendare sunt tipărite și pe basmalede modă, cu prețuri deosebite *).
«Epitropia secolelor urmărea și ea iamulţirea operelor didactice, însărcinând cu tradu-

cerea lor dintre profesori. ' Așia găsim în dosar No. 21, (archiva Slat.), răspunsul
direcţia învățăturilor publice, al profesor. V. Fabian, din 1832, Februarie 25.

către
|

Direcţia la intrebat, în 19 Februarie, de se însărcineză a traduce din latinesce carlea
de teologie numită :. « Orthodozae orientalis ecclesia dogmata»,
"Fabian gice: <M& grăbesc a răspunde că voiesc a o primi. Mărimea și sfințenia acestui

lucru, afară de greutatea materială,

cere o necontenită și adâncă luare aminte,

a căreia

tălmăcire va să fie curată și-pe înţeles dupe proba ce am dat într”acâsta, va avea
trebu-

- înţă nu mai puţin de 12 luni și 150 galbeni ostendla, prescrisul
și hârtia.

« Acestea fiind de primirea cinstitei Epitropii "mi vor da nouă însuflețire
spre a sluji
mai departe într'acele
de care mă vor socoti vrednic, iar cu acest prilej innoese mulțămirile mele pentru imbrățișarea ce aii bine-voit a'mi deschide în acest
pământ de ospi-

talitatey.

“Vasilie Fabian.

„Din mișcarea literară a anului 1832, răsare o notă caracteristică
: propăşirea spornică :
a limbei române. Dâcă în scâla proiectată pentru fete la Bucures
ci limba francesă este
organ de învățământ, pretutindenea aiurea triumfă limba
românescă.
În reg. scol. cel noii, cel ântâiii obiect de învățătură în
umanidre este 1. românescă,
($ 59).

«Limba părintâscă de tot simplă,

dice noul regulament, cu care tinerimea

vine
în scâlă, este fârte neregulată și greșită, de aceea trebue
a se îndeletnici fieş-care spre a .
o învăţa, a o curăţi, fără asili duhul ei ; întrebuiaţând
mai cu deosebire cuvintele cele
mai obicinuite ale ei, iar cuvintele ce vor lipsi, precum.
sunt, cele technice -și de idei
inalte, să se ia numai dintr'o limbă hotărită o-dată pentru tot-d'auna; precum este cea
franțuzescă, apropiindu-sde
e cea latinescă, firescă mumă a limbei românescă ;
pentru
aceea se va așeţla câte-va regule, dupe care să se potă deosebi
limba corecță de cea greşită. Aceste reguli insă, nu trebue să fie nici prea multe, nici
prea abstracte...»

Eforia scdielor insăși, “și impunea sarcina de a se ocupa
de limba românescă, Ioan
Eliad publică în Curievul român din Maiii 1832, articol
e despre limba şi începutul românilor, articole memorabile și cari vor provoca studii
analoge în Moldova și în Ardeal”).
*) Alb.

rom.

No. .100

din

18

Decembre

1832.

**) Vegi articolul lut Eliad în anexa de la
acestă pagină,
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La acestă dată se ocupă cu gran:atica și lecsiconul românesc patriotul boier Vornicul
Iordache Golescu,
Cu pelițiunea âin 15 Octombre 1832, către Eforia scâlelor, Golescu"i presintă manuscriptul gramaticei cu titlul aBăgări de sâmă asupra can6nelor gramaticesci». Dăm în
anexă în fac-simile dupe original acâstă peliţie încă necunoscută *).
Lecsiconul românesc încă "1 avea gata boierul Golescu, dar n'ati voit să'l dea Eforiei,
notărit fiind să'l complecteze cu explicațiunea în grecesce a vorbelor românesci.
„Golescu dedică lucrarea sa. patriotică lui Kiseleff,
„suri ”),
|
"

terminându-și d edieaţiunea cu ver-

Etoria seslelor cu adresa No. . . .. din 1832, Octombre, laudă pre Vornicul Iordache
Golescu, dar "i cere manuscrisul pentru al supune
- de profesori, conform regul. notă.

unei prealabile cercetări la o comisie

„Lucrul, se vede, ' rămase baltă, căci Gramatica lui 1. Golescu nu se tipări de cât 8
ani mai tărgiii, la 4840, la tipografia lui Eliad,cu spesele proprii ale autorului.
Prefaţa operei lui Golescu, coprinde o constatare, care este şi o judici6să critică a mișcărei literare din 1832, cum și o frumâsă și profetică propunere.
|
Golescu constată, că cuna din impedicările spre înaintarea limbei românesci, este și
«acesta, adecă acestă limbă, vorbindu-să in ţera Românâscă, în Moldova, în Basarabia, îîn

«Bucovina, în multe părţi ale Transilvaniei și în Banat, nu

se grăesce' prin tâte părțile

«tot într'un felii, ci cu 6re-care deosebire, cum cei din Transilvania multe cuvinte ne«regulate, le fac regulate, gicând : mâne, mânci, mâncă, în loc de: mănânc, mănânci,

«mănâncă, precum (licem noi. Şi moldovenii gic: Kiciov, kiept, în loc de: picior, pept şi
«șepte în loc de șepte și alte asemenea la multe părți. Cum și la.scrisâre fac 6re-ce
«deosebire, scriind unii cu slovele cele vechi românesci, alţii cu slove latinesci, şi alţii

«prefăcându-le în chipul slovelor rusesci, iar cei mai "mulţi, o amestecătură din tâte.»
Ca să înceteze asemenea babilonie, Iordache Golescu propune facerea unei gramatice
unice pentru toţi românii.

Cine s'o facă ?

|

.

aAcesta socotesc că cu mare înlesnire S'ar săvârși, “când din fieş-care ţtră (unde sse
| «grăesce acestă limbă), s'ar aduna la un loc câte unul, s&i duoi din cei mai învățați proafesori ai secolelor de sciința canânelor grămăticesci şi cu toţii într'o glăsuire ar canonisi
«şi ramatica și slove obștesci, silindu-se ca și cuvintele să le aducă cât va fiprin putință,
dla o regulă, a lipsi neregularitatea lor, și slovele să le asemeneze cu cele latinesci, ce

«sunt slove obștesci. .... O! ce coloson vor lăsa spre pomenirea lor cei ce se tor întrece
ca îmbrățișa asemenea Jucrare pentru patria lor b
|
i

Ceea-ce la 1832 visa marele vornic Golescu, s'a realisat prin înființarea Academică roIa
mâne, cu membri din tâte-ţările române |
-” Curierul românese» nu e prea mulțărnit cu „sprijinul ece'i dă publicul şi anunță că
dâcă nu va afla mai mulți abonaţi va înceta.
Iată ce gice Ioan Eliad cu desperare în jurnalul săi pentru a doua Gră -;
*) Vedi anexa de la acâstăe pagină,
**) Idem, idem.
„***) «Alb. rom.>, No. 102, din 29 Decembre
N

1832,

-—

9920 —

A: doua 6ră redacţia «Curierului românesc», maj face cunoscut cinstiţilor prenume-

ranți că, câți doresc, ca să nu înceteze pe anul viitor acestă foie, să bine-voiascăa înșciinţa
cel mult până la 20 Decembre, cu t6te că este prea tărgiă.
|
|
«Âr voi redacţia să se mărginescă

numai

cu aceştă mică însciințare,

nică o altă cercare, dar socotindu-se drept datâre a face odată cunoscut,

fără să mai

facă

că acestă gazetă

“este a Naţici, al căria pârlă și numele de «Curierul românesc», face o mică însemnare,
că de va lăsa naţia să cagă acest.inceput, ce a fost și va fi o șcslă, ea şi părăsosce lucră-,

rile sale. Naţia la inceputul Curierului dicea: Noi nu avem gazetă! și iarăși Naţia va dice:

Noi nu avem gazelă. Redacţia

este un om, şi a făcut mai mult

de cât pâte un om spre

sprijinirea ei. Curierul este fapta lui, ce a înfiinţat”, ca să dic aşa, din nimica, ati bolezat'o de la început cu numele

Naţiei, aii închinat'o

ei și a lăsat*o

crâscă. Cagă acum, desființeze se și rămâie numai pomenirea |

în

.

irufia

ei ca să o

A

«Curierul în 4 ani ai săl, a arătat românilor ce a fost și ce este gazela
; printr'o pres-

curtare de geografie a pregătit pe cititori a înţelege cele celi se vor vesti,
fâcându'i a cun6sce împărățiile și stăpânirile lumei, cum și felul lor de ocârmuire.
A introdus pe români

în relaţie cu întâmplările lumei, şi “i-ati făcut a ține un
șir de cele întemplate, "i-au fă-

cut să cundscă ostenelile celor ce aii asudat și asudă pentru naintarea
lor. Glasul lui adesea a fost răsplătirea și cununa faptelor celor lăudate şi
pedâpsa, sâii osânda. faptelor celor rele. El însărcinarea sa a săvirşit'o. De nu _va mai fi
trebuincios, el cu sfârșitul anu-

lui va sferși și alergarea sa, va dice adio, şi pâte
mai tărgiă sub alt nume
primit.»
-

va fi mai bine

«Alb. românâscă» din Iaşi pare că merge mai bine,
din respectul financiar. G. Asaki |
cercă a dobândi și înlesnire în privința censurei. EL
cere vice-președintelui sfatului Moldovei,
ca jurnalul săii să fie censurat de către Epitropia
seslelor. Sfatul în 12 Ianuarie 1832, a

aprobat cererea şi a supus'o încuviințărei Generalului
Maior Mircovici, incă în 15 Ianuarie
cu raportul No. 77. Acesta î dat aprobarea
sa sub 197, in coprinderea următâre :

«Unindu-mă cu socotinţa acestui sfat pentru
'aceea ce se atinge pentru însărcinarea
Epitropiei sedlelor cu censura «Alb, rom.»,
eti puiti înaintea Sfatului administrativ ca să
se corespundutscă cu cine se cuvine pentru
acest predmet, luându-se drept temeiii
a censurei instrucția dată de D-nul plenipotent
Divanului împlivitor, care instrucții trebue
să
se alle in delele încredințate Sfatului
administrativ.» *).
„ Nu scim dâcă până în fine, G. Asaki a
învins resistența ce pare că o află la Mircovici
în privința înlesairei censurei,
o
-

In direcţiunea artelor, avem de înregistra
t

unele informaţiuni pentru anul 1832,
Architectura şi pictura se încârcă
a produce câte ceva, care pe atunc
i se părea lucru
mare, Architectul Fraivald const
ruesce casele din Iași ale Vist.
George Roset Rosnovanu,
-De S-tu George se inaugureză
acest palat printr'un bal, în care
'societatea Iașană proba
muscalilor cum că nu este așa de
barbară pe cât o credâtii în Europa.
“
In cuprinsul caselor acestora
fiind

şi un paraclis, fu zugrăvit de
pictorul Balomir, un
ascedent al mult cunoscuților farm
acişti și doctori cu acest nume, .
*) Dosarul No. 26 curent din

1832, Arch.

Stat,

Camerile ai fost însă zuzrăvite de artistul Stavsky de care am făcut deja menţiune irîn
urmă E
Ă
La Bucuresci Walstein face portrete în uleiii și predă desemnul. In Jași G, Asaki este
și el un patron zelos al picturei. Prin tipografia sa privilegiată de Stat, Asaki îmbunătățeșce în cât-va iconografia naţională din cărți. In curând el se va gândi la crearea chiar a
unei clase de pictură.
|
Clasa de musică vocală înființată la anu! 1834 la Vasiliană, continuă

a existe şi vom

aa resultatele ei la examenele generale din 1833 *).
Concerte în salâne private încep a fi ascultate cu plăcere. Iată dupe «AID. rom.» No.
70, din 4 Septermbre, o dare de s&mă despre concertul din 3l August a cântăreţei Dona
Esse cu cuncursul lui Hefner, capelenaistru bandei moldovene și a unor dilelanți străini :
«Academia musicală de instrumenturi și de cântare, s'ati făcut Miercuri 31 August, în
casele D-lui Spăt. Vasilică Beldiman, în fiinţa unei adunări alese și iubitâre de armonidsă
îndeletnicire. Madama Esse a înfiinţat și aicea laudele cari 'ai propășit'o din țările străin,
iar acuma de curând de la Bucuresci. In cântecele sale, Madama Esse a aritat ceea-ce
pote un glas bine organisat și indeplinit cu măestrie prin melodul. musicei Europene.
Curăţia, ușurătatea, virtutea și armonia versului răsunător, ati adus mirare și plăcere
ascultătorilor, din cari unii, de și nedeprinsi cu musica italiană, n'aii putut rămâne nesimţitori în midlocul unei armonii, care fermecă simțirile nu numai a omului ci și a fiâ"velor, precum mitologia dice :.
|
|
«De cântarea lui Orfeos, munţii Trachiei s'umplea,
«Şi de sunetul cel dulce, crude fiare se'mblângea.

.

«Care poetică cimilitură insemncză, că muzica îmblândesce năravurile Gmenilor, * i face
simțitori și politiciți.
:
" «Mai cu se&mă aria lui Beliui, din opera «Il Pirato», şi variațiile
lui Lafon, le-aii cântat
cu așa măestrie, încât une-ori semâna organ, alle-ori

privighetâre,

care,

când rivarsă

primăvera riuri armoniâse însuflețeșce natura cea mută, și deșteplă sunetul lui Eho, prin.
carele își răspunde însăși laudele sale..Ia partea instrumentală a conţertului, Domnul
Esse a cântat pe vidră cu dibăcie şi cu sentiment ; asemenea și Mademoazela Esse, in dueto
cu a sa maică, ati vădit bune începuturi în muzica vocală. In a lor bună-voinţă D. Hefner, capelmaisterul bandei moldovene, D. 1. Cernevschi, D. Maer și D. Verner, ca diletanți, ai impreună lucrat, cu talentul lor, spre a face plăcută acestă Academie, a căria inoire este dorită de toți iubitorii de armoni6se pelreceri.
«Spre indeplinirea plăcutei petreceri, lipsea numai pământesca banda militare, care de
datoriile slujbei s'aii împedicat astă dată a veni spre cântarea uverturilor prin afișul con-

țertului însemnate»,
In Bucuresci, Ioan Eliade, cugelă să înființeze teatrul românesc. În No. 2 al Curierului rom. din 1832, el declară, că împreună cu familia sa și cu alți prieteni, caii hotărit
de duoă ori pe lună a se sui pe scenă, (a parastisi pe teatru) în limba românescă, pentru
*) «Alb. rom.> din 1832, pag. 132
**) Alb. rom.> din 1833, pag. 117.

:
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ajutor ul scolarilor sărmani». „Eliade anunță că se „pregătesce o tragedie în versuri, frte
cunoscută, intitulată

«Fanatismul», unde fiind lipsă de o persână

care să facă pre Zeid,

se dă de scire, că cine se simte a putea face acestă rolă, să se arâte la redacţie. Decă acestă
persnă va fi întrebuințată va primi pentru a sa ostenslă dar 300 lei ”),

La Iași, încă vor avea, pentru iarna din 183233 unu teatru, de şi nu românesc.
Iată ce scrie Alb, rom. No. 74 din 1832:
«Dorinţa nobleţei și a publicului cultivit a acestei Capitale, de a avea un teatru, se înfiinţeză. Trupa D-lor Furo face acestă întreprindere și lucrul urmeză în casele D-sale
Talpan, cu acea sporire, în cât deschiderea teatrului se va putea face
pe la

Octombre, »

——

”) Veşi Alb, rom, No. 12 din 11 Febr
uarie 1832.

-

mijlocul lui

CAP. 'V.
A

N

OI
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„Nouele regulamente ale sedlelor din ambele pr incipate vor avea „putere de lege numai

"în 1833.
în
" Regulamentul intocmit pentru țâra Muntenescă este supus la cercetarea adunărei obștesci și să ia în deshalere de acâsta la 14 Februarie 1833.:

„Tată darea de semă ce aflăm despre acăstă lucrare în Buletinul țărei rom, „No. 10, din
19 Februarie 1833. .
i
:
La 11 Februarie s'ati înfâţişat întru cer cetarea obicinuitei obștesci adunări, proiectul
de regulămentul scâlelor publice, și cu prilegiul acesla D. Vornicul Stirbei, ca mădular
al Eforiei sedlelor, a rostit următârea cuvântare :

"«Mai înainte de a da în cunoscința cinstitei adunări regulameatul ce sa făcut pentru
„o nouă întocmire a sedlelor publice, socotesc de datorie a supube cinstitei Adunări cursul
lucrărilor Eforiei, adecă starea întru care s' ati primit seâlele întru a sa îngrijire, midl6cele ce a întrebuințat, pentru inaintarea lor, resultatul ce ă dobândit și în sfârşit întin-

- derea ce se nădăjduesce dupe noua întocmire.

|

a

«La sfârșitul anului 1830, când eforia cea de acum s'a însărcinat cu îngrijirea de înv&„țătura publică, două sedle eraii întocmite numai: una în Bucuresci și alta în Craiova care*

şi acestea se află închise din împregiurările vremii. Atunci cea d'intâiii îngrijire a Eforiei
a fost a se deschide indată scâla din Bucuresci, care a și început
de loc în hanul lui Şer-

han-Vodă, primind mai la urmă pe sâmă și scsla
linţa a face meremeturile şi a găti incăperi noui
trebuinţa cerea, și când eforii chibzuiaii a aședa
tornice, și a înlesni midlâcele pentru întinderea

din Sf. Sava, s'a îndeletnicit cu t6tă sipotrivite cu intinderea învățăturilor ce
învăţătura publică pe temeiuri mai staacestei învățături a£ dat peste noi b6la

holerei, și Eforia a fost silită să inchiză scâla.

«Îndată, însă dupe încetarea acestei b6l8 s'a deschis scdla în Sf. Sua în luna lui Noem=
bre, urmându-se până la 14 Martie 1832 cursurile ce aă fost mai de trebuință a se deschide atunci îndată pe potriva scolarilor ce se adunase.

«lar de la 1 Marlie s'a dat inveţăturei publice o nouă desvoltare; întracea vreme s'ati
deschis în Sf. Sava cursuri nuoi, dându-se fieș-căria ramură de învăţătură o întocmire
maj regulată.
«Iatr'acea vreme s'a întocmit scola centrală

în
î Craiova,

şi tot în acea

vrerne Sai a-

şeglat scâle începătâre mai pe la tâte județele, şi astădi numai patru judeţe sunt la care
nu s'aii aședat încă scdle, adecă Slam, Rimnicu, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Teleormanul..
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«Atunci
s'a întocmit în Sf. Sava un'pension unde se da copiilor,o îngrijire. mai de a-.
prâpe la a lor purtare -și învățătură. Intr'acest pension se păzesce acum
o. bună vrân. duiala, și pâte sluji drept model şi pentru alte asemenea așegămenturi.
| «Atunci iarăşi s'a făcut punere la cale de a se aședa în Bucuresci
secole începetâre în
fieș-care plasă a orașului pentru mulțimea: scolarilor ce nu pot
incăpea în Sf. Sava, și
pentru ca să le fie mai cu apropiere a'și urma învățăturile în acele
secole,
|
| «Dintr'acestea una s'a aşedat în Sf. George cel vechiii,
alta la Biserica Amzi, cele-l-alte

duoă nu s'aii deschis încă, pentru că nu se găsesc încăperi
; Eforia însă, îngrijesce a se
împlini acestă trebuinţă cât mai fără zăbavă. |
RE
«Pe lângă altă înlesnire ce Eforia a întâmpinat în
cursul lucrărilor sale, cea mai mare
a fost lipsa profesorilor la întocmirea seslelor începătâre,
şi nici s'ar fi putut birui acestă
neinlesnire, dâcă nu s'ar fi întocmit aici un curs
normal spre deprinderea acelora ce se
ar6lăcu dorința a se pregăti pentru a fi profesori
, hotărindu-se pentru aceștia, spre încurajare, și câte lei una sută “pe lună pe o vreme
mărginită de trei și patru luni.»
«Deosihit de mai sus arălata înlesnire ce a încercat
Eforia. la întocmirea sedlelor este |
și lipsa de încăperile trebuincidse pe la orașele
din judeţe ; s'a fâcut însă îndemnare dregătoriilor precum și orășenilor din partea
locului a chibzui miglscele de înlesnire,
și pentru punerea în lucrare ce s'a făcut la acesta
pe la unele locuri ; Eforia se simte datâre
a
„mulțămi dregătorilo şi orășenilor
dupe la acele locuri, căci prin a lor
râvnă s'a dat scâlelor bune încăperi, “unele-prin închiviere
şi meremeturi și altele prin clădiri
în(r'adins:
precum:s'a urmat mal cu semă

la orașul Giurgiii, unde prin silința
ce are ocârmuitorul
„de acum al acelui judeţ, pentru câte privesc
la
obștescul
folos,
a
ingrijit
şi pentru a înlesni linerimei din partea locului
miglscele de învăţătură, şi din a
sa
râvnă
s'aii îndemnat orășenii, precum și alți iubitori
de luminarea tinerimei, și aă ajutat
de s'a făcut o
zidire într'adins pentru' scâle cu duoă
scolari.

.

săli mari ce pot coprinde
-

fie-care câte 200 de

«Peste cinci luni dupe acestă nucă
întocmire a învățăturei publice
s'a dat obștei dovadă de urmarea învățăturilor
prin examenul general ce s'a
făcut la 9 ale lui Septembre
în sc6la din Sf. Sava. Atunci:
cercetându-se câte 2 scolari
în fieș-care clas, s'a dovedit
sporirea răpede ce fâcuse ucinicii
intr'acâstă vremede cinci luni.
La acest examen dupe
chibzuirea ce se făcuse pentru
îndemnarea ce trebue să se dea
scol
arilor la învăţătură,
s'a făcut alegere prin-concurs
de opt tineri din cei maj silit
ori,
şi mai sporiţi la înv&ţăLuri ce s'aii aședat pansionari
ay Statului cu îndatorire ca
desăvirșindu-se în învățături
să predea în scdlele publice
acea ramură la care se vor
găsi destoinici. .
«La acâstași epocă făcându-se
examen și la scâlele din Crai
ova, precum și la cele-l-alte
scdle ce se află aşegate prin
judeţe, pe la tâte s'aii dat
dovedi, că şi învățătorii ati
-Nit cu râvnă și vrednicie sluj
iîmpli- !
ba lor, și scolarii au făcut
mult Spon: la învățătură.
«Pentru înaintarea învățăturilo
r, Eforia a avut neconten
ită lua re aminte .a se
porițui
din urmă vacanție s'aii arăş
at
pe temeiuri slatornice, pot
e, aședându-se în sferșit
rivite cu trebuinţa ce s'a
cunoscut, și dovedite pri
meiuri dupe cari s'a
n cercare, tealcătuit regulamentul
ce acum să înfăţișeză
«Pe aceste nuoi temeiuri
cin
sti
tei
adu
nări.
se urmeză acum învăță
turile în tâte scâlele,
duială și dupe starea lor
cu bună orânde acum tâte dati bune
nădejay de sporire spre
«ln 12 scdle începttore ce
destvin ire
sati aşedat până acu

m pe la judeţele dupe afa
ră dohenesee

tinerimea cele d'ântsiiă cunoscințe printi“un metod forte inlesnitor și se împărtășesc peste

o mie de scolari de acestă învățătură,
«In scdla din Craiova, precum. și-în Bucuresci s'a dat claselor începătâre'o intindere
mai potrivită cu trebuințele, și starea locuitorilor acestor orașe; în Craiova se înveţă încă
gramatica, aritmetica, geografia, limbele grecâscă și franțuzescă ; 250 scolari urmeză as-

tăgi aceste învățături în scdlele din Craăiova; cu întristare însă Eforia arstă, că de nu s'a
dat până acum aceștii scole tâtă desvoltarea dupe dorinţă, și de nu s'a dobândit tâtă ro- |
'direa ce se nădăjduia, aceste împedicări a fost lipsa de incăperi potrivite cu întinderea

trebuinței unei scsle centrale.
«Despre altă parte cu mulțămire arâtă-eforia cinstilei Adunări, că magistratul acelui
oraş a dat dovadă de o deosebită râvnă luând pe s&ma scâlei in miglocul orașului,
un loc
forte întins, pe care Eforia nădăjduesce a se îndeletnici în vera viitore să clădâscă o zi-

„dive dupe un plan regulat.
aInvăţătuvile ce se urmeză în scâla din Bucuresci, dupe întocmirea de acum, sunt:
gramatica, caligrafia, aritmetica, desemnu, istoria, limbele latinescă, grecescă, franțuzâscă,

rusâscă, algebra, geometria și pravilele pămentului,

precum în alăturata tablă se arctă.

«Opt sute de scolari urmâgă acum deosebitele învățături în scâla din St Sava, și 400

din cele-alte duoă scâle începătâre de prin plăși.
«Pe lângă cele-alte

Fforia a socotit de cea

mai sfântă a sa datorie a

întâmpina tâte

! irebuințele: sedlelor prin cea mai mare economie. La sfârșitul anului 1830 când sa orânduit acâstă eforie, S'a aflat naht în casa secolelor lei 73.798. «Dupe aceea s'a strinspe anul 1831, lei 95.808 din vindarea moșiilor și din contri-

buţia preoților; s'ati adunat și pe anul 1832, lei 53.920

din vingarea

moșiilor

Glava-

ciocu. lar din suma hotărită prin regulamentul organic și prin budgetul cheltuelilor sta-

tului peniru ținerea scâlelor publice, ce s'ai primit de la Visterie mai mult de cât lei
94.660, din suma de 525.000 ce se cuvin sedlelor pe 18 luni, adică lei 175.000 pe semestrul din urmă 1831 și lei 35.000 pe anul 1832.
«Cu acestă sumă de lei 317.486 s'aii întâmpinat tte

|
trebuințele scâielor în curgere -

de duoi ani, de la începutul anului 1831, până la 1&t 1833 ; dintre acești bani Eforia a
avut a întempina nu numai cheltuelile regulate ce s'aii urmat

pe fieș-care lună ci și alle

_cheltueli extra-ordinare, care s'aii suit până la o sumă de lei 60.000, ce s'ati întrebuințat
„pentru mereimetul

scâlei din Sf. Sava, mobilarea sălilor de predare, îngrădirea curții cu

-

zid, zidirea din noii a duoă odăi pentru portar și pardosirea cu piatră a uliţei d'inaintea
„acestei scâle ;
de la Biserica
gată scâla din
aSocotelile

pentru clădirea și mobilarea sălilor în 'scâlele începătere din Sf. George și
Amzi, și pentru meremetul şi mobilarea încăperilor unde se > află acum așeCraiova.
.
scdlelor. până la 4 Marlie 1832, s'a cercetat și s'aii încheiat de către obş-

lescul comitet, ce dupe deosebit regulament era atunci însărcinat cu revisia caselor de folos obștese ; iar socotelile pe dece luni ale anului 1832, sunt gata a se supune obștescu"1ui control.

cAcestea sunt midlâcele ce a avut Eforia la mână, şi ce a întrebuințat până acum de
când s'a însărcinat cu îngrijirea. scâlelor publice ; iar.cât pentru sporirea învățăturilor,
spre destvirșire acum când dupe temeiurile ce. s'ati așegat prin regulamentul organic, tâte

„ramurile administrative s'a imbunătăţit întrun chip simţitor, oblăduirea pătrunsă fiind
de vecinicul adevăr, că numai deprinderea în obiceiuri bune pâte vecinici legiuirile n€.

15
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murilor şiș ca temeiul cel mat neclintit al orânduirilor unei societăți este învățătura tine_rimei, nu putea pierde din vedere n obiect pricinuitor de acest folos obștesc. De aceea,
oblăduirea dorind a aședa pentru viitorime învtţătura pe temeiuri statornice, printr? o le-

giuire, din cele mai de căpetenie, a îngrijit a alcătui regulamentul sedlelor,

care se pune

“astădii înaintea obșteștei Adunări şi care este'o lucrare de multă vreme potrivită cu tre-

„buinţele ce s'ati cunoscut și cu cererile ce s'au. făcut.
«Printr”: "acest regulament scâlele se află întocmite ast-fel în cât tinerimea va putea să .
urmeze cu iînlesnire din trâptă în u'âptă învățături potrivite cu a sa vârstă și cu a sa stare.

Invăţăturile iarăşi se află așegate pe ast-fel de temeiuri în cât să se pâtă întinde ficș-care
ramură a învățăturilor din ce în ce mai mult, dupe trebuințele statului şi dupe sporirea.
ce va face tinerimea la învățături.
„«Sârta tinerimei pentru vremea viitâre se dă acum in chibzuirea obşteştei Adunări ;
la densa stă să i se d€ printr'o bună întocmire a seslelor, midlâcele de a dobândi bunele învățături. şi bune obiceiuri, prin care n6mul românesc să pâtă păși mai răpede spre fericire, Da

,

+

-

Tscălit, Mădularul Eforiei scâlelor, B. Stirbei,
;
Din acest discurs, constatăm

: că seâla din St. Sava număra în 1838,

Mar lie, 800

de

scolari și 400 în cele 2 scoli primare din Bucuresci ;
- Că la 1830, înființându-se Eforia, ati găsit capital. scolar numaii 73; 798 de lei,pe când
budgetul pe 1833 era pe aprâpe de 350.000 lei.
- Sela din Craiova avea 250 de scolari și Eforia nu era mulțămită de desvoltarea
ce
căpătase până atunci, Zidirea acestei scsle era hotărâtă pentru vera anului 1833..
Programa sedlei St. Sava, nui diferă în
î 1833 de aceea din 1832.
*

„Profesorii scâlei Sf. Sava; pentru 1833, sunt cci ce “i-am vădut îîn 1899.
Hal preda
începuturi de limba latină, profesorului de limba rusescă i-se adaugă
încă în Februarie
1833, 50 lei pe lună la cet 400 ce avea pe atunci ca 16fă.
Dădurăm în anexă legea scolelor votată de obștâsca obicinuita
adunare *).
MOLDOVA.

,

In Moldova de asemenea, regulamentul scolar pregătit îîn
1832, , se studiază încă la în-

ceputul anului 1833.

i

“In 12 Ianuarie 1833, a fost prima şedinţă a comitetului
scolastic.
Prima lucrare ce i s'a dat în cercetare a fost pr oiectul
unui regulament special scolaslic, pregătit de referendarul Asaki,
- Epitropia a îndemnat comitetul să] cerceteze aPovăţ
uiţi la acesta: de dilnica prac-

tică, a învețăturilor.»

"Ta 11 Martie 1833, comitetul scolaslic, faţă
fiind referondarul, rapor teză Epitropiei observaţiile ce a făcut asupra proiectului de regul
ament special scolastic.
.*) Vedl în anexă Legea
oficial din acest an.

sedlelo,

votată “de Obştâsca obicinuita Adunare
în
.

1833.
!

Vegt Buletinul
-
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lată în tâtă cuprinderea lor cele 3 jurnale încheeate de comitetul scolastic mai înainte
de jurnalul. de la 41 Martie 1833. .
E
SI
- N
Jurnal No.1,

cAstăgi Joi în 12 Ghenarie 1833, în cancelaria Eforiei sedlelor publice din coprinsul
gimnasiei, comitetul scolastic rânduit prin oficia acelei cinstite Epitr opii din 23 Decembre 1832 și sub presidenția D-sele referendarului Aga Gh: Asaki, alcătuit de D-lui
profesorul de legi Hristea Flechtenmacher, D-lor profesorii gimnasiei D. G. Seulescu și .
D. V. Fabian și de profesor ul normei Sf. Sa părintele, Econ. Constantin, s'aii întrunit și
ai făcut deschiderea sesiei în care D. referendarul a împărtășit regulamentul scolastic ci-

tind cu amă&runtul tte articolele acestui regulament. Numitul

comitet. însufleţit de do-

rința a răspunde la părintescul scopos a acestei Epitropii,, înfățoșază” făcutele luări aminte

şanume :
La art. 7, atingător de cerectarea

cărților

scolastice, comitetul doresce a:se lămuri

prin o anexă în care să fie specificate atât acele

ce se' ating

de -noimă

cât

și acele

ce

privesc la prelucrarea filologică a limbei românesci, pentru care s'a însărcinat D-lui pro-

fesorul filologiei a face un proiect, ce se va supune de comitet cinstite Epitropi ; Fă
La art. 14, atingitor de materiile învăţăturei în clasurile umanidre, socotința comitetului este, ca mai nainte de începerea retoricei, să se înveţe partea elementară a logicei

în cât este neapărat trebuitâre pentru retorică: Asemenea la art. 31 prin care se opresce
ped&psa trupâscă a.scolarilor, gilnica lor practică fiind încredinţată a fi de ncapărată nevoie de a se îngădui, pentru cei vinovaţi, o măsurată pedepsă trupâscă, fiind-că prin casnica Jor.creşcere nu. sunt încă primitori de îndreptare numai prin mustrări şi midlce de

emulaţie.»

'

«Intru aşteptarea hotărâre cinstite Epitropii, dupe art. 9 al regulamentului scolastic,
„comitetul supune acest jurnal cinstitei Epitropii.»

(Semnaţi), Cei 5 membri ai comitetului,
lată luările aminte pe care mădularele comitetului scolastie le face asupra proiectului de regulament scolar pe lângă jurnalul săi de la 14 Marlie 1833 :
«1) La art. ce se atinge de înființarea comitetului părerea este : că acest comitet fiind
supus Epitropiei, va forma pr ima istanţă scolară şi pe pr opunerile acestiaa Epitropia ' şi va
văzima lucrările sele,

|

câcest comitet de gilnica sa practică povățuit, se va îndelnici

cu felurile imbunătăiți-

tre proieetură privitere căire buna reorganisaţie a trebilor scolastice şi le va supune Epitropiei, ca cu acest modsă se potă culege din aplicaţie cele mai nemerite regule și pe în- *

cetul să se pâlă mai îndeplini articolele regulamentului scolastie special.»
.
O) Laart. 7, „despre reviduirea manuscriptelor. Comitetul dice că cercetarea acestor
cărți se va rezema ântţiii în noima materiei, care simplă și fără parecsigisie înțelesă să
nu glică ceva în contra religiei, a moralului și a Statului ; al duoilea va privi către lucrarea filologică a limbei românesci, povăţuindu-se întru acesta de vegulele filologice pe cari

-.aă pășit tote limbele moderne ale Europei cultivându-se. Se vor răgima

10 pe curăţenia -

limbei, care pre încetul se va introduce prin stilul scolastic şi 20 pe inavuţirea ej. La ase-

menea evgenisire a limbei se vor întrebuința
„ română, însă uitate, adoptându-le în

mai ântâiii: cuvintele adevărate

locul celor

de origine

străine de cari.

s'aii împresurat graiul

românesc din ncingrijirea cărțurilor naţiei de la' un limp încâce.

La acesta „vor sluji de

7

|

W9:

23 —

isvâre, de unde se vor aduna acest fel de cuvinte remânesci, parte cărţile vechi tipărite,
parte documentele, parte însăși gura poporului, ce în osebite locuri și provincii locuite de
români, păstreză nişce asemenea odâre, o smă unii, și o sâmă alţii; parte de ne vor lipsi
cu totul, precum sunt mai ales cuvintele tecnice și nomenclatura

sciinţelor, a politicei și

a maestrilor, se vor împrumuta de la mama limbei românesci, latina, sei de la surorile
ci, italiană.și francesă, modificate insă dupe sistemul și aplicația gramaticei românescă;
iar parte de se va putea îndemna un înțeles mai lesnicios și mai cuprindător, se vor alcătui din alte nume românesci - rădăcinale. De t6te aceste cuvinte se va face câte un vocabular alfabetic la.sferșitul fieș-cărei cărți, până ce societatea scolastică va alcătui un

lexicon mai voluminos. :

|

|

|

«Una din cele d'ântâi de nevoie pentru a se pulea fixarisi un regulat curs al invețăturilor scolastice . .. . . fiind mai ântâiii tipărirea cărţilor scolastice, pentru acesta, dupece
autorul prin înscrisă cerere, către Epitropie, va căpăta voie ași tipări manuscriptul, cercetându-se de comitet ;

,

|

7

«3) Acest comitet va căula a înlesni cât se pâte mai iute revizuirea manuscriptului ce
va înfățișa profesorul, în cât colele revizuite îndată să se slobâdă. a intra și la tipar, iar
unde va întâmpina vro-o nedumerire, despre acâsta comitetul va cere fără intărdiere deslegare a Epitropiei ;

:

.

-

«â) La articolul
ce se atinge de «Indatoririle profesorilor.» Pentru cea cu sfințenie în
curgerea de ani împlinirea datoriilor sale, pentru jerttele ce vor aduce naţici intru lucrarea cultivireă duhului și a literaturei naționale şi întru asemenea obositâre îndeletniciri
ale trudnicilor profesori, pentru

ajungerea la

neputinţă,

privite însemnatele temeiuri a se statornici o remunerație

să se bine-voiască

mângâetâre,

cu indurare

atât în privirea

traiului, cât și a rangului cuviincios clasei unei asemenea profesii, dupe exemplul statule-

loi academice. Vrednicia unui profesor se va cundsce şi se va: întemeia pe implinirea datoriilor sale atât cu păradosul obiecturilor, cu care va fi însărcinat, făcând scolarilor
sti

-regulatele publice examene, cât și cu purtările sale moraliceșci și ofici6se,

urmând

dupe

regulele scolastice prescrise, In urmarea acestora, profesorul va fi pururea sigur în dre-

gătoria sa și dupe mărimea catedrei şi a

obiectelor

ce va paradosi, socotindu-se vremea

dia giua așegdărei sale de profesorat la indeplinirea de un
pici cu deosebire se vor recompensa meritul slujbei lor.
«Pururea se vor protemisi

curs,

prin midlocirea Epitro-

la catedrele profesoratului. patrioții şi scolarii ce vor săvirși

cu eminență cursul învățăturilor
în aceste scâle naționale *.»
|
Semnaţi: Flechtenmacher,
GG Seulescu,
V. Fabian,
Constantin Liconomu.

IN
1833, Martie 11, ași.

Asupra acestor observaţiuni ale comitetului scolastie din 12 Ianuarie
și 11 Martie
1833, Epitropia, în 15 Aprilie acelaș an, a desbătut și a încheiat
jurnalul important Ur-

mător :

!

!

«Astăgi, Sâmbătă în 15 Aprilie 1833, adunându-se mădulă
rile Epitropiei învăţ ăturilor publice, ati cercetat raporturile comitetului scolastie din
49 Gh enar și 44 Martie, cu
însemnarea luărilor aminte asupra reglementului scolasti
c, dupe care ati'a se povițui în*) Dos. No.

21, curent Arh,

N

Stat, pag.

99.

vățătura și administraţia scholerilor (2) din Eși, și asupra acestora s'aii făcut următârea deslegare, care are a se întroluca către acest reglement la locurile cuvenite, şi anume la :
1) Fiind-că comitetul nu are inițiativă în a sale lucrări, “apoi atributurile lui vor r&mâne precum sunt specificate prin reglementul

scolastic,: cu adaos de “împuternicire, ca

pe temeiul dilnicei cercări, ințelegend trebuinţa a se aduce 6re-cari imbunătăţiri

în par-

tea sciințifică, sii administrativă a seslelor, să p6tă prin raport a supune Epitropiei ale
sale opiniuni,

îndeletnicindu-se

de datorie încă și cu

alte lucrări cu

care se va însăr-

cina de Epitropie.
'9) La îndeletnicirea _filologică, acel comitet nu va uita că limba este organul și luminarea naţiei, este fondul datoriei sale și că, privind la starea neculturei obșteșci, nu se cuvine a desgusta pe doritorii de învățătură, și în loc dea i'le inlesni, â'i nevoi de'a se

lupta, pe lângă greutatea sciinței încă și cu rostirea lor străină, ce mai virtos se cuvine a
se sirgui de a câștiga creditul public cu un înființat folos, prin sporirea persânelor, numărului persâneloi învisțate, și că apoi cu ajutorul acestora se va putea - păşi către deplina

curățire a limbei dupe regulele filologiei.
Insă, cu tâle acestea, atât la alcătuirea cât și la tălmăcirea și la revisia cărților ce ait

a fi pentru scâle, la neapiirată întemplare, comitetul pâte inavuţi Limba cu none cuvinte
dupe deosebitele chipuri ce ati insemnat, însă până a nu fi acestea întrebuințate și tipărite, de datorie va avea prin raporta supune Epitropiei, cu arătarea temeiurilor asupra
cărora se razimă a lor urzie și numai dupe încuviințarea Epitropiei asemenea cuvinte vor
putea avea a lor putere și curs.
3) Profesorul carele ar face o carte asupra materiei cu care este însărcinat, dator va fi
a infăţoșa comitetului de odată tot manuscriptul, „ca din legătura totumului să se potă
„” judeca în special fieșce-care parte şi asemenea întregul manuscript însoțit de opinia comitetului (afară de aceea a autorului, dâcă ar fi mădulariii) se va supune de-odaiă Epitropiei spre a fi de acâsla incuviințată tipărirea.

4) Dreptă este remuneraţia cinstitâre și materială pentru profesorii cariii implinesc cu
sfințenie a lor însărcinare în diastima unei vremi hotărite; pentru acâsta Epitropiă preţuind asemenea vrednicii, pentru mângăerea și ajutorul celor ce vor jertfi a lor gile în a
patriei folositâre îndeletnicire şi pentru îndemnarea tinerimei, până la intemeerea învă-

|

țăturilor în țâră, ai hotărit.următorele:
1. a] Profesorul gimnasiei care în un curs, adecă în 4 ani va scâte a

st scolari indepliniți cu materia cu care este însărcinat,

pentru

treia parte din ai

cursul ântâii va primi

decret de mulțămire ; pentru al duoilea curs de 4 ani va primi o remuneraţie de 1/, 1€fa
sa de un an; la al treilea curs de 4 ani va primi de

remunerație întregă a sa lefă, care

la incheerea fieşce-căruia 4 ani, împlinind condiția de mai sus, va urma de a primi drept
remuneraţie ; dar cursul normei fiind de 2 ani, profesorii ce.vor împlini condiția de mai
sus, vor primi la cursul ântâiă, decret de mulțămire, la al duoilea a patra parte, la al
treilea jumătate de a lor L€fă și așa mai departe în asemenea analogie.
V] Ajungend profesorul la neputinţă, sâii dupe îndelungată slujbă, seii dupe vre-o
v
întemplare, sâti îndeplinind un hotărit număr de ani în slujbă, atuncea se vor păzi întru

acâsta legiuirile cari pentru asemenea cădere sati sfinţit în organicescul regulament dregătorilor politiceșci a Statului și anume la cap. 3, anexa lit. B, art; 7 şi 8 (aci se citeză

aceste articole în întregime, apoi. jurnalul trece la No. :]
II. Indată ce obștesca Adunare va statornici pentru dregătorii Statului ranguri r&spundătore, Epitropia de datorie va socoti a midloci ca și pentru profesorii publici să se hotă7
.
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rescă rangurile potrivite cu asemenea folositâre, nobilă și: ostenitâre însărcinare, Ce se
atinge de neschimbarea profesorului din post și protimisirea pământenilor, acea ântâiii de
rază de la cea cu sfințenie păzire 'a datoriilor și a purtărilor neprihănite, iar prolimisirea

este pămentenilor asigurată în tote ramurile slujbei publice în cât înaintarea învețăturilor sciinţifice nu va cere întrebuinţarea: de profesori străini. „Acesta se va împărtăși comitetului central spre acea înainte lucrare >»
Semnat, M. Sturza,

In 5 Februarie 1833, comitetul academiei a întocmit regulamentul îndatoririlor pedagogilor, din care regulament nu am aflat la dos. No. 18 curent din Archiva Statului de
cât un fragment de 4 articole, pre cari nu le credem destul de importantea le aduce aci”).
7

MUNTENIA

[ Budgetul seslelor muntenesci
este resumat 'ast-fel m.

a) Venitul.

pe anul 1833, „de la 1

Ianuarie la finca lui Decembre

. 334.402 lei 39 parale

3) Spese. . . .820.489, 19 ,
Reserva pe 1834. 13.573, 30
A]

Veniturile

„ Veniturile pe acest an ai pr ovenit din următorele condeie
:
a] Reserva din 1832.
.. .,
eee
eee
ae
e

e

9.492 lei 89 parale

'b) Primiţi în diferite rânduri de la Visteri ie,
o ee
e,
249.000,
—
c]- Dobânda capitalului de 7.500 lei a sedlei din Pileşei . „60
0,
—
d] Arendile a 2 moșii a seslei Ionașcu din Slatina . ..
. . 16.300, —
6]
„moșiilor sc6lelor Obedeanu (până la 23 Aprilie 1834)
15.500
—
[] Banii scâlelor pe 1833 de M-rea Câmpu-Lung ....
,
450 „ —
g] Axengile a 15 moșii a Glavaciocului, din cari sati
scădut
prealabil 3.100, , cheltuiţi pentru restaurarea monastirei
. . . . 50.120
—
„Totalul veniturilor . . 994462 „ 39.
»

»

»

>»

,

B) Spese

'a/ 6pensionari la internatul “Vaillant ***) î.
. .
...
'5] In contul renarajiunej localului St. Sava,
prin Hartel' arhitectul. ,...
.
me
c) 30 exemplare din car ta lut Gherasim
Gorjan, aDascălul fran-

țuzescy
.
î..
ee.
d] Cărţi pentru biblioteca colegiului ..
o.
e) Cheltuiţi pentru aducerea din Paris
a lui Dimitrie Pavlidi .

-

10.900 lei — parale
|
19.480
—
”

”

270,-—
„,
917,
-—,,
5.000 , —

„*) Dos, No. 20 curent, Arh; Stat,
**) A se vedea Dos. No, 18, fila 628.
***) Vegi anexa la acesti pagină,
****) Numat în trim. I a fost 6
bursieri, apoi sa plătit pentru
5 numar şi pe trim, Iulie- Septembre; bani! Sai dat în primirea
lut G. Pop, luându:se bursierit
sub îîngrijirea Eforie, Pe trim.
Octombre-Decembre, adecă la
noul an scolar 18 33—1834, stai
i primit 9 bursieri,

— 981 —
f/ O căruţă de Brașov pentru trebuinţa Sc6leă, „i:
9) Daţi în primirea lui N. Stoian.Gabrovăţu, eleronomul răpo-

O698-lef — parale ?
|

-

„satului dascăl Constantin Vardalah, - fost dupe vreme profesor al -!
sc6lei grecesci.din Bucuresci, pentru 'lefa sa ce s'a dovedit că: a
v&mas ne plătită pe trei luni ce a slujit în 1820.

;

.

,.

h] Cărţi de premii și tipărituri relative la solemnitate,

e

4995,

—

84169,

—

a

i] Subvenţiune pensionatului de fete Bonnet.-.

. . , . .

3.000,

—

K] Modele de desen pentru elasul lui Valştein . .

. ...

.

1.051,

—

.

1.062

a

—

2.677

„

—

„i

80.000

,

—:

„

1]

Grădină în dosul scâlei, prin Hartel arhitectul

.,

.

.

m/ Ajutor de studii lui N. Gănescu la universitatea din Moscova.
mn] Magistratului

Craiovei spre a începe zidirea scâlei d'acolo

,

PR

0] Suma totală răspunsă în lefi pr ofesorale, era în luna lui Januarie de 17. 909 și a
ajuns în luna lui Decembre la 19. 790. S&ma din care estragem . aceste“ informațiuni |nu
dă numele porsonalului didactic original pre cars *1 reproducem în anexa C.
Studiind puțin acestă smă, tragem
Visteria iar nu Eforia, concentreză
ricei Obdeaenu, a Bisericei Ionaşcu
Eforia administrâză capitalul donat

conclusiunile următâre :
veniturile scdlelor, afară de arengile moșiilor Biseşi a Monastirei Glavaciocului.
seâlei din Pitești.

„Se constată existenţa bibliotecei, colegiului. Dimitri Pavlide devine profesor al colegiu“lui, i se dă catedra de matematică prin jurnalul Eforiei din 20 Octombre 1833.
Pentru înspecţiile din judeţe Etoria îşi
î face irăsură cu cai.
Se ajută un pensionat frances de fete, dupe decisiunea lui Kiseleff.

Se sporesc bursierii la 9; încă de la 19, luniiă ; pensionatul se. pune sub directa privighere a Eforiei, în urma conflictului cu Vaillant, dupe regulamentul noii anexat.").
Se restaură definitiv localul de la St. Sava, pria Har tel arhitectul,
Se activeză zidirea scâlei din Craiova, hotărindu-se la Ianuariă 23, de către Eforie să

se dea 'pentru acestă zidire câte 20.000 lei pe an.
Se plătesce datoria profesor ului Vardalah, de la 1820, de care am vorbitiîn partea I-a
a acestei lucrări.

In 8 Octombre Eforia mai închce un jur nal pentru clădivea scâlei din Slatina cu bani
din venitul donaţiunei Ionașcu.

În 7 Septembre s'a făcut solemnitâtea publică a esarenelor seslelor din Bucuresti Tată
cum descrie Curierul acâstă solemnitate: :
dot, la 7 Seplembriăaadunându-se în sala colegiului din St. Sava Clirosul ”), boerimea *) Regulamentul întocmit pentru pentionatul de la St. Sava, este coprins în regulamentul cel
noii ce am dat în anexă.
.
**) Prin ofițul a Ex. S. D: Presidentului Plenipotent, sub No. 1.892, de la 22 August (gina ani- +
__versară a încoronării. M. S. Impăratulut), către - sfatul administrativ-extraordinar, P. S, Părintele
Mitropolitul Grigore -se aduce iarăși pe scaunul „Archiepiscopal al S- tel: "Mitropolii (Bulet. No. 38
28 August 1833) i
.

—932:—
și o mulţime de: norod, „Sa săbătont print”o -solemnitate

publică - esamenul

general al

scâlelor, dupe chipul următor :
S'a cântat mai âni&iti de scolari rugăciunea, scui Cântarea dimineţei.
|
Pe urmă D. Dvornic Stirbei Logofătul instrucției publice. a deschis sărbătârea examenului printr'un cuvânt plin de simţire și dor palriolic, care în inimele tuturor a făcut

o mare mișcare,
|
Dupe acest cuvânt s'ati adus intru: cercetare

,
.
din fie-care clasă ale

câte duoi scolari

secolelor incepătâre de la Biserica Amzi, Sf. Georgeși Sf. Sava. Clasul I-iit și al II-lea
Sati examinat la citire, patru lucrări. ale aritmeticei, declinaţii și conjugări. Clasul al
III-lea Ja începuturi de catihism, de gramatică, de aritmetică și de geografie. Clasul al

IV-lea începuturi de aritmetică și geometrie, cunoscințe usuale, desemn liniar şi eserciții

gramaticali.

a

e

.

Dupe acesta s'a adus într'o cercetare duoi scolari din
umaniore, și s'aii examinat dupe cum urmâză :

o

|

fie care clasă de învățăturile

“Clasul 1 și al II-lea : gramatica românescă rezonată, începuturi
de limba franţozescă,
geografia și hronologia ; clasul III și al IV-lea: analisă gramaticală a limbei franţozesci,

aritmetica rezonată, începuturi de limba latină, sintaxa limbei franţozesci, limba
grecescă

şi istoria generală,

ME

|

Pe urmă s'aii cercetat cursurile cele slobode, adecă cei de la limba vusescă
și limba gre-

câscă nouă.

Me

Incepând cercetarea învățăturilor complimentare s'a adus asemenea
înainte câte duci
scolari din fie-care clasă, şi s'a examinat la algebră și geometrie,
la pravila civilă și criminală, și în sfârșit caligrafia şi desemnul.

i

|

-

Sfârșindu-se examenul, sati chiămat pe nume toţi scolarii
cei silitori și li-s'aii impărțit daruri în cărți spre încuragiăre. Cărţile ce s'aii împărţit
ati fost: Masillon, Bossuet, Fenelon, Atlasuri geografice, Marmontel, Gramatica, poesii,
Arilmetica lui Francoeur, Inălțarea și căderea romanilor de la Montesquieu, Mitologia,
Deprinderi asupra cititului şi autori clasică greci,

|

|

ie

|

|

Nu pâte cine-va povesti bucuria, lacrimile cele fericite
ale acestei pline de râvnă adunări! Vorbe nu ajung ca să dea a înţelege acestă
scenă sirațitâre. Cine este părinte și doresce luminarea fiilor săi și o vede în faptă,
cine este patriot şi arde de focul ucela ceresc
spre a vedea în patria lui amiaga filosofiei
și a adevărului. și dintr'un întunerec de vecuri
de odată i se arâtă o dimincță veselă și strălucitâre
în totă slava ci; acela pste a'şi închipui str&mutările de bucurie ale acestei
adunări, care cu vederea, cu audul însătoșat,
nesățios sta aţintată la răspunsurile cele potrivite
ale _tineritor. Copii de câte 8 anişi
10.
ani, petruoși de fiinţa întrebărilor şi lecţiilor
cari le-ati învățat în limba lor, în midloculunci, adunări, fără sfială,
întocmai ca nisce profesori

pe catedra lor, se desvolt și “și arâtă
pe tablă, sâi prin grai, cunoscinţele lor
cele statornice și încredințate;
adevărurile istoriei,
pricinele înălțărei

și căderii naţiilor, virtuțile și greșalele lor, le
augiam din gura pruanci-

lor, noi cari ne-am perdut t6tă
a nâstră tinereţe

matic, scuturat de t6tă bănuiala
vinovate. Trei sute de scolari la
rilor lor de peste an, desemnuri
in sumă nenumerată, dovedă că

a învăţa numai

vorbe. Adevărul mate-

și nedomirirea, strălucea plin de graţii
în gurile cele nedesemn acoperiseră păreții sălei de
capo-d'operile lucră- topografice și de arhitectură, peisagiuri
şi icâne istorice
nu sunt fapta nici a unuia nici a
dleciuri
de 6meni, ci a
sute de mâni, ce maj nainte de
20 de luni era cu totul nedeprinse

artă,

în

frumâsa acestă

A
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Pre Sfinţitul Mitropolit, blogoslovind rodurile profesorilor şi silințele scolarilor, a chiămat darul Duhului Sfânt, adevărul, blândeţea și dragostea, ca, învățăturile formându-ie
mintea, acesie daruri ceresci să le oi 'meze inimile spre a putea fi râzemul și nădejdea patriei, patrioți și creștini ai Evangelici lui Ilristos, și pe urmă spre ajutorul celor sărmani

a dăruit 1.000 lei.

|

|

In sferșit, adunându-se boierii efori în'sala de sfat ai ales d'intre scolarii cet silitori
pe cei ce se vor țint in pension cu cheltuiala scâlelor. Cu numărul viitor se vor face cunoscute atât numele acestora cât și al tuturor eminenţilor.
Acum, spre mulțărirea cititorilor noștri ne grăbim a publica curentul D:lui Ştirbei,

carele cu numărul viitor se va da și în limba franţozăscă. - :
Facă cuvântul:

dAcum a duoa Sră se serbeză prin acâstă Adunare încheiar ea anului scolastie şi se dă

în cunoscință obștescă urmarea învățăturilor de peste an.
”

«Din sporirea ce s'a arălat la învețătură,

în puțină vreme

la esamenul

anului trecut:

s'a cunoscut folosul.
ce isvoresce din aședămenturile ce sati întocmit pentru educația publică. Oblăduirea pătrun/ându-se de adevărul : ca - învățăturile potrivite pe principiură
de religiă și de moral sunt cele may puternice midlce pentru intemeiarea fericirei - unui
„nem, a aședat scâlele pe temeiuri mai statornice, dându-li-se o organisație potrivită cu tre-.
buinţa ce se simte și cu miglscele acestei țări.
«Dupe acâstă nouă întocmire, aşegându-se tâte cursurile învățăturilor, S'aii deschis sc6-

ele la Octombre în 8 printr'o solemaitate (serbătorie) unde față fiind înalt Ex, $.D. deplin
împuternicitul President a insuflat în inimile tinerimei o nemărginită rivnă la învățătură.
«Acum la cercetarea ce s'aii făcut
în parte la

sfârșitul

cursurilor,

Eforia seâlelor a

- avut prilejul a se bucura de întrecerea linerimei la învățătură și a mulțămi profesorilor
de rîvna

cu care sati străduit a'și împărlăși învățăturile, iar mai ales D. Directorul Poe-

|

naru, căruia suntem datori cea mai mare parte a înaintării învățăturilor publice. Nădăj- .
duim că cinstita adunare va incredința părerea Eforiei prin cercetarea publică ce este chiă-

„mată a face.
câstădi.se pune inainte acestei cinstite adunări rodul ce s'a dobândit în acest an, cercetându-se câte duoi scolari de fie-care clasă ;; dupe aceea se vor arăta scolarii ce pentru

a lor silință merită incuragiare și dintr'aceștia urii se vor alege pensionari pentru a. se
ține la învățătură cu cheltuiala din casa sedlelor, iar alţii Vor dobendi premiele ce s'aii
„hotărât pentru fie-care pentru al lor merit...

- -

«Cinstita adunare va hine-voi a se arăta cu indulgență, luând în băgare de scmă că un
noii aședământ de învățătură publică, până a se întemeia, are a se lupta cu multe neiînlesniră și că a trebuit sa se facă cea mai | mare economiă ca să se întâmpine cele mai dă ân-

teii bebuințe.
«Cu tâte acestea prin osirdia Eforiei scâlelor ale căreia lucrări rămâne a se preţui de cinstitul public și mai ales prin esperiența și slăruirea atât a D. DvorniculuiA. Filipescu, .
are cu nepregetare de ani îndelungaţi se află mădular al acestei Eforii, cât şi a D. Lo-"
gofătului St: Bălăceanu, care a primit acestă sarcinăca o moștenire de bune sentimente
ale răposatului intru fericire părintele săi, învățăturile aii sporit din ce în ce mai mult
şi întrecerea cu care acum tinerim ea se silesce a se împărtăşi, dă cele mai bune nădejdi.

Numărul scolarilor cresce din di în gi ; peste 2.000 de tineri aii urmat în acest an cele .
mai d'ântâiă învățături in secolele publice ce s'ati așegat în diferile părți ale principatului,
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«De aceea se iădăjduesce că, precum tote cele-l-alte .aședământuri de folos obștese
înaint&ză neincetat, învățăturile publice nu vor rămânea mai înapoi şi în acestă epocă, în
care “a urgit tot materialul pentru zidirea monumentului de fericirea nemului românesc
se va lega mai cu tărie temelia acestei zidiră, dându-se miglce de a.se desăvârși şi inte-

"meia educaţia publică, prin care singură se pâte obicinui omul a iubi buna orânduilă în
societate, a prețui așegămănturile de folos. obștesc, a se supune
mulțămire

tâte dațoriile de-un adevărat er eştin şi bun

«Fiţi dâr bine încredințaţi, iubiți tineri, că. tâte

mădular

legilor și a'șI împlini cu
|

al socielățel, Na

o viitorime pr

acum: vă pregătesc

„cită: Vedeţi tu câtă râvnă toți patrioţii doresc luminarea nemului; într'acești patrioți
sedlele ati dobendit acum un protector din cei mai rivnitori pentru înaintarea învețăturei şi intemeiarea bunelor obiceiuri : Pre Sfinţia Sa Mitropolitul Gregorie, îmbunătăţite
_
nostru păstor este cel mai ferbinte doritor de folosul obştese.
«Siliți-vă acră, tineri, fiţi tot-d'a-una supuși învăţătorilor voștri, ștrăduiţi-vă să le aduceţi mulţămire prin a vâstră silință și să fiţi recunoscători pentru a lor strădanie. Vedeți
că toți vă voesce binele ca din inima părintescă.
«Cei ce aţi isbutit și vi Sa încununat strădania prin laude și premi! să priviţi acesta
numai ca o îndemnare pentru a vă strădui să sporiţi mai departe la înv&țătură. Cei ce
a'ți rămas mai îndărăt să nu vă desnădăjduiţi, ci să vă siliți mai cu deadinsul ca să vă
împărtăşiți de acum: înainte şi voi de aceleași cununi
E
i
.
voștrii,

de laudă,

ca și cel-alți tovarăși ai

«Vedeţi că părinţiy, fraţii, prietenii toți s'a adunat astădi cae să se împărtășescă de buE

”

-

curia cea mai simțitâre.

_«Mumele pe a casă așteptă cu nerăbdar6 să afle isbândele vâstre la acestă: luptă a întăfăturei, să vă îmbrăţișeze și să vă blagoslovescă, Alţii dintre cei mai de aprâpe ai voștrii
prieteni simt bătaia de inimă, nădejdea, îndoiala, veselia, cu un cuvânt, tote siunţimentu"rile câte frământă îîn cesurile acestea inimile vâstre cele fragede.
|

«Ucenic însumi, nu sunt mulţi ani, "mi aduc astăgi * aminte,

de când eram pe bănci

școlar ca dumnâvâstră, și cu o: nemănginită plăcere mă împărtășesc de simţirile cele mai

“pătrundătâre, vădendu-vă- strădaniile de peste an încununate cu laude.
« Acestea, iubiți tineri, din inimă de adevărat prieten vi le puiti înainte, căci tot-dauna vam poftit o viitorime fericită, iar acum, când una din îndatoririle puse asupra dre-

gătoriei ce mi s'a încredințat este îngrijirea pentru învățătura publică, mă& cunosc norocil
că mi se dă prilegiti a, prevedea, din sporul ce a'ți făcut la învățătură, fericita viitorime
ce vi se găteșce, a însoți a mea bucurie și mulţămire a sufletului cu cele mai
dulci nă-

dejdi ale părinților, cu mulțămirea învețătorilor, și cu- lauda ce veți
tovarășii cu cari v'aţi întrecut;

dobendi chiar de la

<Grăbiţi-văsă vă folosiţi: de vremea ce mai aveţi încă a petrece în
scoli ; ea trece iule,
păziţi-vă să n'o perdeţi în îndeletniciri „netrebnice.
- Cu înv dțătură temeinică și cu bune
obiceluri veţi fi odată nădejdea

şi sprijin6la nemului';

vedeţi

câte

feluri de midi6ce de

înaintare vi s'a deschis acum ; la mâna vâstră stă să vă
folosiți de
de densele. Străduiţi-vă a
le cunssce,
a le prețui: şi a se face vrednici de a le întrebui
nța.

E

«In sfârșit tipări 1 în inimile vâstre acele cuvinte
cari r&sună încă într?
|
acâstă sală:
«Fiţi doritori de fericirea. patriei, vi s'a dis, iubiți întru
tote buna orânduială, lucraţi

„limba naţională şi străduiţi-vă fără pregelare

plătirea ostenelilor scle.»

la învățătură, căcii fie-care va dobândi” răs- :
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«Insoţit cu aceste cuvinte vi se va aduce în veci aminte sprijinirea ce a dobenâit n€mul Rumănesc de Ja făcătorul stă de bine Pavel Kiseleff.
.
«Acest nume va trece din generaţie în generaţie, însoţit cu tote aședămintele câte sati
întocmit pentru fericirea acestei țări şi va fi, între alte dovedi de nenumărate faceri de bine
“ale Impărătescei Curți a Rusiei, icâna cea mai adevirată de părintescele cugetări ale Pre

puternicului nostru ocrotitor.»
Listă de şcolarii ce s'aii ceieat

la cezamenul

CI.

şi II de începători i St, Gheor ghe
-: Vechii
Popa Ioniţă Andreiii.

C.I şi II de începători. Biserica Amză
Răducânu Spiridon. .
Petrescu Ioan.
| CI
„_

şi II de ineopătoră; &. Sava

“Nicolae Ştefan. Ştirbeiti “Iorgu.

general şi aă

premii

- Amalis gramatical al limbei [roanţozoşti,

“GL 1 şi III

“Perticaru Iorgu.
Kircot Alecu. :
Brătianu Dumitru,

Sintacsul limbei franţozeştă. CL.-I V
“Bâţcoveanul Grigore.
.
-.Râmniceanu Matache.

Istoria. Cl. III şi 7 LA

Ştirbei Grigorie.

|

Turnavitu Scarlat,

Strâmbeanu 'Toma.

Cl. III de începători

Aritmetica. Cl. II] şi 1V .

“Costandin Grigorie.
" Emanoil Costandin.
Dăjăscu Iorgu.

Burki Ştefan.

Florescu Ioan..
Hristea Alecu.

„CL. IV de începăloră

Limba

“Zanea' Alecu.

Grădișteanu Manolache.

|

„CL. I şi II de umanidre
Nicolae Dumitru.
Papazolu Mihalache.

-

Incepători de limba franţozescă. |
o
CUT şi II

Nicolae Ioan.
Dumitru Costache.

.
pi

latinescă. Cl. HU şi 1 V.

" Boerescu Scarlat...
-Râmniceanu Matache.

-

Limba grecâscă, veche. “Cl. II şi 1 p
-. Panait Gheorghe.
- Zisu Sovastian.
Cursuri slobode, limba ruscscă, *

Lima grecescă tor bităre
” Costaforu Iorgu.
Îpceanu Tancu.

Dumitru Andreiti.
Vasilescu Scarlat.

Desen. CL. I, 1], zi, IV de: umanidre ,

Imăţături coniplimentare, geometri ie .şi

.
algebră
“ Donescu Costache.

Teodor Iorgu.

Mavrodin Costandin.
Ioan Zugravu.

Râmniceanu Matache.

Ţigara 'Toma.

Kiţoran Ioan.

| Gcogr afie şi hronologie,
nidre

Papadonat Nicolae.
Grigorie.

pi

Bijcoveanu Mihalache,
Codreanu Costache,

|

Caligrafie. Cl. 1

Costandin

luat

Cl. n de uma-

Tnvăţătaură speciale, legile.

Marcovici Ghcorg ghe.
Lespezeanu Dumitru.
„Petrovici Costache.

i,

—

936 —

«Duminecă 10 Septembre, s'a făcut examen și:s'a împărțit cununi şi premii fetelor de
la pensionul damelor de Comble și Bonnet. Acestă ceremonie s'a săverşit dupe chipul următor: -:
|
|
i
|
Până ce s'ait adunat persânele ce ati fost-poftite să se alle de faţă la examen, muzica
miliției rumâneșci a înveselit momentele de așteptare.
La 41 câsuri mădulările Eforiei ședlelor sub presidenția D-luY - Marele Logoftt al credinţei şi al învățăturilor publice aşedându-se

la masade examen, o copiliță în vestă de

6 ani; demoazela Carniev, a gis în limba franţozâscă un cuvânt arătând din partea damelor de Comble și Bonnet și din partea celor-alte tinere școlare mulțămire publicului pentru incuragiarea ce li se face, vădend că acea adunare doresce a se îinscința de urmarea în-

vățăturei într'acest pensionat.

o

a

Dupe aceea scolarele s'a examinat una dupe alta la gramatică, la geografie, la mitologie și la istorie, și prin răspunsurile ce ati dat fieș-care dintr'aceste tinere copile la intrebările ce li s'aii făcut, ati dat dovadă de o bună sporire la învățătură.
|
Asemenea s'a vădut că: tinerele pensionare învaţă cu multă silință și cu spor caligrafia

desemnul, musica și lucruri de mână în tâte formele cele mai graţi6se.
Dupe examen sati chiămat copilele ce s'aii arătat mai cu silință la învățătură și cu
bună purtare,în șc6lă, și ati luat spre încuragiare din mâna Dumnâlui Marele Logofăt
premii de cununi și de cărți.
|
”
Şeolarele ce ati luat aceste premii sunt :
„ D.D. Smaranda Văcăreasea.
“Eliza -Văcăreasca,
Fleni Mavrocordat.
Maria Andronescu.

_Yrini Văcăreasca.
Maria Sului.
Mavrocordata.

Brătășanca.
|
Carnieva.
Dintr'aceste şcolare D-ci Smaranda

ce S'aii arătat mai sus.

.
Văcăreasca a luat premii

a

D-ei Eliza Văcăreasca pe lângă cele-alte. învățături

grafie, la desen şi la lucruride mână

pentru tote învățăturile

a arătat multă sporire

în cusături forte delicate. D-ei

şi la cali-

Eleni Mavrocordat

sa deosibit mai cu semă la geografie și la istorie.
Cele mai multe dintr'aceste copile se află în pension
numai de un an, și cu tote aces"tea sa vădut că tâte pronunţeză fârte bine limba
franţozescă,o sporire din cele mai prefiose la învăţătura aceștii limbi.
Dupe împărțirea premiilor adunarea a. vizitat salelede dormire,
de mâncare și de în-

vâțătură, și în tot locul s'a vidut îngrijirea ce ati damelede Comble și Bonnct nu
numai

pentru învățătura copilelor, ci și pentru a se
păzi buna orânduială și curăţenia întru tote,

Totă adunarea a eșit dintr'acest pensionat

coprinsă de o bucurie nucă, vădând deprinderea acestor copilițe în învățăturăși în bune
obiceluri, și fieşce-care din persânele aceștiă

adunări își închipuia, cu o dulce nădejde o lume nuoă,
care va avea în epoca sa o feri-

cită vieţuire.

o

a

| Discursul adusl may i sus la ocasii unea acest ial
.
ui al 2-lea 9-lea examen general de 1la reorganiza
-
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Tea scâlelor ne dispenseză de a aduce documente mai multe despre moersul acelor scsle
până la 1834. Rezumăm însă aci ur mătârele date:
Numărul total al scolarilor din scâlele publice din t6tă țera a fost de 2.000.
Membrii Eforiei scolelor continuă a fi Vornicul A. Filipescu, Logoletul Ștefan Pălăceanu și Ştirbei. :
Divectorul scâlelor continuă a fi P. Poenaru, care nu este numai acum numit în acestă

funcţiune, cum afirmă cu greșală D. A. Viţu,

inspectorul general al scâlelor, în studiul

sii asupra învățământului secundar din România. Am arătat cum

Poenaru

a succedat

bătrânului Arhimandrit Efrosin Poteca.
Clasa de desemn a lui Valștein a atras într'un mod. deosebit atenţiunea publică prin
exposiţiunea lucrărilor a 300 de scolari, desemnuri topografice, de ârchitectură, peisagiuri și icne istorice fârte multe, ceea-ce nu de puţin avent a fost pentru arta picturei
la români.
'

„In urma acestei solemnilăți presidată de Mitr opolitul Grigorie, Eforii preseateză raport către Generalul Kiseleff cu No. 283, din 145 Septembre, pria care "i daii sâmă de
progresâle realisate prin scole în cursul anului scolav din urmă 1892—1833. Iată acest
raport:
A son

"
Excelience

le Genâral

Paul

Kuisseleii aide-de-Camp

de

s.

M.

L'Empereur

de toutes les Russies, President plenipotentiaire des Divans de la YValachie et
de la Vaiachie et de Ia Moldavie, Chev aller grand- -croix de plusicurs ordres.

-L'Ephorie des Ecoles a Yhoantur de por ler ă la connaissânce

de Votre Excellence

râsultat des examens pour les 6tudes suivies dans les €coles publiques de
dant Pannse scolaire de 1832—1833.
Le 17 Aott les cours ayant 6l€ termines les professeurs se sont occupâs
sieui's jours ă examiner avec soin tous les 6lâves sans exception, et ils ont
cun la place qu'il a meritee par ses progrâs et par sa conduite. .
C'est apres cet examen impartial, fait en public, dans les classes,
-

le

Bucarest peni
pendant pluassignb îă cha|

qu ont

ete choisis.

ceux qui devaient obtenir des prix.
Le concours pour le choix des boursierş cut lieu le 7 de ce mois dans le collăge de St.
Sava en pr&sence de tous les "membres de V'Ephorie, du haut clerge, des premiers Boyar ds

et d'un public nombreux.

e

“Le grand Logothtte des affaires eccl&siastiques et de Vinsr uction publique a ouvert
la s6ance par un discours qui a produit sur Pauditoire une vive “impression ; la traduction en est annexce au present rapport”).
Ensuite les €lcves les plus distingues de chaque class ont 6t6 de nouveau examines,
ils ont justifi€ la preference qui leur avait 6t6 accordte et ont recu des prix analogues ă
leur merite. Ces prix, au mombre de 56, €taient r&partis de la manicre suivante: 14 pre-

miers prix, dix-huit seconds prix et 24 accessits.
A lexamen de l'annce passee il y cut 165 pris, dont, 35 premiers prix, 48 seconds. prix, et 82 accessils. C'âtait alors la premitre distribution râgulisrement faite; les professeurs avaient cru devoir montr er plus d indujgence, afin d'encourager les 6lâves et d'in*) Vedi

anexa

relativă.
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târesser davantage le public au suceâs d'une institution, dont le pays est en droit d'atten-

are les plus grands bienfaits, mais pour cette annde

"on a procâd€ avec la. justice la plus rigoureuse.
Le nombre des 6leves qui ont frâquente les 6coles

Linstitution-6tant en pleine vigucur,
”
|
de Bucarest, pendant

i
cete annte

“s'âlâve â mille-soixante-deux, sur ce: nombre 798 ont suivi les ctudes
primaires, 204 les

Rumanites et les'6tudes complâmentaires, 398 ont ete jug6s capables de
passer ă des elasses plus dlevâes. .
Sa
e
Ia
"“Apres la distribution des prix, les membres de I'Ephorie et le grand
Logoihite se sont
retires pour dălibârer sur le choix des cinq boursiers; ceux-ci
ont 6t€ pris parmi les €l6-ves qui ont le mieux rempli les conditions voulues par le reglement.
Leurs noms sont:|
|
|
-.
Floresco Jean,
Strimbeano "Tomas,

e

Papadonat Nicolas,
Stanesco Demâtre,

i

-

!

* Gouliano Theodore.
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|
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“IL ne reste plus qu'ă obtenir le consentement
leur signature, dâclarant que, conformâment

:

Sa

Da
de leurs parcns

aux

par un cerit revâtu de

dispositions du reglement “ des 6coles,

leurs fils exerceront les fonctions de professeurs
pendant dix ans,
leurs âtudes aux frais et sur les fonds de
la caisse des &coles.
Dansle cas'ou

apres avoir

termină

les parens:de quelques

uns de ces boursiers. refuseraient d'accepter
ceite condition pour leurs enfans, ceux-ci seront
remplacâs par d'autres clâves qui se sont
„montres €galement dignes de ce choix.
|
a
„L'Ephorie s'estime heureuse

d'annoncer

ă Votre

Excellence

que les professcurs ont
rempli tous leurs devoivs avec un zăle et
une assiduite exemplaires, les €lâves ont
dignement repondu aux efforts de leux maîtres
par application et la docilite qu'ils
ont
constamment deployees,

-

o

Aussi, ă la vue du resultat de cet
heureux

Sa

E

concours, Notre

digne Motropolitain a temoign€ une vive satisfaction qui'a ât& partagâe
par tous les assistans.
m
L'Ephorie croit ne pouvoir mieux r6compenser
le zele des professevrs qu'en les recom“mandant

ă la bienveillance de votre Excellence,
“dont. Lapprobation

scule, un puissant encouragement. .
e
| Mr, Poy&nari merite une mention
particulicre ; comme professeur,
"mes

âclairce est, î elle

il a droit aux ME.
Cloges que ses collegues; comme Directeur
du collăge de St. Sava et gerant
de l'Ephorie, son activite infatigable et
sa sagesse sont audessus de touţ
6loge..

Alexandre Philippesco

No. 283.—15 Septembre, 1833.
Bucarest.

E. Ballatzano, Stirbey.

Iată adresa prin care președintele
plenipotent Kiseleff răspunde Efor
iei la adresa de sus:
primit reportul ce ni sait adre
sat de către Eforia secolelor,
de
la 45 Septembre,
prin care mi se arâtă isprava și
rodul ce s'a vădut în examenele
ce Sati fâcut în scslele
din St. Sava. Am vădut cu cea mai
vie mulțămire înaintările ce învă
țătura publică a făcut în cursul anului acesta scola
stic. Şi nici de cum nu aşteptam
mai
cea luminată şi de la nepreget
ata ingrijire a mădularilor
ce alcătues e Eforia, pentru
simt mare bucurie de a le mulț
care
ămi, în numele patriei, lor
precum și D-lor profesori cari
.
„Am
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toți “şi-ati arătat în faptă rivna și silinţa. A lucra cine-va spre învățătura tinerimei şi.
spre întinderea luminilor este cel mai frumos titlu ce pâte- dobândi de la recunoscinţa
obștei. Eă nu pot să trec

acest prilej

. fără să măr turisesc mulțămirea cea cu totul deo-

sebită cătră D. Stirbeiii, carele în indouita sa calitate şi ca mădular al Eforiei şi ca Logofăt al instrucțiunei publice,. nu inceteză a'și desveli a sa rivnă și a'şi pune tote silințele
cari tot-d'a-una este cine-va: » încredințat că le va afla în: D-lui în ori-care „prilej ce pri-

.

vesce spre binele de obşte ; precum şi către D-lui Poenaru directorul scâlelor la ale că- ruia osteneli şi lumini țera este:datore o parte peatru fericita ispravă dobândită.»
p..
=.

Raportul acesta probeză odată mai mult, că vacanțele scolare nu începeaii' în Iulie de.

6re-ce examenul și în anul acesta se făcu dupe 15 August. Regulamentul organic prevedea în' adevăr finea anului scolastic pentru scâlele începătâre la 15 Septembre și! apoi. urma

„pentru acește scoli vacanţă de 1 lună de dile, iar pentru . umani6re
Septembre la 15 Octombre. Pentru scâlele complimentare și cursuriă
gust la 15 Octombre *)..
"Numai scâlele din Bucurosci ati avut în 1892-33 o populaţiuine
„din cari 798 ati: urmat sclele primare și 204 umani6rele şi studiile
_ moţiunile ati fost de 398 de scolari.

vacanța era de la 4
speciale de la 1 Au-.
de 1.062 de scolari
complimentare. Pro-

Scolarii bursieri aleși la ocasiunea solemnității de la 5 Septerabre, în presența publicului ai fost: Florescu Ion, Strâmbeanu Toma, Papadonat Nicolae, Stănescu Dimitrie şi

"Guliano Teodor.
„ Eforia laudă forte mult zelul profesorilor Și în deosebi ser viciile aduse de P. Poenaru.

Eată scolile ţinutale înfiinţate în 1833 "> cât și scolele private de la acestă dată.
Sela publică din Giurgiu, cu local clădit din noi, cu cheltu.ala orășenilor,
Sela publicăiîn Pitești «cc...
|
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m Brăila

o. . . . . . - «+ 4 Aşegate în case închiriate de orășeni.

a ” Torgovişte . *.
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panticulară în Focşani .'.
.. e: . + 6 ]dem.
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4 Râmnicul-Sărat . . . e
Alle 28 de scoli private pe cari le dăra dupe o listă originală din acel an indicând riu„mărul scolarilor, locul și mahalauă în care se află scâla și sub ce invățător sâii director,

Se
». Vegi aşedământul învăţ. publice în anexă,
*%) Dăm în anexă o eînsemnare de numărul scâlelor în Prinţipat şi vremea fa care sunt clădite
cum

și de mănăstirile

ce sunt sub

a. Eforiei

îngrijire»

făcută în 1836.
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a 3 se si

Locul şi mahalaua la care
.

65 românâscă :
18
»

-

3|
4

1Oltenilor, văpstua n€gră No. 136|Stan Lupescu.
Mahalaua St. I6n Tergul-d'afară|Mihalachi “Vasilachi

Biserica Precupeţit, văps. galben
- [Mahalaua St. Nicolae Şelari

Mahalaua
Mahalaua
fran”

țuz. și nemţâs.|IIanul
83| :. 28lgrecâscă
9|
14
»

I0|
II]
12)
13|

32
16
13]
26

14|
15|

4
13)

17|

IE]
19|

20|
21|
22|
23|
24|

Lucaci No. 435.
Batiştel No, 21 72
-

Derviș.

“

Lucaci, văpstua n€gră
Mahalaua Colțea,

»
n.
„7
»

No.

,

[Stan Inv€ţătoriul ,
|Constantin Ursachi
Costache Mărunţescu
Petre Popescu
|
|

|Stamatopol Anton

-

,

,

415.|Constandin Theodosiade
Gheorghie -Ion

și

Ion

Talavazu.

'|Mahalaua St. Mina No. 266.
|Hristachi Popa Constantin
Mahalaua Scaune No, 113,
Nicolae Caraianoglu
" [Mahalaua Popa-Rusu No, 1894.|Gh. Anghelu
Mahalaua St. Jon Mic.
I. Jupaniotu

»
1

se află scâla

No. 1528,

17
»
16|,

Sora
„
6|
17
»
7|
I9jgrecescă,

10|

,

.

4

1
2|

Sub care învăţător şi îngrijitor

se află scâla

O

Hanul Stravopoleos.
Mahalaua Colţer No.

O

17lgrec. şi român.[Mahalaua
G5jromânescă

23|pension băieţi
1?jidem

DSmna

.
313.

St, Nicolae.

Bălașa.

.

Mahalaua

-

Bradu

Iagiu

No.

IIristides

,

Zaharia Nenovict
"

22|idem de fete: IPodu Tergului-d'afară
. 18lidem
" [Mahalaua Cismegiii
. 24lgrec, şi franţuz [St. Nicolae.
E
1ijromânâscă: * |Udricant No, S8.
10lidem

Mihail şi Simion
Gh. Alexandru

[Casele Golescu, Podu Mogoz6el

„|Biserica

25| 1oigrecEscă
26|
13|românescit
27| ' Glidem:
"
25|
- glidem
-

=
.

Ținută

de

Băneasa

|Louis Janiloni
[Şarai

Pastorul

- “[M-me Vaillant
M-mes de Comble
Ion Mitilineu
Nicolae Iorgu
.

:

1019.

Stefan

Brâncovnu
.

et Bonet

Stoicovic

Y
Mahalaua Negustorilor No. 534.]V.
Vizantie
Mahalaua Popa-Nanu No. 1670.|Ştefan
Sachelarie Ioniţă
[Mahalaua Popa-Sâre No. 759.
IN. Maria
a
.
|Mahalaua Delea-Veche.
_ |Ştefan Radovici |
|

-

*

Pensionaiul

1833—1834.
„_*

de lângă -St. Sava

se intocmesce în definitiv „Numai
cu

noul

an scular,

«Eforia scâlelor, chibzuind despre acâsl
ă lucrare a deschiderei lângă liceul St.
Sava,
fâră zăbavă a pensionului de băieţi din
colegiul St. Sava sub direcţia Eforiei,
dupe coprinde- .
rea regulamentului scâlelor, a hotăr
it a însărcina pe D. G. Popp, cu
îngrijirea cea mai
de aprâpe a acestui pensionat, numindu”
] censor, cu ț6te indatoririle ce
se însemneză în
regulamentul secolelor,$. . .>» Asemenea
numesce și pe D.]. Hurezeanu, icon
om al acestui
pensionat, iar slujba de casie

Iliescu,

r se dă vremelnicesce

DP

De aceea:
.
A-ii. Se va face acum îndată un
exlract

prinde în regulament, și se va
publica.

asupra

”

.

|
din regulele

secretarului

Eforiei D-lui N.

pensionului, după

cum se co!

2-lea. Se va deschide o subscripţie
la cancelaria secolelor, pentră.
copiii. ce-vor fi să
intre în pension.
i
:
3-lea. Lefile censorului, iconomul
ui și casierului, i ale celor-l-al
ţi 6meni de slujbă,
se. vor începe a se da din venitul
pensionatului, numai după ce se
vor adunaîn pension .
-25 de pensionari interni cu plata
părinților, (afară din pensionarii
ce se plătesc din casa
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scâlelor), și i atunci iarăși se vor da acele lefi numai pe jumătate din
d cât se aretă în. regulamentul scâlelor.
“
lar când se va aduna un număr de 50 pensionari .cu plata părinților se vor da tâte

lefile întregi, după cum se coprinde în
i regulament, >

Alexandru Filipescu, m, Dileanu
Indată Eforia publică
: Se dă în cunoscința
St, Sava, luându-se sub
se da într”acest pension

”
1833, Iulie 17.

B. Ştirbei.

îni Curierul avisul acesta :
obștâscă, că acum de iznâvă s'a întocmit pensionul de băieţi din
direcția Eforiei, și aședându-se cu regule bine chibzuite pentru a
copiilor o bună cescere, prin îngriiirea de aprpe pentru sporirea

lor la învățătură, şi printr'o mare priveghiare

pentru a lor bună purtare, precum acesta

se va vedea pe larg în prospectul ce: deosebit se alătură la acestă fâe și se împarte în dar
de la cancelaria scdlelor, :
Cine dar va voi să așede vre-un. copil în pensionatul din st. Sava, va face mai ântiti
gătirea de lucrurile ce se cer ca să aibă copilul. după cum se va vedea în prospect. După
aceea, va .bine-voi a se adresa la cancelari ia sedlelor în St. „Sava, ca să se aşede copilul în
registru pensionatului.»
La ocasiunea deschiderei internatului, Eforia publică și extract din regulamentul acestuia, arătnd tot-d'o-dată că pensionarii vor. fi primiți la 4 Octombre 1833 ?,
|
Prin jurnalul Eforiei din 1833, se cere Logoteţiei bisericesci înființarea de uniformă
pentru scolarii de la St. Sava *),
Logofeţia bisericescilor treburi trămite la 25 Octombre anul 1833, adresa No. 9.437,
Eforiei scdlelor, cu copia de publicațiune, ce deteram aci în notă și pe carea publicat! o
. -prin gazetă, pe Ja Ocârmuirile judeţelor și pe la tâte consulaturile din țeră.

|

Eforia apoi după cererea Logofeției bisericescilor treburi, trămite 5 modeluri de uniforme în desemn, ca să satisfacă cererilor

tariatul de Stat, trebuinci6se fiind-că să

consulaturilor ce i s'ati comunicat prin Secre-

le facă cunoscut consulii supușilor lor cu meseria

de croitori, şi casă nu se înșele asupra comengilor particulare ce

s'ar putea face, croitorii

să fie obligați a veni la Eforie să întrebe. dâcă unifor mele comandate sunt pentru pensionarii din St. Sava.
E
|
Organisându-se internatul
cu bursieri solvenţi, Eforia alege stipendiştii gratuiți prin . jurnalul din 17 Septembre, ce dăm la vale, stipendiștă cari se destină la profesorat':

Jurnalul Eforiei prin care pe lângă elevii de mai înainte admiși în pensionat, anume :
St. Turnavit, M. Kinezu, 1. Zalomit și N. Gărdăreanu, mai admite încă 5 alţii:
„_%) Vegt anexa de la acestă pagină.
*2) Tată publicaţiunea relativă la uniformă din Bulet, of. No 49 din 30 Oct. 1833:
<La pensionul de băieţi ce este întocmit în colegiul din Şt. Sava, pe lângă cele-l-alte orândueli,
pensionaţii cel primiţi în lXuntru, sunt datori a avea o îmbrâcăminte în uniformă, adică: postav
civit cu șnur galben-închis, la frac, Ja pantaloni și la şapcă.
,
- De aceea, se dă în cunoscința tuturor că, afară din scolarii ce locuesc în arttatul pension, nici un copil altul nu este-volnic a purta o asemenea uniformă, iar care din croitori va îndrăsni a
lucra asemenea haine, sii aict în Bucuresci, sâi în judeţe, pentru: copil afară din pension, acel
croitor .va fi supus la straf, 'sfii i se va închide prăvălia pe o curgere de vreme mirginită, și asemenea cu întinderea vinei sâle.>
E
|
16
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| aAstădi, în 17 Septembre 1833, Mădulările Eforiei adunându-se și potrivit cu art. 189.
al regulamentului sc6lelor, chibzuind a lua din scolarii ce s'aii arătat la examenul general că sunt mai sporiţi la învtțătură, câţi-va pensionari în colegiul din St. Sava, pentru
a se ţinea cu cheltuiala scâlelor până ce vor trece învățăturile ce le trebuesce a mai urma, +
ati ales cinci scolari cari s'a găsit că împlinesc condiţiile ce se coprind în art. 256.
«Aceştia sunt: N, Papadonat, T. Guliano, 1. Florescu, T. Strâmbeanu și S. Grigore.
«De aceea, mai ântâiti se vor lua înscrisuri de la părinții acestor scolari, prin care se
vor lega că. după ce pensionarii vor săvârși cursul învățăturilor cu cheltuiala scâlelor, se

fie datori a fi profesori în scdlele naţionale fieși-care în vreme de șese ani; după aceea, se
vor aședa acești scolari în pensionul din St. Sava, plătindu-se din casa scâlelor pentru
fieşi-care câte lei una sută pe lună, cari bani se vor răspunde pe fieși-care trimestru.
câșegarea numiţilor scolari în pension se va socoti de la 1 viitorului Octombre.
Alexandru Filipescu, Văcărescu, B. Ştirbeiză, N. Picolo iatros.

“Eforia,

după cererea

D-lui P. Poenaru,

provisorul pensionatului de la St. Sava, nu-

mesce în 9 Decembre 1833, doctor al internatului, vremelnicesce, pre doctorul
Vasilopolu

cu 16fă de 200 lei pe lună.
|
Cu ocasiunea deschidere! pensionatului, profesorul G. Popp, trecând
ca censor al a„cestuia, se deschide primul concurs pentru ocuparea catedrei ce
acela avusese la clasa a
IV-a începătâre din St. Sava.
!
|
lată în ce mod avea să se facă acel concurs :
,
«Eforia scdlelor, Fiind-că D. G. Popp s'a însărcinat cu slujba
de censorîn pensionatul
de băieţi ce s'a aședat în colegiul național din Bucuresci,
trebuesce a se orândui alt profesor înlocuitor la clasul al 4-lea de începători în scâla
din St. Sava.
De aceea se dă acum în cunoscinţa obștescă, că pentru
a”se putea alege o persână destoinică
de acestă

slujbă se va

deschide un concurs

| 27, 28 și 29 Decembre 1833, la scla din
St. Sava.
Invăţăturile ce se cer pentru acest clas, sunt:

în sărbătorile

Crăciunului, adică în

Gramatica

românescă, aritmetica, desemnul liniar
, elementuri de geografie și elementuri de geometrie aplicată.
- Goncursul se va urma într'acest chip :
Fieși-care din candidaţii ce se vor arăta penlru
a ocupa postul vacant, va face pe rând
lecţie asupra tutulor învățăturilorde mai s
us arătate înaintea unui comitet ales de Eforie

din profesorii colegiului.

|

|

După aceea, candidații vor scrie asupra
unei teme ce se va da de comitet,
In sferșit, mădularii comitetului și vor
da fieşi-care.părerea prin voturi tainice
pentru
acela din candidaţii care se va socoti
mai destoinic a împlini “postul vacan
t,
iar
aleger
ea
desăvârșită se va holări de către Eforie
după cele mai multe glasuri 5.
i
*

| -Nu.e de prisos, astăgi, când,
cu tot progresul făcut

î n scâle, părinții scolarilor sunt
atât de puţin ţinuţi în corentde către
direc torii respectivi despre silinţ
a fiilor lor, să
arttăm că se practica alt-fel lucrul
la 1833.
” Iată:publicaţiunea Eforier de
la acest an în acestă privință :
*) Buletinul oficial

No.

52 din 9: Noembre

1833.
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«Se dă în cunoscința obștescă că de la administraţia pensionatului de băieţi, ce ce află
„aședat în Bucuresci,

în.colegiul din St. Sava,

se trămite la sfârșitul fieși-căreia luni

un -

Buletin (însciinţare) părinţilor sâi vechililor lor, în care se arstă pentpu fieși-care scolar
pensionar cum urmeză la învăţătură și cum “i este purtarea. Acâstă însciințare se va tră-'
mite celor șegători în Bucuresci prin 6menii pensionatului, iar celor de prin judeţe prin
"expediţie.
|

Invăţămentul privat pe t6lă giua făce mai multă neplăcere lui P. Poenaru, carele vedea
în scolile franţuzesci un antagonist puternic al liceului St. Sava. De aceea el provâcă din
partea Eforiei, în 1832, publicaţiunea următore în «Buleținul oficial» No. 50, din
acel an:
«Prin $ al 3-lea al articolului 364, al regulamentului organic
mătâre:
,
|

s'aii legiuit

cele uro

«Tote secolele particulare ce sunt acum intocmite ori se vor întocmi de acum înainte,
să fie cunoscute stăpânirei şi ea va avea băgare de semă asupra sistemei învățăturilor
se cuvine a se ţin€ în fieș-care sclă, prin miglocirea Eforiei secolelor.» )
Pe acest temeiii se dă în cunoscință tuturor:

ce ..

1) Câte scâle particulare și pansionaturi se află astădi întocmite, sâă în oraşul Bucu-

rescilor, sâă în cele-alte orașe de căpetenie, se îndatoreză ca până la 20 ale acestei luni
Noembre fieș:care să trimită, cele din Bucuresci d'adreptul, iar cele de prin județe prin
ocârmuitori, la Eforia scslelor din Bucurasci, înscris sub iscălitura directorului, sâii a persânei îngrijitore de scâla privată și de pansionat, coprindător de sciințele următâre :
„A. De'la ce leat şi lună s'ati deschis scâla, sii pensionatul, cu a cui stăruire și îngrijire?

de locuese scolarii în lăuntru seii nu și ce plată se ia pentru fie-care ?
_B. Inv&ţămenturile ce se urmeză in fieș-care și orânduiala ce se păzesce asupra scolarilor şi câsurilor de învățătură dupe programa inchipuită, cu ceruta desluşire;
C. Numărul scolarilor, băeţi stii fete, cu numele, pronumele, vârsla, naţia, locuinţa lor;
2) Fieşi-care scolă privată și pansionat din cele ce vor fi acum, sâii se vor deschide de
acum înainte, vor înprenoi pe tâte 6 luni, la 4 Martie și 1 Septembre, trimitereala Eforie
a sciințelor coprinse în paragraturile BD şi C de mai sus arătate, precum și resultatul dobândit întru înaintarea scolarilor la învățături în curgerea fieș-căruia semestru.
3) Nici un pansionat, nici scâlă privată nu se va deschide pe vremea viitore, până mai
întâi va însciinţa Eforia, fâcendu'i cunoscute staturile, pentr u orânduiala ce area se:
urma la învățături, şi peritru temtiurile ce aii întru tote a se păzi, precum şi programe
de împărţirea elasurilor pentru osebite învățături.
MOLDOVA

Programa învățământului în scâlele din Iași “în 1833 diferă

puţin de cum am adus'o

pentru anii anteriori. Eat'o întregă *) :
*) Vegt în anexă istoricul înscrieret acestut $ 3 în Regl. Organic,
Mihalache Ghica, din 10 Aprilie 1531 în obştâsca Adunare.
3*) Dos. de la Ministerul de Culte, No. 76, din 18 Iulie 1833.

după propunerea Vorniculut

|

—
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In clasa clementară
WND=>

. Numerația

PN

„ Cetirea. .

+ Rugăciunile

„ Scrierea,

Profesori: D-nil 'Th. Verescu și Th,
Dupe metoda lancastriană Stamate,

,

.
...

In clasa normală

"1. Gramatica moldovenească, partea etimologică

BROWN

până la verburi

eee...

Profesor Panait Silvan Sakelarie,

. Geografia, principii de geografia Europei . ..
«Aritmetica, cele 4 speţii - . . .„ . . . . Profesor D. G. Filipescu.
. Intâile cunoscințe până la fabule. . . : . ( Profesor Păr. Iconomul Constanti
, Religiunea, I și a III parte a catehismului .
Facăș.
În gimmnasiu

1. Retorica, introducerea şi I-a parte
Cuţiei, e cc.
cc...

a elo...

O

2, Istoria universală, prescurtarea istorici române până la Constantin-cel-Mare . , .
. Matematicele, fracţii decimale şi numere com-

Cr

Rs

plexe.

O

|

PEofesor Gh. Stulescu.

.

.

.

- Limba latină, I-a
. Geografia, Africa,
Cal
e
e
+ Religiunea, a IV-a
catechismului .

. . . ..
....
Profesor V. Fabian,
parte a sintaxei: . . ,
America și Oceania în spece
e. . . . . + | Profesor Păr. Economul Constantin
până la a VIII-a parte a |
Facaș,
|
cc...

Lecţiuni extraordinare
|. Legi : introducerea și l-a parte din codul civil.

,,.

D. Hr. Flecht

enmacher,
II. Limba rusâscă: cetire, scriere și gramatica pânăla
pronume . D. V. Pelteki. .
III. Limba
elină: cetire, scriere, gramatica și explicaţiuni
a cla-

sicelor
. .
..
ese
ese
e + Căminariul Atanasie,
IV. Limba francesă: gramatica până la verbur
i inclusiv, exerciții asupra

bulelor.

ortografiei, celire şi traducere,

a

recitarea

fa-

e. D.C. Tissot,
V. Limba germană : cetire, caligrafie
, gramatică până la verbe. D. Sam.
Botezatu.
VI. Caligrafie
și desemn, scriere în moldovenesce,
franțuzesce,
rusesce, grecesce ; desen de peisagiu
ri și de flori . . .: . D. Iosef de
Adler.
*

Din serbările scolare din Iași pe 1833
,

înseranăra pe cea de la 26 Aprilie
*) Analoge
serbări încep a se face și prin jude
țe. Locuitorii din Berlad şi din
Galaţi, etc., aduc Epi_*) Vegi <Alb. rom.»

Pagina

72.
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tropiei sedlelor mulțămire pentru progresul constatat la examenele
din urmă, dupe
funcționare a scâlelor pe alocurea numai de 3 luni, precum era casul la Bărlad *).

o

“Mai importantă fu serbarea memorată de la scola Vasiliană. La acestă ocasiune Gh.
Asaki pune în gura visternicului Mihail Sturza, unul din Epitropii scâlelor, o cuvântare
” imporlantă și care este ca o adevărată dare de semă a tot ce se făcuse peniru scâle până
în acest an. Dăm în anexă acestă cuvântare”), Din discursul acesta constatăm că la finea

lui Aprilie 1833 în cele 6 scsle înființatea judeţe, învăţat 600 de băeţi.
*

Pe la finea anului
tate a câtor-va tineri
In 15 Septembre
„prin petiție ati cerut

1833 incepe a se face vorbă şi în ași despre trimiterea în străină
pentru perfecționare la studii, ca să devină profesori publici.
1833, Th. Stamate, Anton Velini, C. Zefirescu şi A. Costinescu,
Epitropiei să fie trimiși la studii in străinătate spre a deveni buni

profesori ***),
|
"Eforia a pus pe peliţiunea acestor tineri, redactată în stil cam emfatic de Th. Stamati,
şi integral scrisă de el, resoluțiunea următâre: «Fiind-că sciinţa limbei germane se cere
neapărat spre a se putea urma cursul învățăturei, în staturile.. Austriei, se vor îndeletnici jăluitorii cu învățătura acelei limbi până în primăveră ; urmând fieșce-cariele și îndatorarea sa în postul în care se află spre a nu se arăta fii necunoscători către facerile de

bine, părăsind acele locuri fără a fi alţii, ca să se îndeletnicâscă acum de-odată și în Aprilie vor fi trimişi de Epitropie, care nu

are trebuință de îndemnarea numiţilor ca una

ce

de a pururea ati avut pentru dânșii priinciose îngrijiri.>.
„Septembre 15.
*

Seminariul de la Socola îîncepe a se mişca şi cl în 1833.
La 17 Noembre, anul acesta: 1833, Epitropia a scris circulară prin judeţe, trimiţend
publicaţia Epitropiei seminariului din Socola din 26 Octombre 1833, pentru înfățișarea
la el a fiilor de preoți, diaconi și dascăli bisericesci. spre a fi primiţi în. seminarii. Din
dosarul de la Arhiva Statului No. 59, se vede cât de puţini de asemenea tineri se găsesc
dispuși a merge la șeâlă.
- Prin regulamentul seminariului se dispusese, că până cec vor eși absolvenţi din seminariti să se pstă preoţi cei cari vor învăţa pe la 'seâlele publice din judeţe. Acesta îndâmnă

pe mulți din fiii de preoți ca în loc de a intra în seminarii să năvălscă la sc6la publică..
Așa, bună-6ră, profesorul de la Botoșani, Alecu Corlăţan în raportul.No, 5, din 1836,
Februarie 9, arâtă că «De la o vreme încâce, pe fieșce-care gi sporesce numărul lor, tre-

cuți încă peste paragrafia anilor primirei în sc6lă, mai ales fiind mulți din aceștia și gospodari.» Corlăţan cere deslegare «cum şi în ce fel trebue să

urmeze,

căci numiții cer a

li se paradosi numai o semă din obiecturi, fără a urma regulatele cursuri: a invăţăturei
statornicite pentru o scâlă ţinutală, dupe care “și pretindirisesc a li se slobogi atesta-

tură

9
2) «Alb. rom.» pagina 125, (1833)
**) cAlb. rom,» 1833, pagina 118, vei anexa.

**%) Dos, No. 166 curent, Arch, Stat, fila 10.
*x**) Dosar No. 59, curent de la Arh, Stat.
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Din respectul culturei generale și a mișcărei literare, avem de amintit următârele fapte
pentru anul 1833.
:
In era românescă se stabilesce în mod formal şi riguros censura.

Iată măsurile luate de sfatul administrativ al țărei și publicate în «Buletinul oficial
No. Î, din 1833.
a
“
Moesuri pentru censură *
«Măcar că la luna lui Aprilie din anul trecut, s'ati fost dat în cunoscin
ţa obștei că sa

așegdat o secsie de censură pe lângă secretariatul Statului, poftindu-se vingător
ii de cărți

și tipografii a urma regulilor ce s'aii întocmit despre acâsta, dar
spre

a se opri ori-ce a-

batere d'intre aceste reguli, secretariatul de Stat publică prin «Buletinul
oficial» rândue„lile ce privesc la acestă pricină, care rândueli fieși-care în parte, este
dator să le urmeze
întocmai, ferinduse de a nu cădea sub strașnica răspundere la
care se vor supune cel înpotrivă următori.
=
E
Art. 1. Nimenea nu pâte să se neguțătorescă cu vingare de cărți,
cu tipografie, sâii cu
litografie, fâră a avea înti'adins vote datăde la stăpânire, și fără
a da chezășuire şi a se |!
îndatora prin înscris, că se va asemăna intru tâte cu rândueli
le ce s'aii hotărit.
|
Art. 2. Acâstă voie se va da numai la obraze cu
purtări bune, pătrunse de a lor

datorie, şi cu bune cunoscinţi de meseria lor,
E
.
o
Art. 3. La întâmplare de morte, moştenitorii obrazulu
i ce va fi dobândit acea voie, și
cari vor da chezașurile cerute, vor putea urma
asemenea neguțătorie s&ti meserie, stii să
dea altuia acestă voie ; dar într'amândouă aceste
întâmplări este de neapărată trebuința a
se reînoi acea voie de către Stăpânire.
|
Art. 4. Ori-ce manuscript, până a nu se da
la tipar, s6ii la litografie, se va supu
ne co-

mitetului censurei, și dupe ce se va cerceta
de cătr e acest comitet, autorul . nu
va putea
face nici o schimbare fără voia censurei, Tipogr
alul va fi r&spungător pentru, ori-c
e îm-

potrivă urmare.

Art. 5. Ori-ce carte tipărită, ori la tipografi
e, si

|

|

la litografie, trebue să aibă numele

autorului, stii și al librarului ce o va vinde;
asemenea se va pune la titlul cărţii și numele
editorului, prin a căruia. îngrijire și stăruire
se tipăresce, cum şi numele tipografului.
Art. 6. Ori-ce

carte se va tipări la tipografie, sâi
la litografie fără să fie supusă Ia censură, se vor lua tâte exemplarurile,
de către stăpânire, și tipograful se
va pedepsi cu lua-.
rea înapoi a volei ce i s'a

dat de către Stăpânire,

Art, 7. Editorul, autorul și lipografu
l sunt

A

datori a depune

la secretariatul Statului
un: exemplar din cartea ce se va tipăr
i, cinci la biblioteca națională, de
la St. Sava din
Bucurescă și duoă la biblioteca seslei din Crai
ova,

Art. 7. Tâte iâncurile, lăgile

și pacheturile : ce y or fi cu cărți
tipărite, -vonite din țări
“străine, trebue a le mărturisi la
graniță, ca acolo să se pecetluiască
cu plumb şi să le trămită d'adreptul la carvasaraua centr
ală a orașului Bucuresci, scă
la
cea de la Craiova.
Art. 9. Vameșii cei orânduiți la
graniţă, sunt datori ântâiii a fi
cu
tâtă luarea aminte
ca nici un colet-în
care va fi cărți tipărite să nu
pOtă trece fără a se pecetlui,
a raporta îndată la vama centr
al duoilea
ală din Bucuresci, sâii din
Craiova, arătând numele stăpâ
nului acelui colet, numele
cărăușului,

graniţa.

locul

de unde vine,

și diva

în care aii trecut
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Art. 10, Coleturile într'acest fel pecetluite, se vor descărca drept Ja una din duoă
vămi ce s'ati dis mai sus, cari sunt datâre, în 24 de câsuri să raporteze numai de cât la
secretariatul Statului, trimițând tot înti'o vreme copie, iscălită de proprietar, de catalogul tuturor cărţilor tipărite ce vor fi în colet.
Art. 44. Librerii sâii proprietarii cărților dupe voia ce li se va da, vor ridica de la
vamă coleturile cu peceţile de plumb, ca să le ducă și să le depue în magaziile lor, unde

Și

se vor despecetlui în fiinţa revisorului, carele va. adeveri îndată acel catalog.

Art. 42. Deca prin revisuire vor dovedi că în colet se găsesc cărți eari nu sunt trecute
în catalog, atunci acel colet se va face contrabant.

Axt. 13. Cărţile ce se vor trimite cu transit nu vor fi supuse la aceste reguli ce se a-.
|

ling de înfățișarea catalogurilor și de revisuirea cărților,

E

:

|

Ea

Art. 14. Cărţile cele cu totul oprite, se vor trimete iarăși peste graniță sub pecetea
secretariatului Statului și la a lor eșire nu vor fi supuse la nici o plată de vamă.
Art. 15. Fieși-care neguţător sii librar, carele va vinde cărți din cele oprite, sâui va
" Dăga în principat coleturi cu cărţi tipărite, fără să le mărturisescă la graniță, i se va în”
,
__chide prăvălia, şi "ŞI va perde privilegiul de a mai fi librar,
Statului,
secretarul
„Iscălit
B, Stirbeiti»

Asemenea măsuri sunt fârte împedicătâre

|

cărți prin librării.

aparițiunei cărților,

.

dar şi introducerel de

E

E

Neguţitorii străini aii provocat 6re-care îndulcire a art. 8 de mai sus, protestând con-

tra lui.

|

-

|

Tată jurnalul Sfatului administrativ care fu consecința veclamațiunei comercianților :
„cAstăqi la 28 Februarie, anul 4833. In adunarea Sfatului administrativ, luându-se în
Bucubăgare de semă jalba ce ai dat către secretariatul Statului neguţitorii librari din
lângă
pe
adăogat
,
extraordinar
suplimentul
vescă, în urma regulilor ce s'ai obştit prin
cărți
aduc
se
li
când
că
«Buletinul oficial» No. 4 al acestui următor an, gicând numiții
numai cu un chiritipărite din străinătate, vin într'un car însoţite și cu alte mărfuri, și

prin poștie,
gi, iar nu cu om intr'adins, și factura se trămite deosebit prin scrisori, sii
ca teancurile cu
şi așa nu are cine să mărturisâscă cărțile la graniță, făcând rugăciune
făcând de
vameșii
care
dupe
carvasara,
la
cărți să trâcă prin graniţă și să vie d'adreptul
să se
stăpânirii
scoposul
și
ca
şcire la censură, să mârgă revisorul a le vedea. Şi pentru
să li
librară
r
neguţitorilo
dar și
împlinâscă dupe duhul pentru care s'a alcătuit censura,
artica
hotărit,
s'ati
se facă pe cât se va putea mai mult totă înlesnirea întru a lor negoţ
cu coprinderea
colele însemnate mai jos de măsurile pentru censură, să se alcătuiască

ce

dupe cum s'aă puse vede, rămâind cele-alte articole întru tâtă a lor întregime .și tărie
|
|
|
blicat prin mai sus pomenitul supliment.
țări
venite din
cArt. 8. Tâte tencurile, lăgile şi pacheturile ce vor fi cu cărți tipărite,
și să le
plumb,
cu
pecetluiască
se
să
acolo
străine, trebue a le mărturisi la graniță, ca
Craiova,»
din
cea
sâiă
Bucuresci,
trămită d'adreptul la carvasaraua centrală a orașului
totă marfa la grastii spre înlesnirea .neguțitorilor ca să nu fie îndatorați a'şi descărca
cu pecepecetluite
se aducă
niță vor îngriji ca tencurile, lăgile și pacheturile cu cărți să
de
iscălită
şi factura
tea Stăpânirei locului de unde vor fi cumpărate acele cărți. Precum
librariul de la care se va fi făcut cumpărarea acelor cărți.» .
“cArt. 9. Vameșii cei orenduiţi la...»

.
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Urmdză

.

articolele 9, 11,42 şi 15, întocmai dupe cum
-sunt

Buletinului No. 4 din 4 Ianuarie 1833 ).

!

arătate

în

suplimentul

x

In Moldova censura este mai puțin împiedicătâre
de dre-ce G. Asaki, proprietar al tipografiei și 'referendar al scâlelor, posedând deplin
a încredere a Epitropiei şi a lui Kiseleff, ave mai multă
libertate, este supus la un control mult mai
ușor **).

Cu tâte dificultăţile censurei, Ion Eliad, care
nemulțămit de abonaţii Curierului
românesc încelasă de ducă luni publicaţiunea
«Curierului», anunță că de la 15 Martie
va reapare: .

|

Programa

|

Sa

la » Curierul rom.&

”

27 Februarie 1833.

«Mulţi din rivnitorii şi îndemnătorii a:
tot lucru ce privesce spre cinstea şi “înai
ntarea
- najiei, întristându-se până în suflet
de încetarea «Curierului» Vai atins
de acestă pa-gubă obștâscă ca de însăși a lor pagub
ă și n'a încetat îndemnând pe compa
trioţii lor a
căuta cu asemenea ochit la acest încep
ut folositor ce se intoemise spre
dește
ptarea nâmului
și care slujia

obștei ca o scâlă de politică, de
moral, și de literatură. 'Tot acești
doritori, gic, pe de altă parte nu ati incetat
a îndemna asemencă și tipografia ca să
se mai
însărcineze și în anul acesta cu
tipăr

irea acestei gazete, cercând că dâră
alergarea și sprijinivea românilor va întâmpina atât
ale sale cheltueli, cât și alte neap
ărat
e cheltueli ale
redacţiei.

„

“

|

Da

.
cAcâstă înfocare şi neobosită înde
mnare din partea atâtor bărbaţi
pătrunși de acest fel
de interes cinstit și obștese aducâ
na tipografia în stare a se vușin
a 6re-cum . de încetarea
sa, cu tâte că nu. mai 'avea nici un
migloc de jerlfire, a hotărit în
sferșit, nădăjduind la
vivna obștescă, a întreprinde iară
și a începe tipărirea lucrărilor
redacției «Curierului
românesc», |
|
Asupra acestei hotăriri a tipografie
i, redacţia are cinste a face
cunoscut obștei, că până
la 15 ale lut Martie «Curierul
românesc» iarăși, dupe o odihn
ă
de
ducă luni, va începe
drumul săti, dupe chipul următor
:
|
E
e
1) Formatul săi va fi dupe cum
i
se vede în acestă pr ogramă,
mai mărit cu o a patra
parte dupe cum a fost maj nainte;
.:
.
o
2) Faţa lui cea d'ântâiă
mai obicinuit

va coprinde o prescurtare
din cele mai intemeietore legiuiri și măsuri ce se
coprind în «Buletinul oficial;
|
3) O jumătate a acestei gazet
e, sii cele duoă fețe
din midloc v or fi hotărite pent
sciri din afară, de politică, împr
ru
umutate din alte gazete
străine, rusesci, franțuzesci, nemțesci şi monitorul otoman ;
|
|
| 4) Faţa cea din urmă mai
obicinuit se va îndeletnici
cu
artic
ole
șI varietăţi. Va coprinde încă
literale, comerciale,
din când în când și Gre-cari
articole ce privesc la o bună
îngrijitore și Stăpână de casă,
precum întocmirea odăilor
dupe comoditatea casei, mobil
rea lor cu bună orânduială
aşi cu gust, orenduiala
mesi la prânz şi la cină,
partea stăpâni de casă către
cinst
ele
din
6speți, orânduiala curățenii
și alte asemenea cuviinţe
și da-

—

*) Buletinul oficial, No.

.

14, Martie

**) Dim în anexă numele. pers
6nelor
Vel redactată tot de G, Asak
i
z

16

1533.

cul se trimetea între 1833
|
:

—40, Gazeta oficială a Moldo-

,
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torii casnice dupe care trăesce lumea cea civilisată. In acestă par te, cu vremea, se va pune
decă va interesa prenumeranţii, şi mezaturile și ving&rile ce se fac, spre sciința de obște,

Inti'acest chip va urma «Curierul» pe anul acesta și cu tâte că formalul lui se va mai
mări, dar preţul săi va fi ca şi mai nainte, adecă 4 impărătesci și 6 lei în capitală, iar
afară 4 împărătesci şi 12 lei. «Curierul» va eși tot de duoă ori pe săptămână, fiind datâre redacţia a da pe un an 96 numere, şi se va împărți regulat în diua eșirei, pentru
care, ca să lipsescă ori-ce fel de plângere și supărare, redacţia va îngriji a trimete foile pe

la fieși-care prenumer ant însoţite cu o condică unde va iscăli stăpânul, sâii cel orenduit
să le primescă,
«Fiind-că afară, nu se pâte pune la cale o acest fel de măsură, acolo unde cel puţin se
vor aduna până la 5.prenumeranți și se va însărcina unul cu primirea plicului, acolo re-

dacția se îndatoreză a le trămite cu siguranție.
îndemnul,

Redacţia, având

dovadă, că dupe pilda și

ocârmuirei să săvârșescă multe lucruri folositâre, cu cinste se recomandeză

și

râgă pe toți D. D. Ocârmuitori, ca unii ce sunt mai mult pălrunși de adevărurile ce pot
să aducă la luminare și fericire un norod, să bine-voiască. a îndemna

dar pe orășenii săi

spre prenumeraţia acestei foi, și a sprijini intemeiarea ei părându-le răi și 'supărându-se
ca nisce păzitori ai dreptăţii şi îngrijitori de bună -orânduială, de tot .lueru ce va putea
să dărapene acest început, precum deschiderea plicurilor și altele prin care se lipsesc cei
adevăraţi prenumeranți de drepturile lor.

“ «Păşirea spre desăvârșire a acestui aşegământ folositor spâzură de la rivna patrioţilor,
ca un lucru ce este al lor. :
«Cu cât prin aler: garea rivnitorilor, se vor îmulţi veniturile, cu atât redacţia mai mult
se pote întinde cu ţinerea a mai multor gazete străine, cu înmulțirea corespondenție, cu
mărirea foei și cu adăogarea conlucrătorilor ș. cl -

” «Sunt rugaţi ca cei ce vor dori a se prenumera, până la 10 Martie să bină-voiască a trimite redacţiei prețul aritat și să primâscă bilet de primire.»
.
E
Redactorul «Cui: ierului românesc.»

|

|

o

Până în Decembre 1833, guvernul Muntean “și-a

1,

Etad

publicat. lucrările

în «Curierul ro-

mânesc» și în «Buletinul» ce Eliad publică pe lângă «Curierul.» De la anul 1833, finea
lui Decembre, Buletinul lui Eliad ia un caracter cu totul oficial. In No. 62 al vechiului.
Buletin din $ Decembre 1833 se publică următârea:
«Programă : Dupe punerea la cale a guvernului s'a hotărât să se întocmescă un Buletin al Statului, sâii foie oficială, care puindu-se în lucrare sse dă în cunoscința obștei că a
" început a se tipări.
|
”
-

Acestă fâie va eși odată pe săptămână, Joia, dupe formatul ce se vede, până la sfârşitul
„anului acestuia ; iar pe anul viitor dupe trebuințe se vor da și de ducă ori,.

Ea se va împărți în duoă părți de căpetenie:
Partea administrativă și cea judecătorâscă;
Partea administrativă va coprinde puneri la cale ale guvernului, măsuri, legiuiri, orinduiri în slujbă şi înălțări în ranguri, r&splătiri și pedepse,
Iar cea judecătorâscă: întăriră-de judecăţi, mezaturi și sequestruri..
Pe fieș-care expediție pe la toţi slujbaşii se va trimite câte un exemplar, spre a lua cunoscință de tte punerile la cale ale guver "nului și măsurile ce se vor lua, și dupe care va

sci fie-care a se regula,

* -
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„Câţi din particulari vor dori a se prenumera la acestă fâie se va adresa la redacţia
Si
|
«Curierului românesc,».
Preţul prenumeraţiei pe un an va fi patru împărătesei.
,
Da
“Redactorul «Buletinului Statului.»
i

Sa

a

Ia. 6 Iulie 1833, Eforia sclelor publică
tinat scâlelor începătâre,

I,

Eulady

concurs pentru lucrarea unui Catechism des-

i

|

lată acestă publicaţiune, dupe Buletinul No. 25, de la data mai sus citată:
Eforia secolelor. «Intre învățăturile publice, ce după noua întocmire s'ată aședat în scâlele
începălâre, aflându-se și catechismul legei crestinesci,. Eforia scolelor a chibzuit a da în
mânile tinerimei, pentru acestă învățătură o carte alcătuită după cele mai folositâre
prin-

cipiuri, și fiiind-că o ast-fel de carte nu se află în limba română, Eforia
dă în cunoscința

publicului, că a hotărit un preţ pentru acestă lucrare și o dă în concurs
de acum până la
sfârșitul lui Decembre viitor 1833, adecă cine până la acest soroc va
trămite la Eforie
cel mai bun manuscris pentru învățătura catechismului, acela va dobândi
o medalie de
aur în preţ de 50 galbeni împărătesei.
a
Temeiurile pe cari trebue să se aşele compunerea acestei cărţi,
vor coprinde :
1) Datoriile omului ca crestin.
2) Ca mădular al societăţei.
|
3) Ca fiinţă cugetătâre și cunoscătâre de fapte moralicesci.
In cea d'ântâiti se va arâta dogmele legei crestinesci, se
va desluşi folosul trupese și
„sufletesc ce isvoresce pentru omenire dintr'aceste
sfinte învățături. .
In cea de a duoa se vor arăta temeiurile bunei veţuiri în
societate, adecă iubirea de
patrie,
paza bunei orândueli, supunerea la praviliă, şi
la cei-ce sunt
în lucrare și a le ocroti.
.
|
|

însărcinaţi a le pune
:

În cea de a treia se vor aşeda principiurile moralului
și se vor arăta datoriile ce are
fieși-care om în parte nu numaj a se depărta de fapte
rele, ci și a lucra nepregetat cele bune
spre folosul omenirei de obşte,
ME
Intinderea acestui

catechism să

nu fie mai multă de cât 25—30 c6le scrise
de mână,
sei de 8—10 câle de tipar. Stilul alcătuirej să fie
deslușit şi pe înţelesul tinerimei pentru
care se gătesce
accstă lucrare;

idiotismul limbei să se păzâscă întreg și
să se întrebuinţeze
diceră cât se va putea mai de obște cunoscute
; manuscrisul stii să fie curat și cu slovă
- citeță,
.
Autorii 'și vor adresa manuscriptele

|

către Eforia scolelor

neiscălite, ci numai

însemnate cu vre-un număr și cu duo litere 6re-care,
spre a se putea deosebi unul de altul ;
se .va insoți însă fieși-care manuscris cu
câte o scrisâre pecetluită în care se va
arăta numele și adresul locuinţei autorului.
”

La împlinirea sorocului ce s'a arătat
mai sus, adecă la sfârșitul anului
curgător, Efo„ria va da în cercetarea unei comisiuni

şi după ce se va alege dinti'ensele
S'aă arătat mai sus, se va da

manuscrisele ce i se vor trimite de către
concurenți,
unul care se va găsi mai potrivit cu temeiurile
care

de scire autorului ca să se arâte la
Eforie și să primescă
pentru r&splătirea ostenelei sale:<O medalie
de aur de 50 galbeni împărătesci.»
Atunci
manuscrisul se va da în tipar cu cheltuiala
din casa scdlelor, și se va aşeda îndată
în tâte
„se6lele începătâre
din principat ; iar cele-alte

manuscrisuri se vor da

sorile pecetluite când,se vor cere după
semnele lor».

împreună

cu scri-

—
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In Moldova încă se preocupaii de cărţile didactice.

G. Seulescu

publică

în tipografia

Mitropoliei, pe spesele Epitropiei, după jurnalul ei din Septembre 1832, «Gramatica

mânescă, sei observații guamaticesci asupra limbei românesci
gimnasiale.»

Seulescu

crede că este

cea âniâiii

gramatică

ro-

pentru sedlele normale și

moldo-românescă

(pag. VI),

credință ce noi astădi o scim eronată, „în Februarie 1833, Seulescu dedică gramatica sa
Mitropolitului Veniamin.
G. Asachi referendarul, la. 15 Mai i 1833, face către Epitropie următorul raport contra cărței de gramatică a lui G. Sculescu ::
„ «Dupe coprinderea art. 7 a regul. învăţ. sunt supuse cercetărei comitetului scolastie tote

manuscrisele care ati să fie de parados Ia elasurile publicilor scdle, după care cercetare, manuscrisul împreună cu socotinţa acelui comitet, afară de aceea a autorului, trebue a sesu-

pune C. Epitropie spre întărire și încuviințarea tipărirei acelui manuscris, De și cu neimplinirea” acestei rândueli, s'aă tipărit și sati dat la lumină “gramatica română alcătuită
de D-nu profesor G. Seulescul, totuși, întemeiat pe sus menţionatul articol și pe principiile care mă povăţuesc în dregătoria de referendar cu care mă îflu însărcinat, dupe cercetarea numitei cărți, cu ciuste supun din partea mea, următârea opinie:
«Nici un lucru nu interesză în deobşte o nație ca limba, având asupra ei drit de
proprietate până și aceia care nu ati alta nimica. Din care urmeză,

că gramatica spre a fi

a naţiei, trebue să se întemeeze pe firea limbei şi pe regulele practice ce sunt într'ensa și
pe care dătotia

gramalicului este a le culege

și a le orândui în sistemă lămurită.

Ipote-

zuri, iscodiri și idei particulare a le autorului nu pot fi regule, iar alcătuirea cuvintelor
nouă este iertată a se face cu cumpătate și la nevoie neapărată.

“<A

.

supune limba la o sistemă străină, cu de-a sila a o îmbrăca în forme clasice. numai

pentru dragostea maicei de la care se trage, este o tiranie filologică mai grea a se stator-

" nici decât acea politică. Dupe acesta, cu vie părere de 'r&ii cunosc că autorul gramaticei,
al căruia talant

filologie îl preţuesc,

la alcătuirea ei nu ai luat

în băgare de

sâmă

cu-

vintele sus arătate, şi că hotărind a reforma limba după a sa idee, asupra regulelor simple
aii ţesut atâtea paradoxe, în cât acea carte, menilă a orândui regulele limbei, coprinde în
sine felurite stihii, carele vor aduce nemulţămire, descreditare și ură asupra institutu,
lui în al căruia sin s'aii născut.

«De prisos ar fi a intra în acea cu amănuntul
şeză asemenea neincuviinţări, mai fieși-care

arstare a tutulor cuvintelor ce înfăți-

filă le coprinde, atât în textul romanesc; cât.

şi în acel românesc.
«După

asemenea luări aminte, socotința mea este, că acestă gramatică nu pote fi ren-

_duită de carte elementară pentru scoli, ce, pentru că se află tipărită, s'ar putea îngădui
ca o disertaţie filologică și sistemă particulară a autorului, iar pentru interesul învăţătu-

rilor, care D. Seulescu a arătat dovegi de rivnă, să fie D-lui însărcinat, cu împlinirea
art. 77, a face un extract din a sa gramatică cu trebuinciosele îmbunătățiri, care alcătuire
simplă să răspundă la scoposul bine voitor a C. Epitr., de a înlesni învățăturile, fără a
urgi din acesta vre-o colizie primejduitâre sporului şi cinstei acestui institut»
«Sănătâsele vederi

ale lui G. Asaki

capul locului, literatura

despre

cultivarea limbei

române ai scăpat din

românescă din Moldova, de direcțiunea greşită în care ai cădut

mai apoi în Transilvania -prin exagerările latinistice, Epitr; a pus următorea resoluțiune

:
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pe escelentele raport de mai sus al lui Asaki: «Fiind-că acea disertaţie filologică nu pâte
a se iatrebuința de gramatică spre învățătura tinerimei, precum autorul stii a cunoscut'o,
îndatorându-se ca să alcătuiască o gramatică cu regulele simple ale limbei nâstre, până
atuncea se va paradosi manuscrisul îmbunătăţit de Epitropie, asemenea poruncindu-se și
prof. scâlelor ținutale, care să se ferâscăa paradosi acea disertaţie filologică abătută de
la acel adevărat scopos 9»,

"20 Iunie 1833. |
„” Afacerea gramaticei lui Săulescu a revenit în 9 Iulie 1833, inaintea comitetului scolastic, cu ocasiunea tipărirei părții a I-a. Prin jurnalul comitetului scolastic sub No, 5, |

se vede că G. Asaki nu a adoptat nici acestă parte a Il-a' «Alcătuită pe principiile celei
I-a,... de şi mai măsurată la stil. Asaki n'o primesce pentru clase, ci pretinde, cum s'ait

hotărit: un estract din partea I-a și un estract din partea a I-a, când se va face a Il-a

ediție. Duci membri însă din comitet, anume

Vasile Fabian și Economu Constantin, sus-

țin cartea lui S&ulescu : «Dupe cercetarea ce ati făcut cu deamăruntul

părții a II-a sin-

tactice, ati aflat'o, și dupe' însușirea regulelor limbei românesci și dupe stil, asemenea du-

pe cătățimea a t6lă materia, potrivită cu însușirile limbei şi cu

trebuința

scoli, precum se aretă atât în estractul prescurtării, cât și în seara intregei

cerută pentru
materii,

în-

semnată la începutul gramaticei, din cari profesorii cu înlesnire se pot povăţui
a da ântâiii o generalnică idee de cuprinsul sintaxului ș'apol a urma cu speciala paradosire
*),»
E

Deja în 1 Iunie 1833, G. Săulescu şi V. Fabian, ceruseră prin suplică
Epitropiei tipărirea manuscriptelor lor (Fabian: geografia și gramatica latino-română;
Stulescu: retorica

cu elementele logicei pe scurt și estract din gramatica

românescă),

Ambii profesori gie

că pentru a se statornici
uri regulat și grabnic curs al învățăturei, cea. d'ântâiii trebă
este
“tipărirea grabnică a cărților şi propun ca să se adune comitetul
câte-va dile pe săptămână,
în cesurile afară de ale paradosului (4—6), ca- să cerceteze
manuscriptele 'cu ori-câți
membrii vor fi presenți, fiind de faţă și autorii pentru
a'şi susține opera. Epitropii : Mi“tropolitul Veniamin și Mihaiti Sturza, hotărăsc că
comitetul scolaslie să se adune Duminica și Joia spre a cerceta manuscriptele.şi a raport
a ***),
*

Iată principalele opere tipărite în anul 1833
în țările române : *
- Dialoguri franceso-române, de Gr. Pleşo
iamnu, ediția IL-a ;
- Gramatica practică franceso-română,
de Gh. Vida, [Buda] 3
Poveţuitorul tinerimei către adevărata,
şi drepta cetire, de

[Braşovul ;

a

|
" Abecedar moral şi religios cu stamp
e, de Gr. Pleşoianu ;
Cele d'ântâiii cunoseinţe, ediția
II-a, de Gr. Pleşoianu ;
Catalogul cărților din librăria lui
Iosif Romano, [Bucuresci] ;
Abecedar rom., a I-a ediţie, de
Gh. Săulescu 3

|

*) Dosarul No. 21 curent,
archiva Statului,
*%) Dosar No. 21 curent,
pag. 100, Arch. Stat,
**%) Dosar No, 21, Arch,
Stat, pag. ror,

Dascălul Gh. Lazăr,

N

—
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Gramatica românăscă *), sâii observaţii gramaticeşci asupra limbei vomânesci, pen

|

-tru secolele normale şi gimnasie, partea I-a etimologică, partea Il-a sintactică.
NB. Partea III-a prozodia limbei române şi versilicația,, apare . numai îîn 'anul următor

1834, de Gh. Sâulescu, [lasi] ;
„Despre vestita comelă a anului 1534

şi despre sistema sorelui, traducere de lon Si-

bineanu, doctorul cavantinei şi a politici Giurgiu. (Buda) ;
Alese şi frumose istorii morale. (Braşov) ;

-

Leonat beţivul şi Dorofata femeea sa, poemă. |Bucurescă];
Oglindă omuluă celui din întru cu 4 10 stamnaje, editor Stareţu Dommcţian. (Monastirea
Nemţu) ;
Impărțirea de grâi a Sft. Ion gură de, aur,
Grigorie. (Buzăii) ;

traducere din greceşce de Mitropolitul

Triodul, Mitrop. Veniamin. (Monastirea Nâmţu) ;
Puţul Sfe. Ion guvă de aur. (Monastirea Nemţu) ;
„_
'Theofron sâii îscusitul sfătuitor, pentru neiscusila
Campe, de lon Peodorovici. (Buda);
-

Octoih

tinerime,

|

traducere dupe LH.

cu catavasier. (Sibii);

Orânduiala slujbei la Paşci, etc. Mitropolitul Veniamin. (Monastirea Nemţu) ;

„Engolpion de aus, edițiune nouă, de Gr. Pleșoianu, (Sibit) ;
Molitfelmie bogat. (Sibii);
.
Acaftister, dem ;

-

Liturgie, Kesarie, episcop: Buztu, (Bucuresci) ;
Codică civilă sii politicâscă a Principatului Moldovei. (laș) ;
Alexandria săi viaţa luă Alexandru (Braşov) ;

Psaltire. (8%, Brașov);

22 pentru

Ale bă Iosif Monaluu Brienie. cuvinte

4 coderea Sf.
pur

Du

din - limba

„o
elină, de Mitropolitul Grigorie. (Buzăii) ;
Descrierea bdlei vărsatului mare, Doctor Zissu Conofau. (Bucuresc)) ;;
Canânele soborului mare din 1833. (Blaju);

Proiecte de legi pe 1833. (Bucuresci) ;
In acest an continuă a apărea «Curierul românesc» (Bucur esei),
(lași), «Buletinul oficial al Valahiei și cel al Moldovei.»

«Albina românescă
-

*

Din. respect cultural inregistrăm continuarea tipogvafiilor de care am făcut menţiune _
1,
în anul trecut. :
Sturza,
Mihail
de
Frumâsa
Monastirea
la
ridicat
mausoleii
un
este
Lucrare artistică
în 48 Martie 1833, tatălui săii reposatului Grigorie Sturza. Acestă operă artistică a fost
_ descrisă de G. Asali într'o broșură în 40 de 7 pagine, cu titlul «Mausoleii» tipărită la institutul Albinei în laşi,

|

.

E

.

Desemnul progresâză în Bucuresci sub Valştein şi în laşi sub Adler,
*) Acestă carte a fost tipărită cu banil scâlelor dupe jurnalul epitzopiet scâlelor din Septembre
1532. (Tegi prefața eramatiec, pag. 4)

2
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La 1833, se întrunesc în Iași câți-va doctori și constituesc o societate pentru sporirea

sciințelor medicale și naturale în Moldova *); Despre acâsta avem a vorbi în anii viitori.

In August 1833, Rusia, dupe întervenirea lui Kiseleff, decoreză pe următorii doctori
din Muntenia : *
,
Marsil
|
|
Echsarch
Gusi
Sa
„_
Yeodosie
Alexandridis
Fierari
Bubuchi
„Vasilache
Ioanis
i
Tischler
Serafim

|

„Ştefan

Șpor |
Arsache

„

Spiţerul Raimonte, şi afară din acestia lui Dumitru Ceapă, medalie de aur pe panglica Sfin„tei Ane”)),

- Forte considerabil este.deja numărul doctorilor cari în
1833 sunt

__misia doctorescă din Bucuresci,

recunoscuți de co-

DR

|

«Cinstita comisie doctorescă
din oraşul Bucureşci îndreptând către redactorul «Cumie.
rului»
următârea adresă, prin listele următâre arâtă
numărul şi numele tuturor docto-

rilor şi hirurgomamilor ce se află în anu! 1833
în tot Principatul țării

Rumâneșci prin
deosibite judeţe și punturi de carantine. In
lista doctorilor cei cari se însemneză cu sem“nul acesta

* sunt și hirurgi:

-

„

Dommule redactor,

«Fiind-că în lista de doctori diplomați, cari s'a
obștit atât prin

gazetă cât și prin Buletinul oficial, s'a văJut multe nume schim
bate, iar alții din asemenea doctori 'nein
sem„nai
într'Ensa de loc ; acâstă comisie spre

îndreptarea aceștii scăpari din vedere,
râgă pe
acestă redacție, ca la cel mai ântâiii numă
r de gazetă și buletin ce va urma, să
se tipărâscă de isnâvă numele doctorilor, cari
prin alăturata cu cea pe lângă acest
ă listă se
arctă :
a
Catalog

al

doctorilor

în medicină

NUMELE
,

"

D. Petre Ferari ,
PD
» Ioan 'Țucăr DI

» Mihail Hristari .

» Constantin A. Filitis*

» Georgie Grunai* ;

n GQ. Alexandria *,

A. Asachi

|
-

a
|

,

PR

.

*) Vedi discursul Logof. Ghic
a, din 1$ Martie
**) Bulctinul No 39; din 22
August 1833,

Ă

torat

„+ | In Pavia. . |
2 Herlengen.

e

i

>» Pavia.

.

Hala,

-,

.,

„ Gâline .

el

ae

„| Focurile unde stati careau

|

4 Tena .

Hala,

,
. |

1806
.

,

|

e

1797
: 4799

0 Î

1S45, în Foia pentru minte,
pag. 129
"
3

1808

1809
1809

ag49

acelaş an,
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"Catalog

al doctorilor în medicină
Locurile unde s'aii

NUMELE.

-D. Teodosie Gheorghiad.

„S. Vreton,

.

„Rast.
» |. Serafim .

.

doctorat

.

In Hala.

torat

....

1814

„Paris.

.

1814

e...

» Pavia.
„ Paris.

.
.

1814
1815

„ Pavia.

.

„ GQ. Papadopulu .
„A. Masi,
. . .,
„A. Carazisul .'. . .
„ Antonie Paleologul .
„ Joan Maier
„ G. Estiotul
„ C. Laivel ,
„ N. Gusi.
„ Georgie Papa. . . .
„ Nicolae Picolo .

1815

Paris. ,
„ Viena, .
> Pia.
. .
„ Viena. . ...
„Paris. . .,
» Virţberg .
„Pais.:.
..
„ Vitemberg. .
„ Piza .
-

» G. Franţi.

em.

„Piza.

„D.Paţura *.
„ Vasilie Formion.
- Petru Veron * .
„IL. Seveni .

cc
cc...
. . „.. . . . . . ..
!
PA

„
„
„
„

. .

Vremea în
:
care s'aii doc-

cc...
,

= Mavrichie Deţ

*

.

» Pesta.

Catalog

., . .|

Paris. .
Paris.
Minhen ...
Pesta.
.

.

1822 1824
1825"
1896
1827
1897
1898
1828
1829

1830
1831
1834
1831
1831

1833

al hirurgomamilor
Vremea-când

Locurile unde aii luat
ai luat diplodiplome

NUMELE
+

. .
..

mele

In Ermanstadt .
„ Pesta. . ..

.-.
.

.
.

.
.

„ Stefan Basiliu .
„ Iosif Sporer. .
» Villem 'Ţigler .

.

„ Viena. . . .|
„ Viena... . .|
„ Klauzemburg. |

„ Hristian Venert
„ Iosif Olert

.

„. Berlin
„ Viena.

D. Mihail Craus.
„IosifBraun ,

„ Ignatie Navara .
„
„
„
„

Daniil Homer
Ioan Binder.
Tadei Navara
Iosif Milauer.

i.
.
„ Ledeng. . e,
cc...
„ Vazarel, .
”
» Carol 'Ţecheli .

.

1805
1807
1807
-1809
1809

„ Clauzemburg. |

1829

Clauzemburg.
Clauzemburg.
Clauzemburg.
Clagenfurt. .

1829
1829
1830
1830

„
»
„
„

.
.
.
.

,

117174
1804

„ Pesta.
„ Pesta,

«
.

„ Clauzemburg.

1831
1832.
1832

>

Din respect cultural avem de înregistrat, la 1833, Decembre, organisarea de Ion Eliad
și Câmpineanu, a societăţii filarmonice. Contormându-se publicaţiunei logofeției trebilor
bisericesci, publicată prin «Duletinul oficial» sub No. 50, de la 2 Noembre 1833, relativă la institutele private, Câmpineanu și lon Eliad, adreseză Eforiei sclelor următorea

—'256 —
adresă, care de și este datată de la 19 Ianuarie 1834, are locul aci fiind-că
se refâră În o

instituțiune născută în anul 1833,
'

Tată adresa în cestiune :

|

..

«Povăţuit de însciințarea C. Logofăţii a celor bisericeșci, publicată
prin «Buletinul ofi„cial» sub No. 50, 2 Noembre, 1833, jos însemnaţii ati cinste a
aduce la cunoscința cinstitei Eforii, că scâladă musică vocală, dă declaraţie și literatur
ă, întocmită dupe învoirea
dorința și ajutorul a mat multor obraze, are a se deschide
la 20 ale acestei luni. Spre
” sciinţa cinștitei Etoriide scopul învățăturilor acestei
scoli, de profesorii ai, şi de mersul
„ învățăturilor, jos însemnații, alătură cinci foi «Curierul
românesc» de sub No. 74, 7 la-

“ nuarie 1834.»
i

ÎI

*) Arch. Stat, Dos, No, 1.9
36,

(Iscăliţi) : Câmpineanu, 1. Eliad (cu litere).

|

CAP.
ANUOIL

VI.
182384

Anul 1834, este de o importanță mare nu numai în istoria. nâstră culturală, dar şi
- prin faptul, că ambele țără reintră în posesiunea Domnitorilor proprii, prin numirea la
” tronurile lor, a lui. Mihail Sturdza:in Moldova şi a lui Alexandru Ghica în țera Muntenâscă. Ori-cât protectoratul Rusiei face anevoi6să domnia acestora, nu mai puţin r&spunderea morală pentru mersul trebilor și mai cu s6mă a culturei naționale revine Domnitorilor români.
Din capul locului trebue să mărturira, că și M. Sturdza și Alex, Ghica, în primii aani
al domniei lor, ba Ghica și mai îndelung, a rămas în fruntea curentului naţional culiu-

ral, unul ajutat de G. Asaki şi celalt de Petru Poenaru...
Anul 1834, este ann de reforme şi de. îmbunătățiri însemnate în ramul scolar, Se
creează în acest an primul institut în Iași pentru educaţiunea fetelor.
Seminarul de la Socola închis şi părăsit după arderea localului din causa manutanţiu-

nei şi a spitalului militar .rusesc acolo aședate, se redeschide.

Se aduc profesori din Ar-

deal, între cari Eftimie Murgu.
|
In Muntenia se înainteză lucrări pentrn reor ganisarea seminarului din Bucuresci, prin
transformarea scâlei bisericesci atât de nesuficientă de la mânastirea Antim.

Se încep lucrările pentru viitârea Academie Mihăileană din Iaşi.
Se trămit primii tineri stipendiști din Moldova la studii îîn străinătate,
etc.
„Vom vedea acestea tâte mai la vale.

MUNTENIA

Pentru cheltuelile sedlelor în genere, Eforia a cerut 350.000 lei prin budgetul proiec-.
tat pe anul 1834.
a
"
„ In Ianuarie 95, acest an, Eforia a încheiat jurnalul No, 45, *) prin care
c
hotărasce a se
introduce în colegiii 6 clase de umanidre, adecă 9 mai mult decât în anul trecut.
-%)

Dosarul'No,

73.

i

.
-

.
:

|

9

Cu jurnalul acesta se dispune, ca pentru clasele cele noue a V-a și a VI-a, să se alegă
dintre scolarii cei mai buni ai umanidrelor III-și IV, ast-fel că pentru cl. VI s'a ales câți

va scolari din cl. IV,
a III-a.

şi anume 24 de elevi, *) iar pentru cl. V

s'aii ales scolari din cl.

Programul reorganisat coprinde în cl. VI-a :
Sintaxa limbei latine, de profesorul Hil. Sintaxa limbei elene vechi, de G.. ISnid. ,
Limba francesă, de C. Aristia.

Aritmetica coraplectă, de G. Popp.
Româna şi retorica de Simion Marcovici. | 7
.
|
Prin jurnalul Eforiei No. 46, se suprimă din program limba grecă vorbitore.

Se adaugă un repetitor la colegiii, în Ianuarie 27, (Jurnalul Eforiei No. 48, Dosarul
No. 67).
|
|
Prin jurnalele Eforiei No. 329 şi 571, (dosarul No. 73), se institue un sub-director al
gimnasiului *) cu 400 lei.:
CE
„In Aprilie, după jurnalul Eforiei 155, (Dosarul 73), Eforia urcă 16fa profesorului de
aritmetică din colegii la 500 lei, dându-i-se şi predarea geometriei. Lefa profesorului de
“algebră Dimitrie Pavlid, se urcă la 800, dându-i-se și trigonometria, ce se
cerea de Poenaru. L&fa directorului Poenaru este 1.250 lei pe lună. In Noembre se adaugă
200 lei.
*

.

Eforia dispune prin jurnalul din Maiti, ca pe viitor examenele “generale
. să se facă la
finea lui Iunie, împărțirea premiilor la St. Petru şi vacanţele să dureze
Iulie și August.
La 20 Iunie, dupe jurnalul No. 305, se hotărasce a se face concurs
intre scolarii clasurilor de umanidre și a li se da testimonii dupe gradul ce
va avea fieşce-care.
După porunca superidră, prin jurnalul No. 178, (Dosarul
No. 98), se dă pe tot anul o
subvențiune de 500 lei scolarului Panaite Petre
|
*
Ţ

-

.

a
* vu
.
.
Nu aflăm aprâp
.
.
e nici o prefacere la scâlel
e din Craiova, ” nici
la seslele judeţene. .
Dâră se adaugă

în Ianuarie, prin jurnălul Eforiei No. 17, (Dosarul
73), 100 Lei la Icfa
de 300 a profesorului de desemn.
a
po

La 29 Ianuarie 1834,

,

7

se încheie

la Petersburg tratatul 'dintre Rusia
și Turcia, prin
care acesta din urmă aprobă reglementele
organice ce'și dăduseră Principatele.
In urmarea acestui tratat
, Ruşii deșârtă Principatele și se
nu

*) Intre scolariy aceştia afli
m pe Alexandru Orescu Ion
Ghi ica
nescu, I6n Florescu, etc,
*x ) Aces
4 !
i
t sub-director a deve
:
niti may apoi hi censor al cole
giului.

Dimitrie Brătianu, Scarlat Voi-

— 259—
La ocasiunea plecărei lui Kiseleff din Iaşi, *) s'a dat un banchet la care a cântat musica

- miliției, iar sera nobleţa țărei “I-a. dat representațiune la teatrul Varietăţilor, incredințând
dirigerea serbărei D-lui Aga G. Asaki.

S'a jucat o piesă de ocasiune intitulată: Servarea păstorilor moldoveni, cu cântece și
- danţuri. cAlbina» gice, că acestă piesă infăţoșa slava oştenâscă a.vechilor moldoveni, neno-

rocirile de cari acestă ţără ati. fost certată adese-ori, facerile de bine ale noului aşegământ
“şi mulțămirea locuitorilor pentru bunul lor ocârmuitor.
Piesa a avut succes, dar Kiseleff n'a asistat la repr esentanţiune.
|
D-șorele Aristia Ghica, Maria Cantacuzino și Ermiona Asaki, împreună cu părinţii lor
ati depus în logea Plenipotentului o cunună de dafini, de flori nemuritâre și de frunge de
măsline. Aceslă cunună a fost adusă apoi lui Kiseleff de o deputaţiune compusă de Vor-

nicii Constantin și Lupu Daly șși Post. N. Canta și Î. Ghica. Musica piesei fu compusă de

“Elena Asaki.

o

N

"Din ţeră plecară candidații. de domnie M. Sturdza și Alex. Ghica, pentru a'şi primi în
- vestitura la Constantinopole. Examenele de iarnă trecură mai puţin băgate în sema din
causa preocupațiunei societăţii la ocasiunea noilor Domoii. Totuși Eforia în Bucuresciă

Epitropiaîn ași 'şi dai tolă silința ca să ducă mai departe

și

lucrarea începută.

Noul regulament pentru întocmirea de seminarii dise pieparande (dupe pilda din Ardeal) pe lângă Mitropolie și Episcopie se întocmesce de Eforie, dar devine lege numai în
2 Noembre 1834.
|
|
Dăm în anexă **) acestă lege, care se născu în urma legiuirei pentru seminarii, pro|

topopă şi preoţă.

Principalele disposiţiuni ale «Regulament ulată pentru învăţăturile în seminarii şi ţimerea lor în bună orenduială,» sunt cele următâre: Seminariile cuprind patru clase:
In clasul 1, se va invăța: citirea, scrierea și începuturi de gramatică și de aritinelică.
Pe lângă acestea se va începe și se va continua în cele-alte duoă clasuri următâre învățătura cântărei Disericesci asemenea şi tilcul Evangheliei care se va face în tâte Sâmbe-

tile dimineța asupra Evangheliei ce se citesce in următorea Duminică.

|

“- Clasa I-a se consideră ca un clas preparativ.
In clasa Il-a se vor preda stilul scrierei cu aplicarea regulilor gramaticesci, elem. de
geogralie, catichetică, adecă deprinderi in compunerea de cuvinte (cazanii), compleclarea
studiului aritmeticei, agrimeosura, legile relative Ia juraţii satului.
" Clasa III-a: Teologia dogmatică și morală, chr onologia şi ist. bisericescă, celirea cu în-

țelegere, în ore libere, a S-tei Scripturi.

Clasa IV-a: Teologia păstorală, corespondința parochială, ţinerea registrelor relative la
parochie, câte-va lecţii de vaccinaţie, medicina veterinară şi fisica populară, făcute de doc-

„torul oraşului şi continuarea lecturei cu culegeri a S-tei Scripturi.
Administrarea seminariilor este lăsată Mitropolitului și Episcopilor

Ă

“numesc profesorii dupe budgetul alipit la Regulament.

*) Albina români Na. 36 diu 12 Aprilie 1834.
2%)

Vegi anexa

la acestă pagină.

respectivi. Aceştia

|
Ec

Ş

Za
Unul din profesori va fi și inspector al sc6lej.
Cheltuiala internatului (20 intern) şi a profesorilor se urcă la 32 mii
şi 500 lei. Nu„mărul internilor, se pâte.adăogi. : .
Sunt la secțiunea a IV-a arătate disposițiunile relative la examene
. Este un examen de
fie-care an și la al patrulea an se dă scolarului un atestat general
.
Se dispune de a nu se.ma! face preoți peste 4 ani de esistenţa
sclei, de cât dintre ab-

solvenţii seminariilor.

E

Aa

i

O fârte frumâsă disposițiune a acestei legi decretată în
Noembre 1834, este aceea de
la art. 16, Aci se pune obligaţiuni tuturor: preoților
eşiți din seminariiă și numiți parochi
pe la sate să țină acolo scâlă în care să înveţe copiii
tuturor locuitorilor : cetirea, scrie„rea

și patru operații.

e

să

a

„Prin regulamentul seminariilor preparande
legiuitorul tinde să facă din preot un important factor cultural. Preotul va sci nu numai
cele ale Disericei, dar a pulea și vacei-.
na, va avea cunoscințe și de veterinărie, va cunâs
ce fisica populară spre a combate preju„ decăţile de farmeci,. năluciri și alte păreri
deșărte, Preotul va mai învăţa și arpent
ajul,
ca să pâtă împăca pe locuitori de la cârla de
moșii.
Prin art. 16, repelim, seminariştii mai

satul lor, . -"

tineri preoțiți sunt datori

Sa

să țină și scolă în

Ia acestă scâlă se va preda cetirea, scrierea
şi cele patru lucrări ale aritmeticei,
Locuitorii din sat sunt obligați a trimite
copii la asemenea scolă;
Admirabile intențiuni, dar câte din ele
ş'ati realisat ?

|

Administraţia semibariilor a rămas dupe
art..7 sub Mitropolie și, respective,
Episcopii. Eată una din causele nepropășirei
acestor institute. .
|
„Din moment ce legiuirea ce am
adus mai sus, la art. 14, dispunea
că dupe8 ani de
funcţionare a seminariilor preparan
de, nu se vor mai hirotoni de cât
absolvenţii din aceste
„seminarii, Mitropolitul și Episcopii,
cu

puţine excepțiuni, aii vădui cu
ochi ră asemenea :
scoli. Acesta cu atât mai mult cu cât într
eţinerea seminariilor a fost lăsată pe chelt
uiala
Mitropoliei şi a Episcopiilor din

taxelece se preleva de la preoţi
și diaconi, apoi impuţinarea acestora era supărăcidsă prin
faptul că scădeaii veniturile marilor
prelați.
|
a

| Personalul seminarelor. dupe
regulamentulde sus, consta
inspector și un econom,. Un
seminarii cu un asemene a

32.500. Cu 40 de interni,
49.100 dupe budgetul
anexat
noi mai sus,
o
A

din patru

profesori'un
,

la regulament

și reprodus de

personal. urca la. suma de lei
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.

Eală programa intocmită pe cluse, dile și ore:
Impărţeata

înv &țăturilor

pe
şi

ani, cu cercetare

de

ceasul

de

numâ&rul

profesorilor

predărei
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Exerciţii geramaticesci «oa
e ea a + [in tâtegilele| 9—91/|
-—
Geografia. . .. .
ia]
MI. i Dif —il|
—
Continuaţie din aritmetică şi ceva
c
cunosa Ii

C.

"“cinţe de măsurarea locurilor și de legiui-|

|

-

|amiagt

-

rile ce sunt atribuţiile juraţilor satului. . | L. M. V. [91/„—11|:
|
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IHronologia din istoria românescă . . ..|

LMV. :18—9/]
AL.d. S. | .—

Tilcul Evangheliei. ... s.a
Cetirea S-tei i Scriptură cu înțelegere,îiîn c6-
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Cântarea bisericescă , .. . . . . .
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“"Peologia' păstorală. . . . . |

„C.. | Corespondenţe și ținerea registrelor în slujba hisericescă.
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D. | Vaccinaţia, medicina veterinară, de. fisica
.
„populară. Continuaţie de cetirea St. Scrip/„—12|
qilele[9t
tâte
ln
„
e
ee
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Vâte stăruinţele puse de Eforie sunt paralisate de unii din prelați, așa "că seminariile
proectate încă până a nu se întârce din Constanţinopole Domnitor ul Alex.. Ghica, nu se
pot deschide nici dupe întorcerea Domnitorului,

anul viitor,

'

în urma

iosistenții

acestuia,

de cât în

:

—
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Alexandru Dimitrie Ghica, în 10 August,

cu

ordinul

No. 24, se

vede

silit a impula

Mitropolitului şi Episcopilor intârdierea ce aă pus până âcum de a organisa seminariile
preparande și le ordonă să'i raporteze despre lucrările săvirşite până acum.
Iată acest act important din istoria seminariilor din Muntenia : «Noi Alexandru Dimitrie Ghica VV.

Cu mila lui Dumnegeii Domn al totei (gri Românescă
Regulamentul întocmit pentru "seminare, protopopii și preoții

„rire de la 24 ale trecutului Aprilie, urmeză negreșit a se fi luat

|

-

luându-și legiuita intămăsuri pentru aducerea

intru îndeplinire săvirșire, căci o întocmire cdată ce se legiuesce
nimic nu” p6te stângini
punerea în lucrare ; de aceea, S-ta Mitropolie şi Episcopiile
fiind pătrunse de sânțenia datoriei lor ce sunt puse asupră-le urmeză a se fi îndeletnicit
cu tâtă osârdnica silință spre
înfiinţarea seminariilor dupe temeiurile aședate.
|
|
lară acum este poftită să ne dea în grabă o curată desluşire
de pregătirile ce se'vor fi
făcut atât din parte-i, cât și din partea fiesce-cărui Episcop pentru
încăperile trebuincisse
ale seminarelor și pentru temeiurile pe.cari ati a se organisa
învățăturile într'ateste se“minarie.
2
Nefiind Domnia Mea la induoială că în şese luni de
când s'aii dat la lumină acâstă

le-_giuire se va fi făcut obiectul celor mai cu denadinsul
chibzuiri, iară Domnia Mea aflân- du-mă doritor pentru întemeerea aşedămenturilor, suntem
datori a priveghia pentru strajnica pază a 'celor ce se legiuesc, și pentru aducerea
lor întru desăvirșire, 6ră mat-cu sâmă
a îngriji cu străjaicie și a înlesni clirosului în
tot felul înaintările învățăturilor celor ne-

preciuite, ca să se hrănâscă întru densul pilde vii
de t6tă înțelepciunea şi să răspundă la .
nădejdea ce este în norodul a aștepta de la duhovnices
cii săi Păstori,
*
(Semnat), Alexandru Ghica VV.
A
Ministru Logofeţiei trebilor bisericesci, B. Stârbeiii,
No. 24.—Anul 1834, August 10.»
|
%*

Incă nu erati deschise seminariile prepa
rande și Epitropia se

gândea'cu drept cuvânt ce
josnică nivelă culturală se va putea dobândi
din acele scoli, cu'o programă atât de redusă,
Cu mult superisre erati studiile clericale din
Socola, incă de mai "nainte vreme. Petru
Poenaru împinge deci Vornicia bisericesc
ă să se înființeze un seminarii mai
înalt pe
lângă Mitropolia din Bucuresef. : In Noembre 1834, Vornicia bisericâscă,
dupe ce luă avisul părinţilor episcopi
ocârmuitori ai S-tei Mitropolii (scaunul Mitropolit
an era acum văduv), asupra unui proie
ct delege
pentru intocmirea unui seminariti
central la S-ta Mitrepolie, de învăț
ături complimenlare,
ceru în 12 Noembre, cu anaforaua No.
2.585, la Domnitor, autorisarea să”
supună desbaterilor Adunării obștesci, dupe
ce Sfatul administrativ extraordinar
"l-a
aprob
at.
Dupe acest proiect ce dâm în anexă
) seminariul 'ce se va înfiin
ja la Mitropolie sub
numele de central va fi pepiniera
gradurilor înalte elericale,
Iată programa acestui seminar :
Vor fi 3 clase;
A

*) Vegl anexa

la acesti pagină,

— 263 —
Clasa 1: Retorica bisericâscă (cuvinte dupe modelul S- tului loan Grisostomu, Grigore,
Vasile, etc.), istoria sfântă, ermineftica, elementele limbei latine.

Clasa II: Retorica, pravila bisericescă, istoria univer "sală cu aplicațiune la istoria bisericâscă, limba latină ;
.
Clasa III: Retorica, pravila ț&r ei, pedagogia, elemente de fisică.

Va fu un examen pe fie-care an și dupe al ÎIl-lea an se va da o diplomă.
„Pe lângă acest seminarii se va ține un internat de 12 bursieri.

Numai în anul următoriii 1835, obştesza Adunare

aprobă o nouă

legiuire și Alexan-

promulgă legea acâsta, comu-

dru Dimitrie Ghica Vodă, în 27 Maiti,; cu ofisul No. 282,

"nicând'o Departamentului trebilor bisericesc.
*

.

In vedere cu aplicațiunea regulamentului scdlelor muntene, Eforia în loc de a organisa,
cum se face în acest an la Iaşi, o sclă specială pentru crescerea fetelor, se mulțămesce
de a subvenţiona pensionatul privat frances al D-nei Vaillant. Pe 1834, acest pensionat.
___primesce 6.000 lei în loc de 3. 000 lei câţi eraii prev&duţi în budgetul acestui an. Se vede
„că acestă scâlă era bine patronată de societatea mai al6să bucureştenă interesată a învăța

pe fete să vorbescă franţozesce !
-

La ocasiunea serbărei împărţirei premiilor - semestrului de veră. Etoria face raportul
a
„săi despre mersul scâlelor, în presența noului Domnitor..
mai bine
mult
cu
este
că
colegiului,
pensionatul
laudă
Din acest raport, vedem că Eforia
Pop.
G.
|
lui
îngrijirea
sub
pus
Sai
și
e
ținut de când stati luat sub directa administrar
Sunt 48 de interni, din cari 9 gratuiţi, aleși la examenele trecute dupe merite.
Domni“Domnitorul răspunde Eforiei și profesorilor prin discursul ce dăm în anesă *).

torul subliniază importanţa pentru românii de a dobândi cunoseinți relative la situațiunea
lui, între cari «cunoscinţa țărei şi legilor patriei sele şi ase deprinde în trebile pămân-

-

tului săi.»

|

ur£
tul Sava, sunt
Laudele făcute de Eforie lui G. Pop, censorul pensionatuiui de da S-

mate de o recompensă mai reală.
Jurnalul
pe

Etorlei cu No. 471 din 18 Septembre

censorul

G. „Pop

pentru.

zelul

internatului

desfăşurat

1834, prin care gratifică
în

cursurile”

înv ăţăturilor

S-tului Sava

«Din dovegile ce s'au dat atât la examenul

general, cât şi în t6tă curgerea anului de

o necontenită
buna orânduială ce se păzesce în pensionul colegiului, şi de

sporire a sco-

censorul acestui penJarilor pensionari la învățătură, se cunâsce zelul cu care D. . Pop,
.
sionat, implinesce fără pregetare datoriile ce % sunt puse asupră”i
mulțămi. şi a răsplăti
i'a
prilegii
dă
se
i
nd
Etoria scdlelor se socolesce norocită ori-câ
învățătură publică,
de
iilor
instituț
ea
acelora ce contribuesc maj cu deadinsul la. înaintar
*) Vedi

anexa de la acestă pagină.

—
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de aceea hotăresce să se dea D-lui G. Pop drept gratificație lei una mie şi cinci sute, din
iconomia casei pensionatului. .
e
'
a
„ (Semnaţi), Alexandru Philipescu, St. Bălăceanu,B. Stivbeiti, N. Picolo.

In Decembre- următor, Domnitorul recompenseză și pe unii din profesori.
Cu ofisul No. 227, din luna Decembre3, 1834, Domnitorul dă boerii profesoril
or şi

anume : face pre P. Poenarul Vel-comis. ; T.

Paladi şi Simion

Marcovici,

Vel-serdari ;

Aron Florian, Ion Pop și George oanide, Vel-medelniceri ; George
Pop și Stanciu Căpățineanu, Vel-slugeri.
”
|

!

*.

Nu vom termina cu analele sedlelor muntene fără a menţiona următâr
ele lucrări :
1) La 24 August, prin jurnalul Eforiei No. 440, se institue
un registru în cancelarie

în care să se însemneze lipsirile profesorilor de la ceasuril
e predărei ;

2) Un condeiii de bani se hotărâsce, care să servescă pentru
tipărirea in 1834 a Evangheliei și Catechismului, iar banii prinși să reintre
în casa secolelor ;
A
3) Se înfiinţezăla Slatina, din venitul scâlei Ionașcu,
un doftor al aceluy oraș, cu 4.000
lei

16fă ;

|

|

E

4) La gimnasiul din Craiova, se adaugă, dupe
arătarea inspectorului, câte 50 lei pen=
tru cheltuel

ile scâlei, peste 300 lei pe lună;

5) Asemenea se adaogă. post separat pentru desemn
şi caligrafie, câte
la Craiova ?).
|
o
|
EX,

e
300

Iei pe lună

ai

In 1834, Septembre, Eforia sedlelor refuză
lui D. Hristea Căpitanovi

ci ai da, la cerere,
o bursă ca să studieze medicina la Viena,
dar apoi tot e silită ai acorda câte 100
galbeni
pe 1835 şi 1836 prin, ofisul No. 125
din 24 Octombre 1834, al Domnitorul
ui,
Eforia

motiveză refuzul săii pe considerațiunea,
că Căpitanovici
nu a fost învățat în sc6lele naţionale. Obligată de Vodă a acord
a bursa, ea indatoresce pe bursier să
declare că. va servi la revenireîn țeră, ca profesore,
Eforia '] mai obligă să studieze ca specia
litate
botanica.
i
Eă

In August 1834, Eforia primesce de
la Efrosin Poteca 300 exemplare «Ele
mente de filosofie» imprimate de el la Pesta, dupe
juriconsultul Ainekie ”), în dar și dice:
«le dai
Bibliolecei ce se formdză la
colegiul
de la S-t Sava.

a

a

«Alb, rom.» No.. 34 din anul 1834
, Ianuarie 25,
din

anun

ță redeschiderea seminariului
Socola de la 1 Ianuarie. Fiii preo
|
ților și alții cari simt chiămare
către preoţie, dupe ce

*) Jurnalul Eforiet No. 307,
Dosar No.

*xX

e

) Filosofia

cuvântului
A

.

62,

"
.
ȘI a năravuri
lor,

ă, scrisă Ântâiii latinesce

tradusă în limba elinâscă
de D-lul
nâscă de Efrosin D, Pote
ca, Ierom.

sale de filosofie, Buda 1829
.

.

e.
..
.
adică loghica
şi ithica elementară, căro .
i
ra se pune înainte
de lăudatul profesor Gotl

ieb. Ainechie, din
Alla, apoi
Brâncoveanul, iar acum în limba
româși profesor de filosofie de
la Bucuresci, spre Povăţuire
la lecţiile
Marele

Ban

Gri gorie

—
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a făcut pe la ținuturi examene de clasele începătore, vin din tâte părţile Moldovei spre
a fi primiţi în seminarii a căruia solemnă deschidere peste puţin are a se face,
G. Asaki, în fâia sa mai'sus citată, gice:

|

|

«Legiuirile organicescului regulament, hotărăsc acestui aședământ de bisericâscă 'crescere, sume

îndestul de însemnătâre, şşi noi avem 45tă încrederea, că povăţuirea

dată: de

către P. S. S. Archipastorul acestui ram de slujbă publică, ce are o înriurire atât de însemnătâre asupra stării religi6se şi morale a locuitorilor, va înfăţoșaîînn curend
| impăcătâre isprăvi.»
i
>»

cele mai

Că seminariul de la Socola nu era cu totul nimicit resultă din conturile acestei scolii

încă pe anul 1832.
In adevăr, la. 1832, Mitropolitul Veniamin cu Episcopii încheeseră .unn jurnal

pentru

aplicarea disposiţiunei din regulamentul organic, relativă la seminarii. Mitropolitul Ve- .
niamin stăruise să se înscrie în regulamentul. organic obligaţiunea pentru Mitropolie și

Episcopi de a da banii necesari pentru. întreținerea seminarului în sumă. de 60.000 „lei,
fiind-că veniturile moșiilor Monastirei Socola nu erai suficiente pentru acâsta. De” aceea,
repetim, la 14832 Mitropolitul și Episcopul hotăriră:
!
|
- <Astăgi întrunindu-ne aici în Mitropolie spre a se face închipuire și analogie banilor
60.000 lei ce dupe regulament se cuvine a se dala seminariul din Socola, atât din partea
Mitropoliei, cât şi a Episcopiilor de Roman și Huși și făcendu-se “analogie pe suma celor

bisericesci din tus-trele Eparhiele, dupe drepta analogiece s'a făcut, vine a se răspunde
pe tot anul din partea Mitropoliei 25.000 lei, din partea. Episcopiei de Roman 23.000
lei și din partea Episcopiei de EHuși 12.000 Iei și împlinindu-se suma de 60.000 lei se
vor răspunde regulat pe fie-care an de la 1 Ianuarie 1832, în mâna rânduitului din partea Inalt Prea S-tului Mit opolit, spre care sferşit s'a incheiat acest jurnal. >

ai

(Semnaţi ), Veniamin Mitropolit
Sofronie Bpiseop Iuşulată
Din acest jurnal se vede că și în

Moldova ca în Muntenia,

din alte fonduri de cât budgetul general al scblelor,

seminariele

se intrețineaii

"

*
7

,

,

7

.

In 1834, ieorganisarea seminarului, care avea 47 de elevi, se face prin Damaschin Bo-.
jinca, bărbat luminat, jurisconsultul țărei în urma lui Flechtenmacher. Numit director al seminariului, de și nu primi nici o catedră, Bojinca regulamentă adrmiterea scolarilor, ne mai primind pe ori-cine, ci alegendu'i o comisiune specială com-

pusă din profesorii seminariului, pe baza capacităţii. Noul director inspecta cursurile și i
acliva pe profesori între cari eraii : Paharnicul Enache,

Igretz doctor în medicină și profesor
Gh. Olărescu..

de limba

Preotul

Costache

latină, căruia succedă

Teodorescu, *

la acâslă catedră.

-

Cu tâte acestea seminariul de la Socola, incomparabil superior vechiului seminariă de
la Antim din Bucuresci și chiar și celui proiectat prin legea de la 1834—35 din Munte!

nia, este încă departe de a fi corespuns la așteptarea țărei.

*) Vegi dos, No. 19, pe 1834 de la Mitropolia de Iaşi.
2

Li

”

”

|

—
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La ocasiunea sacrului, Domnitorului M. Sturdza, scâlele aii un loc de onsre în cele 3 dile

de festivitate a încoronărei. Adevărat că în comisiunea însărcinată cu pregătirea «țeremonialnicei intronări» funcţiona G. Asaki şi Beldiman. *).
-Epitropia scâlelor: sub impulsiunea.
lui G. Asaki se gândesce în 1834 la o nouă reorganisațiune a gimnaziului Vasilian, de 6re-ce Regul. organic. prevedea

intemeierea

unei

Academii. Pentru acestă nouă instituţiune, activul referendar al scâlelor pregăti localele
în cari până în 1890 se află liceul din Iași, dar numai în anul viitor 1885 se va face so-

lemnă inaugurarea în noul local. Vom vorbi deci de acâslă instituțiune ceva mai la vale.
Aci vom adăugi numai, că «Spreanu se lăsa neintrebuințat semestrul curgător (ântâiul din
1834—1835) s'aii hotărit de o cam dată, până la solemna instalație a Academiei, în pavadosurile gimnaziei Vasiliane a se începe fără prege! cursul anului I-iii de filosofie dupe

sistemele de alte. academii întrebuințate şanume : Logica,

Algebra

ŞI Istoria

vezonată *).

universală
i

In 28 Februarie 1834, doctorul in medicină Cihac dă Epitropiei învățăturilor publice -

o adresă prin care declară, că

«lnsufleţit de dorința a contribuarisi în acest pământ că-

ire sporirea învățăturilor folositore și incredințat că sciințele iStoriet naturale pot priu a
lor aplicaţie înfiiața. asemenea scopos, m'am îndemnat fără nică o plată a deschide în limba
" moldovenâscă un curs public de acâstă învățătură, pentru care am și alcătuit o carte ele-

mentară, care doresc a o da la tipariii, cu chipul subserierei.»
.
«Supuind acest al meti scopos la cunoscința ciastitei Epitropii, rog să bine-voiască a
mi se slobogi cuvenita împuternicire

și însemnarea localului

potrivit cu asemenea

tre-

buinţă 9.»
Epitropia încuviințând cererea doctorul Cine, acesta publică îni cAlbina românescă »
No. 27 din 11 Martie 1834, următorul avis

« Dorind a spori înaintarea sciinţelor positive în acest pământ, jos iscălitul are cinste a
aduce la cunoscința- publicului, cum că are scopos a deschide in limba românescă, fără
plată, un curs a:istoriei naturale.

Toţi acei cari ar area plecare a se folosi de acâstă hărăzire, sunt poftiţi a se inscrie la
jos iscălitul spre a putea el mai nainte cunâsce numărul ascultătorilor și dupe acâstă botări locul trebuitor pentru paradosire precum și numărul exemplarelor a cărți de istoria
naturală ce are scopos a tipări şi a publica în limba românâscă, și care să fie carte ele-

mentară a lecţiilor sâle. Tinerii în vârsta peste 15 ani, se vor primi la: acest curs, a căruia a
și deschidere se vor face cunoscut prin miglocirea gazetei.
:.: Cihac,

vice-president societ.. Medico-ist, -naturală în Iași și mădular a mai mul-

|

„tor sosiți >

”

”

Nu credem că erai tocmai pregătiți scolarii pentru asemenea curs ; de aceea mențiuni
mai speciale despre acest curs nu aflăm de cât în 1837.
"%) In dosarul de la Arh. Stat, cu No, 55 curent afiim

0 adresă a «Comisiei pregătiture țere-

monialnicei întronări» sub No. 34 din 1834 August 23, către Direcţia scâlelor, prin care i se comunică acestia programul celor 3 dile de festivitate a încoronării şi i se cere listă de personalul di.dactie pentru care va trimite bilete de intrare în biserica catedrală la diua încoronărir, -**) Vegi cAlbina românescă» 1834, pag. 374. Pentru locale, vedi dos. No. 248 la Arch. Stat,
%%*) Arch, Stat, Dosarul No. 57 curent.
,
.

+
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„La 1 Maiii 1834, Epitropia crede a face o bună reorganisare a internatului aducând la
*

direcțiunea lui pe germanul Tholhauzen din Frankfort pe Main. Acâstă disposiţiune o ia
cu jurnalul săi din anul 1834, Maiii 1, cu No. 12, Epitropia; «Pentru deplina organisație a institutului de creșcere și învățătură, unde, în puterea or ganicescului regulament, ati
să se primescă până la 100, fii ai dregătorilor Statului»; în cuprinderea art. 190 din re
gulamentul special al scâlelor, numesce provisor institutului pre E. Tholhausen de la
Francfort pe Main, cu contract, 192.000 lei pe an și 50 galbeni spese de drum. 1 se scrie

„să vie indată fiind trebuitor pentru pregătirea organisației institutului ).
*

G. Asaki se preocupă de cei duci

importanți factori al scâlei: “Localul

și profesorul.

In vedere cu localul Epitropia presenteză Domnitorului M. Sturdza în 6 Maiii 1835 o
anafora ce se va vedea la acel an. In 24 Septembre, anul 1834, Postelnicia mare a Mol„dovei, (N. Suţu), cu adresa No. 710, vestesce Epitropiei scâlelor că Sfatul a încuviințat
propunerea ei din anaforaua No. 27 pentru cumpărarea caselor răposatului P. Casimir
pentru aședarea Academiei și a institutului de crescere a unui număr de fii ai dregătorilor Statului.
Curs acestei cumpărători se dă, precum vom vedea, în anul următor.

|

+

In vedere cu trebuința de a forma profesori, încă din 1833, August, G. Asaki, cugetase să trimită bursieri în străinătate. ”
Prin incheerea Epitropiei din 10 Maii 1834, sub No. 47, se dispune trimiterea tinerilor “Teodor Stamate, Anton Velini, Alecu Costinescu, C. Zefirescu, Năstase Fâtu şi Leon
Filipescu la diferite studii în străinătate.
lată importanțtul jurnal al Epitropiei:

«Prin a ei osirdie, din August 1833, Epitropiaa orenduit ca, spre împlinirea învăţăturilor, să trimeță cu cheltuiala scâlelor pe la Academii străine, pe D-lor Teodor Stamate,
„Anton Velini, Alecu' Costinescu, C. Zefirescu, tus-patru elevi ai institutului național din

Iași. Prin acesta Epitropia doresce a da numiţilor midlâce, ca înzestrându-se cu noui' fu-

lositâre sciinţe, să fie în stare de a face patriei slujbe, a'i fi cunoscători pentru crescerea
și luminarea ce ati primit prin ea, sporind, dupăalor înturnare in patrie, învățăturile pu„ blice prin rivnitâre lucrare. Luându-se apoi aminte la trebuinţa de a spori num&rul aces-

tor tineri, cătră numiții s'aii mai adaos : Năstase Fătul şi Leon Filipescu, asemenea elevi.
ai acestui institut. Drept aceea în cuprinderea hotărirei de mai sus, Epitropia rinduesce
a se trimite numiții ș&se tineri la universitate și aședământuri

de învățătură din cuprin-

"sul Împeriej Austriei, spre a învăța în public și în curs de 4 ani următorele :
D. Stamati, un curs de filosofie şi în special matematica,” fisica şi . istoria naturală,

cu

sciințele de aceste aătătâre ;.
D. Velini, un curs, de filosofie și legile şi economia politică ;
D. Costinescu, sciinţele torețiot-practice dde inginerie civilă

- idraulică;
D. Fătul, curs de filosofie şi agite șişi economia politică; 5 Dosar No,

20 curent, Arch. “Stat. pag.

26,

şi “militară, mecanică

șI NU
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D. Zefirescu; himie, technica și sciiuța ocomercială, în curs 'de3 ani ;
_D. Leon Filipescu, economia rurală, botanica și mecanica, asemenea în curs de 3 ani.
Tote acesle învețături vor urma numiții, dupe instrucţiilegenerale ce se vor da fiescecăruia spre povăţuire și "urmare.
"
3 Prin acestă dovadă a părintescei încredere, este cu drept a se aștepla, că D-lor se vor -

sirgui să răspundă la nădejdea ce pune Epitropia asupră-le, cum că se vor arăta vrednici
și cunoscători unei asemenea faceri de bine,-purlând în cugetul și inima

lor,

principiile

mâatuitâre ale sfintei nâstre religii, urmând și plinind ale sale drepte dogme și dragostea.
cea adevărată către patrie și cu ajutorul acestor sentimentură ferindu-se de molipsirea,
care în dilele de astădi amenințeză atât inimele menilor, cum și sistema cea politică, aducătre nenorocirilor. private. și publice. Mergerea sus-numiţilor va fi mal nainte la Viena

cu scrisori de recomandaţie cătră cinstit D. Hagi Const. Popp, bărbat învăţat. și priitor
- naţiei nâstre și carele, dupe poftirea ce i se va face, se va sfătui cu D-lor Directorii ihvățăurii de acolo, a se hotări pentru fiesce-care tânăr anume locul unde are să înveţe, în.
provinţie, sâii în capitală, dupe cum va cere materia ce s'aii pus asupra fiesce-căruia din

„că, și sloborind câtră rumitul D. Popp o poliţă pentru cheltuiala pe 6 luni, pentru acești
6 tineri, (afară de cheltuelile, gătirile şi a drumului până la Viena), ce „se socotesc pentru toți de 300 galbeni, pentru care semeşia scâlelor va slobodi îndată suma cuvenită de

"430 galbeni, din care o parte să se trimită poliţă la .D. Popp, iar partea « cheltuelilor. dru„mului să se dea numiţilor în numărătore, ce este 130 galbeni.
„Apoi pentru că prin trimiterea numiţilor rămâind vacante câte-va posturi de pr ofesori,
Epitropia a orenduit în locul D-lui Velini de la Botoșani, pe D.. Alex. Corlăţanul de la

Iluși, cu 1&fa de:3.000 lei pe an, cu îndatorire a urma la Botoșanişi un curs public de
limba germană, dupe cerereace ati făcut obștea acei politii, La postul de la Iluși se rinduesce Sf. Sa Părintele Sechilarul Ion. cu 1€fa ce'o are aicea; locul Sf. Sale în Iași, il va
cuprinde provizor, cu suplinirea de profesorie D. lancu Stavrat, cu l&fa de 1.900 lei pe

an și în locul D-lui Stamati se numesce D. Fotache Gheţu, cu Ifa de 3.100 lei pe.an,
„carele pe lângă indatoririle clasului săii va paradosi la ambe clasurile normale : "Aritmelica și mai în urmă geometria practică *).»
Veniamin

Mitropolitul

Moldov ci

:

„î
No. 17.—1834, Maiui 10,

E

A

Vornicul G. Asahi,
|
:

”

In 7? 9) Iunie 1834, Epitiopia scrie lui A. C. de Popp de la Viena, tecomandându” i
„cei 6 tineri Moldoveni pe cari "1 trimite la universitate şi insfitutele publice din Austria,
ş'anume: Stamate, Velini, Costinescu, Fâtu, Zefirescu şi Filipescu ”,
=

4

-

.

=

In 26 Maiti 1834, Th. Stamate, Anton YVelini, C. Zefireşcu, Asatasie F&tu, Leon Filipescu și. Alex. Costinescu, deteră la Epitropie declarație pentru condițiunile. cu: cari *
primesc a fi trimiși la Viena pentru studii.

„Eată acestă declaraţiune ::
«Jos iscăliţii, cari din frageda verstă ne-am norâcit a fi primiţi la institutul gimnasici
Vasiliane în Iași, unde în curs de mulți ani

am

*) Dosar No. 166 curent, Archiva Statului,
**) Dosar No, 27 curent, Archiva Statului,

,

crescut,

ne-am

hrănit, și am

petrecut
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- cursul învățăturilor orânduite, avend norocire a câștiga bună-voința " Cinstitei Epitropii care incă ne-ati înaintat la post de împlinitori profesoriei.

Asemenea

nenumărate faceri

de bine pătrundându-ne de datornica . . . . . (rupt], ne-ai îndemnat a cugeta la miql6cele de a putea fi cunoscători patriei dupe &gradul facerilor de bine ce am primit. Pentru
:. -

__care prin jaloba nâstră , ne-am rugat ca să fim trimiși cu cheltuiala: Statului în cuprinsul Imperiei Austriei, unde pe la universităţile și icstituturile de învățătură să ne putem,
parte indeplini în învățăturile incepute, şi “parte a câștiga alte de care mai jos arătăm:

Eu Th. Stamate, mă îndatoresc a petrece in public” un curs de filosofie și în special fi-

sica şi istoria naturală cu sciințele de aceste arălătâre;
Ei'Anton Velini, un curs de filosofie, legile și economia politică ;.
|
- Eă Anastasie F&tu, un curs de filosofie, idem, idem ;

|

Ei Alex. Costinescu, sciioțele teovelico-practice a ingineriei civile și militare, mecanica

„şi hidraulica;
:
Petrecând noi acestea sus-insemnate in curs de & ani.
Ei Costache Zefirescu, chimia, technica şi sciința comârcială.
Ei Leon Filippescu, botanica, mechanica- și economia rurală cu părțile ci.

Noi.duoi avem a petrece acestea în curs de 3 ani.
a aduna feluri de sciințe potrivite
Pre lângă acestea ne indatorim

cuc a: ndatră chiemare,

a păzi sfintele dogme a drept credincicsei nâstre religie, şi prin purtări bune a ne feri de ori-ce... (rupt/ cum a ne ariesteca cu vorbă scti cu faptă îîn trebuință străină însărcinărei
nâstre,.. /rupl... elele (cheltuelele 9) nâstre după hotărita sumă de 100 galbeni pentru
oră și care... (iitpt]..... o datorie care înternplându-se, să fie în răspunderea nâslră și a

câștiga dragostea mai marilor, ca prin a lor priință să ne "putem îndemâna întru împli__Direa scoposului, care este de a aduna .sciință folositâre Și înturnându-pe iîn patri ie, ai
-

sluji cu tâtă sirguinţa și..... [r upt). .

Ajungând la Viena,
Popp, către

avem a ne povăţui după sfaturile ce ni se vor da de către b. C,

.
carele suntem recomănduiţi, carele, după hotărirea profesor ilor, ne va aşegla

acolo 'ork în alte politii la scâlele cuvenite.
nâstre
Ne îndatorim a trimite C. Epitropii raport la totă trimenia despre învătfăturile
a doși
adeverit de direcția scslelor, şi la încheerea învățăturilor a face public examen
|
.
- Dândi şi atestaturi.
către
despăgubire
şi
pedepse
ori-ce
la
La neimplinirea acestor datorii şi supunendu-ne
scâlă, care cu dreplul s'ar hotări către C. Epitropie.»

DR

,

ai dus mari greuDin dosar al No.:166 curent, (arh. Stat.), se vede că acești bursieri.

Leon Filippescu, la începutul
tăți din neregulata trimitere a stipendiilor. Unul din ci,
- „(Viirtenberg), a fost inanului 1839, învățând la institutul agronomic din Hohenheim

chis pentru datorii *)..
Doctorul Popp avu misiunea

de a aiegia

la Viena pe tinerii. bursieri dacolo. Gh.

Moldova, din « Buletinul oficial» pe
Asahi, în o. relațiune istorică a secolelor naţionale” din

aflându-se potrivile cu a lor
1838, No. 85, artă că «Atestaturile Gimnasici Vasiliene
Moldoveni de ascultători la clasciinţe, acele a Academiei din Viena, 'a primit pe tiberii
câștigat întru Lâte mărsele de filosofie și technice, unde asemenea făcând exarnene, au
“turii de eminenție» ”).
*) Vegi fila 78, dosarul
**)

Vegi

«Albina

166, archiva

românesc»

1835,
7

|

Statului.

par: 193 „Vegi

dosarul

No. 44

A

RI

şi 3 de la arch,

E
Statului,
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Tinerii întreţinuți de Epitropia învățăturilor publice din Moldova, la scoli din.Europa, :
sunt deci la anul 1834, puși sub priveghierea D-lui Popp din Viena, și întreţinuţi în
“ pensionul Furlani în acel oraş. Popp ţine corespondență chiar și cu Mitropolitul în
privinţa acestor țineri stipendișlii (vei dosarul de la archiva Statului No. 44 curent).

Fată tinerii despre care raporteză în 1836 Popp:
Stamate în anul d'ântâiii, studiind matematica elementară, filosofia, logica teoretică și
aplicată, psicologia empirică și rațională, - metafizica şi mineralogia cu sciințele din aceste :
atârnătore.
In anul al 2-lea, filosofia morală, fisica partea dinamice şi astaticei, acustica, optica

chimia, geometria analitică, istoria filologiei cu sciințele atârnătore.

.

A. Velini şi A. F&tu. In anul | și Il, sciinţe pre gătitâre către legi, filosofia, rnatematica elementară şi fisica ca și Stamate.
a
Ea
"
A. Filipescu, In anul |: botanica pe scurt și economia rurală; în anul al II-lea: mineralogia, matematica elementară, mecanica, veterinări ia cu sciințele atârnător e,
“A. Costinescu. Anul i: Matematica elementară și desemnul.

In al ]l-lea: Fisica, înalta matematică cu urmarea desemnului la scâla politechnică.
C. Zefiroseul. Anul |: Chimia generală și specială, tecnologia cu mineralogia; anul al
II-lea sciințele

comerciale,. partea

comerciului de obște, dreptul comerciului și a recșe-

lului. sciința mărfurilor cu acele atârnălâre asemenea la sc6la politechnică.
Popp dă sâmă Mitropolitului până și de modul cum acești tineri “și implinesc datoriile
religi6se *).

Din analele învățământului

primar de la judeţe, -aducem pentru anul 1834 urmt.

rele sciri:

- Buletinul oficial publică un act de facere de bine, în privinţa învățăturilor publice de
la Roman. Reposatul Serdar Chiriac, încă de la anul 1827 ai aședat la S-ta Episcopie
de Roman, pe vreme vecinică, o sumă de 30.000 lei, cu a căria dobândă să se ţie și să se
crescă fiii s&rmani. Dorind a spori folosul acestei faceri de bine, Epitropia învățăturilor -

publice, ai pus la cale ca din dobânda, ce până acum s'a adunat, să se zidescă la Roman
o seslă publică, în care să se ție și să se crâscă un nuinăr hotărit de orfani, cu dobânda
curgălăre acelei dăruiri, care așelăment spre trainica aducere aminte a reposatulul, se
va numi a Serdarului Chiriac ”).
Amexăm & ace relative la scâla din Cerneţi, pentru avesea donată ei încă “de la 1804,
de Ilagi Iordan Severineanu Medelnicer. In Avgust 1834, e vorba de a se face din acestă.
avere clădirea scâlei - de la Cerneţi.
|
E
O bine-făcătâre instituţiune născută în 1834, a fost şi aceea a scâlei pentru cducaţiunea fetelor, cicreată în Iaşi, conforna regulamentului organic ).
*) «Alb. rom.» No. st, din 7 lunie 1834, anunţă că Epitropia pentru a forma profesori pământeni ati ales mat mulţi scolari de talent şi de sîrguinţă şi "M-ai trămis cu cheltuiala Statului
în țări streine la învățătură.
Aceştia sunt:

pentrn
cinţele
**)
***)
chivă.

T,

Stamati,

trămis

pentru

sciințele

fisico-matematice,

Anton

Velini

și Năstase

Fiu

jurisprudență. Alex. Costinescu pentru inginerie “și architectură. C. Zefirescu pentru cuns-:
technice. Leon Filipescu pentru agronomie.
:
o.
Alb, rom, No, 13 din 21 Ianuarie 1834.
Actul de fundare se păstreză la archiva Statului, Vegi și dosarul No, 309. de la acestă ar-

01 —.
Epitropia înv&țăturei publice, în 14 Septembre 1834, cu anaforaoa No. 34, propune
Dombitorului M. Sturdza în următorul mod creațiunea scâlei de fete din Iași:
” «In privire că scoposul unei bune-cresceri publice, este a revărsa între clasurile celă- |
țenilor principiile mântuitâre ale S-tei religii drept credincidse și a moralului, precum și
cu acele ântâiă cunoscinţe elementare, mijlâce de industrie și de manu-faptură, neaptrate
pentru agonisirea viețuirei, ca prin asemenea chipuri tinerimea să se ferâscă de abatere
şi să se facă folositâre

mădulări societăţei, fără a fi de povară şi necinste, aii cugetat la

mijlâcele de a putea implini asemenea scopos mântuitor, potrivit cu înţelepta şi părintesca
îngrijire a Inălţ. Vâstre. Pentru care Epitropiu ati socotit a statornici aici în Iași o scolă
publică pentru fetele orășenilor, unde în curs de 3 ani să înv: eţe în limba românescă :
cetirea, scrierea, catihisis, aritmetica și ântâile cunoscinți și pre lângă acestea, să se deprindă la tot lucru de mâna femeesc, precum facerea călțunilor, cusutul de cămăși, de straie, cusutul la gherghef, tapiseria și alte lucruri folositore pentru căsnicia economică.

Drept aceea,. pentrii de a fi asemenea scâlă îndemânatică 'pentiu tinerimea femesscă,”
Epitropia a socotit a se aședa iu coprinsul M-rci St. Ilie, ș'anume în 2 căsuțe, din care
una să fie de paradosire, iară alta de locuinţă. femeilor dascălițe ce vor învăța acele manufapturi, pentru care a socotit a se alege de la M-rele Călugăriţelor o maică, potrivit cu
insușimea de a fi privighetâre acestei scle, unde să locuească cu dăscăliţele ce vor învăța
în practică arătatele lucrări de mână, pe lângă care să fie și doui profesori ce vor veni
din afară, ș'anume unul catiheta și cea-l-alt

pentru

cunoscinţele elementare, care aceste

tote cheltuelile ce se sue ca la 8.000 lei pe an, să se întâmpine din casa secolelor după
alăturata fâie, având întru tâte acestă scâlă a se supune rânduielelor scolastice, după aici
alăturalul reglement special, potrivit cu scoposul și firea unei asemenea scâle elementare
pentru fete.

|

Acâsta supunânăd cu respect intelepeiunei Inălţimei Vestre, Epitropia aşteptă o hotăritâre deslegare.
(Semnaţi) Veniamin,

Mitropolitul Moldovei. ....

Vornic /Nedescifrabil], G. Asaky Agă.
7

Asupra acestui raport al Epitropiei, Domnitorul, cu resoluțiunea sa din 5 Octombre
1834, sub No. 736, a dispus :- «Se întoemesce acest de tâtă cuviința aședăment la locul
insemnat,

iar de la primăvera viitâre,

se va alege
un loc potrivit,

precum este a M-rei

Dancului, unde se vor zidi case cu un rând, adecă: duoă săli, fieș-care pentru 200 de
eleve şi patru odăt a lăcuinţei maicilor și a învățătârelor. De pe acum se vor face și târ_ guirile acestor zidiri;cu un preţ hotărit, din capitalul scolelor. și care la vera viitâre să
se gătâscă cât se va putea mai cu grabă. Pe lângă acele cu înțelepciune socotite de Epi- “
tropia scâlelor, se mai adaogă, că dupe implinirea fieș-căruia curs de 8 ani, să se deie 3
premii câte 1.000 lei, adecă: câte unul la ficș-care din elevele cele din părinți mai scăpă„taţi, care

eleve,

atât

prin

iscusința

lor în orenduilele

învățături, cât şi prin un moral

întru tot lăudat, s'ar învrednici de câștigarea unui asemenea premiii.
Mihai Sturdza.

(L. $.)

Crearea primei sc6le publice de fete a provocat un real entusiasmu în Moldova.
„Aga Scarlat Donici, cu petiţiunea către Domnitor din 18 Octombre, doneză în favârea
seâlei de fete 5.000 de lei, «spre înlesnirea grabnicei statornicii a acestui inceput.»
In 22 Octombre, sub No. 2.135, Domnitorul primesce hărăzirea care se va întrebu-

!

— 989 —
aţa pentru odificiul de la M-rea Dancului, car hărăzitorului ii se va face înscris mulţă= .
mire de.Epitropie, publicarisindu-se și prin Buletin acest din partea D-lui Donici patrioliceseu prinos».
:
Eată și regulamentul sodlei :
„RE
po

Al

se6lei

GUL ANM

elementare

d

E N T

aşedate

în

|

Iaşi

pentru

-

iete

Materiile învățături

Ş4. Cursul acestei învățături se alcătuesce din 3 ani.
> $2. Anul I: vor învăța elevele după metodul lui “Pestalozzi: celirea, scrierea, aritmetica din rost și Sf. rugăciuni, împletitul de colţuni și cusutul. . .
'
$ 3. Anul al II-lea:

mctiecă

partea I a gramaticei

românescă prescurtată, "patru speţii a arit-

partea 1 de catehis şi lucrul de mână femeesc,

precum : cusutul de cămăși, de

straie și la gherghef,. întâiele cunoscinţe.

“$ &. Anul al IIl-lea, partea a II-a a gramaticei românesci și cunoscința cetirei cu litere
latine; din aritmetică: numerile complecse, fracţii, ținerea izvâdelor de cheltuiala casnică,
deosebite învățături a iconomiei și a industriei casnice, catehis ŞI. facerea tapiserici (cov6velo), a horbotelor și altor manu-făpturi.

II. Chipul primirci
5.

șşi aurmărei la învăţătură

Tate ficdle de religie creștinâscă,

„vor primi la acestă

învețătură

pr

incepând de la vârsta, de 8 ani până la 15, se

recomânduite fiind 'de ai lor părinți, seii ai lor. mai mari,

inscriindu-se numele în catalogul sholastie ce va fi la maica privighetore a acestei shâle.
Numărul lor-se va potrivi de o-dată după încăperea paradosului. $ 6. Primirea se face numai la începutul cursului de tâmnă; iar afară de acestă epohă

numai acele se vor primi, care vor avea cunoscința acelor €ce se vor paradosi până în .
diua intrărei lor în shâlă.
ST Invăţătura va urma în idte gilele; afară de sărbători, de la S—11 și de] a 1 după
prânz până la 4, şi anume:
Pi
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$ 8. Elevele vor face de 92 ori pe an un examen public inaintea E pitropici shâlelor, iar
la sece sirguitâre se vor da premii.

,

— 28 =
$9. Elevele de la 10 ani mai înainte, vor fi datâre în tâtă "Duminica, a asculta S-ta
. Leturghie la biserica seslelor.- Acele depărtate cu locuinţa vor aduce dupe fie-care serbă„tre ţidulă
de la biserica poporului lor, cum că aii ascultat S-ta Leturghie, sâii de la

părinții lor de pricina neimplinirei acestei îndatoriri. .
(Urmeză încă datoriile pentru împărtășire, etc.).-

“- De şi prin Regulamentul scâlei- s'a prevegut numai 3 ani de studii, în realilate aceste

se făceati în 4 ani, precum se vede şi din jurnalul de la 4 Iulie1840, ce vom da la anul :
acela,

Elevele

scâlei eraii externe.

S aii primit numai 4 stipendiste plătite de la Stat şi

nimeni din profesori sâti dregători ai sedlei nu „putea ține, locuind în sc6lă, sub nici un
-

cuvânt alte fete: cu șederea in casele lor.

Din compararea prograraci acesteia cu accea din 1836, *) se vede scopul” urmărit de a
se da scâlei o direcțiune escelentă profesională. Până la Mai, anul următor, când a urmat.
“primul. examen al acestei scâle, ea număra779 de eleve.
Personalul scâlei fu forte restrins, fiind compus din Părintele” Economul I6n, Samoil
Botezatu, pe care Lam v&dut profesor de limba germană la Troi-Erarhi, și o streină mo.
:
distă «Madame Flisabela.» . .
pre Domîndemnă
Mai,
lui
luna
la
până
" Progresele realisate de seslă în 1834—35,

nitor ca «vrând să dea o nouă dovadă a ingrijirei sale», din giua aceea (4 Mai), să pună
scâla fetelor sub" particulara protecție a M. S. Dâmna Safta, <a căreia duioşie părintescă
„şi înţelepciune vor aduce no spor acestui așegdemânt ”).»
“Intru acesta, Domnitorul nu facea. decât să urmeze un vechii

obicei,

care îl aflăm

până la. Dorânia lui Ion Sandu Sturdza. In. adevăr nu erati scoli publice de fete înainte de
fete
"4830, dar soțiile Domnitorilor ţincaii în așia gisul lor Fiavem un număr cam de 12
cucu
îngestra
le
dar
carte,
orfane, fiice de boieri, pe care le învăţa, ce e dreptul,. puţină
noscinţa a ori-ce lucru de mână și de gospodărie. .
Acestea erati, sre-cum, Domnișsrele 'de onsre:e din acele impur

-

Creată la 8 Noerbră 1834, scola de fete aparține mai mult anului următor; de accea,
acolo vom vorbi mai pe larg despre dânsa ”,
7

Eată acum și lista diferitelor producțiuni literare din acest an:
sci, idei fi «Abecedar greco-român : cu [rumose dialoguri, rugăciuni, legi moralice
ura copiilor,
sicescă, geogralicesci şi istoricesci, cules din maă multe cărţi pentru învăţăt
Da
a III-a ediţiune de Gh. Pleşoianu. şi G. Librar (Petrovici) ui
adaos
mai
Sa
care
la
ţie,
vorsifica
de
- De prosodia limbei românesci şi

mai multe e-.

l (laşi).»
xempluri de versuri, «partea a III-a a gramaticei românesci a lui Gh. Stulescu
larg compe
cea
din
lată
Gramatica vomândscă pentru clasele elementare, prescur
pusă de G. Stulescul.
i

-*) Vedi Albina

.

românescă

pe

1835, No.

**) Vegi mat la vale la acest an. "
'***)

Veqi

Dosarul

No. 309 de la .Archiva

”
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Partea etimologică (lași).

|

Curs de ritorică, Simion Marcovici (Bucuresci).

Elementele geografici, -cuprindătâre pr eliminărilor şi deseri ierei generale a 5 părți a
pământului, partea I de B. Fabian (lași).

Disputaţiile asupra îstoriei pentr u începutul românilor
(Buda).

-

în- Dacia,

Petru Maior

Relaţie de lucrările departamentului Logofeţiei trebilor bisericesci, (Bucuresci),

Cuvent la sfinţirea steagurilor (ărei românescă, Radu Tempea (Bucuresci).
Istoria şi ocârmuirea ţărei leşesei, Alexandru Beldiman.
Catihisis poporalnie sâi, învăţătura creştinescă, pentru poporenii bisericilor țărei,
compus din orânduirea Pr. Inalt. Domn. M. Gr. Sturdza VV., şi din a In. P. S. Archiep.

și Mitrop. Sucevei și Moldovei DD. Veniamin Costache (laşi).
Disertaţie scii descrierea apelor minerale de la Borca, Dr. T. Plusc. -

=

Filosoful indian, traducere din limba francesă de Iancu Buznea (aşi). .

Srdla rurală şi dumesnică, sti inv&țătură pentru lucrarea pământului și îmbunătățirea pământului de câmp și de casă. Postelnicul Mihail Drăghici (lași).
Dim scrierile lui Lord Byron, partea III, traducere de I. Eliad (Bucuresci).
Hvistoilia sâii scâla moralului, care înveță tote obiceiurile şi moravurile cele bune,
din grec. în versuri de Anton Pan (Bucuresci).
_
,

Biblioteca romândscă, Zaharia Carcalechi părțile II până la VIII, în a 2-a cdiţiune de
la Buda.
Catechismul ontuluă creştin, moral şi social, F. A. Avon (Bucuresci).:
Elemente de geogr afiie pentru clasele primare din România, în 12.

Oglinda Statului şi sfinţirea steagurilor, Protopopul Radu 'Tempea (Braşov).
-Povăţuire către cel ce se pocăieste, Mitrop. Grigorie și Episcopul Kesarie (Buza).
Amfitrion, comedie în 5 acte de Molitre, traducere de Eliade (Bucuresci).
“Extract din testamentul vechii din nemţesce, Ghiriac Kecrana (Sibii).
Alzira sii Americanii, tragedie în'5 acte de Voltaire, tradusă de Grigorie Alexandrescu (Bucuresci).
Istoria pentru începutul Românilor a lui Petru Maior, ediţia Dimitrie Bojinca şi
ord. Mălinescu (Buda).:

„Fvangeliă pentru seminarii și scole 40, Episcop Kesarie (Buz i).
Aritmetică elementară, ediţia II, G. Pop (Bucuresci).

Btoria Sindipii filosofului 80, (Sibii),
Catehisnuul cel nuc, ediția II, $0 (Buda).
Regulu, tragedie în.5 acte din nemțesce, tradusă de |. Viicărescu (Bucuresci). :
Prisonievul de Șilon, lamentaţiile hiă Tusso şi Depo din Lord Byron, partea II,
traducere de Eliad (Bucuresci).
Catehismul cel mic pentru pruncii neuniți, ediţia II, 80 (Sibi)).
Poesii deosebite sc cântece de lume, ediția II, A. Pan (Bucuresci).
Alese şi frumbse istorii morale, traduse din nemţesce (Brașov).

Vicţa şi pildele luă Esop, 80 (Sibii).
Florea darurilor morale, traducere din grecesce, ediţia III (Sibii).
Cazaniă la Duminici şi sărbători, de Episcopul Kesarie (Buzăii).
Evmiona stă Mivesa lumei cea-l-altei 80, 1. Văcărescu (Bucuresci).
Hturgii (Bucuresci),

- „Evangelii 40 (Buzăi). .
Evangelii în, 20, M-rea Nemțului.
Penticostariu în 90, idem. Calendar pe 1834 în 320, Pleșoianu (Bucuresci).
a
Psaltiriă în 80, (Sibil).
Caligrafie, ediţia 1V, G. Pop (Bucuresci).
Gramatica frane.-rom. de Furnier 80, ediţia II, de Gr. Pleșoianu (Bucuresci).
Intre publicaţiuni : Gazeta de Transilvania de 2 ori pe săptămână, și ..

Foia pentru minte, înimă şi literatură, o-dată pe săptămână, G. Bariţiii și Mureşeanu

”
a
(Braşov),
a fost salutate cu recuurmători,
anii
în
ei
activitatea
şi
NB. Apariţiunea acestei foi
a
|
noscință de toţi românii.
Albina română, Asaki (lași).

|

E

Buletinul oficial al Moldovei, Asaki (laşi).

“ Buletinul oficial al ţărei româmesci, anul al 4-lea (Bucuresci).
Curierul român, anul al V-lea, - Eliad (Bucuresci).

" Albina

românâscă

No.

29 din

18 Martie 1834,

publică o serisre a Cavalerului C.
:

Stamati, însoţită de un poemu intitulat Străjarul taberei :
«Luna împraştie raze vesele şi lumin6se,

In senin admosfera pre cerul prevăgător
„ Ear preste pământ se uită cu căutături milâse
-Şi doresce să găsâscă pe jalnicul muritor,

ele.

„ele,

|

Albina română -No. 39 din 26 Aprilie 1834:
Intru a sa îngrijire pentru tâte acelea carepot fi de folos acestui pământ. Ex. $.D.
de
. Plenipoţent aii poruncit facerea hărţei administrative a principatului Moldovei, lucrată

oficeri din statD. sub-colonelul Bergenheim și D. căpitanul Prințul Galiţin, amânduoi
hartă, alcătuită
Acestă
i.
Bucuresc
major, și lipărită în litografia D D. Eliad și Bilitz la

le administradin duo& csle, afară de împărțirea pe ținuturi şi ocâle, însemneză rezidenții
te. Doritive şi judecătoresci, monastirile, drumurile de poștă şi alte lămuriri interesan
|
un galben.
torii pot afla acestă hartă la tipo-litografia Albinei in Iaşi, cu preț de
le scdlelor, o cultiSciinţele dobândesc, pe lângă însemnătatea lor. mărită în programe
de istoria naturală.
i
societățe
ei
:vixe specială prin faptul înființărei in Iași şi a desvoltăr
|
- Cetim în Albina română No. 15 din 28 Ianuarie 1834 :
Aședământul cel noi,

carele de duoi

ani ocârmuesce pe Moldova,

întemeiază

o: nout

măreț a regeneraţiei neaepocă de rânduială și de stalornicie, și spre a înfiinţa lucrul cel
menite a lăți lumi„_ mului, el chiamă spre ajutor cunoscințele folositore și meşteșugurile
decât ale -altor
cunoscut
puţin
mai
“mele şi a cerceta producturile unui pământ Europei
|
ț&ri mai depărtate.
şi însufleţiri de simţiră vrednice de tâlă
povăţuiri
e
folositâr
asemenea
"= Urmând unei
alți Doftori și bărbaţi înlauda, D-lor Doftori Zota şi Cihac, at alcătuit în Moldova din
Ex. $. D. Plenivățaţi o societate numită a medicinei și istoriei-naturale subt scutirea
a sa urzire unei
este
dator
carele
institut,
potent General adjutant de Kiseleff. Acest

|
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speciale protecţii a Ex. S., serbeză epoca întemeierei la 29 Iunie, giua D-lui Plenipotent,

:
a căruia nume este adânc săpat în inimile tutulor Moldo-românilor.
litea
şi
sciinţei
inaintirilor
aprâpe
de
urma
a
este:
societăţei
al
Scoposul de căpetenie
raturei, a întemeia starea sănătăţei și a se îndeleinici cu istoria naturală a4 acestui păment,

după statutele (regulele) de cari aci se alăturâză un extract.
In mare număr de ipochimene și boieri vrednici de laudă, pentru a lor dorinţă de a
putea împreună lucra spre întemeiarea unui aşegăment patriei atât de folositor, s'aii alălurat către societate

sub nume

de mădulari

onorari s6ui cinstitori. -D-lor M. Logofăt

Sturăza și Aga G. Asaki, mădulari ai societăței, ai hărăzit pe întreg an sala
din casele D-lui Alex. Balș, spre a fi de încăpere lucrărilor societăței și unde
aședat al ei cabinet sâii Muzeum, a căruia solemnă (cu serbare) deschidere se
minica viitâre 4 Februarie. Dupe care apoi, în tâtă Duminica, acest Muzeii
pentru doritori de la 10 până la 2 d. a.

C.

cea frumosă
se află acum
va face Duva fi deschis

«Alb. rom.» No. 40 din 20 Apriie 1834, spune că:
«Societatea de medicină și de istoria naturală din Moldova: alesă preşedinte pe Marele
Vistiev Mich. Sturdza, Ja 14 Aprilie 1834».
„Dori: Cihak, Zota şi Birger, primesc diplome de membri ai societăăţei agronomice din
Ducatul Baden, sub preşedința Markgrafului Wilhelm.
La 6 Maii, Albina publică decretul plenipotentului Kiseleff No: 67, întărind statutele
societăței medico-istorio-naturală şi hotărină. aceslei. societăți o subvențiune anuală de
6, 000 lei din casa scâlelor.

Din respectul artelor avem de notat în acest an aparițiunea primelor tablouri înî gravură din istoria naţională de G. Asaki, sâăi prin stăruința lui editate...
Incă la 1 Februarie 1834, Alb. rom. No. 16 anunţa apariţiunea celui de al duoilea
tabel din istoria naturală cisvodit și lucrat în laşi». Acest tabel represintă pe Stefan cel
„Mare rostindu'și testamentul stă politic.
Stampa pârtă informaţiunea : «tipărită la institutul tipo-litografie al Albinety.
"Ab. rom. No. 80 din 22 Martie 1834, serie :
" «Frumâsele meșteșuguri, acum la a lor nascere în acâstă jenă, ati fâcut o nemerită aplicaţie a odorilor sâle, înnoind la vedere fapte mărite a vechilor moldoveni, țintitâre a deş-

tepta sentimentele unei evgenicâse mândrii naţionale, și a le formărei și întru urmarea
virtuților (faptelor celor bune) publice. Ex. Sa D. President Plenipotent, a căruia înţeleptă administrație a adus asemenea ferice isprăvi, drept preţuitor și protector de tâte
celea ce pot spori îmbunătățirile, aii adresuit la acest prilej următârea ofiţie, ce împărtășim din Buletinul oficial: Ofiţia Ex. S$. D. Plenipotent adresuită către sfatul administrativ al Moldovei, îîn 15 Martie 1834, No. 71.'.
î.
«Aga G. Asaki "mi-a înfăţoșat descrierea istorică a cadrului al doilea alcătuit și lucrat
prin a sa îngrijire şi atingătâre de o "epocă a Moldovei vrednică de aducere aminte sub

„Domnia lui Stefan-cel-Mare. D. Asaki carele, la i6tă prilegiurile ce a putut afla, s'a grăbit
a da dovedi a unui adevărat patriotism și a unei statornice dorinţe de a spori luminarea
- între compatrioți, prin o nouă slujbă către $6ră, a înfiinţat opinia pe care a câștigat'o de
bărbat folositor și de bun moldovean, Ei nu pot indestul recomăndui. Sfatului câtă da-

—
torie are ocârmuirea de a sprijini
şi a evgenisi simțirile tinerimei.

_
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asemenea sirguințe ititere

a formarisi Duchul obștei
.

Faptele din istoria țărei înfăţoşate în acele duoă cadre, ce s'ati publicat, și ale lor descrieri lămuritâre care le insoțesc, agonisesc, nu numai a împodobi cabineturile acelora ce

'se intereseză de mărirea patriei lor, ci a întipări în cugetul tinerilor elevi, spre a'i în-.
sufleți cu dragostea patriei și cu virtuțile publice, carele
«
singure inalță pe o nație şi fac
înfloritâre ale sâle aşegămenturi..
”
.
In privivea acestor cuvinte, eiă indemn pe Sfat, ca din paragraful cheltuelilor extra-ordinare, să cumpăre 100 exemplare al acestor cadre, din care.25 să se dea la a mea cancelarie, iar rămăşiţa să se împartă pe la scâle și aședământuri publice ; Profesorii vor fi

indatoraţi a da în a lor paradosire, drept temă descrierile lămuritâre

făptuirilor acelor

cadre; prin acâsta ei vor afla midlâcele de a întipări întru. memoria (cugelui) elevilor,
“una din cele mai strălucite epoce a istoriei patriei lor.
Iscălit : Imputernicitul President al Divanurilor, General adjutant, Kiseleff.

Mare entusiasm a provocat între toți românii tabelele istorice naționale editate de G.
Asaki. Vorbesc de românii în inima cărora simţul românismului era deșteptat.
„In tâte casele profesorilor și acelor cari. citeaii cu dragoste tot ce apărea în limba ro-, mânâscă, se afară, în curând tabelele naționale ale lui Asalki.

Musica,

și încă musica naţională,

are și ea manifestațiună de progres. Tot G. Asaki

publică o colecţiune de 42 cântece şi danțuri moldovene, ' românesci, Brecesci şi turcesci,

pentru piano, de D. Rusisco.
Kiseleff primesce să i se dedice acâstă colecţiune.
Desenul face progres din moment ce s'a introdus în programele. scolare,
Introducerea desemnului în programa scâlei secundare din Iași, avu, din capul locului,

- în mintea lui G. Asaki, tendința de a pune baza unei adevărate scoli de zugrăvire. Suvenirile lui artistice din Roma îl împing Ja acestă creaţiune. In 1834, August 25, eată
decretul sub No. 78, pregătit de Epitropie pentru Ion Miller, ca prufesor de desemn la
gimnasiiă :
:
- «Către Cinstit D-lui Ion Miller»
.
.
|
|
«In urmarea reglementului scolastic, fiind a se aședa un profesor -public de desemnul
figurilor și a zugrăviturei istorice în oleit; Epitropia, prețuind a D-tale talanturi și ghibăcie vădită prin săvârşirea unor asemenea lucrări,. te orânduesce pe D-ta Ja Academia
Ieşului, începând de la diua 1 Septembre, profesor publice de desemn și zugrăvitură istorică, în care insușime să aibi D-ta a împlini datoriile de acesta atârnate întocmai după

"reglementul speţial, către carele, în aceea-ce privesce asemenea datorii, D-ta te vei conforma, împărtășindu-te de driturile legate către a Dtale sarcină ; iar Epitropia rânduesce

D-tale din casa scdlelor câte 3.786 lei, hotărită 1€fă pe an».
Semnaţi : Veniamin, Mitropolitul Moldovei.

No. 28.

|

E

(L. 8.)

G. Asahi. (Nedescitrabil),

,

- Acestui profesor, Ion Miller a succedat apoi un pictor vestit, care era adus din Italia
pentuua zugrăvi icânele Mitr opoliei celei nouă, anume: Giovanni Schiavoni, ale Mitropolieia
căreia fundamente ai fost puse la 3 Iulie 1883. In galeria de tablouri din Iaşi, se păstreză
actualmente mai multe tablouri de Schiavoni.

Despre Schiavoni vom reveni la anii următori.
In Alb. rom:, No. 8, dela
diua S-tului Nicolae,

E

,

Teatrul licăresce şi el din când în când.

4 Ianuarie 1834,

în ondrea împăratului ruşii.

vedem

că sa dat o vepresinlaţiune de

La acâstă ocasiune,

o tânără

imbră-

cată în costum românesc, a gis prologul «Glasul norodului».
“Acest Glas exprima din partea ţărei recunoscința pentru Rusia.
_

Cu suma cotisată de membrii societăței filarmonice din Bucuresci,

s'a deschis scâlă

dramatică în acel oraș şi s'a dat pensiune la 5 fete, plălindu-se profesor de declamaţie pe

Avistia, de musica vocală pe Bongeanini și apoi pe Konti, şi de danţ pe Duport. In timp
de 7 luni sa făcut şi un mic curs de literatură; s'aii exercitat scolarii la declamație, s'aii
studiat musica vocală şi s'a început formarea unui balet.
Scolarii seslei societăţei filarmonice, ai debutat cu tragedia «Fanatismul». Din clasa de
musica vocală Madam Caliope cântă în aceeași seră Cavalina, din opera Pivatul, de

-

Belini.

n scâlă fetele și alţi trei- deci de scolari, ati învăţat și carte, unii: taceptoă cu silabirea, de la Mihalache Costache, care și el însuși juca în Fanătismul rolul lui Omar”).

Nu numai încercări de teatru atrăgea pe public,. ci și diverse concerte date de străinii
trecători. Musicile militare făceaii cea mai vie mulțumire socielăței române, care se mândrea cum simpli țărani de la plug în puţine luni isbuliseră a cânta din instrumente diferite și grele. ....

-

-

_O altă serie de spectacole atrage în Iași, atenţiunea publică în Februarie 1834. Italianul Luţato sosind din Bucuresci, dă și aci duoă vepresentaţiuni de gimnastică şi de ali,
|
tudini sculpturale >,
Nimic nu pote descrie entusiasmul publicului la orl-ce scire, dovedind un cât de mic
progres al culturei paționale. Decă Văcărescu va cânta steagul, pecetia țărei, etc., este că
acâsia corăspunde unui simțimântggeneral al clasei mijlocie care începe a se ridica în faţa
vechei boerimi.
a ducă, trei jurnale românesc, vesteaii ork-ce succes cultuCu un adevărat iris, cele
val românesc,
«Vasul de comerciii românesc Marița,
Î
pentr! prima dată a intrat la Constantinopole.
la 42 Decembre 1834, sub bandiera română.»
Curierul român al lui Eliade anunțând acesta, glice că Marița a intrat: în Bosfor din
porunca Sultanului, și că Ex. Lor Seraskir Pașa, Halil Pașa și „Capitan Paşa, au fost
faţă la intrarea acestul vas în liman.
-.

«<Arătarea unui noii Pavilion de comerciii din provincii îmbelșugate cua atâtea producturi, a făcut în Capitală o plăcută impresie»,

*) Veqi «Lucrările societățet filarmonice> de la 1 Decembre
So Bucuresci, 1835. Tipografia Eliad.
|
-**) Vegi Alb. rom. din 12 Decembre 1834..:

1833,

până

laL

1 Apritie "1535,

CAP. VII.
A

NOL

183855

Anul acesta are pentru Moldova o însemnătate culturală deosebită.
Inaugurarea Academiei Mihăilene şi promulgarea nouei legi a sclelor incă ar fi de ajuns
pentru a arătă acestă. însemnătate,

La 4 Ianuarie 1835, are loc o ecepțiune solemna la palatul nnoului Domn N, Sturdza.
|
La acestă recepțiune ia parle şi corpul academic, presintat de refer endarul G. „Asaki.
Eată cuventarea ținută de acesta:
«Prea Inălțate Dome,

«Anul noii ne răsare plin de nădejdiile unei fericite viitorimi, pentru a căreia statornicire aţi ales de temeiii sădirea virtuţei în inimile linerimei și luminarea minţei ei.
«Spre acest scopos se înființăză în acest -an acea de demult, după a I. Vâstre plan pregătită Academie naţională, unde. fiii se vor adăpa cu.principiile mântuitâre ale Sfintei
credinţe și a moralului și se vor deprinde întru cunoscinţa vieţei folositârelor învățături.
«Corposul Academic inmândrit de a putea îndeplini asemenea înțelepte măsuri, ca
“organ a tinerimei patriei, cu respect depune la picidrele I. V. in Qiua ântâia a acestui an

memorabil, urările cele mai învăpăiate

pentru

îndelungarea scumpelor gile a Inălţimei

Vestre și a familiei Sale și pentru plinirea scoposurilor 1. V. din care strălucesc:

evlavia,

înțelepciunea şi dragostea patriei ; cari sunt cele mai adevărate închizeșluiri ale fericirei
n6stre».

a

Su

Domnitor ul a răspuns :

«Primim cu plăcere urările ce ne rostiți în numele corposului Acaderic. Ingrijirea ce
Sai hărăzit până acum ' învățăturilor publice, aii îndemnat de a se organisa astădi pe
temeiuri mai statornice. Nădăjduim cum că Domnii profesori vor urma a împlini cu
vivnă disposiţiile atingătâre menite a da tinerimei o educaţie potrivită cu starea fiește-că-.
reia trepte de locuitori pe *) Alb. rom. No. 1, din 3 Ianuarie 1835.
Dupi amiaţi în aceeaşi gi o deputaţie a scâlei fetelor primită în apartamentul Dâmnei, aii presintat cele ânttiii probe a lucrului lor de mână şi una din fete aii rostit cuvântul următor :
" «Prea Inălţate Dâmne,; părintesca V6stră ingrijire s'aă întins şi asupra nâstră, fiicele locuitorilor
acestel politie, cari cresceam pâni acuma întru întunerecul nesciinţel, datoriilor nâstre. Astădi când

DI

a

580,

.

Forte abil, G. Asaki, profită de întâi Ianuarie, ca să insinueze lui N; Sturdza de ase:
care

pentru

grăbi fundaţiunea Academiei,

din

anul

trecut se cumpărase

case. "Planul

răuși : Domnitorul în cuvântul de deschidere al Adunărei Obştești la 24 Ianvarie 1835,
el atinge chestiunea scâlelor qicând:
.
nvățături,
"- clmbunătăţiri insemnătâre Sai făcut și în ramul obștescei înv
rămânând a'se da Adupomenire,
numai
Noi.ne mărginia. a face acum despre acâsta

nărei lămurire mai într egită, când cel puţin după trecere de un an folosurile se vor adeveri.
Capitalul casei scslelor ati îndemânat de a se cumpăra pentru nfinjarea Academii
naționale o casă care se va înconjura cu zidiri cerșute de acestă trebuință. Planul și staî &țământului public.
tuturile acestui aședăment se vor impărtăși adunărei prin Epitropia înv

_O se6lă pentru tinerime parte femeiască s'a aşedat de curând. În acesta ele vor putea ,
învăța cele ântâiii cunoscințe de folos stărei lor, vor putea învăţa deosebite manolucrări
|
și a agonisi sciințele casnicei chivernisiri.

-

Ele se vor face prin acâsta destoinice de a' şi intemeia o fină cinstită și vor aduce în
senul familiilor lor cele adevărate elementuni a unei fericiri care în parte p'aii fost preă
țuite până acum».

La acest paragraf din discursul Domnesc, Adunarea răspunde cu paragraful următor ::
«Imbunătățirile făcute în cursul învățăturilor publice și acele pe care I. V. ne faceți
.
_ale prevedea, răspund întrunitelor nâstre dorințe. Noi adânc simţim lot prețul lor: desvălirea foto sitârelor sciinţe, o sistemă de crescere înțeleptă şi morală sunt din numărul ace- - |
- or mai mari faceri de bine, ce patria este întemeiată a ascepta de la ințelâpta îngrijire
aL. V. "b.

pi
.

Până să se deschidă Academia cea nouă, scâla Vasiliană este amenințată de călugării
greci cari cârcă cu stăruință la noul Domn să dobândescă înlăturarea scâlei la 1898, în
—.
monastirea Trei-lerarchi. Atunci G. Asaki provocă o anafora a Epitropiei pentru curmarea definitivă a pretențiilor neîntemeiate ale călugărilor greci.
|
_ Eată acestă anafora cu No. 18 din-1835:
«Cunoscut este Inălțimei Vostre, ca ua Epitrop, ce aţi fost asupra scâlelor naţionale,
procesul: ce a urmat între Ecsarchia muntelui Aton asupra Epitropiei scâlelor naţionale,
cum și hotărirea ce ati dat în, pricina acesta Obștâsca . Adunare a Divanurilor la 1830,
Noembre 14, întemeiată pe documentele înfățișate de către vechilul monastirei Trei Sfe__titele ]a tractarisirea pricinei, prin care documenturi aevea se dovedesce că fericitul întru

pomenire Domnul Vasile Voevod, cumpărândde la un comis Mihaiii Fortună la I6t 7149
„Înima

şi mintea începe

a zări

razele

cele mântuitâre ale învăţiturei,

depune la picidrele 1 YV. cuvintele de mulţumire,
mele,

care prin mine,

de

ântcia

s? revarsă

datorie

din

-

Primiţi

Domni

acâstă

mică

cunscem

a

inimile soțelor
-

pârgă

a , rodulut

mânilor

nâstre

şi urarea

care

facem

pentru

îndelun-

garea dilelor şi fericirea obștesculuY nostru părinte, a M. S. Dâmnet şi a strălucitei Vostre familit»,
„ Domnitorul a primit cu mulţumire darurile copiilor, «care prin a lor firescă plecare şi statornicăi
sîrguință, aă făcut în curs de ducă luni vrednice de mirare sporiri pentru învEțătura începătore şi

la lucrul. de mână»,
*)

Vel, Alb.

rom,

:
No. 9

de

la sa

Tanvarie 1835.

.

..
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641), Aprilie 15, casele de aici în Iaşi, din uliţa Ciobotărescă, cu tot locul cât ține .
prin prejurul lui, ati zidit case de scâle, feredeu și impreună cu lot venitul, lăudatul

-etitor Vasile Voevod, le-ai afier osit ziditei de către el monastiri a 'Trei Sfetitelor, fără
înduoială cu condiție ca în veci să se păzescă cu nestrămutare un institut de fundație
“pentru publicul folos privitor către învățătura şi cultura
Aceleași secole aii fost numai.

nemului moldoveriesc.

până în glilele lui Mihail Racoviţă Voevod, la leat 1239

(1724), când argend de foc aii rămas locul slobod și pustiit până la leat 7944 „(1736),
iară fer edeiele neardând, ati rămas întregi precum se.văd.
In curgere dar mai mult de un veac, de 186 ani, rămâind tăinuite documentele doveditore pomenitului vecinic aşedăment, și tinerimea moldoveneşcă lipsită de institutul na-

ționalei învățături de atâta vreme, numai de particularnicul interes urmat din partea
„acelora, cărora îimbunătăţitul ctitor Domnul Vasile Voevod cu osebită incredere afierosise |
dania cu “condiţie spre vecinică urmare; prin care faptă monastirea Trei Sfetitelor rămâne
în veci respungătâre înaintea nemului moldovenesc, căci închinarea la acel sfânt locaș de
sine închezeșiuia pe domnescul ctitor, că aşa mântuitore voință şi hotărire vaa fi cu sfințe- nie în vecă păzită şi urmată.
Eară acum

Epitropia

învățăturilor. publice,

Dumnegecşci iarăși s'au scos la lumină

când de nemăr ginita

îndurare a proniei

îngropatele dreptăţi ale naţiei moldovenesci, se

_ cunâsce îndatorită a pune înaintea obștescului a patriei părinte dreptăţile naţiei, la acestă
împrejurare apărată de către Epitropia scâlelor și carele sunt desvelite în acturi autentice

și în pomenita hotărire a Obșteștei Adunări a Divanurilor, “cu neclintită incredințare că "Inălţimea Vâstră,

ca un drept judecător,

veți bine-voi

a întări arătata hotărire, și a o

“ pune -in lucrare spre vecinica nestrămutată urmare a Sfintei dănuiri, rămasă de la în
„Veci fericitul în aducere aminte Domnul Vasile Voevod, şi întărind acel vecinic monument
“ de învățătură, 1. V. îl veţi învia, şi prin acâstă faptă făcându-VE un al duoilea ctitor al
acestui Sfânt așed&mâat, înturnându'i averea înstrăinată, prin cultura nemului moldovenesc, veți asigura fericirea şi slava nostră și a. urmașilor noștri. *).»
j

Pe când Obștesca Adunare se ocupa cu măsurile propuse pentru înființarea Academiei,
_Epiiropia şi Comitetul Academic pregătea un noii reglement al sedlelor spre a se confor“ma disposiţiunilor reglementului ou "ganic de la Cap. IX, Secţia ÎL.
Acest reglement,. de sigur operă a lui Asaki, şi care în originalul semnat « se păstreză
la Bibl. Univ. Iași, îl dăm în anexă *).
Prefaţa sei intrqducerea

regl. acestuia,

este o parafrasare a a introducere

tului sc6lelor publice din Princip. țărei românesci.
Eată câte-va rânduri puse faţă în faţă din ambele reglemenlo :

regulamen-

D

,

| »

Dos.

No. 43 curent, „arch.

Stat. No.

___%*) Lucrarea acesta pârtă următorul

titlu:

118 din 1835.
“

Regtement al scâlelor publice din principatul Moldovet, subt auspiciile
„Gr. Sturdza V.V „ întocmit de Epitropia învățăturilor publice, Iaşi, 1835..
Vegi

N

)

anexa la acestă pagină;

Prea Î. Domn
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" Buna -crescere este cea mai d'ântciii
trebuintă a unui neam, ea e temeiul şi
chezășia pentru paza tutulor aşeămintelor obștesci. .
Lucrarea, ce buna crescere face pentru

Regtementul Moldov can

Educaţia s6ii buna crescere este trebu|: ința cea mai de frunte a unui neam, ea
este temeiul și închezășluirea trăiniciei
tutulor așegămintelor obștești.
. Inriurirea ei asupra fericirei persânelor .

întemeierea fericirei fieş-căruia om în parte . | - în parte și a națiilor în deobște, este atât
„şi a tutulor nemurilor de obşte; este forte de mare cât şi netăgăduită, în cât moște-

mare și nelăgăduită, de aceea meșteșugul

şugul de a cresce și de a formarisi pe 6-

de a impodobi pre un om, cu bune ohice- "|
iuri, ati fost în tâlă vremea cea mai mare

men, dea pururea ati fost îngrijirea legiuitorilor celor mai luminați precum de

îngrijire a legiuitorilor celor mai lumi- "|.
nați și o adâncă gândire pentru cei mai

asemenea ai fost şi obiectul cugelărei acelor mai mari filosofi, etc,, etc. .

învățați filosofi, etc., etc.

ie

Nu ne este scopul a determina care din duoi legiuitori ai furat pe cel-alt în asemenea
Iuerare. . .... Eată cum putem resuma regul. adus mai jos în anexă. EI este din 5 Capitole, împărțite în secţiuni. Cap. |, SecţiaI, clasifică scdlele în ordinare și exiraordinare, cele ordinare suut indispensabile pentru cei-ce vor să înveţe sciinţele mai înalte. La cele
extraordinare nu e admis cine n'a trecut cel puţin 4 clasuri începătâre ordinare.
Scdlele ordinare cupriad : cele începătâre, giimnasia și academia.
Scolele începătâre cuprind : scâla lancastrică de un an și scâla normală de 2 ani.
Scâla gimnasială are2 clasuri pregătitâre de câte un an și 2 umanidre asemenea, apoi .
urmezi cursul filosoficesc în care nuw'i admis cine n'a terminat cei 4 ani de gimoasiii.
Sc6lele Academice cuprind 3 facultăți: filosofică, juridică și teologică, şi 2 cursuri speciale extraordinare : geometrico-practie 'şi cursul economiei..

Fie-care din aceste cursuri 'cuprind:mai multe clase de câte un an. La faculta! ea jur idică se admit numai scolari cu cur sul filosofie, Asemenea la teologie, care se va paradosi

în seminarii.
Scâlele extraordinare numără : sc6la reală,

institutul technie, cursurile filologice ale

limbelor elenă, francesă, germană, rosiavă, italiană; cursul frumoselor meşteşuguri : „desemnul de architectură și geometrie, cum și desemnul de [iguri istorice.
|

Secţiunea II de la Capul I, se ocupă de cursurile ordinare, scâla începătâre, scola normală, sc6la gimnasială, materiile scslelor umanidre,

materiile, sc6lelor academice, cursu-

rile extraordinare, între care aflăm și cursul pedagogic și scola pentru fete. Se termină
capitolul cu: «Disposiţiigenerale alingătâre de felurimea scâlelor și de a lor organisaţie.
_„

Observăm că cursul economic

în 2 clase

şi veterinărie,
La $ 30 institutul technic are în vedere
unde se va învăța

meșteșuguri.

:

fabricarea

de

Să

“instrumente

tinde a da o scâlă. de agricultură, foresterie

industria,
agricole

ai
creând scâla de meserii din lași,
și de hydraulică,

|

cum și diverse.

Si

Scola reală se numesce al 4-lea clas primar inființat la Trei Terarehi. Din scolarii acestei clase legiuitorul 'și propune a deschide apoi elasa,a 4-a reală la Botoșani, Roman,
Berlad

şi Galaţi. Gimnasii și facultăți vor fi numai

la Iași.

* La cursul de agronomiese primese numai tineri din clasa reală.
Limbele moderne și cea elenă, se vor preda în tote qilele.

|
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Cursul de agronomie se va urma într'un institut aşedat în apr opierea Iașilor, la verl-o
moşie ce va sluji drept model de economie rurală.
Programele tutulor acestor scâle se intocmesc de Eforie, ($ 65).

Capul Îl se ocupă de administraţia scdlelor publice. Secţia 1 pentru Epitropie, alcătuită |
din Mitropolit, 3 boieri epitropi și un referendar scii director. Epitropii țin câte o ședință
pe săptmână, referendarul are vot consultativ la trebile extraordinare, ($ 79).
Epitropia face raport anual la Domn despre starea și trebuinţele sc6lelor,
S'ajută pentru privigherea scedlelor judeţiane de comitete compuse din 3 boieri de în|
credere, care vor mspecta scâlele din judeţ și vor asiste la examene.

„Secţia IL fixeză atribuţiile referendarului sei director ului, carele privegheză tote aşeqămenturile din ţeră şi din Iași. .
Secţia III tratâză despre cancelaria scolelor și îndatoririlor dir erşilor funcţionari ai acești: secretari, casieri, scriitori.

„N

|

$ 100 infiinţeză un inspector peste scdle,
$ 101 determină personalul bibliotecei și al cabinetelor de fisică şi mecanică.
Capul III, Secţia 1 se ocupă de numirea profesorilor prin alegere. Se cer atestate de la
|
:
“candidaţi c'aii învăţat obiectele ce aii a preda.
Profesorul nu este numit definitiv de îndată, ci pus la incercare cât-va limp.
Profesorii definitivi sunt numiţi prin decret Domnesc, afară de cei de la scâlele ince.
a
pălere, cari se numesc direct de către Epitropie.

Profesorul este nestrămutat din post «de cât numai dacă nu'și va împlini datoriile sii

nu va avea bună purtare».

Se admite

ocuparea

catedrelor

vacante

prin supleant, care

" pâte dupe un an, dând dovedi de capacitate şi de bună! purtare, să fie numit” profesor.
i
“Nu se prea împacă negreșit acâstă disposiție de la $ 104 cu cele anterisre 1...
.
fie-care
de
repelitor
un
câte
şi
așegă
se
cele-alte
Afară de la scâlele începătâre, în tote.
clasă dintre scolarii claselor de mai sus, sunt un fel de agregați plătiți, cari suplinese |pe

e
pr ofesori în cas de absene.
- Secţia II de la acest capitol trateză despre îndatoririle profesorilor.
93
$ 112 cere ca profesorii să'și gătescă cursurile in limba românescă. Aceste cursuri cercetate de comitetul academic să se şi tipărescă, remunerându-se autorii.
Profesorii să'și întemeeze cursul pe religiune şi morală, pe supunerea și respect pentru

- lege, pentru guvern, bună orânduială și patriotismi.
_

Profesorii, cari nu vor face acâsta, ci Vor propovădui principii subversive, dovedindu-se

acesta dupe cercetare, se vor depărta de la catedră
plini sarcina de profesor la vre-o scâlă publică.

și se vor declara nevr ednici de a a îm-

Secţia II relativ la institutele și ; profesori privaţi. Aceștia vor fi liberi a ţine scâle,
a
” dccă după prealabila cercetare de Epitropie, vor fi aflați vrednici.
Epilropia le va

«însemna melodul după care vor avea a urma»,

datori fi ind a face

examenele lor sholastice în faţa unui însărcinat din partea Epitropiei.
Secţia 1V inşiră «driturile şi răsplătirile profesorilor.» ($ 116—119). «Este de neapărată trebuinţă de a înălța în faţa publicului vr ednicia persânelor care se jeri[esc
la acestă profesie». Deci li se vor hărăzi titluri și mulțămite și c... a le siguripsi o sta-

re» la bătrâneţe sâii neputinţă. Deci, după 10 ani de slujbă, vor primi pensie t6tă vicța
4/a parte din 1&fa cea dupe urmă ; ?/; după 16 ani și 16fa inlregă după 24 ani. Preste
acesta, profesorii aii dreptul de nobleţe personală

scii moștenitore.

|
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„Secţia V se ocupă de primirea scolarilor. ($ 120—124).

„Secţia VI pentru disciplină. ($ 125—197).
„ Secţia VII pentru examene.
Trecerea de la un clas la altul este subordinată la examenul de veră,
„Sunt2 examene publice pe an. Se pun 3 întrebări la fie-ce materie. Par ticularii nu
pot fi primiţi Ja examenele ânuale, dâcă nu s'aii inscris prealabil in
i catalogele clasei,

„Notele de insemnare sunt 1, 2, 3 și 4.
Cu nota 4, scolarul rămâne repelent. Directorele pote insă permite unu alt examen şi
chiar un al 3-lea în timp determinat.
,
Urmeză în urma examenului semestrial al 2-lea alt examen solemn. Acum se vor alege
bursieri institutului și se vor da și premiurile. Concursul acesta se va face inaintea Efo- ,

rilor, să comitet de inspecţie, stă în Iași Epitropia învăţ.

Serbarea va fi precedată de o

cuvântare a unui profesor, iar în Iași a directorului sedlelor.

Examenele pentru diplome

se vor face de profesorii cursurilor respective sub preşedința Epitr opiei. Diplomele vor fi
semnate de Epitropi, de Director, de Seniorul şi de unul dinn profesori,
Secţia VIII trateză special pentru diplome.

Diploma de ]aureat în literatura învăţ. Academice pentru facultatea filosofică: laureat în | sciințe; avocat pentru facultatea juridică și de ingineria civilă „pentru cursul de matematică aplicată,

2 galbeni costă taxa diplomei de umanidre,5
1»
»„ pentru sciințeșiarte.
8

»

a

„drept

şi inginerie.

Banii vor fi utilisaţi la spese extraordinare. |
12 ani. dupe promulgarea

acestui

regulament,

diplomul va ş necesar

spre a obține

slujbă de la Stat prin protimisis în administraţie și în justiție,

Secția IX dispune despre vacanțe.
Vacanţele de vâră încep, la scolile începătâre,. la 15 Iulie și la 15 August, cele-l'alte
până la 1 Septembre.
Redeschiderea cursurilor se face solemn cu un discurs Bale
Cap. IV.

Se referă Ia internat

cinstit, de educaţie».

Vor fi 50 de fii de dregători şi

„94 de stipendiști, copii de 6meni săraci,
:
„Fii de boieri se aleg prin sorți. Nu plătesc fiii de dregători, numai pe cât trap tatăl
e slujba. Decă ese, plătesc 1,200 lei pe an, afară numai decă elevul este forte bun, când
atuncea nu plătesce și rămâne suprantmerantii,

;

Se primesc solvenți cu 1.400 lei pe an; “numărul acestora e subordonat la local.
Provisorul

privegh6ză

tinerii din institut, EX locuesc în duoă secții: „fii de dregători

deosebiți de stipendiștă (1)
Spre a fi primit în institut, se cere să fi absolvit o scâlă: „primară publică sseu privată,
și să aibă atestat de la se6la primară [publică.
-Acâstă măsură se va aplica de la 1837. ' Până atunci se vor primi și elevi. fără clasele

primare,

Repetitorii îi vor învăța aceste materii.
Pentru stipendiști se cere concurs și se vor obliga, terminând cur sul, să paradosâscă în
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„secolele. naționale

3 ani,

învățăturile la cari se vor găsi mai vreânici,

cu if, din lefă îîn curs „de

“ Imbrăcămintea elevilor și a stipendiștilor, este în: comptul lor. Vor avea uniforma obligatorie la eșire din casă,
“

Secţia II. De personalul dregătorilor institutului.

($ 165—184) provizorul, censorul, pedagogi, repetitori, ecenomul, pedelul.

Secţia III: Se referă la orânduiala și disciplina institutu'uj.
Secţia IV. Pedepsele. Mustrările. Amenințări.
(7). Prâng deosebit,

prând după ce se vor scula alţii de la masă,

creaţie: în gilele săptămânei,
hotărită.: Arest în cameră,
din institut.

idem în dilele de serbătâre,

neimpăr tășire de re-

înmulțirea “lecţiilor peste acea

arest la camera institutului de la 12 ore la 3 dile,
.
.
”

Secţia V. Despre infirmerie.

|

,

„Cap. VI și ultim are titlu: «Intocmiri deosebite»,

scâlerea

p

Secţia Î. Despre comitetul Academiei în fie-care an, la aniversala instituirei Academiei,
comitetul va alege pe rând un Senior, carele; la solemnităţile scolastice, va represinta

pe

comitet, şi va iscăli diplomele şi atestatele liberate de Epitropie.

Seniorul va fi „Vice-pre-.

ședinte al coimitetului, cu țot deliberativ.
Acest comitet este un fel de consiliiă consultativ al Epitropiei.

i

Secţia II. Redacţia și cercetarea cărților.
$ 222. Invăţătura în limba! patriei fiind nouă
zuire

între alcătuirea

seii . tălmăcirea cărților

"

și cerendu-se mare cumpănire şii chib- i

sciinţifice și înavuţirea

limbei

românesci.

pentru mai exactă rostire a dicerilor abstracte și technice, Comitetul Academiei, Ja care
va fi de faţă și autorul, va cerceta manuscriptul ce i se va trimite de Epitropie, și dâcă cu

a sa observație se va uni auctorul, manuscriptul cu observaţiile comitetului se va supune

_ Epitropiei cu cuviniele auctorului spre deslegarea ponturilor împricinuite şi numai după
intăritura Epitropiei, se va putea tipări asemenea alcătuire şi a se paradosi în public.

“Secţia III prevede întocmirea pe încet a bibliotecei Academiei. Auctorii și editorii se
obligă a da gratis 5 exemplare pentru bibliotecă (ant. 295), iar din gazete și lucrări periodice câte un exemplar,
,
Pe tot anul se vor cumpăra instrumente de fizică, chimie, geometrie mecanică, modele .
de architectură, agricultură, colecţii de ist. naturală,- stampe, ete.

Secţia IV. Prevede pe tot anul o sumă pentru tipăritul cărților didactice, a din exemplarele unei cărți se dai autorului. Cărţile se vor da gratis la scolarii eminenți.
Din acestă sumă anuală se vor da și premii. pentru traduceri. și alte lucrări trebuin=
ci6se la învățătura publică.
_
Secţia V. Art. 233. Se vor forma profesori, brimiţându-se iai universităţi străine, din
„vreme în vreme, tineri dintre stipendiștii

absolvenţi cu eminenţă

și cu caracter moral.

„Acistă preferință se va câștiga prin concurs ce se va face la examenul general.
Este în adevăr prevădut un examen general ($.139), la finele cursului înlreg de umanidre și la finele învățăturilor Academice, spre a căpăta diploma.
Art. 934

final al regulamentului,

arstă cum va fi stema și-sigiliul

Academiei, în
î cer

albastru, un luceafăr de argint având în mijloc pe Sfântul Dali ca
« porumb, iar la mar-gine vorbele: cAcademia Mihăileană, 1834.
a
.
Urmsză apoi programele fie-cărei categorii de acolo, (Vedi anexele cu intrega lege).

.
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anafora a Epitropiei,
Domnitorul M. Sturdza, piimesce în 414 Iunie 1835, următârea
|
prin care “i supune la întărire reglementul scolastic.mai sus aualisat.
|
|
“
"
Tată acestă anafora :
ați slatornicit pentru lumiaPovăţuită de prinţipurile pline de înţelepciune care Î. V.
învăţ. publice, acâstă Episfatului
narea tinerimel patriei în epoca când ați fost mădular
|
" tropie n'a pregetat a urma unor asemenea sființite îndatoriri.
din scolari
unii
încheiând
Drept aceea, în gimnasia Vasiliană, restaurată la anul 1828;
pus la cale a li se paradosi
cursul de umanidre, cu inceputul anului scolastic 1834, s'a
făcându-se cuviinci6sa
acum,
iară
;
ei
gimnasi
clasurile filosofice provisornic în cuprinsul
Epitropia cu respect
,
crescere
de
pregătire pentru inaugurația Academici și a institutului

dupe care în
supune I. V. reglementul scolastic al organisației ramului de învățătură,
viitorime ai a se povăţui

atât dregătorii scâlelor,

cât și tinerimea,_şi in care se cuprind

întocmit sub auspiciile Î. V., sunt
driturile și datoriile lor. Legiuirile acestui reglement,

“întemeiate pe principiile Sf. nâstre religie
caţia ei către

prin

sciință şi meșteșuguri,

și pe sistemă de învățătură folositre în apli- .

care

să se statornicâscă

și să se: sporâscă in

acea înțelepciune, care
patrie atât sciinţele cele positive, cât şi industria națională. Cu
și aflând'o potrilegiuire
strălucesce din tâte lucrările 1. V., bine-voiţi a pătrunde acestă
ca acest aședăment levită părintescului vostru scopos, să dați1. V. întăritură, pentru
păzire, ajupgând la a sa:
giuitor de luminare, prin puternică protecţie şi cu amănuntul
deplină desvălire şi aducând

doritul rod, să fie acea mat: nimerită și mai

trainică inche-

facere de bine, patria
- zășluire a fericirei şi laude) patriei. Pentru asemenea mântuitâre
fiește-căruia adevărat
” este datâre 1. V. a ei recunoscință. Acesta se păstreză în inimile
Epitropia se rogi
moldovean, şi spre a vădi lumei un semn al acestei datornice simţiri,
şi adus la indeplinire de
cu supunere, ca acest aședământ, de învățătură, urgit, : pregătit
aducere aminte a lumina1. V., să pârte nume de Academia Mihăileanii, spre vecinica
,
.
- tului ei urgitor, atât între fiii patriei, cât şi între străini.
gilei când veţi afla de
ea
Supunând aceste hotăriri1. V.; Epitropia aşteptă şi însemnar
cuviință a se face solemna inauguraţiea Academiei.
aprobătâre ce o dăm aci în
Asupra acestei anaforale, "Domnitorul pune resoluţiunea

facsimile :

ia

(Vegi facsimila). :

|

x

*

Se decide inaugurarea Academici pe diua de Duminică, 16 lunie.

Asaki, invita profesorii și dreAdresa direcțiunei învățăturilor publice semnată de G.
în cuprinsul Academiei, di- :
ălorii scolastici să se adune în qiua de Duminică, 16 Iunie,

numilă a Talpalarilor, unde
mincţa la G!/, câsuri, ca apoi să mergă la biserica academiei
.
.
i Mihăilene.
Academie
va oficia leturghia P. S. Arhipăstor pentru inaugurarea
Neculai
e,
Cum că ati vădut circulara, iscălesc: Sulescu, V. Fabian, Freivală, Sakelari
N: SimioStavrat,
Î.
Verescu,
Theodor
,
Botezatu
Porfiroghenide, I. C. Adler, Samuil
nescu, pedagog şi Neculai, (în limba grecă nedescifrabil) *).

-

:
Fată darea de sâmă a Alb. rom. No. 48 din 20 Iunie și 49 din 23 Junie
Duminică în 46 Iunie, a urmat inaugurația a Academiei Moldovei cu totă solemnitatea

şi cuviință potrivită unui asemenea memorabil și folositor aședământ.
*) Dos, 5 curent, Archiva Statului.
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Potrivit.cu asemenea împrejurare, s'a pregătit inaintea Academiei un arc de triumf,
in asem&narea zidirilor lui Vasile Voevod, făcând aluziune (pilduire) că înălțarea Academiei cu duoă veacuri era menită de acel Domn

_

- -

al Patriei făcător de bine.

Zidirea de căpetenie era împodobită pe din afară și pe din năuntru cu festâne de frunze

de stejar și de flori, asemenea cu inscripții țiatităre
uuzită.

a

către scoposul pentru carele ea este

oz

In sala ceremonială se afla în asemănarea bronzului statuele alegorice (chipuri), a teologiei, dreptăţei, a ginţilor, a industriei, agriculturei și a frumâselor meşteşuguri; iar în
față asupra draperiei incoronate de Stema Prea Ia. Domn și al Academiei, care este Sf.
Duch strălucitor în un Luceafăr, se vedea de multe și rare flori ecsotice țifra M. și visă-vis-în relief în bronz o zugrăvălă cu un înscris +: cloţelepciunea duce pe ai ci elevi la

templul virtuței».
„ Diminâţa la 6 câsuri s'a adunat în sală mădularele Epitropiei şi dregătorii scâlelor,
în curtea Academiei D-lor profesorii cu elevii institutului şi al lor povățuitori și in prejma piseriicei. Academice se'afla înşirați ascultătorii scâlelor nor male, gimnasiale şi ai facultă-

ței filosofiei.
|
:
La sunetul clopotelor, ati intrat cu topi în biserică unde P. s. Arehiere eii Sevastias a
serbat Sf. Leturghie.

RR

După care a urmat Te-Deumul pentru de a chema asupra acestui de mare folos așegăment ajutorul cerescului luminător. La 9 ceasuri dupe încheierea acestor rugăciuni, P.
S. S. Mitropolit Veniamin, înconjurat de înaltul cleros, a făcut in „sală ceremonia, rugăciunile şi Sf. Aiazmă,
In sală era ăşedate posturi pentru curtea Înaltului cleros, ânteile dregătorii și divanuri
a Statului,

D-lor consulii și agenţii,

pentru societatea medico-istorio- -naturată

şi pentru

boieri, și străinii cei mai însemnați. DD. profesori, elevii in “uniformă, şi deputaţii deose-,

bitelor clasuri faţă în cerc înaintea Epitropici..
“ Porţile și uşile erai cuprinse de gvardia d'onor.

|

La 10 cesuri, ati sosit P. Î. Domn, Dâmaa şi baronul Riil:man general consul a I. $.
Măriri și Sai. urat de musica militară. Mădularele Epitropiei at iatâmpinat pre DP. I.

Domn

jjos la ușa Academiei, iar P. S. Mitropolit la uşa: sălii.

Dupe ce sai
către adunare

aşezat și s' ati

urat de Epitropie,

Ia

apoi p. Ţ. Domn

s'a sculat și a rostit

următorul cuvânt:

“Domnilo»,
N

«Bucuria care simţim astăgi. la-prilegiul inaugurării Academiei de învățătură esle cu
atâta mai mare, în cât vedem plinindu-se acea mai vie dorință de care suntem insulleţiți,
bine sciind, că singurul mijloc a fericire prea iubitei nâstre patrii, este o drâptă luminare a fiilor ei.
Omul după a sa de la Dumnegeii păsmuire, este locuitor a duo lumi, acea
a
materială
şi acea. intelectuală, EL este menit a viețui. şi a făptui în amenduoă. Educaţia numai îl |
pote informa ca să împlinescă cu vrednicie a sa induoită chemare.
“Drept aceea, la anul 1814,

nâstră a țintit asupra

îndată ce ni s'aii incredințat Epitu opia scâlelor,cugetarea

mijlâcelor, de a întemeia o sistemă de învățătura. publică inlesni-

tore, potrivită cu gradul luminatei Europei, și cu trebuința acestei eri.
2

|
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„Metodul de a paradosi întețăturile în limba naţională cu ajutorul acelor clasice, prin:
"care în epoca cea nouă torte aii sporit luminare în lume, s'a încuviințat şi de Epitropie,
trecând subt tăcere împiedicările care pe acestă - sistemă ai împotrivit'o în acel period și
năvălirea năprasaicilor întâmplări care ati precurmai cursul învățăturilor până la întâr„ cerea Nâstră din emigrație, sosim la epoca ocârmuirei vremelnicesci, subt a căruia mântuitre înriurire împreună cu P.S.! Mitropolit, sin epitropul.
Se
"- D-lor Vor. Costache. Mavrocordat

şi referendarul Aga G. Asaki, am afat îndemânare

intru aplicarea acestei sisteme în scdlele Moldovei, şi după trecerea a 7 ani de la deschiderea gimnasiei, s'ati vădut ostenelele nâstre încununate de dorita ispravă.
i

Ajungând tinerimea scolastică la grad de-a putea învăța sciințele filosofice, noi în urmarea organicescului reglement, am poruncit a se înființa Academia.
Epitropia ne-a supus reglementul special a ramurilor.

de învățătură și după cercetare

aflându'l potrivit cu dorința n6stră și cu trebuința de faţă, noi am dat acestui act legiuita
pulere întărindu'l cu Domnescu nostru Chrisov, spre a fi de povaţă. Bine-cuvântarea care --

de la Dumnedeii a chemat astăgi P. S. nostru Mitrop.

asupra acestui aședăment,

stăru-

ințele nâstre de a'l ocroti și a'i spori mijlâcele; a Epitropiei îngrijire de a-l ocârmui după

intocmitele legiuiri, -sirguința profesorilor de a fi următori îndatoririlor.și a tinerimei
„rivnă de a se înzestra cu felurite și folositâre sciințe, vor desveli nouă mijlâce intelectuale,
vor spori industria și vor revărsa asupra patriei

nouă isvâre de fericire. şi de slavă, care

| dorite resultaturi vor să fie cea mai dulce mângâere şi mulțămită».
|
Apoi ai luat reglem. ramurilor de învățătură, carele pe o perină de catifea îl ținea un
Pagiii, și Pati încredințat p. S. Mitropolit.
La augirea acestor cuvinte pline de înțelepciune și de îîngrijire “pentru luminarea fiilor
patriei, tâtă sala ati resunat de întreit sunet « Vivat Domnul nostra).

După acestea, ședând cu toții, D. referendar al învăţ, D. Aga G. Asaki,

aii rostit ur-

„mătorele :

Prea Inălţate Domne,
"“«După giua cea vrednică de aducere aminte, când patria
va urat de al ei Domn şi părinte, acesta
- nume

este cea

mai însemnată,

de aci luminător,

pentru că către

titlu cu care va ura

acele

litluri vi se adaugă

pe ]. V. vâcurile viitâre, precum

astădi

cu cuinos-

cinţă se păstregă între noi facerile de bine de Domnii cei vechi întemeiate."
“ În epoca cea mal înapoiată a stat. Moldot ei, de și învăluilă de grele întâmplări, totuș *

nu era neingrijită crescerea tinerimei. Un Domn atât de înțelept și urditor a multor folositâre şi lui Dumnedei plăcute” aşegământuri, precum a fost Alexandru-cel-Bun, n'aii
- pregetat a statornici și scâle, din al cărora sân a eşitiMitropolitul Damian, care pentru a |
sale rare sciinţe, a fost chemat la Constant. de Patriarhul loan, și după sfâtuirea urmată

la patriarchie, împuternicit
cu epistola sinodală, a mers la Florenţa împreună cu Mitrop.
Mitrofan, unde ati figurarisit intre teologii
cei învăţaţi. Domnul Vasile I, la 1562, a întemeiat o gimnasie la, Cotnar, care era pe atunci o politie inpoporată, ati aședat acolv
biblioteca, ati adus învăţaţi precum era filosoful Peutscher și matematicul Reticus, înci 'edințându-le fiii de boieri pentru învățătură, Vasile II, numit Lupul, a.mai indeplinit
acest ram, - întemeiând la 1040

în cuprinsul monastirei Trei-lerarchi »0 gimnasie cu bi-

bliotecă şi tipografi e,
Asemenea şi din aceste scoli ati eșit învățați cu care nee patern lăuda, precum

: Mitro-
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politul Dosoftei, Eelesiastic Cuvios şi Poeta bisericesc,

Moldovei,

Logof. Evstrachie,

Vorn. Costin Miron, istoriogratui

legist însemnat, și vrednicul

Domnului ocârmuitor, a căruia sciințe

Mitropolit P. Movilă, fratele ”

temeinice și sfânt caracter, era în stare a înainta

și a îndeplini învăţăturile naţionale, dar nevoit de învăluirile politice a'și părăsi patria, el
"şi-a aflat în Rusia strălucit adăpost. Chievul mărturisind cunoscința şi meritul, Paii ales
de al săii Mitropolit şi academiile de Nowogrod, de Cernicof și de Moseva, sunt lui datore
„cu a lor urgire, precum și acea ântâia seminare în Rusia, care ati întemeiat-ola Chiev.

In cât țera acâsta se ocârmuia de Domni pământeni, scâlele naţionale urma cu schimbătâre sârtă până la învățatul Domn Dimitrie Cantemir, a căruia scrieri se pot număra
între cele clasice.
Dar ajungând cârma guvernului

:
îîn mâni străine, apoi o sistemă vătămătâre întru tâte

Sai rădăcinat, aședământuri de învățătură de pământeni intemeiate s'a desfiinţat, sciințele și meșteșugurile s'aii dat uitărei, singura limba elinâscă era menită a îndeplini totă
educația, în cât cu învățătura naţională a pierit patriotismul, nou& moravuri și deprin- dere s'aii introdus cu dialectul străinilor,

rămânând limba maicei părăsită între săteni și

„puţin lipsea a fi locuitorii acestei țări împărțiți în duoă deosebite națiuni.
|
Când pe rotundimea pămentului înflorea civilisația, ale sale raze cu anevole răsbătea
asupra acestui orizont : de suflarea unor agere fortune se stârpise ramul Dafinului naţional
și asupra Moldovei îndestrate cu nenumărate odâre a naturei, plutea o negură care înve-

lea de întristare și de orbire acestă frumâsă feră.
În mijlocul unor asemenea împrejurări, pronia aprindându-vă în inima Sf. scântee a
sciințelor, a hărăzit nous P. 1. V. de mădular Ia Epitvopia scdlelor, când cu riîvna și patrio-

tismul P, Ş. nostru archipăstor și D. Vornicului C. Mavrocordat a'ţi cercat reformarea
învățăturilor publice ca un singur mijloc de mântuire morală, și cu îmbunătățirea
fiinţei politice, ce s'ati hărăzit Moldovei, de îndatoritorii şi prea pulenicii monarchi, aii
răsărit pentru învățătura ei o nouă epocă.

Drept aceea, la 1828, ridicându-se din ale ei surpări gimn. Vasiliană, 1. V. aţi intemeiat în ea sisteme de învățătură potrivite cu acele. care astădi se numără pe la naţiele
megieșite, adecă a învăţa sciinţele în limba patriei, începând de la cele elementare până
la încheevea clasurilor umanidre. Lipsa cărţilor de paradosire și înmiite îngreunări n'aii
curmat sporul acestui plan. Indemnat şi povățuit de înțelepciunea I. V., personalul profesoral îl urma cu statornicie, în cât dupe un curs de învățătură de 7 ani, acei tineri |
cari s'au crescut cu cheltuiala scâlei la inst. gimnasial, statornic urmând studiile, acum
la încheerea trecutului anului scolastic a săvârșit filologia, limba latină, geograf. chronolog. aritmet. catichism. ist. biblică, retorica, poesia şi archiologia și aii ajuns in stare
de a putea asculta filosofia.
,

In cursul acestor ani, 8.420 de tineri pe rând s'ati împărtășit de învățătura scâlelor
“publice aicea în Iași, și pe la 6 sc6le ţinutale înființate de la introducerea reglementului.
6 din acei mai vrednici elevi s'aii trămis cu cheltuiala Statului la univers. și academ.
' din Viena. Atestaturile gim. Vasiliane aflându-se potrivite cu a lor sciințe, acele academii
ati primitpe tinerii moldoveni de ascultători la clasurile filosofice și technice, unde asemenea făcând examen ai câștigat întru tote mărturii de eminenţă.

La îndemnarea Epitropiei, din deosebite părți, s'aii adunat bărbaţi vrednici de a paradosi înalte obiecturi sciințifice, a căror paradosire până acuma a și urmat de la trecutul
anului scolastic de o-dată în cuprinsul gimnasiei.
|
|
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Din porunca |. V.,-cinstita Epitropie cu împreună lucrarea noului ei mădular D. Vis.
"N. Canta, a pregătit locașul muzelor.
Aceste conjurate de tâte ale lor atributuri cu încredere între astăgi în acest templu
ce li s'a sfinţit, spre a înavuți pe tinerime cu od6rele.cele mai preţiâse și mai trainice a
SE
-.
virtuţei şi a ințelepciunei.
așenic
Pentru dea ajunge la acel mântuitor seopos, I. V. a'ţi bine- voita legiui provisor

Qământul

de organisaţia ramului de învățătură,

până când aplicația va arăta cele de cu-

'viiaţă;

Coprinderea acestui reglement ini privirea materiilor ce se vor paradosi, este urrnă.
„torele :
(Urmeză cetirea capului 1 din reglement)..
Cu acest fel de rânduială se întemeiază astăgi la răsăritul Europei un așegământ de
_ învăţătură, care subt înriurirea Sf. stii simbol, va revărsa asupra doritorilor drâptă lumină, va sădi în inimile lor simțiri de virtute și va povăţui mânile lor către folosităre
meşteşuguri ke

.

-

.

Subt povățuirea acestor rândueli, păzite cu sfinţenie de D-nii profesori, şi cărora ei în
cuget juruesc credință, tinerimea fără a se înstrăina, vay putea. începe și a îndeplini tot
“cur sul de învăţătură.
"În acestă academie avem încredere, că părinţii vor fi martori de sporul și imbunatățirea
fior, biserica îi va adăpa cu ale sale sfinte

învățături și societatea va câștiga

folositore

- mădulare, ea este singurul scopos a acestui aședământ carele i dat, pregătit şi înființat
de 1. V. se va împodobi în veci cu numele de Academia Jihăileană, întru memoria și
” slava strălucitului ei urditor și drept semn al recunoscinței ce vă este datâre patria».
Un entusiastic : Să trăiască P, 1. nostru Domn! Să trăiască Mihăileana | ati resunat de
9 ori din fundul inimei unei tinerimi. aprinse de rivna învățăturilor şi recunoscătâre facerilor de bine ce li s'ati

pregătit.

Lacrimi

de duioșie aii.vărsat

asupra

feței bătrânilor

- părinți, cară ati mulțămit Proniei că văd prin asemenea mijlâce închezeșluită fericirea
fiiilor, și streinii, prețuitori unui asemenea bine, ati mărturisit aeve€ a lor mulțămiri.
„PI. Doma cu toți poftiţii, ati bine-voit a visita tâte apartamentele, dormitărele, salele
de studiii, clasurile, cancelaria şi archiva Epitropiei, trapezarul, sala sănătăţei, garderoba
şi câte atârnă de acest aședimânt, urzit după pilda acelor mai nemerite în Europa, şi toți
ai mărturisit a lor mulțămire,

pentru

buna

rânduială,

curăţenia şi exactitatea

cu care

pretutindenea este organisat.
După purcederea M. $., ai urmat “pentru poftiții poieni, pentru D-nii profesori și
elevi o gustare, la care sati făcut tuasturi în sănătatea strălucitului uigitor al Academiei
şi al împreună lucrătorilor. S6ra zidirea Academiei și arcul ati fost iluminate.
.
In acest chip a urmat inauguraţia unei Academii de învățătură, a căreia principii sunt

- menite a revărsa asupra nemului moldovenesc: o drâptă luminare, a forma bărbaţi folositori și în stare de a sluji cu spor patria.
Dim în anexă hrisovul de fundaţiune al Acaderaiei Mihăilene *).

- 'Trei ile după aprobarea dată de M. Sturdza, ca noua Academie să se numescă Mihăi*) Vegi anexa de: la acâsti pagină,

i
leană, și a duoa-gi după solemnitatea inaugurărei ei, G. Asalki convcă comitetul” Academic în 17 Iunie 1835.
Acest Comitet corpus din G. Săulescu, V. Fabian, Major Singuroft și G. Asaki, find
necomplect, încheie jurnalul No. 4, prin care constată că n'aiă putut alege în acestă şe-

dință pre «Seniorul», adecă Decanul Academiei după cererea Epitropiei. Apoi Comitetul
se crede incomplect pentru de a

«tractarisi despre mijlâcele şi măsurile de a într ebuinţa

pentru deschiderea învățăturilor după programa însemnată. Drept aceea, fiind-că acei
„mai mulţi din elevi și unii din scolarii externi nu ai însușirile cerute prin art. 159,
privitor către gradul

învețăturei lor,

apoi spre a-l pregăti

“cuviință următârele:

întru acâsta, 's'aii socotit de

|

4) Vacanţele orânduite vor fi în acest an nuraai pentru cursurile ordinare;
2) T6te cursurile extraordinare vor începe îndată şi vor urma în cursul vacanțelor.
până la acele viitâre;
i
3) In cuprinsul Academiei se vor aşeda.2 clase sub nume de pregătitore, în care se
„Yor împărți după a lor putere elevii institutului și cei noui externi scolari spre a învăţa:
gramatica română, limba latină, geografia, aritmetica, catichisis și caligrafia ;
4) În aceste duoă elasuri vor paradosi D. Draghinici de la 8—10 diminâţa, D. Stavrat
în tote qilele de la S—10 şi de la 2—3 dupe amiadi, Sf. S. Părintele Ion Micul caticheta
Lunea, Miercurea, Vinerea și Sămbăta'câte2 dile-în fie--care clas de la 3—4 dupe prând
Miercurea și Sâmbăta, iar de la S—10 dimineţa Luni și Vineri». Preotul Atanasie de la
biserica Academiei (Talpalarii), a fost ales de Comitet «ca să implinescă provisorită dato-

ria de Efinerium la institut».

- Disposiţiunea de sus a Comit. Academic ne arelă că nu se găsea încă scolari pentru
clasele umani6re. Comitetul voia deci să împlinescăgolurile din clasele 4. -și2, pregătind
un număr dintre scolari în timpul vacanţelor,
"

Ta 18 Junie 1835,

Comitetul Academic,

sub președinţa

Vornicului G. Mavrocordat,

primesce aprobarea încheierilor sale anteridre, şi ia nouă disposiţiuni.

_

|

Una din acestea hotărasce că Facultatea filosofică «care până acum s'a paradosit provisornic> la gimnasiul Vasilian, să rămână acolo până după examen.
Se hotărasce și ținerea

regulamentul noii, -

examenelor

pentru semestrul al II-lea,

-

couform art. 130

din

"

La 25 lunie, Comitetul se adună iarăși sub preşedința Vornicului. Mavrocordat, şi ia
nout disposiţiuni prin jurnalul No. 5
Intre acestea notăm :
|
Ne
1) Impărțirea orelor de clase provisoriă s'ati hotărit: toți profesorii ordinari și extra"ordinari vor preda câte de2 ori pe săptămână câte o „oră şi jumătate, Prof. de matematici
va preda însă de 3 ori pe săptămână ; 2) Iancu Stavrat este numit profesor de limba franceză pentru elevii mici.
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La 29 Octombre 1835, Epitropia adres&ză Domnitorului un raport în care dă sâmă de
starea sedlelor pe anul acesta scolastic, care a avut de a lupta ca tâte întreprinderile nouă.

Dupe raport se constată că în lași ati urmat sedlele 822de copii şi pe la ținuturi 487,
cari «s'aii îndestrat cu cunoscința gramaticei a maicei

limbe, a dogmelor creștinesci, a

elementelor geografiei și a aritmeticei». 87 scolari în clasele gimnasiale caii petrecut filologia românescă, acea latină, chronologia, matematica până la algebră, catechisis și geografia specială. Unii s'ati dedat la învățarea limbei elene, acelei franceze, germane și rosiene.

26 scolari aii intrat în clasul

filosofiei, dintre cari G pe cheltuiala

statului

urmâză la

Viena. «50 strmani se crese la Vasiliana, iar la institutul Academiei 40 de fii de dregători.

Numărul
fete s'aii
suficiente
ținutale.
Epitropia

total al scolarilor din Iași și de la ţinuturi cu 149 de fete
urcat în anul acesta la 1.013 scolari. Epitropia constată
și mulțumesce Domnitorului că în călătoria lui prin eră
Ii mai mulțumesce pentru că a asistat la examenul. ultim
declară că s'ati preocupat mereii cu formarea candidaţilor

de la noua scâlă de
apoi lipsa de locale
a visitat tote scâlele
a clasei de filosofie,
de profesori. Cons-

tată cu mângâere că secolele aii dat deja mai mulți impiegaţi prin cancelarii; că unii s'ati

apucat de negoţ și că «in acâstă vreme dorul luminărei obștesci ati început a spori între
tinerime. Epitropia termină 'rugând pe Domnitor să resplătescă pe profesorii G. Săulescu
şi V. Fabian, carii s'aflaă slujind de la întemeierea scedlelor naționale la anul 1898, pe
Theodor Verescul,

care servă tot d'atuncea,

pe Vasile Peltechi,

Samoil Botezatul și pre

„secretarul Manoil Mavrodin, în serviciii de la 1831. Epitropia recomandă egalmente Domnitorului pe Vasile Paulini, fostul profesor din Focșani ș'acum la gimnasii, și pe profesorii scâlelor ținutale Ion Zaharescu, Toma Giuşcă, Ion Nanul, Ion Martinovici, împlinitor

de pedagog, și pe pedagogul

Gh. Petruţii.

In dosarul No. 20 curent; Arch. Statului nu

aflăm ce urmare a dat Domnitorul la acestă anafora *).

„Examenele clasei de filosofie se țin tocmai la 4 Octombre, 11 ore diminâța. G. Asaki
convâcă pe toți profesorii Academiel și ai gimnasiei să fie de faţă, căcă va asiste Domnitorul ”),
Noul institut de fete, avu primul examen public la 4 Maiii, în sala gimnasiului Vasilian.
Publicul care dori să asiste la acestă

solemnitate, fu atât de numeros,

în cât se simți

* nevoe să nu se permită intrarea în sală decât cu bilete speciale.
Iată darea de sâmă a acestei serbări scolare:
«ln acestă di s'aii făcut în sala gimnasiei examenul public al scolei de fete în ființa
Domnitorului, strălucitul urditor al acestui așegdământ, a M. $.. Domnci, a Epitropiei, a
acelor ântâiii dame a boierilor şi străinilor din Capitală, precum și a unui mare număr de
persâne,
.
d
aGătirea sălei, exposiţia feluritelor lucruri de mână și a fetelor scolare împodobite cu
ghirlande de flori și cu eșarfe cu vopsele naționale, înfățișa o interesantă privire,
«După sosirea P. |. Domn, scolarele aii rostit întrun glas sfintele rugăciuni, după
care Zoia, fiică de 10 ani a repausatului Econom Eflimie, a rostit următorul cuvânt: .
,

*) Ranguri

poereştă

la profesori

,

- La archiva Statului se păstreză sub No. 87 curent, un dosar al Epitropiei învățăturilor din Moldova, cuprindând petiţiun! și lucrări dintre anii 1835—1847, relative la hărăziri şi cereri de ranguri boeresci la profesort,
“A

**) Dos. No, 18 curent, arch. Statului, fila 187,

.
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Prea Inălțate Dommne,
De când părintesca și înțelepta îngrijire a 1. Y. pentru statornicirea binelui patriei ati
răspândit a sale raze și asupra n6stră, fiicele credincioșilor Voștri supuși, acesta este qiua
ântia în care ni se înfâţoșegă doritul prilej de a depune înaintea Î. V. pârghia sîrguinței,

ce de la aședarea scâlei nâstre, în curs de 6 luni, cu bine-cuventarea Inalt P. S. nostru
Archipăstor și sub povăţuirea cinstitei Epitropii, am întrebuințat întru câștigarea cunoscinței îndatoririlor creștineșci şi a acelor potrivite cu casnicele îndeletniciri.

In acest timp neîndelungat, sporindu-se ale nâsire mijlâce morale și materiale ale viețuirei, s'aii umplut de mângâere inimile părinţilor noștri, care astăgi cunosc înavuţirea
fiicelor cu destre statornică, menită a închega şirul fericirei sociale, ce va revărsa asupra

Luminatului ei urditor,! a nâstră și a viitorimei bine-cuvântare,

cea mai prețidsă și mai

dorită moștenire a unui nume hotărit' a trăi în veci în inimile Moldovenilor ")». .

Ati fost examinate 72 de fete din religie, ântâiele cunoseințe, aritmetica, scrierea dictando şi gicerea fabulelor de rost, cum și diferite lucrări de mână, «din care sati vădut
sirguinţa profes. Părintele Economu Ion, Samoil Botezatu și Madama Elisabeta», cărora
Dornnitorul le-ai arătat mulțumire,

bine-voind, spre a da o nouă

dovadă ingrijirei sale,

după ce ai împărțit premii la elevele cele mai bune, să pună scâla fetelor sub particulara
protecție a M. S. Dâmnei.
*

Institutul alipit pe lângă Academie, se află în primele luni ale anului 1835, tot sub
provisorul 'Tholhausen. Acesta în August 1835, dă mai multe rapor turi relative la intreţinerea localului și a internatului. Int'unul din aceste raporturi, della 192 Iulie 1835,
se jeluesce către Vorn. C. Mavrocordat, unul din Epitropi, că Asaki vrea să'l inlocuâscă cu D. Crassa, (maitre de langue italienne) * ”.

Indată după inaugurarea Academiei şi a institutului săi, dar mai ales în Octombre
4835, scolarii afluiră în număr relativ considerabil, de 6re-ce preste vre-o 60 de scolari
strămutați din sedla Vasiliană,: mai fură primiți alți 40 la începutul noului semestru
Aa
scolar 1835—1836, aceștia abandonând pensionatele private.
Negreșit că nu numai superioritatea studiilor ce puteai afla in Academia cea nouă, ati

atras pe cei 40 de fil de boier! de prin pensionate private, ci şi împrejurarea că pe lângă
Academie în tâmna anului 1835 s'a deschis un noii internat gratuit pentru fiii de funcționari şi de boieri, rămânând la scela Vasiliană internatul mai redus pentru copiii de
părinţi scăpătaţi admişi prin concurs.

Noul an scolar începe sub cele mai bune auspiciă.
Eată programul materiilor şi al orelor al scâlei normale din Trei-Ievarchi :
„%) Alb, rom, No. 36 din 1835.
**)-In Octombre afiim în adevăr provisor pe. Crassa, (Dos. No. 27, curent, Arch, Statului),
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In vedere cu programul celor duoă clase umanicre, se aleg in 28 Octombre elevii pre
gătiţi în vacanță, precum mai sus vădurăm.

«Prin jurnalul Comitetului academic No. 10 din 28 Octombre 1835, amintindu-se
punerea la cale făcută la 1 Iulie 1835, prin care sai făcut pentru elevi 2 clase pregătitâre spre a învăța în ele obiectele neapărate pentru de a putea urma cu'sul ordinar rânduit prin

reglement,

acum

comitetul cerceteză

elevii

din aceste 2 clase pregătitâre, şi

dispune a se alege din a 2-a clasă 21 de scolari mat buni, pentru a forma din ei clasa 1
de umanidre, dându-li-se de profesori Seulescu și Fabian pentru filologie, matematică
şi latină. Elevii mai slabi vor rămânea tot în clasa a 9:a *)».
%

Iată lista exactă a personalului didactic pe 1835—1836, în Iași:
Profesor I al clasei elementare din Trei-lerarchi, T. Verescu,

Adjunctul clasei elementare, Nestor Simionescu *).
|
Adjunctul clasei I normale, Iancu Stavrat, (cu 1etă 1,800 lei),
Profesor al clasei JI normale, Fotache Gheţul. Profesor gimn. filosofie, Pach. Săulescu.
Profesor al 2-lea al gimn. și filosofie, Pach. Fabian,

Profesor de filosofie Eftimie Murgu *").
Profesor de legi, acum de germana și latină, Flechtenmacher.
„Profesor de Jatină în gimnasii, Nicolae Draghinici,
Caticheta clasurilor normale, Păr. Economu Ioan.

Aa
1
gimnasiale, Medel. Verescu.
Profesor de limba rosiană Ja Academie și a gramaticei românescă
(400 lei).
Profesor elem, al limbei francesă, Malgouvern, (3. 600 lei).
»
literaturei francese, Repe, (7.000 lei) **).
,

limbei germane, Medel. Samoil Botezatu..

„de
„„
>

„ limba elenă, Ghenaton.

„ literatura elenă, Cuculi.
„ desemn, architectură și geometrie, Fraivald.
„ caligrafie la Academie şi normă, I. B. Aldler **)

o
»

D.

zugrăvitură, Miller,
inginerie; Maior Singurof.

>

*)
**)
***)
îndoială

și latine, Peltechi,

Dos, No. 86 curent, archiva Statului, .
Era şi pedagog la Trel-Icrarchi. Vegdi Dos. No. 54, fila 35.
D, Xenopol în memoriul 'stii asupra învățimântului superior în Moldova, rimâne cam în
d€că Murgu a trecut de la.sc6la Vasiliană la Academie, ori dâcă dupe cum "i-a afirnăat

Nicolae

Ionescu

fi dus din Iaşi...
timp cursul sti
filosofiei» de la
miet, cunude se
eee)

A

numal

succedat lui Victor

răposat în 11 Aprilie
*+X%X)

cât

a dat examen

cu

scolarii

sti în semestrul

1 la Academie, ş'apol s'ar

Not afirmăm, ca şi vechiul profesor N. Măcărescu, că Murgu a continuat cât-va
de filosofic la Academie, cum dovedesce acesta jalba lut Gh. Stihi < Ascultător
Tret-lerarchy, cerând în 1835, Octombre 20, să fie strămutat în internatul Acadeşi înzâţă clusul filosofiei». Dăm întrega petiţiune în anexă,

1, B. Adler

de Lincourt,

profesor

de

literatura

francesă la Academia

1835. Era în ţeră de mal mult de 20 ani,
era

în

1835,

Ocrombre,

de 4 ant

țiitor al postului de înaltă

din

Iaşi, ati

caligrafie, desemn

de planuri topografice la sc6la din Iașt. S'a îmbolnăvit și a fost înlocuit câte-va luni de Peltechi,
perdându'și i6fa pe 18 luni, (Dos. No. 54, pag. 7 şi 24, archiva Statuluf),
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- D. Vasile Paulini, profesor al gimnasiei.::

A

IE

L&fa doftorului hărăzită pentru ajutorul scolaritlor stipendiști :
|
_ Bărbierul scâlei câte 30 lei pe lună, de la 1 Iulie.

Ceasornicarul scdlei câte 20 lei pe lună, de la 1 Iulie, *
Lua

scola

fetelor

Profesor al clasului elementar, D. Samoil Botezatu,
- Catihetei, Economul Ioan.

Dăscălița cusătâre, Madama Elisaveta.
Maica priveghetdre (Susana Monachia), 30 lei pe lună.
Vătatul, carele va fi și priveghetor, Iordache Gheorghiu.
i

Scdlele:

ținutale

|

"4 profesor de Roman, Pitar loan Nanu.
1.

„ Huși, Păr. Ioan.
„ Botoșani, care urmeză și de limba germană.
„ Bârlad, Pitar Ioan Zacharescu.

4
14.

1

1

0 „ Focşani,

4
»
„ Galaţi, Pitar Toma, Lemne, luminări, argaţi la aceste scâle ”,

Credem util de a înregistra aci şi personalul cancelariei sedlelor şi al internatului :

|

Aga G. Asaki, referendar.
Casier Spătarul Enuţă.
Secretar Medel. Emanoil Mavrodin.
Scriitorul cancelariei și archivar, Alecu Mavrodin.
Provisorul institutului de la 4 Octombre, Crasa,

"Tei pedagogi repetitori: Anghel, Martinovici şi Malcoci.
George Petruţă, vătat și stolnic la Trei Ierarchi.

Un vătaf şi stolnic la Academie,
|
Doui sofragii.
Patru feciori câte 480 lei pe an.
Pedelul Pintilie.
Un comisionar de purtat pachetele.
Doui bucătari câte 600 lei.

O femeie la infirmerie.
Patru rândași.
Un portar cu uniforma de la dânsul.

se îngriji Comitetul scolar,
îi
“De cărți încă
- Comitetul a dispus să se înfiinţeze o comisie, care se va aduna în fie-ce Duminică la 19
*)_Dos,

No. 54" curent, (archiva Statului), fila 9—10,

,
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ore diroinăţa şiși în fie-ce Joi, la 3 ore dupe amiagi, pentru a face revisia manuscriptelor
alcătuite de studiile elementare trehuitore la clase. - .
" Comisiunea va fi din sânul comitetului,

adăogându-se

ca comisar

Christia

Flechten-

macher *).

De toţi factorii cari. constitue scola, Comitetul Academie și Epitropia s'aii ocupat cu
stăruință în decursul anului 1835, Dâcă corpul didactic “și-a făcut ast-fel datoria, nu
putem dice că şi guvernul

din lași 'şi-o făcu

tot asemenea a sa faţă

cu corpul didactic.

In Dos. No. 54 curent din archiva Statului, vedem cât de anevoie “și primeaii profesorii
lefile lor.

.

In 1895, aceste lefi” nu erau plătite pe mai multe luni *). -

Infiinţar ea internatului pe lângă Academie eraa prevădulă încă de la finea anului 1834,.
de 6re-ce în Dosarul de la archiva Statului pe 1835, cu No. 112, aflăm petițiuni solicitând admiterea în acest internat de bursieri gratuiţi. Cea d; întâi petijiune din acest
dosar cu data din 1 Ianuarie 1835, este a lui Aga Gh. Her meziu, în favârea fiului săă,
" Părinţii funcționari aveati dreptul să-și aşege copilul propriii sii chiar și vre-o rudă de

aprope. Eată ca dovadă petițiunea din 10 Septembre 1835, a Clucerului Alexandru Po_Ppovici Urechiă, către cinstita Epitropie a învățăturilor publice din Principatul Moldovei :.

Ciucer Al. P. Urechiă, cilen gludecătoru ținutului Neamţu
Jalbă.
Aşa precum dupe. aședăment este hărăzit acelor aflători în slujba patriei a avea la
institutul elevilor câte un copil pentru învățătură, cu plecăciune rog pe cinstita Epitropie
a primi la acel institut pe nepotul 1imei Neculai Grigoriu, fiul D-sale Paharnicul Costache Grigoriu *).»
- Dâcă la întemeiarâa internatului de la scâla Vasiliană, G. Asaki găsise miglocul să
micşoreze nedreptatea Regul. orgânic de a nu se primi în acest internat decât fii de boieri
şi de. funcționari, primind totuși în acelaș internat, prin concurs, și câţi-va copii de 6meni
scăpătaţi, acum, cu înființarea internatului „special de la Academie, G: Asaki nu pâle să
împedice alegerea și separarea în acest internat a fiilor de boieri şi de funcționari şi relegarea, Gre-cum, a fiilor de neguțători și de 6meni mai de jos în internatul redus,-care
se va menţine apol la Trei-Ierarchi. Scriitorul acestei istorii 'și aduce însuși aminte
de neconsideravea, în care interni! de la Academie, aveati pe interzii de la Trei-Jerar chi,
cari veneau ca externi, aduși de pedagogi, să frecuente cursurile de la Academie.
*) (Dos, No, 86 curent, archiva Statului),
**) Dosarul

citat, pag.

7.

***) Dăm ca curiositate în anexă scrisârca în limba

.

grecescă și cu traducere a lui Ion Sturdza

V.V., (cum semnezi), în favârea a 2 copi! rude Costache Ghica și Gheorghie Sturdza, spre ă
îi
priimişt în internat. Domnitorul M, Sturdza, apostilezi favorabil acestă: cerere în 9 Noembre
18535. Clucerul AL, Urechii a fost tatăl „autorului acestei „cărți.
:
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*

Despre seminariul de la Socola, nu aflăm nimic deosebit de semnalat pentru 1835.
O sc6lă sătescă exista în acest an pe moșia Flămândi, a Domnitorului Mihaiti Sturdza.

|

Acesta o inspectăză în "95 Mai 1835 ”).

Numai studiile literare nu preocupă pe Epitropia secolelor din lași. In adevăr, în 26
Noembre, comitetul academic, spre a pune în lucrare un ar ticol din regulamentul scolelor relativ la înființarea unei scâle de agronomie și de osebile mecanice și technice invă-

-

|

țături, cere Eforiei :

|

1) A se alcătui cu un bărbat vrednic de a îndeplini întru acâsta condiţiile cerute ;

2) De a chiăma pe candidatul: Filipescu de la institutul din 'Wintenberg, unde, dupe
învățătura

instrucţiile date, trebue să fie severşit

agronomiei, ca să fie numit adjunct. în

acâstă slujbă;
3) Acest noi institut

agronomic şi mecanic, se va aşeda pe o moșie, care să i făţișeze

tâte materialurile și inlesnirile pentru practisirea tinerilor în deosehilele sus arătate rash

muri

**),

" Chiar și direcțiunea de dat invățăturei felelor nu scapă din băgarea de semă a autorităţilor scolare. Ele vor ca divecțiunea acâsta să fie spre învăţarea de meserii. De aceea,
la 98 Decembre 1835, Epitropia face contract cu un politechnie și cu soția sa, angajați
de la 1 Ianuarie 1836, la institutul fetelor din lași. Politechnicul se angajăză a preda
câte 3 câsuri pe di : modeluri de câră a tot felul de pâme şi fructe, facerea florilor fine
din materii, vopsilul cordelelor, spălatul de horbote şi blonde, vopsitul acestora, spăla-

“tul, vopsitul,

curăţitul și încreţitul penelor,

figurilor din soli şi tot lucrul de carton,

precum și alte ale industriei și economiei cas-

a

.

nice.
„ Aceslași

scâterea petelor din ori-ce materie, lucrul

politechnie se obligă a învăţa. și pre stipendiștii

gimnasiel meșteșugul carto-

_neriei.
Soţia sa se obligă a învăţa fetele se facă capele, bonete, berete, tocuri, pălăriele, frize,
|
"baiadere, etc.
**).
scolarii
decât
străine
fete
alte
inveța
a
de
Sunt opriţi

Clasa de inginerie ia o imporrtanță deosebită în 1835.
Generalul, inspectorul miliției principatului Moldovei, în 8 Iulie 1835, cu adresa No.
-1.380, înserie Epitropiei mulţămindu'i 1 că a primit în clasa de inginerie mai uiţi ofi„cieri și iuncări,

'

Eală numele acestor oficieri : dintre adjulanți porocicul Stamatin
Porucicul

Pavlov .dintre

oficirii de front Și Casmir idem,

asemenea

i Por. Codreanu.
Praporcicii Stata-

C.
*) In 23 Maii, plecând din Iaşi, în aceeași qi la 11 ore, Domnitorul cu Dâmna și Vornicul
Mavrocordat, adiotantul Major , Asaki și .Proto-medicul “Sakelarie, ai sosit la moșia Domnlscă
<Flămângi». Aci T a întâmpinat Baş-boicrul Th. Balș cu' mulţi proprietari vecini şi 1.000 de
săteni.
Curtea a mers la biserică, apot aii visitat. scâla satescă, Aci un elev a rostit un discurs de ocasiune.
**) Dos, No. 86 curent, archiva Statului,
„%%*) Dos, No. 18 curent, archiva Statului, (pag. 600).
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chi, Frunză, Danu, Crupenski, Mavrocordat, şi iuncării Ilie Stavrat, GC. Gheuca, G. Pancrate, Mavromate, Evgenie Alcas, A. Mavrocordat, G. Mişoglu, Gr. Botez, Tacovache
Ranet, C. Duca,|. Costin, D. Miclescu,N, Chiriak, M. Caţiki, G. Anghelichi, Dimitrie

Asaki, Manolache Palade, V. Sterian,

1. Voinescu, Enache Arghiropol, I. Caţiki, 1Enaka-

che Christea, C. Frunză şi Feldvebel G. Boteşatu.

NB. Inspectorul miliției era Hatmanul T. Balș.

Din efemeridele anului acestuia al culturei Moldovene, amintim faptele următore.:
1) Proprietatea Marelui Logofăt 'Th. Balș, este numită de la 14 Aprilie în
î loc de Târgul.Noii : Mihăilenii, în ondrea lui Vodă;
2) M, Kogălniceanu a fost

înaintat Ja rang

de Cornet în aceași - gi cu Principele Gr.

Sturdza, cu carele împreună are a merge la învățătură în Franţa *);
3) La 21 Aprilie acest an, sub No. 46, G. Asaki învită tot corpul academic şi profesorii în genere, ca cu scolarii și stegul respectiv al scâlei, să mergă

unde va păși cortegiul cu mâștele
pentru neploarea ce urmâză.
NB.

Scolarii

erati

și cu P. 5. Mitropolit,

duși în fie-care an

cuu stelpără

la 'Trei-lerarchi, de

spre a face obștesca

litanie

de la St Nicolae la mitropolie, în
i

ajunul Floriilor -),
*

TERRA

MUNTENEASCĂ

Nu aflăm deosebiri esenţiale iîn budgetul pe anul 1835, şi de aceea nici că le reproducem. .
» Nici o prefacere de remarcat în personalul seii programele scâlelor muntene în 1835.
- Budgetul ce vom reproduce insă pentru anul 1836, - va avea să arete care a fost organisațiunea acestor scâle și pe ultimele luni ale anului 1835, adecă pe primul semestru al
anului scolar 1835—1836.

|

-

Intre nouele creațiuni proiectate de Eforie, aflăm una, care suntem ținuți a o înregistra
aci. În August anul 1835, cu anaforaua No. 406, la indemnul de sigur al lui P. Poeparu, eforii Alex. Filipescu și Bălăceanu, cer invoire de la Domnitor să publice un jurnal
în limba românescă şi în cea franțuzescă, sub redacţia Efori iei -şi sub ingrijirea directo-

ruluy. Acest jurnal va avea numirea : «Muzeu de literatură și industrie.»
aci disul

raport

către

Domnitor;

din care

cititorul va afla scopul

Dăm integral -

frumos ce” şi propu-

nea redacțiunea jurnalului, cât și miglâcele pentru susținerea lui,

Prea Inălţate Dâmne,
«Cu întinderea învățăturilor obșteşci se face din ce în ce mai simţitore trebuinţa de a

se publica atât lucrările de literatură Şi de industrie ce se săverșescii între alte neamuri
luminate, cât și resultatul aplicației acelor lucrări în țâra nâstră,
*) Alb. rom. No. 45 din 2 Iunie 1535.
**)" Dos, No.

5ş curent, archiva Statului).
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Acestă 'trebuință se pâte împlini” numai printr'un jurnal ce sar alcătui 'într'adins şi s'ar publica regulat la vreme hotărită. Şi fiind-că pentru asemenea foi publice .
gustul cititorilor nu este în destul desvoltat ca să se potă întempina cheltuidla numai din prenumeraţii, Eforia a chibzuit că sar putea întâmpina fondul trebuincios pentru
acestă publicaţie, cu ajutorul ce.s'ar da atât din casa scâlelor, cât şi din alte case obșteșci.
Prin urmare, Eforia plecat supune la înalta judecată și hotărire a Măriei Tale următârea chibzuire ce s'a făcut pentru întocmirea unui asemenea jurnal,și pentru midlcele

|

prin care s'ar putea întempina cheltuelile trebuinci6se Ja acesta.
«Muzău de literatură

1) Jurnalul va avea numirea”

Se va publica de 2

şi industrie.»

oră pe lună în limba românâscă şi în cea franțuzescă, pe o cSlă în formatul hârtiei Leon;
2) Redacţia se va face în cancelaria Eforiei scdlelor,

sub ingrijirea directorului ;

3) Acest jurnal va cuprinde articole: Despre lucrările şi observaţiile fisice și literale ce
se fac atât la alte nmuri luminate, cât și întracestă eră, în deosebite ramuri ale aşedământurilor de folos obștesc, precum în scâle, la spitaluri, în soțielăți industriale și alte

|

.

îi

asemenea.

Cheltuelile pentru publicaţia acestui jurnal în 2 limbi şi pentru figurile litograficesci,
cari se vor adăoga la text, când va cere trebuința, se socotesc că se vor sui până la lei

|

19.000.

Pentru întâmpinarea acestor cheltueli, - Eforia a socotit că ar fi de cuviință să se dea

midloce de la casele așegământurilor obşteșci, în a cărora trebuință mai cu semă se alcă-

tuesce acest jurnal.
„Pe acest temeiăi se propune
de 300 de galbeni împărătesci
an, fiind hotărit câte 2 galbeni
“înprețde, . .....Spitalurile pe 25 exemplare

pp

p 35
Mitropolia
Episcopiile „ 45

o
dar următârea avalogie de prenumerație, pentru o sumă
pe an, adecă plata prenumerațici pentru un exemplar pe
și prenume 'ându-se secolele pe 35 exemplare 70 galbeni
.
„
50
.
.
.
.
.
în preț de.

-»

»

care fac Iei 9.450.

de.

o.

...

20

.....

. .

„e

...

a

e 90

pene

Soţietatea de agricultură pe 10 exemplare . . . . .
Seadună osumă

70

pene

e 800

a

„
galbeni

Lipsa până la 12.000 lei se nădăjduesce a se indeplini din prenume-

rațiile ce se pot face pe s&ma departamenturilor

administrative și judecătoresci,

cest chip fiind asigurate miglâcele de întâmpinarea

cheltuelilor trebuinci6se,

Intr'a-

jurnalul

mai însemnate
acesta va urma regulat și cu midlocul împărțirei exemplarelor pe la cele
se fac, sâi ce
aşedământuri obșteșci, se dă prilej de a se întinde cunoscința de lucrările ce

ța
trebue să se facă în folosul obștei, şi fieş-care dintiaceste aședământuri pste întrebuin
i.
observaţi
şi
lucrări,
lor
ale
la
acest jurnal în publicația articolelor ce privesc
Ale. Filipescu, Ştefan Balăceanu, P. Poenaru.
|
|

“

No. 406. — Anul 1835, August, Bucuresci,

Asupra acestestei anaforale, Domnitorul a pus resoluțiunea :
aSe recomandariseșce în chibzuirea Sfatului administrativ extraordinar.»
întârgiat soluţiunea, căci jurnalul nu pote apărea decât în 1836.

|
_
a
că
Pare

apare în istoria
_ Un fârte important decret al Domnitorului Alexandru Dumitru Ghica,
scâlelor cu data din 5 Octombre 1835,

„Este recunâscerea dreptului

sub No. 534.

-

E

omului de sciință, a omului de carte, să fie preferit la
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slujbele Statului inaintea celui ignorant boieriţ. Se pote că asemenea disposiţiune să fie
„ contribuit întru cât-va a face din sedle pepinieră de solicitatori ai posturilor publice, dar
„nu este mai puţin acâsta o măsură, care în primii ani a fost factor puternic al culturei
naționale, favorind. sc6la română și oborind privilegiul. ,

”

Eată acest decret domnesc :
Noi,

Alexandru

Dumitru

Ghica

Voevod.

Către Sfatul administrativ
«Luând Dorania. Mea cu dinadinsul în băgare de sâmă pe de o parte că dreptatea și
obștescul folos cere neapărat, ca tinerimea, ce intră în slujbă, să fie pregătită cu învățături
temeinice și cu bune obiceiuri; iar pe de alta și scâlele naționale de acum înainte pot avea

tote midiâcele să împlinescă acestă trebuință ; am chibzuit, că la intrarea în slujbele Statului, pe viitorime, să se pue înainte atestaturile ce trebue să aibă fieș-care de la scâlă, și

pentru cursul învățăturilor ce aă făcut și pentru moralul să, ca după temeiul acestora
să facă stăpânirea primirea lor în aceste slujbe. Sfatul administrativ extraordinar va face
punere la cale spre a se aședa şi a se obști acâstă orânduială >

“Eforia scâlelor dispune în “mod definitiv în 1835, timpul la care a să începă vacanţele
mari, prin următ6rea însciinţare:

«Luându-se în băgare de stmă de către Eforia sedlelor, că vremea căldurilor lui Iulie,
este timpul cel mai potrivit
încheia de acum

aceea examenele

pentru vacânțele sedlelor publice,' s'aii fâcut întocmire

înainte cursul învățăturilor de peste an Ja sfârșitul lunei lui Iunie.

se vor începe

est timp mai

de timpuriti.

Și fiind-că

Eforia

a se
De

doresce a-

face mai de obşte cunoscut resultatul învățăturilor ce se urmezăin scâlele publice, dă în
scirea obștescă, că examenele particulare ce s'ati urmat, pe anul acesta în colegiul Stului

Sava, se vor începe la 17 ale acestei luni și se vor urma în tâte dilele până la 28. In-,
ir'acele dile toți scolarii se vor cerceta pe rând, la tâte învățăturile ce vor fi urmat și
potrivit cu răspunsurile scolarilor, profesorii vor da în cancelaria Eforici însemnare de
gradul învățăturei fie-căruia scolar, ca să i se dea atestaturi ce i se cuvine.»
Eforia mal dispune ca examinarea să se facă pe rând alfabetic, şi invită pe părinți la
aceste examene *).
+

Proiectul penru întocmirea seminariului central din Bucuresci, de care am vorbit la "anul 1834, cercetat de Obștâsca Adunare, a fost întărit de Domnitorul Alex. Dumitru
Ghica, în 7 Maiă 1835, cu ofisul No. 281, ce dăm în anexă *”), împreună cu legea: priimită de Obștesca Adunare, .
*

Comitetul carantinelor

prin jurnalul din 20 Februarie 1835,

cu aprobarea Domnito-

rului, dispune, că «nică un țircovnie dintr'acei ce se vor afla învățând sciințele candnelor
*)

Buletinul

oficial! al Valachiei,

**) Buletinul Valachiei No.

***) Vedi anexa,

20,

No.

33

din

2$

Octombre

1535.
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bisericesei, în scâlele statornicite în politia Bucurescilor și prin judeţe, după care ei se
fac vredaici- darului preoţiei, să nu se chirotonisâscă mai înainte până nu va fi îndeplinit
şi cu meșteșugul vaceinarisituluă, Și drept aceea, fie-care din asemenca scolari, după ce

“i va îndeplini cursurile sedlei sale, apoi să se indatoreze

ca în vremea

când doctorul.

"părţei locului, unde el se află trăitor, adecă în orașul Bucuresci, al vopselei și prin judeţe

al ocolului, vâ urma cu vaccinarisitul, să mârgă împreună ca să i se argte de către doctor
în câte-va dile chipul de cum trebue să vaccinarisâscă și el, şi apoi să aibă voie a se chirotonisi, supuindu-se ne smintit pr in cine se cuvine toți acești scolari pe lângă învățătura

scâlei lor,....»

"In 24 Iulie 1835, s'a complectat la internatul S-tul Sava, bursieri gratuiţi până la
numărul de 12, cu jurnalul Eforiei No. 400.

.

Din respect al mersului sciințific, anul 1835 nu este ioferi ior celor din urmă. Iucă la
13 Ianuarie 1835, constatăm întocmirea unei societăți agronomice. Buletinul oficial No:
.
.
-90,'de la:20 Ianuarie același an, anunţă acâsta dicând :
intoc=
pentru
Ş.
ML
către
îndreptate
jalbe
unei
urma.
<Qu mulțumire însciințăm, că în
mirea unei societăți agronomice, Prea 1. N. Domn a bine-voit a primi și a întări acestă
întocmire folosilâre. Acâstă societate s'a. constituit la 13 ale acestei luni. D. Marele
* Vornic și cavaler M. Ghica s'a ales președinte, D. cavalerul Iacobsohn vice-președinte, D.

„cavalerul Scarlat Rosset prim secretar, și D-lor colonel cavaler Câmpineanul, Comisul și
cavalerul Pocnarul, directorul seâlelor. D-nii Mayer şi Zular 'mădulari activi, din care
se alcătuesce comitetul ocârmuitor al:societăţei.
„ «Rivna ce insuflă pe mădularele acestei societăți şi protecţia cea însemnătâre cu care M,.

Sa a bine-voit să cinstescă și să iacurajeze așia un inceput vrednic de t6tă lauda, ne face a.
nădăjdui cele

mai folositâre resultaturi pentru - lucrarea pământului,

care este temeiul

" fericirel nor6delor.»
In 1835, doctorii Estiotul, Ioan Pasti, C. Alexandrid, A. Carazisul, N. Gusi, analistză
apa minerală de la Boboci ,
In Jași, societatea istorico-naturală da semne de prosperitate.
Domnitorul M. Sturdza doneză societăţei istorico-naturale din Iași,

lume cu 400 de icâne colorate.
Prin Albina rom: No, 299, din 17 Martie 1835,

o floră de 00 vo-

”
societatea aduce mulțămiri Domnito-

rului, cum și boierilor Aga Al. Balș, (alei preşedinte), care "i-a donat 862 lei, Hatma„mului Gr. Ghica, pentru 4.725 de lei, Hatmanului T. Balș, pentru 1.942 de lei, consi-

lierului de curte C. Balș, pentru 897 de lei, Spăt. M. Cantacuzino, pentru 2.070 de lei.
Societatea vestesce

că naturaliștii

cei mai

slăviți ai Europei

ati primit a fi mădulari

al acestei societăți cu mare plăcere, și ati intrat în corespondință cu ea,' făcând cele mai
bine-voitâre hărăziri prin daruri, sâii prin schimb, cu care se va înavuţi cabinetul istorico-,
natural. '
*) Buletinul oficial No, 20.

-
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Principele Alex. Cantacuzino, inainte de a purcede did Moldova pentru Rusia, a dăruit cabinelului de istorie naturală, o colecție de medalii elene și din evul de mijloc, cu
care s'a început secția de numismatică a cabinetului 9.

Cabinetul de istorie naturală se deschide publicului în tâtă Duminica,
10—1 p. m. Un membru din societate va da explicaţiuni ”),
Societatea acâsta din Iași,

nu se mărginesce la atât,

ci începe a cerceta

de la orele
ţera prin mi-

siuni sciinţifice. Aşia in Mai 1835, insărcinză pe botanistul german lulius Edel, să facă
o excursiune în Carpaţii Moldovei, pentru a aduna Flora mai ales medicală.
D. Edel a plecat din Iași la 8 Maiui, spre a cerceta, impreuoă cu un ajutor al stii, nu

numai

polele răsăritene ale Carpaţilor

și mai cu sâmă

Ceahlăul,

și punctele cele mai

înalte ale munţilor Moldovei, dar Și malurile Dunărei din cuprinsul Moldovei, ale Siretu-

lui și ale Bistriţei.
Edel va mai însemna locurile cele mai insemnate şi pictoresci. Spiţerii vor dobendi din
acestă excursiune botanică scire de plantele ce pol găsi în țâră.
Societatea râgă publicul moldovean să primescă favorabil pe călătorul Edel **).:
Despre diversele lucrări sâvirșite, adunarea gener ală a societăței ia cunoscinje în 29
Iunie 1835.
-

Din direcțiunea” ar telor: se face menţiune despre proiectul din 1835, pentru ridicarea
unui monument în grădina publică de-la Iaşi.
La ocasiunea recepțiunei de la Palat, din 1. lanuarie 1835, M. Sturdza, în discursul săii
vestesce : acu plăcere ne este a ne impărtăși accinameaua care am primit de la Constan-

linopole asupra înălțărei monumentului.
vaii îndemnat a învecinici “aducerea

Prin acest răspuns se laudă

aminte

a unei

sentimentele care

epoce atât de fericite,

care va fi cu

atât mai mult cu cât lucrările D-vâstre vor urma a fi potrivite cu credința, dragostea și
faptele cele bune, care caracterisese pre bărbaţii cei înţelepţi "o
Se scie că acest monument este pentru amintirea dotărei țărei cu Regulamentul organic, care a fost aprobat de 'Tureia prin hatișeriful primit de M. Sturdza la 17 Ianuarie
1835.

Ori cât de memorabilă este data promulgărei Regulamentului organic, noi credem că
mai memorabilă pote fi pentru istoria modernă a culturei românilor, data de 15 Iulie
"1835, când guvernele

din Bucuresci și Iași ati incheiat prima convențiune relativă la co-

“ merciii, convențiune care pste fi considerată ca 'o indrumare
-prevădulă și în Regulamentul organic **).

spre unirea

*) Vedt Alb. rom. No. 25 din 1835.
**) Alb. rom. No. 33 din 1835,
***) Albina rom. No. 35 din ș Maiii 1835.)
**+**) Alb, rom. No. 1 din 1835.
s**+*) Vegl Puletinul oficial al Munteniei. No. 4 din 1835. Vegt Reg, organie
V, art. 425—427.

țărilor, unire
-

al1 Moldove, secţia
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Musica continua a fi: cultivată în
î scoli.

In 18'Iunie 1835,
Mavrocordat,

Comitetul academic din Iași, sub pr eşedința epitropului Vornic C.

dispune că:

«fiind-că

câţi-va din elevi inveţă musica vocală și cea insiru-

mentală, apoi se îngăduesce la acest obiect extra-ordinar să se pâlă învăța în una din
scolele Academiei la ceasul i dile însemnate şi cu plată către dascălii musichiei din partea părinţilor *).
Paulo Cervati, care a cântat în lași în
î drama:

Caton în "Utica,

se stabilesce îîn capi-

tala Moldovei și da lecţiuni de cântare italiană ”).
La Bucuresci arta dramatică și cântarea, fac mai răpegi progrese.

La 1 Noembre 1835, Vineri, apare primul număr al
în 49, tipărit la Eliad în tipografia privilegiată.

e

«Gazetei teatrului naţionab,
,

| - Acâstă f6ie promite să 6să o-dată pe lună și va costa jumătate galben pe an.

Membrii redacțiunei sunt: P. Poenaru, S. Marcovici, F. Aron și ]. Eliade, cari se cotiseze cu câte 350delei pe an pentru tipar. G. Negrutzi din ași, doneză și el pentru acestă
_ fâie 19 galbeni, sei 384 de lei.
Apariţiunea acestei foi, a decis'o comitetul societăței filarmonice, * -

prin jurnalul şeș

„dintei sale extra-ordinare din 26 Octombre 1835, pe temeiul art, 12 al regulamentului societăţei.
Ie
In acestă fie se hotăresce a se publica: actele societăţi, daniile ce se vor face din par= .
lea soților spre înaintarea societăței, producțiunile literale din repertoriul teatrului național şi critica asupra lor, din respectul regulilor scrisului și a gustului și în scopul cel
„moral aplicat dupe obiceiul pământului nostru. F6ia va mai cuprinde și bucăţile dramatice, cari se vor representa

pe teatrul național cât și pe cel străin şi critica

mâni în rolurile lor. Redacţiunea

se lsgă ca în lipsă de materii

actorilor ro-

din ţâră, să culâgă ma-

terie și din alte gazete de teatre din Europa.

.

Eliade apeleză la scriitori; el va publica bucuros articolele lor mărginite în programul”
fâiei şi cari «nu se vor atinge de cele mai scumpe puncturi ce are fie-care societate,aadecă
de religie, de polilică şi de buna cuviință.»
Cel âuteii număr al foii cuprinde cuvântul rostit la Panachida de 40 de dile a Voraicului M. Manu și de 9 luni a fiului săi Aga C. Manu, membru al societăței filarmonice.
"Societatea “agitâză chestiunea” zidirei unut teatru. In primul număr al foii se înscrii
darurile priimite cu acest scop. Marele Logofăt al dreptăţei A. Filipescu, donâză în favorul zidirei teatrului banii scutelnicilor pe un an C. Rasti doneză 1.000 de lei pentru tipărirea comediei ce ati tradus: Vicleniile lui Scapin, care se va vinde în profitul zidirei
teatrului. .

-

Piesa acâsta a fost jucată în 30 Octombre 1835, de către scolarii socielăței filarmonice. S'aii distins dintre junii actori Romniceanul, care altă-dată a isbutit în «Bădăranul boievit» și ca Sgănărilă. Acum juca pe Argant.
In No. 2 al foii (1 Decembre 1835), comitetul societăţel compus din |. Câmpineanul,
__*) Vedt anexa,
IN
PN
**) Alb. rom, No. 33 din 1835.
+) Dăm în anexă extract de lucrările sncietaget filarmonice de la 1833-1835.
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P. Poenarul,

1. Eliade, A Voinescul şi |. Ruset,

„ Aprilie 1835, până la 1 Iulie 1835.

daii semă de casa soietaet

”

:

de al

i

Din acestă „sâmă se vede că s'aii representat piesele Mahomet şi Amphitrion,

produs în Aprilie2.519 și în Maii 4.595, iar în Iunie 4.791 de
„Aceşti bani s'aă cheltuit:
10. 155 lefile. profesorilor, scolarilor şi clu jașitor teatrului pe:
| Iulie. :
Chiria teatrului și a sălei de scâlă câte 20 de galben pe lună,
i 15 lunie.
.
Garderoba pentru: piesele date,
" Orchestra, 14 representațiuni câte 100 de lei.
|
1 .279 decoratorul,
”
Sau representat în 1835, dupe cum resultă din sema de. mai
Mahomet, Amphitrion, Alzira,

i ai

del.
3 luni, Aprilie; Iunie și
de la 15 Aprilie până la

„E
sus,

piesele următâre :

Căsătoria silită, *) Amorul Doctor, Vicleniile lui Scapin,

Doctorul fără voie, Precidsele, Șteful nerod, Priunoful amorului, Orest și Semiramide.
Triumful amorului, Vodevil de YWinterhalter, pune în cunoscință publică meritele lui "Wachmann, compositorul: musical, în beneficiul căruia s'a dat piesa.
A representa opera Semiramida cu cântăreți români, era negreşit o cutezare,. dar ea s'a făcut. Eliade laudă cântecul Madamei- Caliope şi demoazelei Vlasto. D-șora Raliţa și

tenorul M. Costache, de asemenea sunt lăudaţi de Eliade. In Zaira, Eliade laudă pe An-dronescu, pe Curie și pe Caragiale, de acest din urmă face pronosticuri mari pentru
viitor.

Cu totă silința pusă de societatea filarmonică pentru a grăbi zidirea teatrului, Tucrul
nu mergea,

căci fondul era tot mic.

galbeni, dar şi acestea nu priadeai.

Comitetul cercase să'l facă prin acţiuni de câte 15

Eliade putea să mărâscă fondul prin vinderea piese-

lor tipărite în profitul acelui fond. Nu credem să se fi adunat mult din vinderea celor 15

„piese puse la disposițiune
tică, și din acest

în 1835.

Totuşi cu aceste piese s'a câștigat literatura drama-

punct de vedere societatea

filarmonică din Bucures]

merită t6tă recu-

noscința publicului român.
Cel. mai însemnat capital: dobândit pentru zidir ea. teatrului național, a fost suma de
55.000 de lei donați pentru acesta de r&posatul Aga Costache Manu.
E
Eată însciințarea lui loan Eliade, relativă la fondul teatrului și Ja piesele publicate :
INŞCIINTARE

«După dania ce ati făcut r&posatul întru fericire Aga Kostake Manul, de 55.000 mii lei
la zidirea Teatrului, după inşciințarea ce s'a făcut pentru împărțirea de zapise de câte 15
galbeni, -adunându-se o sumă încă nedestoinică :spre a se începe o asemenea zidire vred| nică de Capitala nâstră și de înaintările ce a făcut era întru tâte, mai mulţi răvnitori,
ostenindu-se prin scrieri a tradus mai multe bucăţi teatrale, și cu un fond ce este hotăXD ar Martie 1835. Scolari! societățet. filarmonice din Bucuresct, ai
representat pentru ântâiaşi
dată comsdia lut Molitr, Căsătoria silită, tradusă în românesce
'de Aristia, profesor dee declamaţie,
traducătorul nemurit6relor tragedii ale lut Alfieri: "Brutus, Virginia şi Saul.
>
Curierul românesc vestind acesta, aprobă limba traduceret şi pe junil actori,
„Acestora „le
. da însă sfatul să gesticuleze mal puţin, să nu'şt caricatureze
prea mult obrazul.
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rit, Sati dat în tipar spre a se vinde în folosul casei Filarmonice, spre a se întrebuința
întru înaintarea scoposului.Soţietăţei; insă fiind-că cugetul cel principal al Soţietăţei este
formarea teatrului, care nici o-dată nu va prospera până când nu se va zidi un local cu-

viincios spre acesta, de aceea s'a hotărit și acest folos din cărți să se întrebuințeze iarăși
spre zidirea teatrului. Pentru care sunt rugați toți iubitorii de citit și de înaintarea teatrului naţional,

ca să bine-voiască a contribui

spre desfacerea

acestor cărţi, cumpărând

-din fieșce-care câte un exemplar și îndemnând şi pe alții a se subscri, iar cărţile sunt cele
următâre:
|

|

4. Fanaticul
2. Alzira

E
:

3. Amfitrion
4. Regulu
5. Ermiona

6.
7.
8.
9.
„140.
11.

Lei

IDEE
RR

ae

Eșite din tipar.

. .

e.

„6

30

„6

80

4

—

e

-.

Pe.
:
|
Preţidsele
Şteful nerod ).
ab
a
Bădăranul boierit' eee
e
e
.
Virginia
eee
:
Sgârcitul
Doctorul fără voia lui
eee
ea.

12. Vicleniile lui Scapin
|
.
„13. Don Juan

380
30

6

eee

Sub tipar
ae

ra
d
Suma peste tot.

14. Intriga și amorul
15. Cina între prieteni

—
80
90.
—

„.6

.80
—
—

.89

—
—

,

1. Eliade.

30

6
e 6
6
5

5
6

.

Par.

„6
6

Operele pr oduse în cursul anului 1885, sunt cu mult mai numerâse şii mai importante
decât cele din anii anteriori, și acest spor grălesce eloquent despre importanţa” scâlelor,
|
şi cum ele ai deșteptat gustul cetirei in popor.

Eată principalele opere apărute în provinciile românescă :
|. Pop, editura Eforiei scâlelor din

Gramatică vomâncscă pentru clasele începătâre,
țera românescă, (Bucuresci), tipografia Eliade.
.
,
Prescurtare de gramatica franţuzăscă, GC. Aristia, idem, idem.
a
şi
genere
în
continentelor
a
civilă
şi
naturală
Geografie istorică, astronomică,

parte, L. Genilie, profesor de geografie și chronoloie
României în par
(Bucuresci).

"-

Idee repede de istoria

Principat. țărei vomâmnesci,

în colegiul național, .
profesor de istoria

de FE. Aaron,

generală în colegiul național *).
Cuvântul Prea Inălţatuluă Domn M. Gr. Sturdza, adresuit către generalnica obică-

nuită Adunare a anului 1835. (lași).

Fabule în versuri sâii poesii alegorice,

de G. Săulescu,

profesor public al filologiei

românesci şi al istoriei universale. (Iași) ”).
*) Vedi dupe acâsiă carte nota ce va urma la anul 1836.
câte-va fabule cam prea
condei
din
Scăpându'[
carte,
acestă,
cu
Szulescu
lui
piţania
scie
Se
+*)
“pe la abonaţi.
de
exemplarele
rescumpere
naturaliste, 'a cheltuit în urmă mulţi bani ca să

|

|
.
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,

Bourgeois gentil homme, traducere de I. Voinescu II. (Bucuresci).
Operele lui Cezar Boliac. (Bucuresci).

.

Din scrierile luă Boliac, în proză și poesie. (Bucuresci).
Abecedar român în 100. (Buzăi).
Meditaţii, opere originale 8%, Cesar Boliac. (Bucuresci).
Uniforma Feld-Mareşalului Velington; dupe Koizebue, tradusă de Samoil Botezatu,
„pr of. limbei germane în gimnasia Vasiliană. (Iași).
Elemente de istoria Sfântă în 190, F. Aaron. (Bucuresci).
|
Din nopţile lui Young, traducere de I, Marcovici, nouă ediție. (Bucurescl).
Deprindere asupra cetituluă în 1920, (G. P.—G. [.)
Şteful Nerod, farsă întrun act din Kotzebue, traducere G. Niţescu. (Bucuresci)..
Elzira săi Americaniă, traducere de Gr. Alexandrescu. (Bucuresci).:
Amphitrion de Moliâre, traducere de I. Eliade. (Bucuresci).

„Organicescul Reyl. capul VIII. (Iași).
Instrucţiă povăţuitore ispravnicilor. (Iași).

|

Trei mentuare scii abecedare în 120, Dimitrie Jianu. (Bucuresci).

Păstrătorul pruneiei şi tinereţei, G. Ioanid, profesor. (Sibil).
” Hrisov sobornicesc pentru danii din 1875, edit. novă. (lași).
Regulamentul sedlelor publice din Pririţipatul Moldovei,
turilor publice. (lași).

intocmit de Eforia înveţi

“ Tabloii, generalnie al materiilor de învăţătură, care se paradosese in Academia Mihăileană și 'sc6lele publice din Moldova. (lași).
Calendar noii pe 1835, Asaki. (lași).
|
Psaltirie, traducere de Th. Pop, profesor. (Blaj).
o
Geometrie, de P. Poenaru *).
Vicţa Sfântului Vasile-cel-Noi, vămile văzduhulaă şşi drepta judecată, Protos.
Rafail. (Sibil).

“Filosoful: indian, Dimitrie Jianu. (Sibii).
|
Halima, sei, povestiri mitologhiceşcă, 1. G. Gorjan. (Sibii).
Invăţătură către preoţă şi diaconi, Episc, Kesarie. (Buzăii).
Robinson Crusce *) 2 tom. dupe Campe, traducere de V. Drăghici. (ași).

Trei-geci de ani din vicţa unui jucător de cărţi, C. Negrutzi. (Iaşi).
Bertoldo şi Bertoldino. (Sibii).
Paraclisul St. Hari alambie-şi Mina. (Brașov). |
Ticuicla evangeliilor de Duminici şi săr veitoră. (Buda).

Gemenii din Bergam, comedie de Flori ian, traducere de I. Florescu. (Bucuresci).
Preţidsele de Moi e, Ion I. Ghica

(Bucuresci).

- Sicilianul sâă amorul zugravului, tradus de I. Burchi. (Bucutese)).
Aritmetică pentru clasele începăldre, G. Pop. (Sibii).
Abecedarul moral şi religios, ediţia II, Gr. Pleşoianu. (Sibii).
Virginia, tragedie în 5 acte de Alferi, traducere de C. Arislia. (Bucuresci). Catechismul mic, (Brașov). :
*) Acestă carte a fost cercetati dupe însărcinarea Eforiei de N, Picolo, Serdarul
Marcovici şi
„D. Pavlide.
**) A apărut tomul-] din Robinson .Crus6e la institutul
i
Albinei, în Februarie 1835.
N
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-

Istorii morale, G. Lupulov. (Buda).
Ciaslov mare, Monastirea Neamţului.
Apostol. (lași).
Tilcul evangelici. (Blaj).
Dracul şchiop, de Lesage, traducere Cat. Sâmboteanca. (Bucuresci).
Pilde filosoficesei şi rugăcinnă bisericesci, ediţia III. (Sibii).
Piram şi Tisbe, sâi .perirea a duoi amorezaţi, în versuri, V. Aaron. (Bucuresci).
i
Calendar pe 1835. (Buda)
Vocabular franco-greco-român, G. Apos. Scalistiru. (Bucuresci).

Lucrările societăţei filarmonice, de la 1 Septembre 1833, până la 1 Aprilie 1835.
„ Catehis, (Brașov).

Cazania. (Buztii,
Oglinda, stat. bisericesc şi politicesc, ediţia II de Radu 'Tempea. (Braşov).
Bucvariul pentru pruncii somână (Buda). .
Molitfelnie. (Buztă).
Psaltirie, Episcopul Kesarie. -(Buzăi).
Liturgiă. (Buzău).
Acaftistieru. (Blaj).
Regulu, tragedie de Corneille, ediția II, traducere de Î. Văcărescu. (Bucuresci).
Gazeta de Transilvania, Bareţi şi Mureşeanu. (Brașov).

Foia pentru minte, etc,, idem, idem.
Universul, foie ebdomadară de Iosif Genilie. (Bucuresci).
Curierul român, de Eliade. (Bucurescă).

Buletinul oficial al ţărei românescă.
Albina românescă, de Asaki. (laşi).

Buletinul oficial al Moldovei, de Asaki. (laşi).
Resumatul istoriei universale, în 2 volume, de G. Seulescu > (lași).

Istoria naturală de Dr. M. Cihac (lași).
- Geografia mică, de Popescu Scriban (Iași). | Avitmetică,.

Algebră,

ă

Gh. Asaki (lași).

Tabla chronologică,

- 2%)

1835.

Cărţile de la acâsta,

până la cea din urmă,

sunt enumerate

de D, Xenopol

ca apărute în

CAP. VIII.
A

N

II

IL

18238

Tot pe suma de 350.000 de lei este budgetul scâlelor pe 1836, dar Eforia profită de .:

suma de 207.825 de lei ce Visteria '%-a rămas datâre pe anii trecuţi, ca să facă unele
|
îmbunătăţiri şi lucrări nouă, de care ne vom ocupa mai la vale. Mai ântâiă vom observa că Alex. Ghica Vodă, aprobând în 8 Aprilie cu ofiisul săi
No. 251, *) acest budget, impută Logofeţiei trebilor bisericesci, că fără prealabila autorizare, Eforia sedlelor a făcut adăogiri la budget şi a luat deosebite măsuri. Acestea le poruncesce Vodă acum pe cuvintele ce Eforia dete pentru aceste către departamentul bise- |
ricese, prin otnoșenia sa de la 29 ale lui Ghenarie trecut, "dar pe viitorime trebue să se

ţină neclătit de orânduelile prescrise prin art. 120

al mai sus pomenitului Regulament,

ca pentru acest fel deiîmprejurără să facă raport . către stăpânire şi să aştepte a i se da
poruncile cuviinci6se.
4 anexă ):
- Eată acum analisa budgetului, pe care l-dim ntegial în

|

|

p

Venituri:

. .î.

Venitul la capit. scâlelor din Pitesct..

. .

EA „ Arengile moșiilor monastirei Glavacioo . PR

Din casa centrală a Mitropoliei *),.
Din venitul casei "Mitropoliei. . ..
i]
a

+

.

Lek

Par.

..

. 600

—

o.

91.350

—

e + + 491.983 13
e
. .
„. 66.666 927 . . . . .....
"Total. . . 850.600— ”).

_Cheltueli:
a] Continuă 'scâlele judeţiane din Cerneţi, (învăţător Gh. Pleşoianu),T.-Jiului (C.
Stanciovică), Caracal (Ion 'Truţescu), Râmnicul-Vâlcei (Toma Serghiad), Pitesci (Simo-

„_nide), Câmpu-Lung (D. Jianu), Giurgiu (D. Sârghiad), Rnşii-de-Vede (Alexe Popovici), Brăila (Ion Penescu), Focșani (Alexe Fortunat), Buzii (Dionisie Teromonah), Tergoviștea
(M

Drăghiceanu),

»)
„__X*)
„__%%*)
a nu se
*+x*)

Vălenii-de-Munte (Gherasim Gorjan),

Ploesci (Costache

Mălureanu),

Dim în anexă ofisul “Domnitorului, din 8 Aprilie, N
Anexa budgetului pe. 1836.
Banil ce în anil trecuți se dideaii de la Visterie, ai a se incasa direct de la Mitropolie, spre
face întârgiere Eforiet la plata lor, cum se întâmplă când îl primea.'din Visterie direct,
”
Veniturile scâlet Ionașcu şi Obedeanu, sunt prevădute în: budget deosebit,

,

-
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„Numai în cursul ,primăverei din 1836, a se deschide scâla de Călărași,
pregăti mobilierul necesar. In budget nu este prevădută suma de 4.440.
acestă scâlă, ca pentru tâte cele-l-alte de mai sus *),
-b] Scdla din Craiova fincepătore].
o
i
Profesorul cl.I și II (Gr. Mihăescu), a 250 de lei pe lună.. . .. .
»
cl. III Gh. Călinescu, profesor al 2-lea, a câte 300 de lei

deci pean..

:

după ce se va
de lei pentru
|
. . . 3.000
pe lună,

.
|

+ 8.600

Total ,

. ., 6.600
c) Umanidrele din Craiova costaii pe an suma de 24.600 de lei.
o
Nu existară decât 3 clase, cu următorii profesori : Stanciu Căpăţineanu,
*) (gramatica
română în cl. I și aplicaţia regulelor la compunere spre deprindere la stil
în cl. II şi LU,
cu l6fă de 450 de lei pe lună); A. Vizamont, (limba francesă în cl, I,
Ii și III, cu 500 de

lei pe lună); Costache Leca, (caligrafie în cl. | şi desemnul
în cl. II și III, cu 400 de lei
pe lună).
!
,
|

Invăţătuna complementară. Gheorghiu Pop, (aritmetica în cl.
VI de umanidre şi
| geometria în cl. 1 complem., cu 500 de lei pe lună); D. Pavlid,
(algebra în cl. 1 compl.
și trigonometria în cl. II compl.,cu 800 de lei pe lună). Cursul
de legi ocupat de C. AJoroi, cu 500 de leipe lună.
a
:
„A.

Cesciot de limba rusâscă cu 300 de lei pe lună.

„Era vacantă catedra de logică din cl. II compl., prevădută cu
500 de lei pe lună.
Directorul sedlelor, P. Poenaru, era plătit, în 1836, cu 1.250 de
lei pe lună, iar sih-

directorul colegiului (Florian Aaron), cu 400 de lei pe lună.

|

Se mai plătia postul de «Colaborator», o adevărată sinecură în favârea
fostului medie

al lui Kiseleff, Dr. Piccolo, cu 500 de lei pe lună. Amiates
c în trâcăt şi de lefile mici
ale funcţionarilor subalterni ai Efoviei : secretar (N. Iliescu,
300 de lei), casierul (Stoln.

Dumitrache, 300 de lei), 2 scriitori, un registrator.
*

In internatul scâlel se întreţin regulat cei 12 copii, (14.40
0 de lei pe an).

d] Cu venitul de 16.300 de lei "), al:scâlei Ionașcu din
Slatina, se plăti în 1830 profe-

sorul cl. ] și II (250 de lei) omul de slujbă şi lemne de foc
(120 de lei pe lună), doctorul
orașului (4.000 de lei pe an), cheltuiala bisericet (100 de
lei), pensie de 80 de lei pe lună
Constantinei, soţiei r&posatului profesor al scâlei din Slatina
Gheorghe Ardeleanull,

Escedentul venitului scâlei pe 1836, de 5.700 de
lei, fu destinat a mări suma de care |
să se rezidescă localul scâlei ;
|
N
e] Cu venitul moșiilor scâlei Obedeanu din
Craiova, prevădut în sumă de 15.500 de

lei, se va plăti în 1836 lei 4.000 spesele bisericei Obedea
nu și restul de bani va servi la
clădirea scâlei din Craiova *).. .
i

*) S'a vădut că în acestă sumă intră: 250 de
le! l€fa profesorului de cl. 1 și II, şi: 120 de
lei
pe lună: comul 'de sluji şi lemne de foc.»
Deci, 370 de let pe lună, sii 4.440 de ley
pe an.
**) 1 se mat dădea alţi 250 de 16% pe lună ca
inspector al sc6lei acesteia și alți 350 de let
pe
lună pentru lemne și spese mărunte,
'
Ia
***) La noua arendare în 1836, Aprilie, a moșiilo
r scâleY Ionașcu „arengile se urcâră la
31.300
de lej. Dect rămase din 1836 pe 1837, un esceden
t de x 5.000 1ey,
,
,
**%%)

S'aii rearendat moșiile scâlel Obedeanu şi S'a suit
venitul la 29.750 de leY, deci 'pe 1837,

este un adaos de 14.250 de lei. Pentru clădire
a
finea anului 1836, leY 110.300.

începută a sc6leY din Craiova,
îi

s'a răspuns până la
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Kiriţă Barbovici, (fost învățător la Cerneţi în anii anteriori, preda geografia iin cl. IL
şi chronologia în cl. III, cu 350 de lei pe lună); G. Murdannotu, numit profesor de limba grâcă în cl. II și III, cu 350 de Iei pe lună.

/] Sela din Sf. Sava.
Scâla incepătâre avea 4 clase, ocupate de Vasilache J orj, (cl. ] și II cu 300 de lei pe
lună), Ioniţă Poenaru, (el. II cu 350 de lei pe lună),. Matei Sivai, (cl. 1V cu 350 de lei
„pe lună), și un supleant pentru tote clasele, care era Alexe Marinovici, (100 de lei pe
lună).

“gJ Alte2 scoli începătâre din Bucuresci, era acea de la SE. Gheorghe-Vechiii, (inveţător C, Petrovici, cu 300 de lei pe lună la 2 clase), și acea de la biserica Amzei, unde
preda'i iar îa cl. Își IIA. Creţul, cu« aceeași 1sfă,
|
Umaniovrele

Ion Fop,

(gramatica rom.

in cl. 1 şi deprinderile la stil în cl. II și III,

cu 600 de lei

„pe lună); C. Aristia, (limba francesă în cl. 1 și IL cu 400 de lei pa lună); Alecu Pop,
(caligrafia în cl. 1 cu 250 de lei pe lună); Josif Genilie, (geografia în cl. II și chronologia
în cl. III cu 400 de lei pe lună); Scarlat Valenştein, (desemnul *) în cl. I, II, III, 1V și
V, 500 de lei pe lună); Langhion (2) pr ofesor de limba francesă în cl. III cu 400 de lei

„pe lună; G. Inid, (de limba grâcă veche în cl. IV, V și VI cu 500 delei pe lună), Gros,
(de limba francesă în el. IV şi V cu 600 de lei); Florian Aaron, (istoria în cl. IV și V
+
cu 500 de lei); G. Fiul, (de limba latină în cl. V și VI cu 400 de le) Simion Marcovică,
(retorica, în cl. VI cu 500 de lei).
Di Corideie prevădute din noii pentru nouă lucrări, condeie din care putem vedea frumâsele: scopuri urmărite de Eforia şcâlelor muntene, sunt cele următore:
1) Se în fiinţeză un Muzeu și colecţiune de instrumente de fisică. S'a prevădut l&fa unui

„ conservator al acestui Muzeu,

(100 de lei pe lună) și un prefect, adecă director al mu-

„zeului, (400 de lei pe lună);

9) Biblioteca înfiioțânaă i€ fiinţa separată,
Ea este pusă sub divecțiunea prefectului Muzeului, dar i se dă un custode special și
un ajutor al acestuia, (ambii cu 200 de lei pe lună).
Un condeiii de 6.000 de lei se prevede pentru cumpărare de cărți pentru bibliotecă i
pentru tipărirea celor ce 'se vor socoti de cuviință ;
3)

Se or ganiseză un servicii

special al zidirilor scolare și bisericesci

sub

numirea
:

de

direcţia architectorescă, (200 de lei _pe lună). De sigur nu era mare trebă, dar era un
„bun început;
:
4) Se subvenţioneză jurnalul literar «Muzeul Naţional», cu 2.205 de lei pe an; - 5) Se ajută, in mod indirect, tipărirea de cărți şi prin înscrierea în budget a condeiului de 5.000 de lei pentru cheltuiala

examenelor scâlelor

din Bucuresci și Craiova,

din

care condeie se cumpără cărţă de premii;

6) Se servă câte o bursă
novici, (botanica, la Viena),
Eată, negreșit, pași mari
Dar Eforia se sili să facă
Așia ea hotări,
*)

In

1836,

anuală studenților din universități streine : Christea Capitași N. Ganescu (6.500 de lei pe an ambil).
făcuţi înainte în direcțiunea multiplă culturală.
și mai mult decât prevăduse în budget.

in cursul anului 1836, să se facă o sală pentru Muzeu

s'a cumpărat

iarăși de

mat

multe

sute de

lef. modele

de

desen

și alte luer ără
pentru

colegii.

*
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de restaurarea localului St. Sava, priimind aprobarea Lu Vodăă pe jurnalul său (al Tforiei)
No, 565 »).
In Iulie 1836, mai dă o sub enţiune de 100 de albe lui pariton fiului dir ectorului
Gheorghiadi, care studia în Edimburg *)..
"-

In 7 August 1836, D. profesor ! și sub- director

dobendesce,

la St. Sava,

cerând

în

_Yunie, la Vodă, un ajutor de 2.500 de lei ca prenumeraţie pentru tipărirea tomului al
2-lea şi 3-lea din opera sa : Istoria țărei românesci, din «care a tipărit singur tomul I în

anul trecut *”).

Şi pe când cu asemenea mod ajuta publicarea unei i cărţi, care pe atunci făcu o adevărată revoluțiune morală în sînul națiunei, Eforia nu perde din vedere și nevoile culturale
ale limbei naționale. Ea, prin jurnalul săi No. 515, (dosarul No. 426 al Etoriei), întocmi un comitet literar dintre profesorii scâlei St. Sava, cu obligațiunea să se ocupe de
limbă, de îmbunătăţirea ei şi a scrierei ei.
_ Dăm în anexă în întregime actul memorabil al. Eforiei și cele ce acest act a provocat
„apoi.

„-

|

i

O măsură importantă a Eforiei în decursul anului scolar 1835—1836: Ea dispune să
se facă examene serise, iar nu numai — cumse obicinuia —în fața publicului, în 2 săi
3 ore, în diua împărțirei premiilor. Acestă măsură o aduce la cunoscința publicului, in“xitând pe părinți să visiteze examenele particulare, adecă nu numai cel Cer emonial din
diua festivităței scolare anuale.
La ocasiunea examenelor de veră din anul acesta, Eforia publică o programă tipărită
"de cursul învățăturilor urmate la St. Sava în anul scolar 1835—1836.
O dăm întregă în anexă, ***) fiind de o deosebită importanţă.
Eată modul cum anunță examenele acestea Curierul rom. No. 37 din. 13 Iunie 1836:
„
«Muzeul naţional» în numărul de la 10 ale acestei luni, dă programa examenelor par"ticulare ce se vor face în colegiul St, Sava.

E

_

Aceste examene încep la 145 ale curgătorei luni, şi vor urma până la 27. pentru tâte
cursurile, de la 9—11 câsuri de dimineţă, iar pentru deseran și caligrafie de la 3—5 d.a.
Fieși-care scolar în parte va da examen cu deamăruntul asupra tutulor cursuriloi ce va fi.urmat. Părinții şi tâte persânele ce vor dori să se domirâscă de înaintarea scolarilorîn deosebitele clasuri, . pot merge la colegiul. St. Sava,

gilele și ceasurile mai sus arătate,
Duminică, la 28 ale acestei luni,

ca să se

afle

faţă la examene la ”

7

se va face cu obicănuita jeremonie,

examenul gene-

ral, care urmând a se săvirși în puţine ceasuri, nu privesce atât a arăta mai cu dinadinsul
inaintarea scolarilor la învățătură, cât a'i incuragia prin impărțirea de daruri.»
Fată acum darea de sâmă de solemnitatea împărțirei premiilor"""”).
“ aDupe examenele publice, care s'a făcut pentru fieși-care scolar în parte, în vremea
„celor din urmă 15 dlile, potrivit cu programa ce s'a publicat prin «Muzeul naţional» cu
%)
**)
***)
E)

Dosarul No. S9.
.
Vegi dosarul Eforiet No, 59.
Jurnalul Eforiei No. 404, semnat de AL
Vegi anexa,
>

Filipescu, Ştet. Bălăceanu

bitii) Curierul român No. 41 din 29 Junie 1836, s

şi N. “Piccole.

—
No. 37, Duminică, "la 28 ale acestei luni,
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s'a făcut împărțirea

cuviinci6să.

darurilor cu t6tă pompa
:

- 1, 8. Prinţul Stăpânitor,. nelăsând să trâcă vre-un prilej spre jacuragtarea învățăturei
obșteșci, şi de a insula în iniroa tinerimei iubirea

de învățătură, a bine-voit, cu aflarea sa

de față, a cinsti acestă solemnitate. Inaltul cler, cei mai însemnați mădulari din nobleţă,
S'aii aflat asemenea de faţă Ia acestă adunare solemoelă, și o mulţime nenumărată de pri- *

vitoră a împlut sala colegiului.
Marele

Logofăt al trebilor biser icesci,

|
Scarlat Michălesov,

a deschis ședința

prin ur-

mătorul disouxs :
„Pvea Inălțate Dimne,
_

«Folosul cel mai mare ce se pste aduce patriei este, fără înduoială, ingrijirea de crescerea şi învățătura tinerimei. Adevărul acesta s'a pătruns de către Inălţimea Ta cu duhul
unui bun părinte al acestei țări. Mărturie netăgăduită pentru acâsta este rivna cea fierbinte cu care Inălţimea 'Ta sprijinesci învăţătura acestui aseement obștese, care slujesce

spre lauda acestei țări.
Crescerea tinerimei, care prin protecția M. T. se lucreză în scâlele naționale, va sluji
o-dată spre slavă Inălţimei Tele, spre nobilarea „naţiei și fericirea de obște.

Isprăvindu-se anul scolastic, cea mai scumpă “datorie ca să se arete Inălțimei Tele
sporul acestui aședământ pe care “1 sprijinesci cu atâta rivnă. Eforia Sc6lelor va avea acum cinstea a implini acestă datorie şi norocirea cea. mare va fi dâcă ea va putea răspunde la așteptarea I. T. și la mulțămirea a tâtei acestei cinstitei adunări».
A luat cuvântul apoi Comis. P. Poenarul, şi a rostit următorul. cuvânt :

Prea Inălţate Domne,
«Impărtășirea ce M. 'T. bine-voeşci a lua în toţi anii la acestă s&rbătore de familie, in-:
suflă în inimile tutulor acelor. care se interesâză de fericirea obștescă, o încredințare, care

din gi în di cresce mai mult, despre sorta și viitorimea morală a tinerimei românesci.
Protectând cu atâta. rivnă așegământurile de învățătură obștescă, M. T. ai dat în tot
prilejul dovadă învederată de incredințarea ce ai, că, ca să se. facă 6meni mai buni, trebue

„să se lumineze prin învățături și că o bună oblăduire nu pâte fi întemeiată pe nesciință.
Intr'adevăr, ca să fie 6menii supuşi și credincioși guvernului, care îi ocârmueșce, ca să pâtă
preţui folosurile ce dobndesc ei de la acesta, irebue să li se dea inv&țături bune, spre a
se apăra de căile celea inșelătâre, pe care prea lesne se pornesc din nesciinţă.

Pătruns de acest adevăr, M. 'T. doresci cu cea mai ferbinte rivnă a întinde învepaturile
și la clasele cele mai sărace dintre supușii M. Tale:
Familiile câte ati simțit prețul acestei sprijiniri ce dobândesc de la M. T. învăţăturile, :
S'ai întrecut a se folosi de acestă facere de bine, nu numai trimițendu'și copiii la scola

obștescă, ci și îngrijind de dânșii de aprope ca să 'şi urmeze înv ețături ile regulat și să aibă
și afară din scolă

purtare bună.

-

Aceste familii vor afla resptătirea îngrijirilor înn bucuria ce vor simți vădendu'și copiii
încununaţi pentru isbutirea la învățătură. .

-

Intr'acâstă di solemnă înfăţișându-se înaintea M. T. scolarii, cari s'ati găsit mai destoinici a dobândi premii, se vor cerceta câţi-va dintr'ânșii -la învățăturile ce aii urmat în
"colegiii, în curgerea

anului trecut. Vremeă însă ce se pâte întrebuința

astădi pentru

a-

câstă cercetare fiind scurtă, nu se va putea da o ideie lămurită de resultatul învățăturilor,

N
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de peste an. Scopul acestui mic examen de astăgi,

ce sa urmat și în anii: trecuți în ase-

menea qi solemnă, a fost numai, ca să se dea de o cam-dală cinstitelor persâne dintr'acâstă
adunare o ideie repede de şirul învățăturilor ce se află-acum așegate în scâlele obșteșci,'

în mai
- până a se obicinui fieş-care a visita examenele particulare, cari, fiind-că se urmeză

.
multe gile şi fâră nici o paradă, nu putea de o cam-dată să tragă curiositatea publicului

“ Acum însă când vedem că publicul a început

ticulare, Eforia
cu îndelungarea
supune la înalta
men înt'acâstă

a lua 6re-care gust a visila examenele par-

socotesce de cuviință a nu mai osteni prea mult acestă cinstită adunare
unei seanţe, pe care timpul și strimtârea localului o face ostenitore, și a
hotărire a M. 'T. chibzuirea, ca de acum înainte să nu se. mai facă și exagi de paradă, ci numai împărțirea premiilor; iar cine va voi să se însciin-

ţeze de starea învățăturilor, să vie să asculte la examenele particulare. Este cunoscut, că
destoinicia și strădania profesorilor nu sunt indestule ca să facă pe scolari să sporâscă la

învățături, ci că trebue -să se înveţe şi părinții

a lua subt o îngrijire mai de aprâpe ur-

marea copiilor Ja scâlă. Feluri de mijlâce s'aii întrebuințat în toți anii, atât de către
Eforie, cât şi de către profesori; la înscrierea scolarilor în registrurile cancelariei, sai

chiămnat și părinții, seti corespondenții lor, ca să li se dea în cunoscință regula după care
se urmeză acum învăţăturile și privegherea ce trebue să aibă asupra copiilor. Profesorii
iarăși, “însciințând pe părinţi prin bileturile ce se dai copiilor

în tâte săptămânile pentru

gradul invățăturei și purtarea scolarilor, i-au îndatorat a se arăta din vreme în vreme la
scâlă ca să afle obiecturile asupra cărora trebue să aibă mai cu deosebire băgare de sâmă
în privigherea asupra copiilor. Asemenea şi la examenele particulare, scolarii ati fost înda-

toraţi să chiame și pe părinţi a se afla faţă,
Printr'aceste felurite: măsuri, părinţii învățându-se din an în an să cerceteze mai de
aprâpe urmarea copiilor la scâlă, lipsiri ati fost mai rari și stredanie mal cu dinadinsul.
La examenul particular de estimp, care s'a început în 15 ale acestei luni, și s'a urmat:
în tote dilele până alaltăieri Vineri, în 26, s'a vădut că mulți din părinții, cari ati visilat
aceste examene, erai familiarisaţi cu vegulele scâlei, și adevărat că copiii acelora ati făcut”
|
și mai mult spor la învățătură. Ă
se
«
„ Aci trebue să qicem, că dâcă mai mulți asemenea părinți, și mai ales persănele cari

deosibesc prin a lor posiţie socială, ar lua cunoscință de învățăturile ce se urmeză în scdlele publice, toți “şi-ar deschide atunci inima la dorire și nădejde de o maj bună viitorime; aceia s'ar încredința că nu ar fi trebuință neapărată să'și trimiţă copiil la scâlele de

“prin străinătate în vârstă prea fragetă și să se întârcă de acolo ori-ce alt afară de români,

ci s'ar ţinea să trecă mai ântâiă în secolele naţionale învățăturile pregătitâre, ce se află
0
aşegate aci,
In sterșit, în urma atâtor lupte materiale, care de atâtea veacuri au întârdiat înaintavea neamului românesc în civilisație,

nu am avea acum şi lupte intelectuale, nisce nedo-

" miviră, care, ca o fatalitate, ne împingsă dărimăm

într'o gi ceea-ce d'abia - s'ar putea

zidi în mulți ani. Cu tote acestea, fieși-care șcie, că datoria și interesul adevăratului patriot

este a sprijini aședămenturile de luminarea neamului ; prin impărțirea luminilor se imbunătăţesc năravurile și viţa fieși-căruia se face mai ticnită. Invăţătura este trebuinciosă
la tâte clasele de âmeni, la tâte ramurile de industrie și la ori-ce fel de îndeletniciri; ea
nu depărtâză pe 6meni de la meșteşuguri, sâii de la meserii, și nu este tot-d'a-una adev&-

rat a dice, că cine inveţă carte nu va mai voi să fie plugar, sei de ori care altă meserie,
căci învățătura dia pblrivă nobilând tâte profesiile, le face pe tâte de o potrivă. cinstite, .
l va perde gustul îndeletniciri sâle când va sci să citescă cărţi.de şi aşia plugarunu
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ale pământului, şi va afla
|

agricultură, când va putea să socotâscă tot felul de producte
“prin învățătură midlâcele de a lor îmbunătățire.

De vom cerceta starea agriculturei pe ttă suprafața globului, vom vedea, că pământul
înti'acele părţi este mai bine lucrat, unde scâlele populare sunt mai întinse. Meșterul de

fer, sâii de ori-ce alt, nu ȘI va pierde aplicarea la a sa meserie, când va putea singur să

“Si facă socotelile, fără de a mai avea trebuință de alt scriitor, când, aflând prin citanie
desăvârşirile ce se fac in meșteșugul săi, va putea să mulţămescă mai bine pe mușşterii,

Asemenea n'ar avea nici un temeiii nici aceia cari ar socoti, că cu întinderea invăţăture se pierde legea, o părere: inşelată ce numai aceia o pot avea, cari socotesc că religia.

stă în superstiție, căci creștinul cel adevărat pulei'ar propovădui nesciința, puter'ar
uita că Domnul Christos învăţa însuși pe norod în biserică, că el poruncia ucenicilor săi
să propovăduâscă adevărul, și că aceștia propovăduia în tâlă lumea, că nu trebue să se

„ascundă lumina subt obroc. Ia sfârșit, fără de a mai fi trebuință de mai multe dovegi,
dâcă învătătura este folositâre, de se va lua în de aprope băgare de sâmă ceea-ce resul- t&ză din urmarea tinerimei nâstre la scâle, nimenea nu va putea tăgădui adevărul, că acești

scolari, de o-dată cu deprinderea minţei în idei, cari sporesc sciința omului, “şi împodopese sufletul cu sentimente, care ?i recomandeză despre a lor bună purlare intre omeni. Dreplatea cere, iubiţi tineri, a se face acestă solemnă mărturisire din partea Eforiei,
căci cel mai mulți ați fost nepregetaţi în strădanie de a vă folosi de învățăturile și povățuirile ce vaii dat profesorii voștri ; nu este înduoială, că şi de acum înainte vă veți sili
să meritaţi asemenea laudă. Nu perdeți nici o-dată din aducerea aminte că, ca să vă recomanduiţi și să fiți o-dată 6meni însemnați în bună societate, trebue să nu aveţi pregetare a dobândi acum în versta fragetă, acele învățături cari în zadarle veţi dori mai târdiu,

şi că numai atunci veți putea avea vi€ţă plăcută, când sciințele ce veți dobândi vor avea de
temeiăă şi de scopos virtutea, insă acea virtute care avându'şi isvorul in Sânta religie, va
tipări adânc în inimile vâstre acele sentimente de cinste,

care fac pe fiii iubitor de ai săi

pe prieten cea mai dulce

părinţi; pe scolar supus şi străduitor, pe cetățean zelos patriot,
mângâere, pe părinte cel mai bun r6zem al familiei.

Pătrundeţi-vă tineii, de dorirea și bunătatea prea înaltului nostru Domn, care din cele

de
d'ântâiti momente ale suirei M. Sale în scaunul acestei țări, a luat în deosebită băgare

semă învățătura publică ca pe cea mai importantă parte a administraţiei.

Precum în tot prelegiul “așia și astăgi bunul Prinţ, ingrijind de fericirea

Sale, vi incuragieză a vă face vrednici de o nouă epocă,

,

supușilor. M.

străduindu-vă a vă pătrunde de

de omenire, al
duchul veacului de acum, care este duchul:sciinței, al liniștei, al iubirei
acela pe care
duchul
supunerei, al pravilei și al oblăduitorilor ce le sprijinese ; în sfârșit,

Pa

creştinismul ni'L insullă și învățătura ni'l lumineză.»

invățăDupă acesta I. S. Prinţul a poruncit a se cerceta unii din scolari la deosebite
EpisPărinţii
Lor
tură după alegerea temelor atât de către 1. S. cât și de către p.P.s.
invățăturile,”
copi, spre dovadă de norocitele resultate ce s'aii dobândit peste fot din tote
facă cercetarea
Cu părere de răi mărturisima, că scurtarea vremei n'a îngăduit ca să se
mai pe larg ; cu tâte acestea,

răspunsurile

ai mulțămit
scolarilor

pe deplin

adunarea.

mulțămirea
După acâsta, s'aii privit caligrafia și desemnul, care asemenea aii tras la.-sine

obștâscă.

Ă

SE

|

,

”

ce se
In sferșit, sati chiămat scolarii, cari s'a deosebit mai mult,.ca să primâscă darurile

I, aii primit
cuvenia pentru resplătirea silinţei lor; acei din scolari cari ai primit premiul

pe acești. ticununi din mâna |. $. Prințului. “Nu era mai frumos decât să v&lă cine=va
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neri scolari

întorcându-se

la locurile lor

cu inima - săltând de bucurie,

ca să primescă

îmbrățișerile părinţilor lor şi felicitaţiile tovarășilor lor și ale publicului.

|

In vremea în care s'a făcut împărțirea darurilor, musica polcului ânteiii al miliției
naţionale a cântat deosebite bucăți, spre a mări bucuria și a. străluci triumful acestor .
isbutiri.

I. $. inainte de a pleca s'a dus să cerceteze pensionatui, de unde a eșit forte mulțămit.

Din discursurile aduse, cititorul pâte afla bună parte din starea sedlelor din țera Mun-.
„tenâscă pe 1835—1836.
In cifre iată resultatul dobândit:
:
|
«ln curgerea trecutului an scolar, 3.144 de scolari ati urmat cursurile publice în scâlele
naţionale; dintr'aceștia 1.619 în scolele începătâre de prin judeţe, 337 în scâla Craiovei,
320 în sedlele începătâre din Bucuresci și 865 în colegiul-din St. Sava.
După cele din urmă cercetări, 33 de scolari ati primit premiile d'ânteiti, alţi atâţia de
al duoilea și 21 acsesiți. 575 de scolari s'aii găsit destoinici a treceiin clasele . mai inalte,

şi 290 'vor avea să repeteze cursurile anului trecut». *)
Invăţătura privată, seu care era împărțită gratuit pe spese private, număra Encă o sumă

considerabilă de scolari. Intre aceste scoli numărăm scâla începătâre: de la monastirea
Colea cu peste 200 de scolari"); scâla de la Dâmoa Bălașa, pensionatul de fete Vaillant, etc.
In aceste scoli private nu era adoptată pretulindenea metoda Lancaster. La Colțea se
hotări prefacerea localului în vedere cu predare a acestei. metâde o-o-dată cu anul noi
scolar.
.
e
-

Multă intârgiere continuă a pune cei mai mulți din prelați hisericei pentru a deschide
proiectatele seminarii preparande. Abia la Ianuarie 1836, se adună tineri la Mitropolie
spre a se organisa seminariile.
La 3 Ianuarie, logofeţia” bisericescă scrie din noi Mitropoliei, ca cel mult la Bobotză
„să se pâtă deschide scâla.
») Curierul român No, 47 din 20 Iulie 1836.
**) Se citesce în Curierul român No.
«In Joia

trecută,

1 din 3 Februarie

fiind hramul monastire!

Colțea,

M.

anul

1836:

S, P.1.

Domn,

însoţit de statul-major și
înalta nobilime, s'a dus de a ascultat leturghia la biserica acestei monastiri, la 9 c&suri diminâţa. După: slujba bisericel, M. S$. a visitat spitalul ce se află în zidurile monastirel, Cu registrurile
înaintea ochilor și înconjurat de slujbașit acestui aşedimânt,
Prinţul, mergând Ja patul fiecărui.
bolnav, a cercetat în t6te amăruntele căutarea ce li se face la bâlă şi le-a adresat cuvinte mângâitâre, In urma acestei cercetări, M. S. a bine-voit a'şi arăta mulțimirea către mădularele acestet

de

administrații, - pentru buna îngrijire
întârdiere,

ce se dă la căutarea

bolnavilor şi ajutorul

ce li se face fără

M. $. a tisitat după aceea, scâla ce se ţine în încăperile monastireă. Peste duot-sute de scolari
urmeză într'acâstă scolă, învăţăturile începătâre ; anul din scalară a spus cu multă îndrăsndlă şi înţelegere un curânt analog cu: circumstanţa. Prinţul a Dine-voit însuşi a face întrebări
unor scolari, şi sa vărlut că ei răspundea. cu îndrăsnilă şi cu acuratelă la întrebările ce li sai
s
făcut».
-
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Aată adresa cu No. 15 a Logofeţiei bisericesci :
i
|

i

Sfântei Mitropolii

«Fiind-că deschiderea seminarului, după silinţele ce face acestă Logofeţie întru pregătirea
celor trebuinci6se, urmeză a și-avea locul ei negreșit după Boboteză, cu cinste aduce la cunoscinţa sfântei mitropolii, ' să bine-voiescă a chibzui şi a notări „profesorii, trebuincioși

pentru predarea învățăturilor în seminar, dupe rânduiala prescrisă în regulament. Dintre
cari unul va avea deosebit și însărcinarea de inspector,. și tot-de-o-dată să cumpere şi
cărțile de învățătură câte vor. trebui. ar pre Logofeţia o va cinsti cu răspuns de punerea
la cale» *).
|
Numai la 2 Februari ie 1836, cu chiii cu val, se inaugură , seminariul cu un număr de
.
- 49 de scolari,
Episcopi:
pre
înfruntă
Joan Eliade, dând semă *) de festivitatea acestei inaugurări,,
«După reforma ce s'a făcut în administrația acestei țări, învățătura obștescă luase o : E
nouă organizație și îmbunătăţiri simțitâre se introdusese în acestă ramură. "Tera românescă se bucură, de sunt acum câți-va ani, de rodul acestei întocmiri ;. dar cu tâle acestea, tinerii ce ar fi voit să se hotărască pentru starea preoțescă, rămăseseră a aştepta âncă

momentul

in care să fie și ei chiamaţi a se impăr tăși de folosurile ce doria a dobendi. |

dintr* o învățătură întocmită într'adins pentru cinul preotesc,

O administraţie, ce era cu totul indeletnicilă spre îmbunătăţiri, nu putuse lăsa acâstă

” lipsă în așegământurile n6stre; Regulamentul organic legiuise asupra unui obiect așia de

folositor, și o pravilă deosebită, ce s'a hotărit în anul 1834, aşegase temeiurile ce privia .
Ja intocmirea. seminarelor și dădese asupra Episcopilor şi Mitropoliei însărcinarea de a
intâmpina fondurile trebuincise pentru ţinerea acestor aşegământuri.

“Gu tâte acestea nimic nu se făcuse, punerea în lucrare se părea că întâmpină 6re-care
neînlesniri, în sferșit mulțămită fie hotărirei bunei voințe a Măriei Sale Prea Inălţatului

|
nostru Domn și rivnei Prea Sfinților Episcopi, tâte pedicile s'aii învins.
acest
spre
;
săi
seminarului
deschiderea
cu
pildă
Mitropolia dete acum cea d'ântâiii
sfârșit

s'aii gătit de-o-cam-dată câte-va încăperi la Antim,

până ce zidirea în care trebue să se așege seminarul
tropoliei.

acesta se va clădi în cupr insul Mi-

"O întâmplare, ce.se aștepta cu atâla dorire, ce se cerea
o influenţă folositâre în moralul obștei, şi mai ales între
nui pâte cine-va indestul plânge, căci "duchovnicescii lor
„acum, nu 'dobândiseră nici un mijloc de a se pătrunde
îmtinderea datoriilor puse asupră-le, acestă întâmplare,

unei serbăvă obşteşei.

ietohul Sf. Episcopii Argeș,

va avea
«
de tâtă obștea, şi care;
locuitorii de prin sate, pe cară
păstori, ce “i-ai avut până
de sfânţenia slujbei lo» şi de
dicen, trebuia să fie obiectul . -

-

.

A S. Prea Inălţatul nostru Domn,
_ Duminică dar, în 2 ale aceslei luni, M.
numerâsă suită, s'a dus pentru acesta !a Episcopia Argeșului,

i însoţit de o

M. Ş. s'a coborit la încăperile Seminarului, unde s'aii primit de înaltul cler. Scolarii
serhinariști ati întâmpinat pe M. $. cu cântarea unui imn de mulțămire. După aceea, P.
și potrivit
S. 8. păr intele Ilarion, Episcopul Ar sesului, a dis un cuvent plin de elocuință

*) Chiar după ce s'aa deschis, Mitropolia refusa. în cursul anului
-Vegi anexele la acâstă pagină.
**) Curierul, român No. 3 din 10 Februarie 1836,

1836 de a piati 'spesele făcute,
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cu circumstanța, care cuvânt se va face cunoscut într'unul din numerile următâre. In
urma acestui cuvânt, profesorul de teologie D. Bălăcescu, a făcut o arătare pre scurt de

şirul învățăturilor ce aii a se urma şi de rânduiala ce trehue să se păzâscă înti'acest așegământ.
Scolarii s'a adunat până acum în număr de 42; toți sunt fl de preoţi din eparchia
| Mitropoliei.
Tinerii ce se hotărese la cinul preoţesc,

găsesc într acest

aşegământ tote mijlâcele de

învăţătură trebuincise la acest cin: un locaș odihnit, o hrană sănătâsă și o îmbrăcăminte
potrivită. M. S. Prinţul a cercetat după aceea tâte ale acestui aședăment, și s'a fârte mul-

- .ţămit de întocmirile ce s'ati făcut.
'
Inălțimei Sale era păstrată mulțămirea de a întâmpina o trebuință atât de mult simțită; de a pune un hotar Ia o așteptare prea multă vreme prelungită, și a grăbi mijlocele de a se întinde folositârele lumini într'o clasă a societăţei atât de importantă, precum este
a preoților, cărora le este mai cu semă încredințat moralul obștesc.
Avem bună nădejde că începutul ce s'a făcut la S-ta Mitropolie, ses va urma curând

și

în eparchia episcopiilor.»

Zidirea proiectată pentru scâla de la Craiova, se dă în întreprindere
Eforia publică licitare:

în Iunie 1830.

«Zidirea'scâlei de la Craiova fiind a se începe acum în luna lui Iulie, se dă în cunos„_cinţa obșt&scă ca tocmiala pentru lucrul zidăriei și al lemnăriei acestei sc6le ce face prin

mezat la cancelaria Eforiei în colegiul Sf. Sava. Ori-cine din architecți și meșteri va voi
să intre în tocmială pentru acest lucru, se va înfățișa, în ori-ce ces din di, la pomenita

cancelarie, unde se va vedea planul şi modelul scoli.» *) -

În decursul anului 1836 a vizitat țările române un ilustru scriitor și profesor frances St.-Mare.-Girardin. ,
:
Despre vizita acestui bărbat, facută secolelor scrie «Curierul rom.» No. 66, din 9 Octombre 1836, aşia:
«D.'St.-Marc.-Girardin care este for te bine „cunoscut în lumea literară și la- tribuna

Camerii deputaţilor din Franţa, petrecând vr'o câte-va dile în Capitala n6stră, a cercetat
deosebite aședământuri obștesci, din care colegiul de la St, Sava a tras mai cu deosebire
băgarea sa de semă. Preămblându-se în tâtă zidirea, s'a încunoștiințat cu deamăruntul
de Ja profesori despre materiile de învățătură și de metodul ce se urmeză. Asemenea a
- visitat și Pensionatul, și cercetând mai mulți scolari a rămas prea mulțumit de prea
buna
orănduială care se păzesce in acest aședământ și despre chipul

cu care s'aii așegat și se

urmeză cursurile de învăţătură. Buna-voința și lauda ce a arătat acest îrivățat atât de deo-

sebit, este mărturie de starea cea bună în care se află acest aședământ și va fi un hold
puternic atât pentru profesorii noștrii, cât și pentru tinerimea care se consfințeșce la
in-

vățătură :» bi

-

*) Curier No. 36, din 12 Iunie 1836.
**) VedI în anexă,ce a scris însuși St,-Marc,-Girardin, despre acâstă visită,
+

-
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Noul semestru 1836/7

- Anunciu scolar

«Curierul rom.» No. 52, 14 August 1836, publică: «Vacanţa colegiului naţional din Sf.
Sava luând sferșit pentru scâlele începătâre acum la 15 August, și pentru scâlele umanidre

la 4 Septembre, se face cunoscut, că învățăturile scâlelor începătore se incep la 17 ale curgitorului August și învățăturile scâlelor umaniore la 1 Septembre. De aceea, scolarii ce

ai urmat în anul trecut învățăturile in clasurile colegiului, precum și acel ce acum ân- |
„tâia aată ar întra în vre-un clas, aii să vie cu părinţii set corespondenții lor la colegiti, cu
3 dile mai nainte de a se începe învățăturile, ca să se înscrie în

registrurile cancelariei.

- Câţi din scolarii vechi sâii noi, cari doresc a urma învățăturile colegiului, nu vor veni ca
să se inscrie la începutul învățăturilor, nu vor fi primiți din pricina neororânduelelor ce se
întâmplă din venirea lor cea târgie.»
:

Doimnitorul muntean manifesta la ori-ce ocasiune buna-voinţa sa pentru scâla română.
In oră-ce călătorie prin țeră el nu negligia de a cerceta scâla. Așia în 19 Septembre 1836,
vizitând Giurgiul, «după ce ati cercetat tâte aședămintele de aici aii cercetat şi scdla, unde

- a găsit mare plăcere Ensuși în pers6nă M. $. să cerceteze -pe fie-care scolar despre învățătura sa. Profesorul scâlei a făcut un cuvânt mulțămitor pentru părintescile domnesci
îngrijiri, și. ML. S.” i a arălat mulțămirea pentru sporirea în învățături a scolarilor.» ”).
«Vineri scra, la 4 Decembre, ajunul prasnicului bisericii St. Sava,

"Domn,

însoțit de tot statul-major, a mers la pomenita

NA S$. P. L. nustru

biserică ca să asculte slujba de

„seră, o parte însemnată din cea mai mare nobleţă, toți profesorii colegiului
de persone de icte stările s'aii aflat fuţă la acâstă ceremonie.» *).

şi mulţime

Nu tot asemenea va fi în curend purtarea lui M. Sturdza din Moldova.
MOLDOVA

.

Abia deschisă Academia Mihăileană și pe dată incepe a avea detractori. Spiritul liberal
şi național ce seâla română deștepta viii și intusiast în tinerime, nu întârdie a displăcea
"Rusiei și domnitorului. De aci mai ântâiii o surdă nemulțămire contra Academiei, nemulțămire, care nu va intârgia a da pretexte de a o lovi, ori. măcar a'i schimba direcțiunea.

G.
„—
Şi
birile

Asaki era însă acolo ca să pareze lovitura şi să dejăce intriga.
Nu-i bine cum merge Academia ? — Dar e bine cum merge St. Sava din Bucuresci ?
trămite pre provizorul Crassa la Bucuresti să viziteze St. Sava, să raporteze deose...
de organizare față cu sc6lele moldovene ).

*) Curierul rom. No, 64, din 2$ Sept. 1836,
B
**) Idem din 7 Decembre- 1836.
***) La 27 Ianuarie 1836 Epitropia Însăreinlză pe Crassan, provisorul institutului, să mergă la Bucuresci să visiteze scâlele şi mat cu sâmi institutul de la Sf. Sava şi să faci raport de organisaţia Ă
„lor. I se dă pentru călătorie go de galbeni.
21
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Deschiderea Acadâmiei Mihăilene in anul trecut contiiuă cu tăte acestea a intusiasma
„țera. Negreșit deabia organisate clasele, pentru primul semestru al anului scolar 1835—
4886 nu vom avea de inregistrat immdediate progrese. :
-?

Comitetul academic, inființat prin legea de organisare a academiei, era o bună instituțiune; menită, în mintea lui G. Asaki, dea se substitui cu încetul administraţiunei adesea

arbitrare a Epitropiei. Acest consilin sii comitet academic coprindea

pre. referendarul

Epitropiei, în calitate de delegat al acesteia în comitet, (rectorul academiei era președintele
„ comitetului), apoi ca membri erati profesorii cursurilor superidre,

In interesul imbunătăţirei și imulțirei personalului didactic, activul referendarG. Asaki
„ isbutesce să chiame de peste hotare câți-va profesori importanți, așia D-rul Maisonabe, care,
in 1837 va deveni rector al academiei, preşedintele comitetului Academic: și profesor de - drept public și de literatura înaltă francesă'; asemenea D-rul Petru M. Campianu
Maler), care va succede lui Murgu, în 1887, la catedra de filosofie, etc. ”):

(dis și

Anul noii 1836, debuteză cu un scandal, invocat apoi de neamicii i scâlei ca un semn
de incapacitatea profesorilor români de a manţine disciplina.
"O petițiune a unui evreii, Şulim Groper, supus austriac, din 1836, Ianuarie 26, adresală Mitropolitului, ca preşedinte al Epitrepiei, artă că studenții erati justițiabili de, co-".
mitetul academic și pentru fapte străine scâlei, Groper se tângueșce, că în 23 Ianuarie
vre-o 20 de studenţi întorcânduse de la academie la Trei-lerarchi, noptea, « ati intrat în dughiana lui de mărunţișuri și Lai bătut.
NE
-

- Mitropolitul trimite fapta în cercetarea comitetului scolastic, (Dos. No. 120
Archiva Statului).

,

i

curent,

-

Seulescu făcând cercetare află pre studenți nevinovaţi. (Ea 3 de laa acelaşi dosar).

7

Dâcă umanidrele, bine-r&iă, se inșghebsseră, nu tot așia 'eraii înființate cursurile supe-

ridre. Flechtenmaher, încă la Februarie 1836 dădea lecţiuni de 1.: latină şi germană, dar
nu incepuse cursul de legi. Flehtenmaher, în 15 Februarie, anunţă Direcția invățăturei
publice, că s'aii tălmăcit în clas la limba latină viața lui Epaminonda și s'aii făcut teme,
din românesce în latinesce, iar din limba germană s'ati învățat din literatură, partea poelică cu exemple din autorii clasici germani. (Dosar No. 21 Arch. Stat. pag. 104),
Acelaş profesor, îîn 2 Mai (1836), întreba pre Direcția secolelor publice. «Când îi va”
*) Eftimie Murgul, prin petiţiunea din Lai Mai 1836, dice, că aflându
-se până acum profesor. de:
filosofie, de la începutul anului scolastic a propus o parte din
Metafisica teoretică şi deci cere Epi- .
tropiel să i se fixeze

gi de

examen

pentri elevi cât

mat

putea zăbovi aicea». Iată fixată data plecărei lut Murgu.
Dos. 18 curent, Arch, Stat,, fila 186.

curând

«pentru că mar îndelungat

nu voiiă

|

Lă

,

+
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"veni rindul de a paradosi legile positive ale pământului acestuia?» (Dosar citat, pag. 22).
Se pare chiar că și l6fa nu ş'o primea Flehtenmaher,

nici . ca profesor de limba latină
”

|

şi germană, căci o reclamă cu jăluire *).
%

In 12 Mai 1836, Epitropia constată, că ascultătorii clasului filosofiei ati cerutele cu“noscinţe pentru a putea urma cursul legilor ; deci ordonă ca profesorul de legi Flechtenmacher, să incâpă a paradosi dreptul natural [jus natuvae] de 4 ori pe săptemână.
”

-

+

In 45 Aprilie 1836, comitetul Academic încheie jurnalul No. 11 pentru examenele să- vivşite conform programei Epitropiei.
“Examenele ati durat apoi în dilele de 16, 17, 18, 20 şi 24. Comitetul constată, că unia

din'scolari «socotind a fi destul că s'aii deprins a scrie şi a [ace 'socolelile» aii părăsit învățătura și ai intrat prin cancelarii, sâiă în alte îndeletniciri.
Epitropia, cu anaforaua No. 71 din 2 Mai 1836, aretă lui Mihai Sturza, că s'aii sfrşit examenele: speciale şi “1 ceresă hotărescă o di «Pentru solemna înfățișare a generalni-

cului public examen, carele să se norocescă şi de ființa I. Vâstre, spre a putea insuşi ju-

i

deca despre starea învățăturei publice.»

i

Domnitorul, cu însăși mâna sa pune resoluţiune: «Publicul examen va fi Sâmbătă în
9 Maiii, pentu care Epitropia va pofti pe obștesca Adunare şi pre alți boeri a se afla faţă.»

|

(n 5 Maiti 1836, dos..18 curent Arch. Stat., fila 228).

Semnat, M. Sturdza.

„.

:

Indată apoi |
Vodă chiamă Adunarea obștescă la examene, cu gânduri neprietene scolei.
ca să; se
„gând
cu
scâle,
în
predare
de
va sbucni furtuna contra limbei române ca organ

inlocuâscă învățătorii români cu streini, spre a se ezi curentul național.
a
Despre acesta avem a ne ocupa mai departe.

|

comitetul acadeAci &nsă vom' menționa, că la 26 Maiii (1830), Epitropia complecteză

1. Domn
"mic, care «s'află acum neindeplinit» prin «rânduitul de către P:

:

D-lu Cămi-

provisorul institutului
“nar Costin Veissa, cu însușire de mădular extraordinar,» și prin
Flechtenmacher, pah.
Căminar
filosofiei
Gherasim Crassan, Maiorul Singurov, profesor
120 din vegulamenart.
conform
G. Săulescu, profesorul literaturei francese P&pey, cari

tul seslelor vor fi datori a se: aduna

săptemână

regulat odată pe

membru al Epitropiei, si în lipsă a veferendarului ?).

sub președinţa unui

-

intenAcestă introducere de noi membri în comitetul - academic nu provine din bune
M. Sturdza spera
țiună. Crassan şi Repey '), deca nu și Veissa, erati instrumentele, cu cari
absenţel
*) Şi în loc de a fi plătiți regulat, li se cer numai lor să nu facă

să înc€pă un curs de inginerie «care se
**) Cu puţin mai înainte Epitropia a dispus că: Singurov
istoriei „pragmatice. (Dosar 20 curent, Arch.
"va urma pe lângă paradosul geometriei teoretice şi a
.
.
:
|
Stat.).
Bucuresci va
La
Muntenia.
în
Moldova.
din
ducă
se
să
târgiii
nu
silit
fi
***) Acest L, Repey va
elementară, pentru trebuinţa tinerimei mol“publica în 1841, la tipografia -Valbaun, opera: «Istoria
:
luf. Alex. D. Ghica Vodă.
dedicat
română,
și
„_ do-românesci»; în So în limbile francesă
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2

să isbâscă direcțiunea națională a Academiei, Provizorul Crassan reintors din vizita di. dactică de la Bucuresci, se puse să facă, înțeles cu Repey, un proiect de reorganizare a
sc6lelor. Scopul urmărit de cel doi cumetni era:

înlocuirea

în Academie,

în cursuri, a Ă

limbei române cu cea franceză. Ce se câştiga cu acâsta? Se înlăturat din învățământ profesorii naţionali. .... Așia ceva va face M. Sturdza și în vremea revoluțiunei de la anu!
"1848, cum la timp vom vedea !
7
“Epitropia trămise proiectul lui Crasan şi Repey în studiul. comitetului academic, după
_cel completase cu chiar acești neamici ai scâlei române. E probabil că ei și Domnitorul
sperau, că și noii membri ai comitetului academic, - Maior Singurov și Flehtenmaher, vor

*

fi pentru noul proiect. Se înșelară ! Comitetul adresă Epitvopiei următorul raport, în 28
Iunie 1836:
„”
«Jos

iscăliților mădulări ale Comitetului Academic, împărtășindu-se

proiectul de re-

formă atingător de învățăturile publice, închipuit de DD. provisorul Crassan și profesorul
de literatura francesă Repey și vădând că tâte aceste disposiţii sunt

prevădute

de Regle-

mentul scolastic, afară de socotința a nu se paradosi sciiațele în limba naţională, dar în
limbi streine, care idee s'au și anerisit de Cinstita Epitropie, potrivit cu legiuirile organi-

cescului Reglement, ce glăsuesc «că cursurile

tuturor

învățăturilor

să se facă în limba

românescă, nu numai pentru ialesnirea invățărei tinerilor și cultura limbei naţionale, dar

și pentru că tâtă trebile publice ai a se tratarisi în acestă limbă, care este și limba bisericei» și potrivit cu însuşi interesul și cinstea naţiei ; declarăm

că

afară

de' aceea soco-

tință a sus-numitelor mădulări, la tâte cele-l-alte ne unim, ca cu acele carele sunt cuprinse
în Reglementul scolastic, precum spre pliroforia Cinstitei Epitropit s'aii însemnat anume
paragrafurile pe marginea acelui proiect, adăogând jos iscăliții, că acea cu sfânțenie păzire
a Reglementului scolastic și aplicația în tâtă a lui coprindere, potrivit cu ințelepia întări-:
tură a Prea Ioaltului Domn, va pulea înfăţoșa-rodurile dorite precum și cazurile cele. neprevădute Spre anal6ga îndeplinire.»

„Iscăliţi : Seulescu Palarnie.
Major Singurov
Eşi 1836, Iunie 28,

" Flehtenmaher Căminar
Refer. G. Asali

A

De-ocamdată pericolul fu înlăturat prin energia membrilor coinitetulni academie, şi
raai ales a referendarului G. Asaki. Lucrul rămase în! zăcere și Domnitorul de-ocamdată

se mărgini a introduce în 'Troia calul lui Ulis: el inființă un post .plătit de procuroral - -

secolelor publice: Acesla avea, în mintea lui Sturdza, să privigheze de aprope

la ce se fă-

cea in scâle. Insuși G. Asaki referendarul avea să fie controlat de noul procuror, Cimina-

vul Costin Veisa, deja intr odus

î în sinul comitetului Academic.

|

La 0 lulie 1836, Epitropia cu jurnalul No. 119, dispune ca profesorii să nu ipsâseă
- de la clas cfără pr icină de bolă adeverită prin mărturia doctorului, sâă în' “cas extraordinar încredințat». De va lipsi, ântâiă să'i facă observaţie comiletul academic și pentru fieşcare dată casierul

îi va trage un

anologon din Isfa

sa. De va lipsi de 3 ori în o lună

va

perde postul săi.
Tot acum se ia disposiția a se pedepsi :și scolarii, cari lipsesc de la clas fără motiv. Cel

care lipsesce de 3 ori în o lună se va depărta din scâlele publice.

|

Cu jurnalul No. 19 din 14 August 1836 se dispune, că scolarii externi să urmeze
regulat eclasele. Părinţii să dea declarațiv pentru acesta și că de nu vor fi următori
să aibă

-
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a plăti .o amendă. Din suma adunată din amende se va ţine în internat un scolar serman.
(Dos. No. 86 curent, Arch. Stat.).

In 24 Septembre 1836 se dati instrucţii nuuă observate de domnitor pentru povățuirea
procurorului sedlelor publice, Căminarul Costin Veisa ; ele se comunică acestuia și el r&s-

punde de primire in 10 Octombre 1836..
Acum bateriile sunt pregătite și în 2 Noembre (1836) Domnitorul aruncă fulgerile, prin
ofisul ce adreseză Epitropiei, sub No. 77.
Cu mila luă Dumnegeii
- Noi

Mihail

Grigorie

Sturza

vv.

Domn feri Moldovei,
Către Epitropia învățăturilor publice.
«Domoia Mea având pururea plecare a îndemâna mijlocele către inflorirea ramului sho- lastic, din carele odrăslese imbunătăţirite soțiale, găsesc neapărat spre a se da lui cuvenita

„direcţie, a chiăma tâtă luarea aminte a Epitropiei asupra unui obiect de o așia mare cuviinţă, pentru a siguripsi cu un chip neclintit fericirea tinerimii, care este acea a înveţăturii și a bunului moral.
i
Pentru a se câștiga acestă îndoită ispravă ar fi cu totul neapărat, caa Epitropia, fără in-

lârgiere, să se îndeletnicescă:
cerşute în, obieccunoscinţele
«
românescă
limbei
învățătorii
1) Intru a cerceta dâcă
tarile ce învcţă, a cercela metodul lor)

şi a atârna asupră-le o grea răspundere pen-

tru rodul ce are a se culege, hotărindu-le și obiecturile ce ei sunt indatoriţi a invăța ele-

,

.

- vilor până la examenul de peste an;

2) Intru a lămuri obiecturile ce se cuvin a se paradosi înî limba românescă *) precum
și acele în limba în anțuzăscă ; căci pentu a învăța cu folos vre-o sciință trebuesce autorii și O limbă bogată în feluri de scriptură și tălmăciri ințelepte. Un.ritor, carele paradoseșcă ritorica, este sigur despre isprava lui și incredințat de a aduce în sârguință pe elevii

săi, dâcă el are în vedere ciirțile tribunilor, Atinei, a Romii și altor luminate

neamuri,

acele discursuri,

culegend

precum şi de a “le arăta marele

folos ce ei pot trăge din tâte

trumosele maxime răspândite într? 'Ensele și învățând a cunâsce osebitele norâde prin felu-

ritele mijlâce, ce ci le. intrebuințeză intru a se face! destoinici binelui patriei. Analisând
figurile vetoricei, profesorul giisesce o mulţime de pilde de tot felul, în retorii de tribună
şi în acei de amvonă, Şi aşia precum noi ne având încă tote aceste bogății îm limba nos” tră, nici în orighinaluri, nică în bune tălmăciri, este vederat că trebuie cine-va în

„vremea de faţă să alerge la limba franţuzăscă,ca una ce este pretutindenea răspân-

„*) Apare de aci, că principalul scop urmărit era înlăturarea profesorilor, cari displăcuseră Domnului, sâii maY bine Rusiey.
**)

Argumentarea

din lucrarea

anteri6ră

a lui Crassan

reapare

aice,

Din

san nu era nici de astă-dată strein la afacere şi și trăgea cenușa pe turtă,

$ V

s: vede, că Cras-
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dită şi îmdestrată eu cele mai ntulte oruginaluri şi cure este mmoă
bogăţia imitativă în iscusitele sale tălmăciri.
.

inlesnitâre pentru
,

«Aceea ce noi dicem de ritorică va putea asemenea a A aplicarisită“şii la filosofie; și intru adevăr un profesor, care nu ar avea în vedere .Cercarea asupra înţelegerii omenesci a
lui Loke, Trataţia simțirilor a lui Condilac, Duhul pravilelor a lui Monteskio pentru dreptul firesc şi acel al omenilor şi indestule alte cărți nemuritâre, nu ar fi.de cât un profesor fie-cum și nu pâte avea de cât elevi ce se vor desgusta de învățătură. Drept aceea, de

cea mai neap&rată trebuinţă ar fi, ca epitropia să se indeletnicescă întru a jertfi în câte-va
dile tâlă a sa luare aminte asupra clasurilor franțuzesci, porunciud profesor ilor cea mai
„cu dinadinsul stăruinţă la învățătură și țintind către miji6cele sporirei acestui. ram. Iar
în cât pentru un profesor bun de filosofie, un asemenea este cu totul “de trebuință a se

.

indemâna cu cât se va putea mai în grabă, “din ţeră străină, avend calitățile cerșute de a
ocuparisi cu vrednicie acest scaun,
=) Domnia mea am şi făcut trebuitărele puneri la cale pentru ca de aci inainte profesorii să fie plătiți regulat la'fie-care triminie, şi Epitropia -va lua măsurile tvehuincidse
asupra raporturilor, pe cară direcția îi va face iîn tâte lunile, pentru ca profesorii să im=

plinescă cu scumpătate datoriile lor ;
4) Referendarul trebue să se afle două câsuri pe di la Academie şi procure or ul cel puţin

de trei oră pe săptemână. Acești doui foncsionari urmeză a se înțelege cu provizorul, pentru ca profesorii
traordinare, care
5) Provizorul,
implinesee, căci

să fie indeletnici în clasurile lor, fără a se depărta, afară de cazurile extrebue a fi aduse îndată prin inscris la cunoscinţa provizorului ;
|
în lipsa referendarului, este însărcinat cu aceeași indatorire ce și acesta
fără de acesta va urma neascultare și în sferșit confuzie și neorinduială ; .

- 6) Așia precum pedagoghii și țenzorul sunt orinduiţi dupe reglement, pentru a se îndeletnici de măruntele trebi ale slujbii, ei sunt,-pentru a se lăsa provizoriului vremea
trebuităre întru îndeletnicirea sa la lucruri de cuviință mai mare, îndatoriți a fi cu rivnă
şi energie, căci altmintrelea vor fi depărtați din postul lor;
7) Procurorul rânduit din partea ocârmuirei pentru control: şi

țenzură, trebue ca să

aibă șciinţă de ori-ce se întâmplă atât in academie cât şi în scâla Sânţilor

Trei-lerarhi:

” şi într'acea a fetelor, pentru ca să pâtă odată pe lună a se face raportul săit intemeiat

pe larg. La sfârșitul fie-cărei -trimenii el este dator a cerceta condica sameșului
deobște a priveghia ca să nu urmeze inprăștiere din banii scâlelor;

şi -

și în

8) Sameșul este dator a plăti lefile negreșit la sfârșitul triminiei, fără să fie amploiaţii
sedlelor indatoraţi a alerga adesea şi în zadar;
-

9) Epitropia va aduce prin înscris la Cunoscința

neră la cale, pentru ca de pe acum să se pue în

comitetului

sholastie

tote aceste pu-

deplină lucrare, așa precum

până acum s'a publicarisit prin mijlocirea tiparului.
„Mihail Sturza

VV.

|

No. 77, anul 1836
Noembre 2 dile

Oficiul domnesc făcea din provisorul

E

Ru
|

”

şi acele ce

E

L. S..
-

inter natulut şi din procuror .aeuţii

principali.

Procurorul mai ales se substituia aprâpe în totul referendarului G. Asaki. „Lupta
era vă-

dită în contra actualei organisațiuni a secolelor și în contra acelor ce Luc aseră și lucraii
pentru ele.

Prin isgonirea limbei române de la mai multe materii de învăţământ, se puneati,
se de-'

deaii la o parte profesorii români neplăcuţi.

|

—
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La oficiul domnesc, comunicat Comitetului Academic, răspunde acesta cu:un lung raport, care va ocupa un ma'e loc în istoria, se6lei și în particular a limbei Tiaţionale. Orice am qice noi va fi mai slab de cât înseși vorbele lui G. Asalki, G. Stulescu, Damaschin ”
Bojinca, Flechtenmacher şi Singurof. Iată-le :
«In urma ofisului Cinst. Epitropii, din 11 ale acestia, prin care” se recoinanduesce conitelului a intra în cercetarea următârelor ponturi, comitetul în cursul seanțelor din 12 14 şi'24 a curgătărei, luându-le in trataţie au lămurit acestea :
cu.

1) Ce se atinge de vrednicia învăţătorilor, de aii cunoscinţele cerșute in obiecturile

cari sunt însărcinaţi a le paradosi ? Comitetul sai încredinţat că:

respectivii. profesori,

din cari unii aii urmat cursurile învățăturii aice, iar alţii în Academiile Rosiei și Austriei,

“ântâiti, măcarcă la primirea lor ati fost indatoriți a înfăţoşa atestaturile de la scâlele de
daunde ati învățat, potrivit cu ceruta orenduială, cu tâte acestea comitetul, spre împlinirea
sai
care
din
împărtăși,
se
i
a
toriei cuprinsă prin pontul A-iii a ofisului, aii dorit din notă

vădut: vremea când, locul unde și chipul cu care ati urmat învățăturile, precum se artă lămurit prin alăturata aice fâie formulară 'sub lit. A, din care cinstita epitropie va cundsce

cu cari
şi pe aceia din învăţători, carii n'aii infățoșat atestaturi de săvirşirea învățăturilor
ocupace
posturile
pentru.
Insuşimile
vrednicie.
lor
a
sunt însărcinaţi, și a judeca despre

-exa- '
visese se dovedesc : A-iii din atestaturile infățoșate; 2-lea prin aplicaţie, cu prilejul
ea
mulțămir
agonisind
,
paradosite
menilor publicece s'a fâcut cu scolarii din materiile
dodat
ati
profesori
cinstit. Epitropii și a publicului ; când de altă parte, unii din acești
-

-

vedi şi prin tipărirea cărților analogice. -

putea din
“In privirea metodului a fieş-cărui profesor, comitetul văspunde, că, spre a se
o rai înde“notă cerceta de urmeză profesorii paradosirea: dupe regulile metodice, se cere
a profefieș-cărui
a
ei
paradosir
vremea
lungată vreme și aflarea de faţă a coimitetului în
pănă acum se dovesor, dar și fără de aceste, urmarea lor dupe regulele metodice păzite

pro_desce iarăși din rezultatele examenelor, făcute dupe vreme, la cari s'aii vădut bunul
s
gres întru învățături, lucru ce n'ar fi:putut urma dâcă n'ar fi păzit metodul cuviincio

în paradosire.

|

Se

|

e

cesu„Ce se atinge de întrebarea, dâcă împlinia profesorii datoriile Jor cu venireala
care
din
absențe,
de
i,
jenzorulu
f6ia
B,
lit.
rile paradosului, comitetul alătuveză aice, sub
se va lămuri cinst. Epitropie,

cari din profesori lipsesc de la

împlinirea

acestei

datorii.

cursul unui an scolas- . Asupra pontului de sunt hotărite obiectele ce aii a se paradosi în
“tic, reglementul'orinduit de cinst.

Epitropie a se urma, regularisesce cu lămurire, de la

fieş-care an şi semes"$10—29 inclusiv, nu numai materiile ce trebuea se paradosi pe

mai mici până la cele mail înalte ;
tru, dar şi în tot cursul învățăturilor de la clasele cele
, întărite de cinst. Epitropie,
potrivit cu care s'ati făcut şi dilnica împărțire a c&surilor

r sale. cade in r&sdupe care se şi urmeză, iar profesorul pentru neimplinirea datoriilo
;
săi
pundere prin $ 144 a reglementului depărtându-se din postul
a se paradosi în limba ro2) Asupra întrebării de a lămuri, ce obiecte sunt hotărite

Comitetul cu cinste răspunde, că pomânâscă şi care în cea franţuzăscă şi cum se urmeză?

trivit cu mântuitârea

legiuire a organicescului

reglement,

cap. IX, $ 357,

ce dice că:

scă, nu numai pentru înceursul tuturor învățăturilor se tace în limba românâ

, ci încă şi pentru cuvântul că
«lesnirea scolarilor şi cultivirea. limbei .patriei
si în acâstă limbă, pe care locuitorii
""«tâte pricinile publice, trebue a sc tratari

întărit.de Prea |.
<o întrebuintăză şi în serbări bisericesc.» Reglementul scolastie
ce aii a se pa-.
obiecte
e
osebitel
“Dom. r&zămându-se pe legiuirea de mai sus ai speţificat
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radosi în acestă limbă, ca unele neapărat de trebuinţă pentru cetăţeni de ori-care stare şi
anume: Sf. relighie, gramatica românescă, aritmetica în totă a ei întindere, geografia specială a patrici, și cea universală hronologhia, filologhia românescă cu ritorica, care este cel

mai de aprâpe, mai potrivit și mai îndemânatic organ, de a cultivi limba naţională
»

prin

informăluirea şi impodobirea stilului şi inavuţirea ei cu cuvinte ce se dobendesce cu prilejul alcătuirii și tălmăcirii a feluri de pilde și modeluri culese din autorii clasici vechi

:

şi noi a limbelor cultivite, cari limbi pentru asemeni scopos sunt orânduite a se învăţa în
deosebi, precum se şi urmeză cu autorii lor pentru a se putea adăpa tinerimea și din &nseși originalurile

lor cele clasice; Pre lângă aceste tot în acelaș reglement se legiuesce a

se paradosi în limba românescă tâte sciințele, atât filosofice și juridice, cât și teologice în

„ seminarie;

|

|

a

3) Asupra întrebării decă literatura și șciințele hotărite a se paradosi în limba româ-

nescă pot fi urmate în graiul ei ?

Se

|

a

Comitetul răspunde, că probele până acum prin fapte înfățoșate, alât în scâlele de aice,
cât și in cele din țera românescă și în cele pedagogice, înființate în staturile Austriei pentru naţia românescă, tâte aceste dovedesc putinţa lucrului și prilejurile ce va avea limba
romândscă în viitorime, paradosind sciințele, o va face mai vrednic organ al acestor sciințe și
în stare a răspunde cu ajungerea înaltului scopos a răspânâirei folositârelor sciințe şi cul-

liviră graiului naţional.
!
|
- Iar în limba franțuzescă, care în reglementul scolastic este hotărită a se învăţa tot numai ca o limbă, pre lângă gramatică, cu tâte părțile ei, se paradosesce ritorica și litera- .

Lura, pe care aceste, comitetul le găsesce de ajuns spre învățarea

limbei

franţozesei,

cu

desăvîrșire, ca pe nisce midlâce, cari nu numai că cuprind tâtă ființa și practisirea limbei, |
dar pârtă în sine și tâtă podâba cu care aii înavuţit'o autorii clasici ai Franţei, in vreme
când prin învățarea și a altor sciințe în acestă limbă, nu numai că n'ar spori doritul rezultat, ci încă lar întărdia prin însărcinarea tinerimel cu alte obiecturi potrivite numai
pentru câștigarea ideilor, iar nu cunoscinţa limbei. |
|
|
E
Drept aceea, pentru învățarea limbei franceze sunt orenduiți trei profesori și înființate
șese clasuri, în cât așia se paradosesce acâsta Ia fieș-care clas pe tâtă dliua câte două câsuri,
adecă peste tot şese cesuri pe di, când obiectele ce se înveță în limba românescă fieş-care :
hu se paradosesce pe săptămână mai mult decât unele de trei oră, şi altele numai de două
ori și lăsând a dice, că pentru învățarea unei limbi cu desăvirșire sunt prea multe câsurile arătate mai sus și stinghiritâre celor-l-alte învățături a sciințelor ; dar cu
tâte aces„tea decă cinstita Epitropie va socoti da cuviință a se statornici şi în viitorime
atâte câsuri a
limbei franțuzesci, de și cu jertfirea vremei ce s'ar cuveni a se întrebuința
intru învățătura celor mai neapărate sciințe

în limba naţională ; apoi

comitetul ia îndrăsnela a face

luarea aminte, că pentru acestă limbă nu are trebuință mai mult de cât doui
profesori
și un repelitor, dintre cari profesori, unul impărțind lecţiile sale în 2 clase, să
parado-

sescă gramatica cu tote ramurile ei,

iar

cel-alt împărțind

două clase, să paradosâscă ritorica și literatura franţuzescă,

materiile sale deasemenea

în.

"

La alte universități și academii (afară de Franţa) se găsesce numai câte un profesor
de limba franceză și cu tote acestea se înveță acea limbă cu desăvirșire,
când de altă

parte și iconomia casei scolastice se intereseză a nu fi mai mulți profesori pentru
un
obiect decât cere trebuința. Tot pe asemenea temeiuri, comitetul face luare
aminte și
pentru limba grecâscă, că ar putea fi de ajuns un profesor, când astădi se găsesc
duoi,
lar în privirea întrebărei: câte clase din cele orânduite prin reglement
's oaii înființat

-

n
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până acuma? Comitetul cu cinste răspunde, că din clasele cele ordinare până
inființat :

acum S'aii

|

a] Clasele normale a căror curs împreună cu Lancastrul este de trei ani ;;
b] Clasele gimnaziale a căror curs impreună cu umanioavele

este de patru ani,

lar pentru sciințele cele mai nalte hotărite prin reglement de a se paradosi

în acade-

mie, acestea nu se paradosese în acest an, din pricină că nu Sail rinduit până acuma res-

pectivii profesori. Cerend trebuinţa

a se înființa și acele clasuri

pe viitorii ani, când nu-

mai atunci se vor putea culege în deplină măsură rodurile ce se aşteptă din înființarea
Academiei ;
e] lar asupra întrebării în privirea scoposului înființărei scolelor naționale, a moralicescii luminări a nemului și a culturei graiului național, de pote fi mai de folos a se pa-

radosi sciinţele în alte limbi ?
Comitetul se simte dator a arăta, ântâiii că nu pste fi cu putinţă a se paradosi sciinţele
in ori-care limbă străină, dâcă tâte-scolile până și cele începătâre, atât din capitală cât și
de pe la ţinuturi, nu se vor preface din românesci în aceeași limbă străină, precum acesta

urmâză în Bucovina la Moldoveni, în Galiţia la Poloni, în Bohemia la Bohermni, unde tâte
„sciințele se paradosesc în limba germană, străină acelor naţii. Căci pentru de a putea îi.
in stare să învețe sciințele, ce se paradosesc în clasele gimnaziale, toți” scolarii ce vor în-

tra vor.trebui să scie cu deplinire acea limbă străină în care se învaţă sciioțele, pe care
pentru acest cuvânt, va trebui să încâpă a o înv&ța cel puţin cu trei ani mai înainte, adecă la clasul elementar, care limbă, de pildă franţeză,

ar trebui să fie de

obștie pentru

loți tinerii scolari, căci numai dia scolarii acestor clasuri începătâre pot treptelnic intra
in gimnaziuri şi mai deparle. Al doilea, că midlâcele cele mai de aprâpe pe care D-deii
a dat făpturilor sale cuvintătâre spre a'și împărtăși unul altuia idei, a se povățui către
virtute și a' se lumira prin învățături, este graiul fieș-cării naţii ; pentru asemenea scopos,

învățătorul şi mântuitorul Is. Hristos a însuflat pre Sfinţii sti Apostoli prin Dumnezeescul Duh de a vorbi în tâte limbile, ca tuturor, în graiul lor, să propovăduiască cuvântul
mântuitârelor învățături ale Evangheliei ; în cât de şi era a tot puternic n'a voit a face
ca tâte națiile pământului să vorbescă în o limbă, adecă a Apostolilor, dară pre Apostoli
in limbele națiilor.
Naţia și graiul ei național fiind identice, ingrijirea de cultivirea lui, este îngrijirea de
cultura nației, că, precum istoria ne adeveresce, atunci a înflorit un neam, când a ajuns
"la flâre şi graiul s&ă, și odată cu vestejirea acestei caracteristice, cel mai chiar suflet al
naţiei, vedem că s'aii stins şi acele neamuri de pre faţa pământului și nici odinidră nu
Sati putut cultivi poporul acela în câtă vreme graiul săi n'a fost introdus în templul
muzelor, în câtă vreme nu s'aiă întrupat în el Dumnegeescile sciinţe, şi nu s'ait rostit

- printr'Ensul, după isa celor vechi : Cereşcile fiinţe !
”
Pe lângă acestea, pentru că scoposul scdlelor nu pâte fi altul, de cât a tormarisi bărbaţi vrednici în cea mai scurtă vreme, cu midlâcele potrivite de a purta sarcinile trebilor Statului cu cea mai lesnici6să îndemânare, priilâre patrioților și fiind-că lâte acele
trebi atât în ramul administraliv cât și judecătoresc, se pârtă în limba naţională, iar nu în
vre-o limbă străină, apoi de sine urmeză că tvebuesce a aduce

cunoscinţa disului organ, adecă a limbei

naționale;

căci

în desăvirșită indeplinire

învățând

sciințele in limbă

străină, ar urma, că după ce va intra tânărul în slujba Statului, atunci să se vedă nevoit
de a începe a înv&ţa limba gramaticală, construcţiile ritorice şi terminile trebuitore, pentru a da putere cu bun folos să implinescă cerșutele datorii ale insărcinării sale, care

1 puţină îngreuire și inapoere ar aduce tinerimei racnite a'se hărăzi trebilor publice.
| acâsta nu
Ce se atinge de propunerea unora din: mădularii comitetului, carii voind a. face Sincatavasis,

sunt de idee a se paradosi îndoit sciințele, în liinba franceză și în românescă, adăogând a
dice: că în alt-fel nu ar înțelege sciințele în limba franceză cel ce le-ar învăţa in acea românescă; tuturor sciut este, că de Ia cunoscința limbelor nu derază-cunoscința sciințelor, pentru că mulţi sunt cari scii bine limba franceză şi pentru aceași totuși nu aii idee de sciințe,
dâcă nici cum nu le-ati învăţat în limba franceză: filosofia, matematica și altele; și totuși
-. le sciii dâcă le-ati învățat în altă limbă, chiar și în acea românâscă; pentru că dacă cineva

inveţă o sciință cu temeiii, in orl-ce limbă, pâte să o înțeltgă cu desăvirşire în ori-care limbă, dâcă o scie gramaticesce; asemeni vedem pe Germani,că fără a înveța ei sciințele
in limba franceză, sunt în stâre a tălmăci ori-ce alcătuire inaltă franțuzescă numai în pu„terea învățării acestei limbi sade “gramaticesce, şi din împotrivă. Şi măcar că 'precum este
cunoscut, că n&murile ai imprumutat sciințele unele de la altele, precum Grecia de la
Egipteni și Romanii de la Greci, cu t6te acestea, asemenea sciut este, că nici grecii n'aii

paradosit în patria lor sciințele în limba Egipteană, dar în cea Grecâscă, nici Romanii în
cea Grecescă, dar în limba lor latinâscă, Pe lângă acestea, dăcă pentru a .lor poziţie mol-

dovenii sunt datori a învăța mai multe limbi străine, .apoi de a se paradosi sciințele în
limbile câte se inveţă in academie, este un lucru.cu neputinţă și în privirea miglâcelor
trebuitâre, căci pentru fieș-care limbă s'ar cere împătriți profesori. de câți sunt acuma; şi
in privirea timpului, căci care scolar săvirșind cursul sciințelor într'o limbă, le va incepe
de al doilea, sâiă de al treilea, nici plecarea, nică virsta iertândul?
De acest adevăr pătrunse naţiile Europei, cu un veac și jumătate mai înainte, pe când

limba latină stăpânia în Europa,

atât prin tribunalură și biserici cât și prin scle, de și

limbile lor se păreaii fârte barbare și nedestoinice:'a se putea paradosi in ele sciinți, a se .
ruga lui Dumnedei prin biserici și a se rosti dreptul cetăţenilor prin tribunaluri, cu tâte
acestea înțelegend, că tocmai pentru aceea le era graiul nedestoinic și neindemânatic, pen--

tru că în locul lui vorbea și se protemisia graiul

cel străin, nu pregetă a'l înlătura și a

introduce pe'al lor naţional, și măcar că la început iatâmpinară greutăți, dar pe tâte, cu
statornică sirguință invingendu-le, ajunseră limbele lor astădi așa de strălucite și inavu-

” ţite ca și latina, încă și mult mai căutate, în cât articolul întrebuințăriigraiului național
în scolile și iribunalurile unei
v
țări, ajunse a fi astădi cea de căpetenie condiţie a traiului
săi politic. :
In sfârșit, însăși limba nnâstră nu este pentru altă pricină astădi rămasă atât de inapoi, fără numai că ati zăcut aruncată din întrebuinţarea literală, atât in cele politicesci
și bisericesc], cât şi din scâle, impilată fiind mai nainte vreme de către limba sârbâscă și

apoi de către cea grecâscă, și de asemeni
:va pălimi și de acum inainte dâcă s'ar ingădui
unei altia să'i răpescă sciinţele din rostul ei, şi tot să se ţie ferecată.. în obezile barbarismului, de care nu se va putea. scăpa fără numai făcendu-se organ al sciințelor şi al inv&țăturei, și dăcă limba n6stră s'ar fi inceput a se lucra pe atunci, pe când graiul naţiilor.de astădi cultivite, apoi fără îndoială s'ar fi adus şi ea sâi in asemenea grad de cultură,
"sii măcar în cel mai deaprâpe cu dânsele. Care: adevăr se;dovedesce, că în scurta epocă -.

de când netemându-se de greutăţi, râvnitorit bărbaţi ati început, unii în cele bisericesei,
alţii ia cele profane, a tălmăci și a tractarisi felurite materii, limba românescă din di cu
gi se inavuţesce cu nouecuvinte iar naţia cu noue idei. La acest mare interes al nației privind Obștesca Adunar e, aii legiuit în
i ofganicescul Regulament, să se paradosâscă sciințele” |

00
| prin. scolile publice pe care temeiti urdind cinstita Epitropie și reglementul. spejialnic în-

—tărit de Prea I. Domn să și urmeză, ca și în secolele țării românesci, precum se adereresce
din programa învățăturilor publice.
Iscălitele mădulări, incredințate din teorie și prin aplicaţie “de asemenea “mulțămităre
priuțipii și legiuiri, ca de unicele miglce mai inlesnitâre luminăriă neamului și cultivării
graiului şi inchizășluitâre traiului stii politic, se unesc cu desăvirşire intru acesta: ca tâle
sciințele să urmeze a se paradosi în limba românâscă, avend 'de ajutor limbele clasice vechi și noui, potrivit cu glăsuirea legiuirilor, precum în faptă se și u'msză,
|
Asupra întrebării privitâre către creşterea. și moralitatea elevilor ținuți cu cheltuiala.
„Statului? Comitetul nu pote lăgădui, că precum ati ajuns și la cunoscinţa cinst. Epitropii, .

în acestă vreme Stati vit abateri şi cazuri neplăcute din neurmarea intocmai a instrucțiilor,
pentru a câirora păzire n'aii lipsit direcţia a 'lua deapur urea măsuri îndreplătsre și privitore către ținerea bunei orendueli.

”

Asupra pontului dâcă instrucţiile privitâre de datoriile aregătorilor institutului sunt
de ajuns ?
Comitetul răspunde, că "după cercetarea lor.s'aui vâdut a fi indestule, de dorit find numaj a se păzi de către toți cu amăruntul ; însă dâcă în viitorime se vor ivi cazuri noue,
comitetul nu.va lipsi a le supune cinstitei Epitropii, spre a se. legiui asupra acestora instrucțiile cuvenite. :
- Asupra pontului al patrulea, de urmeză trebuința de a'se mai aduce un profesor pen

"tru limbi străine?
Comitetul r&spunde, că din cele mai sus dise, măcar că personalul aflător pentru obicctu
limbei franceze se vede a fi de: ajuns, însă dâcă cinst. Epitr opie va socoti pe lângă doui
pedagogi-repetilori, francez și ger man peniru deprinderea elevilor în vorâvă şi maniere;
a se'mai aduce un profesor de insemnătâre reputaţie, mai inzestrat cu sciințele înaltei
literaturi, a ritoricei şi a stilului diplomatic în ramurile ei, acesta rămâne la chibzuirea și

inalta hotărire a cinstitei Epitropii.
(ss) Flehtenmaher comis, G. Asaki, Maiov Sin grof, -Pahar. Damaschin Bojinca,
G. Sculescu, Paharnic.
.
"Eşti, '29 “Noembriz , 1836 -:

"- Lupta

nu se sfirşeşce aci, ea va continua' și anul următor. 'Trebue să vecunsscem

că iin

- conspiraţiunea acesta în contra sc6lelor naţionale era intrat şi un bărbat str&in, 'de val6re,

anume Î. F. Neugebauer. Vom da in anexă cele ce apoi scrise Neugebauer „despre scolile
din Moldova **).

„7

-

.

s presimţile numai, comitetul
Cu tste isbirile proiectate, seii

Academic

urmări cu stă-”

ruință misiunea sa bine-făcătore.:
Prin jurnalul săi No. 15, din 22 Iulie 1836, dispusă, ca internatul să se așede
i
”- în casa din no cumpărată, fostul hotel Petersburg. Cu acest mod Grasan, provisorul in1%) Dos, No. 307 curent, archiva Statulul.
**) Vei anexa -la acâstă pagină.
2

:

_

:

IE

7

— 332 —

j

ternatului, era Gre-cum înlăturat din calea profesorilor, cari ținea

clasele

lată.

în casa cea”

Dintre tinerii ajutați de Comitet la învățătură aflăm in 1836 pe câţi va studenți de la
filosofie.
/
”
Comitetul academic a jută cu bani din l&fa de peste an hărăzilă de doctorul academiei,
“împărţind'o la studenții filosofiei: Ionescu, Popescu, Vitzu, Stichi, Platon, Gusti, Macarescu şi D. Demelriu, cari se cresc cu cheltuiala Statului cu scop de a fi intrebuințaţi in
slujba scolelor,

,

|

Tot-odată arelă că Popescu şi Vitzu suul deja însăr cinaţi cu clasele pregătitâre în
i aca_ demie și că e de dorit ca Ionescu, Gusti şi Platon să fie insărcinați repetitori ai elevilor
“mai inaintați al iastitutului,
Epitropia nu incuviințeză ajutorul i în bani şii dispune a li se face la toți imbrăcăminte

„pe comptul ei.

IE

|

-

Scdlele incepătâre din judeţe prosperă anevoie.

“Prin înfiinţarea academiei rămân în Iași mulți din linerii, câră ar fi putut, după absolvirea sc6lei Vasiliane, să fie trimişi ca învățători pe la judeţe. Ast-tel sunt forte puține
adausele ce putem constata in personalul didactic al acestui ram. In acest an see deschide

scola incepătâre de băieți din orașul Piatra.

Scâla sătâscă de la Flămâogi conlinuă şi anul acesta, având învăţător pe G. Economu.
Domnitorul"i plătea 1.000 de lei pe an, dar invățătorul cerând mai mult, M. Sturdza re- .
comandă petiţiunea la Epitropie, 13 Martie 1836.
|
Era primul pas către abandonarea scoli, căci Epitropia n'avea de unde să mai plătescă
o sc6lă nouă sălescă, când dânsa nu putea să plătâscă profesorilor la scdlele inființate de
densa *),
4

In 14 August 1836, cu jurnalul săi No. 19, Comitetul Academie :se ucupă de scâle
“private și cere Epitropiei catagrafiarea tuturor acestora pentru a lise aplica dispusițiunile
noului reglemeat scolastic**).

Epitropia la 28 Decembre 1836, a scris tuturor ispi avnicilor de ținuturi și lui Aga de

lași, să adune sciinţe de scdlele private,

cu numărul elevilor şi.numele învăţătorilor,

Catagralia acesta nu s'a terminat de cât în Aprilie anul următor, deci o vom da-o la

acel an.

|

1

Am vădut Epitr opia trecând contract la linea anului 1835 cu , Gustav Hofiman
şi soţia
lui pentru iatroducerea ini scâla de tete din laşi „a unor profesiuni femenine
;
*) Dosar No, 54 (fila 21) Archiva Stat. In ţara Muntenâscă la anul
acesta atăm înfiinţate scoli
la sate: la Vadu-Lat de Hatm. A Vilara ; la Câmpina de Colonel
I. Câmpineanu; la Benesct de
Fraţii Grigore şi George Otetelezeanu; la Scăent de Vornicul
M. Bălăceznu; la Dărăsct de dragomanul P, Serafim. (Vegi «Curierul rom.» pe acest an),
”) Dosar No, 96, Arch; Stat,

—
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—

Pe de o parte in 1836 se inființeză la acestă seâlă de fete clasa III-a, numindu-se la ea
profesor adjunct pre diaconul Bucur, cu 1efă de 1.000 de lei pe an, şi pede alta se introduce
în programul scdlei, de la 1 Ianuarie 1836, unele modificări la regulamentul din 1834,
Iată aceste modificări semnate de Logof. Canta și G. Asaki:
aEpitropia

învătăturilor publice

«După ce dela urdirea institulului scâlei fetelor, elevele ati petrecut materiile orânduite
* pentr u anul ântâiii și al doilea, Epitropia, în urmarea aşedământului 'scâlelor, ai pregătit
tâte trebuitârele și pentru învățarea meșteșugurilor politeenice, după următârea programă :
Materiile învețătuvei

„ Cursul acestei scâle s'alcăluesce de 3 ani.
În anul I-iii vor învăța elevele:
- Celirea, serier ea, aritmetica
a
de rost și sfintele rugăciuni. sutul,
In anul al II-lea:

Tmpletitul

de colțuni și cu-

Gramatica românescă prescurtată, patru speţii a aritmeticei, partea 1 de catihisis, ântcile cunoscințe și lucrul de mână femeesc, precum : cusutul de câmâși, la ghergiev, spălatul pânzăriilor fine.
In anul al III-lea:
Sintaxul vulgar și cunoscința cetirei cu litere

latine.

Din

|
aritmetică,

numerile com-

plexe, fracțiile, ținerea catastihelor de cheltuială casnică, catihis, deosebite invățături a
economiei și industriei casnice, facerea tapisoriei (covârelor) a horbotelor și a altor maniifăpturi, facerea din câră a tot felul de pâme şi fructuri, facerea florilor fine din mate-

rie cu tâtă deplinătatea, văpsilul cordelelor, spălatui de horbote și blonde, văpsitul acestora, spălatul, văpsitul, curățitul și increțitul penelor de purtat, scâlerea petelor din
ori-ce materie, lucrul figurelor de soldi şi tot lucrul de carton, facerea de capele, bonele,
berete, tocuri, pelerine, frize, baiadere și alte podobe de gălantărie.

Dorind însă ca învăţarea acestora să fie temelnică, folositore tinerimei și potrivită scoposului ocârmuirei, ce este de a înzestra pe fiicele orășenilor cu deplină sciinţă,

s'ati ho-

lărit următorele :
1) Nimene nu pâte învăţa manufăpturile insemnate pentru anul al Il-lca fără a fi petrecut mai inainte acele pregătitore inviţăluri orânduile pentru.anul L-iii și al JI-lea, urmând tot-o-dată și cele ce sunt împreună orânduite cu aceste;

_9) Drept aceea părinţii sâi mai marii fetelor scolastice, la priimirea lor în seslă, vor
depune în canțelaria Epiiropiei o declaraţie, cum că fiicele lor vor fi următâre îndatorirei de a săvirşi cursul întreg, despre care numai

bâla sâii extraordinare

imprejurără

le.

pot scuti; iar din potrivă să fie păriații sei protectorii indatoriți a plăti la casa scolei,
“cheltuiala potrivită cu vremea ce vor fi învățat acele fete;
_ 8) Desăvirșite la învățătură se vor socoti felele, după petrecerea cursului întreg3 de 3.
ani, facerea examenului public și primirea

atestatului de sciință și moral, când atunci, la

cele mai vrednice, se va împărţi și o gestre din casa scâlelor.
Semnaţi : Canta Logofăt, G. Asahi,

La 48 Januarie, cu jurnalul No. 15, 1836, “Epitropia
i urma numirei lui Gustav Ofman
fete manufacturile in

adaogă
şi soției

în programul scâlei de
sale

maiștrii

la acestă

_

—

834

—

-scâlă, Şanume : Gustav Ofimai politechmicul, va învăța pe eleve câte 3 ore. pe di: mode-

“Juirea în ceră a tot felul de pome şi fructe, facerea florilor fine din materii, văpsitul cordelelor, spălatul de horbote și blonde, văpsitul acestora, spălatul, văpsitul, curăţitul şi
încreţitul penelor, scOterea- petelor din ori-ce materie, lucr ul figurilor din solgi şi tot lucrul din carton, precum și altele ale industriei şi ale economiei casnice. : :

Madama Ofman va învăţa asemenea, în câsuri rînduite, pre eleve tot lucru de manufăp-

ură : capele, bonete, berete, tocuri, pelerine, frize, baiadere, etc.

Lucrurile lucrate se vor păstra până la examen. Se pste primi şi lucru particular. |

: urOiman şi soția sa nu pot aiurea da lecții în-oraș, «fiind hotărit ca numai fetele ce

E
“ meză cursul învățăturilor la institut să se depringă ... »
sim
la
de
stipendiștit
pe
și
Ofman este însărcinat a învăța in tâtă diua, după amiaţă,
nasiu în meseria cartoneriei.
Tată aci originea sedlelor nostre profesionale de fete.

-: In direcţia culturei generale anul 1836 are specială însemnătate,
Bibliotecile

din Bucuresci, Iași și Craiova sunt pe cale

prosperă *).. Asemenea -colec-

”

_țiunile de instrumentele de fisică, chimie, elc..
n

| Introducere ea censurei, pentru publicaţiuni de ori-ce fel, a “fost de” sigur 6re-care piedică
pentru libera desvoltare a cugetărei. Din causa acestei censuri, tiner ii scriitori. își trimit
„lucrările lor la gazeta Transilvaniei sâii se împrăștie în manuscr ise, cari âmblă din mână
în mână, mai ales când sunt satire sâi pamflete contra: Domniei ori a guvernului. Literatura acâsta anonimă este pe tâtă diua mai bogată în opere. Culegerea și publicarea lor

ar fi de mare folos pentru istoria națională şi e regretabil că încă nu s'a făcut.
7
*

.

e

Eată acum şi principalele opere produse i în cursul acestut an 1836 în tote provinciile
române:
Mentor stii abecedar, D-trie Jian, 1836 De la colonisarea Daciei 1 730), (Sibii), Inceputurile limbei latine, pentru tinerimea sc6lelor din principatul AMoldovei, romăa
neşce și lalinesce, lipogr. Albinei. (ași).
Istoria biblicescă cu întrebări și răspunsuri pentru folosul sedlelor româneșci. (Sinia).
S-ta Scriptură pe scurt inh'o 140 istorii culese din biblie și din evangelie, urmată de
un catehism mare pentru seminariu, trad. din grecesce, de Eufrosin Poteca, Arh. M-rei
,
.
:
Motru. (Bucuresci), .
Istoria Principatului ţărei românescă, toma. l-iu Şi: continuare= de tipărire celui al

îl-lea, F. Aaron. (Bucuresci).
Poesii de G. Asaki. (lași).
Invăţătura hristiană, sei in scurt sfânţită islorie și calihisis a pisericei drept cr edin-

ciose pentru secolele naţionale. (laşi).
Elemente de matematică. Aga G. Asalki, partea | Aritrmetica. (las)
*)

Dos, No."1S8 şi 215
i

din Arch, Stat,

0052
Elemente de desemn şi arhătecturăă,, Scarlat Valşein. (Bucurescl),

Catehismul cel mare in s%, (Blaj).

7

" Manual eveştinese, |. G. Gorjan. (Bucuresci).
|
Cronicul valahilor de Cantimir,. “tom. al II-lea. (ași). .

"Culegere de scriere în prosă și versuri, ediţ. TII--a. (Bucuresci),
Elemente. de istoria S-tă a noului şi vechiului testament,
Învățătura creştinescă,. (ași):

Dimitrie” Jiaianu, (Buzău)?

Cristianismul la începutul săi, i Eliad.

Aa

|

Grădinarul orb stii Aloes infloriţi, comedie iîn 2 acte cu cântece, I. Văcărescu. (Buc.).

Halima, tom. III şi IV, ]. G. Gorjan. (Sibiii).

N

|

O mie şi. una de nopţi, tom. 1— -1V,:]. Barac. (Brașov).
,
Vechiul şi noul pentru tot- d'a-una ghici tor, A. Geanoglu Lesviodax, (Sihiti).
Hiromantia cu trei Îguri, idem, idem,
E
”

"Tilcul viselor, idem. (Bucuresci).
|
_ Prohodul Domnului, Episc. Kesarie. (Buz).

|

N

Ia

- Ciaslov în' 80, (Sibiii).
Idem in 80. (Braşovii).

Ie Mare. (Braşovă).
ME
Viaţa Cuvidsei Mariei Egiptence, Epise: Kesarie, (Buzsii),
Filosoful indian; ediţ. II, de Jianu. (Sibiti).

* Octoih, in 20. M-rea N&mţului.
Apostol in 20. (Buzăii).
Acaftesteru. (M-rea Nemţu).

-

Adelaida stă păstorița alpicâseă, de Marmontel, trad, de G. Săulescu. (Sibiu).
Evangelie, Episcopul Kesarie. (Buzăii). Abecedar român ediţ. III, G. Săulescu. (laşi).
Calendar pe 7 planete pe 140 de ană. Blaj 2.

po

Calendar in 80. (Buda).

:

Gramatica voniână pe scurt pentru începători, edit. nouă, 1. Pop. (Bucuresci).

- Le couriie» de Bukarest, jurnal de două ori pe săptămână, Alfred Poissonier. (Bucur.).
- Veduva viclenă, cornedie în 3 acte de Goldoni, tradusă de C. Moroi. (Bucuresci).
/gâreitul, de. Moliere, trad. de 1. Roseti. (Bucuresci).
D-lă Pursoniac, de Molitre; trad. de Gr. Sc. Grădișteanu, fiii. (Bucuresci).

Saul, tragedie de Alfieri, trad. de C. Aristia. (Bucuresci).
"Toia ful dmovulată şi actor ul fără voie, E. Vinterhalder. (Bucuresci).
„Puneţea hui Carol al XIl-lea de Duval, trad. de1. Voinescu. (Bucuresci).
|
„Două bilete scii amorezatul nerod, de Florian, traducere de |. Creţescu, (Bucuresci).
- Vieţile sfinţilor din Maiu, ete. (Bucuresci).

Gemeniă din. Bergam, comedie ediț. II, ]. Florescu. (Bucuresci).
, Bădiiranul

_-

Voerit, de Moliere, trad. de.I. Vionescu,

Ii. (Bucuresci).

Sicilianul sâii amoriu zugravultă, comedie de Molicre, trad. de I. Burchi. (Bucur.).
Ndptea.şi diua, Rosiei, seii mitologia slavonilor și creștinirea lor. A. G. Lesviodax.: (Bucuresci).
- Ale ătuii ea aur ită pentru eviiei; 'de Samoil Ravi. (Biazăii),

Obiceiul ouălor roşii la Paşci de A. G, Lesviodax. (Sibii)..
"Bevtoldo şi Be. toldino, edit. nouă (9).
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Almanahul Statuluă anul I- ii, de Zaharia Carealechi. (Buda).

|

Predica la înmormântarea lui Stoica, de Baci Constantin Alantan. (Blaj.
Regulu, tragedie, ediț. nouă, în aducere de 1. Văcărescu. (Bucuresci).
Vocabular rom.-german şi germano-rom.

Andreas Clemens. (Sibiti).

Foile periodice continuă a răspândi lumină, cu tâte” greutăţile censurei. «Curierul rO-.
mânesc» a lui Eliad, în Bucuresci, impreună cu «Muzeul național» în Bucuresci (Poenaru
Aron, Marcovici) şi «Gazeta teatrului naţional» ; iar în Iași Alb. rom.» a lui G. Asaki
publică articole cu referinţă la literatura și arta română, pe când în Transilvania G. Ba-

riţiu ține sus
bate luminile
Societatea
ris» în 14836
pe Dregătorii

facla culturală în «Gazeta de Transilvania» și «Fdia pentru minte», de străei până dincâce de munţi.
istorio-naturală a proiectat să publice un jurnal sciințific cu numele cOsiși s'a rugat prin petițiune Domnitorului (20 Noembre 1836). să îndemne administrativi, să se aboneze, plătind 72 de lei pe an pentru acest jurnal,

. Domnitorul a recomandat cererea către Sfatul ad-tiv.

Acesta a ar&tat

Domnitorului,

cu

anaforaua No. 480, că împiegaţii sunt însărcinați deja cu plata «Albinei» și a «Monitorului otoman» iar ]. Sa a însemnat resoluţia, ca să se deschidă o prenumeraţie în favorul
avălatei foi fără a se pune cu datorire asupră cui-va.
„Acesta vesteșce N. Suţul din partea Sfatului ad-tiv, cu adresa No. 806 din5 lunie 1837,
către societatea de istoria naturală.

_

a

-Atenţiunea publică, atrasă incă din anii trecuţi asupra scrierilor lui Dimitrie Cantemir,
a fost viă solicitată prin publicarea iîn anul acesta a tomului II din Chronicul Moldo-Va-

lachitor.

In miglocul luptei deschise contra limbei. române din scâle,. în 29 Noembrie 1836,
Gh, Săulescu a cerut Epitropieisă se facă o nouă edițiune din estractul gramaticei sale.
De astă dată Mitropolitul Veniamin dă cartea acâsta în cercetarea referendar ului și a jurisconsulților Flechtenmacher şi Bojinca *),

«D. C. Aristia traducătorul lui Omer și Alfieri, dintre alte bucăți duamatice ale poetului Italian ce are gata, a pus sub tipar vestita Lragedie Saul. Prin gazela, teatrului se va

vedea o scenă, unde se pâte judeca despre marele talent al traducătorului, ce se pâte numi
"cu drept cuvânt Alfieri românesc. Literatura nâstră e mult datâre acestui ostenitor băr- .

bat, și limba strănepoților romanilor din colonia lui Traian
osteniala acestui literator, de alăturea cu sora ei italiană.

se pole pune, prin geniul și

Mlădierea şi energia limbei, justeța fraselor și a dicerilor, armonia și cadența

versuri-

lor, aerul acelei poesii sânte şi suavitatea psalmilor, tâte le-a șciut artistul:
să- le păzescă
sub pana sa și să dea aripi de a se învăța limba întocmai cu geniul săi, în cât
cetitorul,

”

insullat de tot farmecul poesiei, se simte strămutat d'i impreună cu "David în acele locuri
sfinte şi clasice ale bisericii, Spre înlesnirea cheltuelilor tiparului, pe lâogă ostenelile
ce

| "Şi-a pus traducătorul, are trebuință de o subscripţie. 'Tiparul este curat şi
hârtia velină,

formatul in octavo. Preţul va fi 3 sfanți. Doritorii se vor îndrepta la redacția «Curierului> *).
Se mai citesce în «Curierul rom.» No. 52 din 14August 1836.
D. Medelnicer G. Ioanid, profesorul limbei elinesci în colegiul naţional din capitală, a
_%)

Dos.

No.

21,

**) Curierul rom.

Archiva

No.

Statului, pag.

103,

70, din 20 Octombre 1836,

-

W-
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N

Ă

dat la lumină în anul trecut o cărticică de 40 feţe, tălmăcită

i

N

din: limba: franțuzescă în

cea românescă, cu un stil simplu și curat, asupra midlâcelor celor mai bune despre cres* cerea copiilor de la nascere până la vârsta juniei, fiind-că D-sa printr'acestă lucrare nu a
avut alt sfârşit decât a impărtăși ideile cele mai temeinice asupra crescerii.>

Insemnătatea spornică a biografiei românesci e manifestă și prin faptul. inmulțirei librarilor.
La 23 Noembre 1836, F. Belle cere lui Vodă Sturdza privilegiul exclusiv de librar al
Curţii, al Academiei și al sedlelor publice. Domnitorul nu aprobă acesta cu titlul de monopol, dar incuviințea, ca librăria lui Belle să fie librărie scolastică *),
În Bucuresci, cu deosebire, librăria română prosperă.

Fraţii Mihail și Simeon Hr istidi ”) fac cunoscut către toți iubitorii de învățătură, că din
cărţile ce se dati în tipar de către denșii, celea ce sunt gata sunt cele următâre :

Abecedar mare, coprindător de gramatica grecâscă nouă și dialoguri.
Abecedar mic.
Istoria lui Enric.
Caligrafia grecâscă și franțuzescă.
Table de alilodidactică, coprindătâre și de cele 4 lucrări ale aritmeticei, și
Octoih coprindător de tâte trebuinciosele slujbe ale vecerniei și utreniel ;;

Iar cele ce sunt sub tipar, sunt cele următore :
Epistolariul lui Zilblas al cărui cel dântiii tom a eșit; istoria grecilor noi, și noua enciclopedie în $ tomuri (care va fi cu sholii și dictionar fie-care tom la sfârșit).

Iar după tipărirea ocestora se vor pune în tipar :
Aritmetica, Dopia-Scriptură, Antologia postului mare, noul sinopsis bisericesc.
Câţi dar vor voi să dobândâscă sâii pe cele gata,

sâii să se

subscrie

prenumeranți

la

cele ce se tipăresc și se vor tipări, se vor indrepta către insuși, la Stavropoleos,» etc.
"Un altlibrar din Bucuresci, Romanov, încă anunţă în «Curierul românesc» No. 33, nu- merdse cărți române aflătâre de vindare la el.
Iată cărțile de la acest librar:
1 Fanatismul de la Volter de 1. Eliad.
2) Amfitrion de la Molier, idem.
3) Regulu de D. |. Văcărescu.
&) Ermiona, idem.
5) Eraclie de la Corneil de D. 1. Ruset.

6)
7)
8)
9)
„_10)

Preţidsele de la Molier. de D. |. Ghica.
Stefu nerod de la Coţebu de D. Niţescu.
Bădăranu boerit de la Molier de D. Căpit. Voinescu.
Vicleniile lui Scapin de la Molier de D. C. Rasti.
Sgârcitul de la Molier de D. 1. Ruset.

141) Gemenii din Bergam de la Florian de D. Prapore.
12) Triumful amorului

compus

]. Florescu.

de D. Vinterhalder.

*) Dosarul No, 21 din 3o Iunie 1837, Archiva Statulut.
**) Curierul român No. 83 din 11 Decembrie 1836,
22
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43) Actorul fără voie, idem.
44)

Sicilianul sâii amorul zugravului de D. S$. Burchi.

15) Grădinarul orb scii Aloiu inflorit de la Cojebu de D. I. Văcărescu,
:46) Lord Biron partea'l.
17) Idem, partea II.
18) Eliezerși Neftali.

19) Bărbatul bun și femeeă cum sunt prea puţine.
20) Meditaţii poetice. Din pogsiile D. Văcărescu.
21) Culegere de prosă și de poesie D. Eliad.
99)
23)
24)
25)
26)

Aritmetica lui Francoeur.
Proiecte de pravilă ale Obșteștei adunări din 1831.
dem, idem, 1832.
dem, idem, 1834.
Tarife de vamă. .
-

27) Pentru clacă seii datoriile recipr oce intre proprietari și clăcași.

Muzăul naţional No. 34 din 1836, publică statutele unei «societăţi literare» - înfinate de Etoria scâlelor în Bucuresci și la care densa numi un prealabil comitet, compus
din Comis. P. Poenaru, Serd. E.. Marcovici, Medel. George loanid, 1. Pop, F. Aaron.

Eforia prin jurnalul săi de organisare a acestei societăți, “dice : |

«Cu întinderea scrierei și publicării a feluri: de cărți românesci, vânduse trebuință
de a se aședa dre-cari reguli prin cari să se pâtă păzi o uniformitate în construcţia gice-

rilor, ce se introduc în limba românescă, Eforia scâlelor a chibzuit a întocmi un comitet literal căre să se ocupeze a cerceta cu deamăruntul duhul limbei și lipsele ce are și a în-

deplini aceste lipse prin introduceri sâii construcții de .gliceri și de frase rezemate pe re"guli gramaticesci și potrivite cât se va

ptitea mai mult cu însușirea limbei românesci,

Acest comitet se va indeletnici şi la alcătuirea unui dicționer românesc şi franţozesc.:
- Spre acest sfârșit Eforia numesce mădulari întocmitori acestui comitet pe DD. Conmisul P. Poenaru, Serdarul .1. Marcovici,

Medelnicerii G. Ioanid,

1. Pop și F.

Aaron. Nu-

miţii vor întocmi statutele dupe care
«
ati să urmeze lucrările comitetului şi le vor supune

în aprobația Eforiei.»

Iscăliţi : A. Filipescu, A Bălăezenu,. N. Picolo, P. Poenaru,

.
Reguli

dupe

Protocol, N. Iliescu,
care

aii a se urma

lucrările

societăţii

literale

Prin jurnalul Cinst. Eforii a scdlelor, încheiat în 9 Octombre 1836, No. 115, supt-.
semnaţii, numiţi fiind a întocmi un comitet de societate literală, care să aibă drept scop a afla și a înlesni midlâce, prin care s'ar putea introduce cu încetul uniformitatea limbei
între români și prin care ar putea să se înainteze cultura limbei românesci ; ati alcătuit
următârele temeiuri dupe care va avea a se regula acâstă Societate în: lucrăr ile sale.
” Aceste temeiuri sunt:

"

.

1) A alătura tâte dialectele runiânesci precum și provinţialismele în tâte părțile unde

sunt rumâni, a alege din tote cele ce se va părea. mai potrivit cu Însușirea
"limbei, având
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a

de temeiii în pricina acâsta mai cu semă carți bisericesci și a aședa nişte regule stator-..
nice asupra construcţiei în limba românescă ;
2) A hotări formele la gicerile cele străine ce sunt primite, sâii se vor primi de acum
inainte îni limba rumânescă dintr'alte limbi; ; precum la : nâm, ortografie, terminaţie, adică:
dacă trebue să se gică clas stii clasă, loghică stii logică, a favorisi stii favoriza, favo-

mese sai favorisesc şi dacă

|

unele diceri trebuesce a se scrie cum se scriti în. limba din

care se împrumută, sei după cum se. pronunță ; acâstă băgare de s&mă privesce mai cu i
semă la numele proprii.

Decă la pronumele compuse trebue să nu se pue sufix deosebit la fieş-care persână,
p
precum : et însumă, tu însuţi, el însuşă sii să se pue numai un a sufix îînsuși pentru tote “
persânele. .
,
Decă la declinarea substantivelor femeesci cu adjective în cazul geneliv şi dativ trebue

să se schimbe adjectivele viind după substantive și din potrivă, adică cum ar fi mai bine
să se dică : casei frumose sa frumosă ș. c. l. |

Decă la verburile de conjugarea I-iti persâna a III-a de la îmulţitul presentului notăritor trebue să se facă ca persâna I-ii a singuritului s6u cea a III-a de la acelaș
adică : copii învăţ, seii copii înveță și. c. L

Dâcă participiile presente precum: murind, strălucind, se pot
când : murindul om, murinda femee, strălucinada lună, ş. €.].

Dâcă

număr,

a

face

schimbătăre di-

i

gicerile trebue să se scrie întocmai după cum se pronunțeză, întrebuințând a-

postrâfe la elipsele de vocale, cum : dâcă scriind case trebue să se pue apostre of cas'a ase- :
menea și luândul dacă trebue să se scrie luându/l ş. 6.1.

Decă la dicerile schimbătâre care se sfârșesc înn consonante trebue să se pue un & scurt
la sfârșit : om sati omii, învăţ sei învăţ.

.

Decă unele diceri compuse. (rebuesc să se lege cu trăsura univei i (- ) precum : cele-l-alte
și alte multe.

.

Decă la unele diceri compuse din preposiţii pote a se îndoi consunanta de la începutul ,
" gicerei radicale, precum : suffer seu sufer, suppuiti sâi supuiti, -

Decă în sintax trebue să se” urmeze construcția franțuzăscă

în 6re-cari

întâmplări,

“precum în frasurile acestea: îl n 'est que deuz heures, mau sunt de cât două ceasuri în
loc de sunt numai două cesură;je 'est ce que je ferai, acâsta e acea care eu, voii face,

" în' loc de acesta oi să fac.
3) A forma gliceri nouă din rădăcină rumânescă prin prepunere de prepoziții seii adăogare de dre-care silabe Ja sfâr şit, adecă: decă se pâte de la simţ, simţitiv, simţiciune,
simţimânt, simţimental, simţimentalitate de la due, reduc, reducere,
duc, produeţie,.product şi productiv și c. |..

reducție, pro-.
,

4) A hotări gicerile și frasele ale căror înțeles se pote lua în două chipuri, adecă, ce
deosebiri este între glicerea vieţuire ŞI traiti, între om însemnat şi om însemnător ?

5) A regula pe cât se va puiea 6re-care anomalii din limba rumânescă, care se bagă
de sâmă, atât în etimologie, la unile din părţile cuvântului, cât și în sintax la legarea unor
giceri între dânsele, precum și în ortografie ; adecă, decă trebue substantivele neutre şi
unele adjective polisilabe să se scurteze. făcând din: doftoricesc, doftoresc și din analiticesc, analitic, ş. c. |.
.
." Societatea literală se alcătuesce din mădulari, cari şedând îîn “capitală pot a se afla faţă

tot-da-tina la seanțele societății în cari se fac chibzuiri, dezbateri și hotăriră în pricina
limbei ; și din mădulari corespondenți, cari neputend a fi faţă la| seanțele societăţii, ajulă

-

lucrările el, prin trimitere de băgari de semă asupra limbii, după temeiurile de mai sus.
Mădularii cari acum sunt numiţi de

C. Eforie,

,
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pentru întocmirea comitetului spre a

se rosti lucrările societății sunt împuterniciţi a alege prin majoritatea voturilor pe câți
„vor socoti de cuviință mădularii ordinari sii corespondenți.
Eforia sc6lelor se socotesce de prezident al societăţei literale al căruia loc-ţiitor este di-

rectorul sedlelor.
„.

Societatea are încă un viţe-prezident și un secretar. Amânduoi aceștia se vor alege prin
majoritatea voturilor pe câte un an.
,
|

" Prezidentul, scii în lipsa acestuia vițe-prezidentul, va fi dator a cârmui lucrările socie“ tăţel în seanțele sale şi a slobodi la mădularii aleși de societate diplome de numire, întărite cu iscălitura sa, a viţe-prezidentului și a secretarului.
Datoria secretarului este a alcătui jurnalele asupra hotăririlor ce va face societatea.
Societatea se va aduna odată pe săptămână într'o di la Gre-cari cesuri hotărite, când,
fieş-care mădular ordinar, este dator a se afla faţă ; iar întemplându-se a nu putea veni,
va face cunoscut iai d'inainte prin înscriere.
|
|
DR
Fieş-care mădular

va fi dator în curgerea

s&pt&mânei

a face băgare

de

semă asupra

limbii, după temeiurile de mai sus și ale depune în seanţele următâre pe masa societății.
Mădularii corespondenți vor fi datori asemenea, cel puțin pe lună odată, a trimite bă"gări de sâmă ce vor face agupra limbii, regulânduse în pricina aceea tot după temeiurile
de mai sus.» *),

*

|

Nu exista în Bucuresci numai literatura oficiâsă a Muzăului:

cu o vigâre extra-ordi-

nară se manifesta curentul literar și filologic in «Corespondenţa». între duci români, Costache Negruzzi din Moldova și I. Eliad din Muntenia, publicată în «Curierul» din Bucurescă. Dăm în anexă o parte din acâstă frumosă lucrare, care a pus bazele cele mai înţe-

lepte pentru cultura limbei naţionale. Costache Negruzzi, mai ales, este antecesorul scolei
filologice, care în dilele nsstre, cu atât succes,

în sînul 'chiar al Academie! române, a is-

„butit să înlăture procidimentele fatale ale scâlei latinisatâre la extrem, C. Negruzzi nu .
este cu tâte acestea părintele intelectual, nică al acelor ultrați archaisatori ai limbei ro„mâne, cari sub pretext de a o păstra românâscă, caută a conserva ca monedă curentă a
ei, gologani șterși, fără curs și în tot casul străini, voim să dicem vorbe slavone, ungu-resci, turcesci, cari de și întrebuințate când-va, îcă colea, de vre-un traducător de cărți

bisericesci, totuși n'aii avut curs nici odată între poporul român.

i

+

In Bucuresci unde se înființeză acea primă societate literară, avem de înregistrat, tot pe'
1836, și organisarea unei corporaţiuni speciale. de spițeri. Statutele acestei corporaţiuni
cuprinse în 9 articole ati fost cercetate de comitetul carantinei, compus din : Marele
Vornic-M,.Ghica, Obștescul inspector Mavru şi Doctorul Const. Estiotu >,
.

>,

.

În direcțiunea archeologică încă încep a se face lucrări în 1836.
«Curierul rom.» No. 48 din 31 Iulie 1836, scrie:
o

«Marele Vornic din lăuntru irecând prin judeţul Romanați şi visitând capitala acestui

*) Vegi Toata literară din

Braşov

No, 4 de la 22 Ianuarie 1838.

minte pe 1838, pag. 27—30,
**) Bulet, ofic. al Munteniet pe 1836, No.

15 şi 16,

Asemenea Foasa pentru

|

m
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,

judeţ, Caracalul, a fost rugat de cârmuitorul judeţului D. Coţofană și Prezidentul Petrache Obedeanu, de a visita ruinele vechii colonii Romane, ca la o jumătate de c6s deparie
|
"
de oraș.
La vederea măgurilor făcute, ce se întind în laturea șoselei romane, şi a căror adevărată întrebuințare, prin nică o tradiţie nu s'a descoperit până acum locuitorilor, D. Marele
Vornic socotindu-le de morminte vechi, a gândit să pue când-va să sape câte-va în folosul
„Muzăului naţional. Pentru acesta să și găsi cu cale să se fecă indată cercare. După câte-va .
câsuri, 25 de lucrători adunați pe dată, deschiseră două movile din cele mai. ridicate. Is-

hânda cea mal desăvirșită şi cea mai neașteptată îucoronă acâstă întreprindere indrăsneță.

Descripţia frumosului sarcofagiii de piatră, aflat în cea mai mare movilă, și a gropiţei de

|

cărămidi găsităîn a doua movilă se va da prin Muzăul naţional, la No. viitor.“

«Curierul rom.» No. 50 din 7 August 1836, dă descrierea promisă ").
de la rela=
*) Nous croyons faire plaisir ă nos lecteurs francais, en leur donnant ici le texte
par
tion sur la dâcouverte d'un sarcophage. antique, qui a t€ faite dans les environs de Caracala,
description
la
donn€
avons
nous
dont
et
,
VInterieur
de
les soins de Monsieur le Grand-Vornique
”
en Valaque, dans le No. 24 du Muse national,
Tombeaux
„ Decouserts
- «Le

No.

48

du Courier

Valaque

anciens

en petite

Valachie
dernier

la relation du

contient

de Monsieur

voyage

le Grand-

par CaVornique de intcricur et des dâcouvertes archcologiques int€ressantes faites ă son passage
,

,

racala, ..

.

fouilles et nous
Nous avons promis une description detaille du proctd€ et du râsultat de.ces:
la curiosit€ punous hatons d'en donner la publication avec d'autant plus d'empressement que a&jă
blique

la reclame

avec

.

:

instance.

de
Les ouvriers, appel6s ă Pexcavation des tumulus en question, situts le long des accâtements
Mudu
relatif
y
Particle,
(woir
la: chausste romaine servant d'avenue aux anciennes ruines d'Antina
ste national No. 7), divist en deux bandes, ont Et placâs sur deux de ces monticules, choisis de
dimension distincte, le premier ayant neuf pieds, Vautre six pieds environs de hauteur au centre.
Nous parlerons d'abord du plus grand des deux, qui en est aussi le plus int€ressant.
avoir
En ouvrant une lar;e tranchte le long de son plus grand diamitre, les ouvriers, apris
en larfaite
terre,
de
combl€
et
dâfonct
caveiu
de
forme
en
ire
quadrangula
rencontr€ une” bâtisse
extrait ainsi une centaine
pes dalles de terre cuite poses î sec, sans mortier ou ciment cet ayant
qui degagte en un
pierre,
large
d'une
oreillons
des
un
de ces briques antiques, donntrent contre
bloc calcaire, qui
seul
d'un
sarcophage
beau
le
offrit
,
l'enfouissait
qui
tesreuse
masse
instant de la
pieds quatre
trois
de
largeur
la
Vienne;
est ici figure No. 1. La longueur en est de huit pieds de
pouces,

et la hauteur

de

quatre

pieds

!

a

huit pouces..

plomb, retenaient le couvercle
- Quatre_crampons de fer, battus et fichEs dansla pierre, ă bain de
les
onctueux qui mastiquait
ciment
le
et
sur le corps- du sarcophage. Ils ont ât€ ausitât d&tachts
€galement
fut
tombe,
la
de
tronc
du
suptrieures
arrâtes
les
et
fissures entre ce couvercle massif
dâfonct, On

culbuta

parfaitement conservâ,

cette .lourde

couverture

|

sur

elle-mâme

|

i:

La figure No. 2 de la planche, represente ici Paspect
”
”
ainsi dEgagâs,

un

et on decouvrit

N

qw'ofizit

.

squelette

humain

.

alors la tombe et les ossemens

.
En voici examen scrupuleux :
laurier dont
de
composte
€tait
couche
sa
planches;
des
sur
tombe
la
de
fond.
au
gisait
corps
Le
Les
les branches entitres parfaitement conserv€es se dessinaient gracieusement au chevet du defunt.
ment,
particulitre
tâte
la
et
'corps
le
tout
“que
voyait
on
parties charnues avaient disparu, mais
rEparties
_avaient 66 embaumâs avec un soin extrime, Des herbes stches de diverses espâces 6taient
preference. Au
4 profusion dans les endroits convenables ; la racine d'iris (violete) y dominait de
16ger qui fuyait
lieu de vâtemens on remarquait sur dificrentes parties du corps des traces d'un tissu

Ne rămâne a inregistra aci scirile despre mersul teatrului din ambele țări. * |
La inceputul anului 1836, direcţiunea teatrului din Bucuresci este încredințată D-lui
GC. Cornescu. Există trupă străină sub direcţiunea lui Zimerman, care a succedat direc-

țiunei foste a lui Miller.

|

„Cornescu laudă printr'o scrisâre a sa pe Zimerman . și "1 apără de intrigile ce'i face de

la Viena fostul director Miller *).

Da

|

sous les doigts aussitât qu'on voulait le saisir et qui iemblait
en cap.

|

.

o

MN

avoir

”

recouvert

|

A

le cadavre

.

AR

de pied
:

“

La tâte enveloppte dans une espice de sachet friable, Gtait ceinte de plusieurs petits cerceaux
„fort minces et en bois lger, qui traversaient d'outre eri outre de petits globules composâs de feuilles (de balsamine ou de lotus peut âtre) entass6es les unes sur les autres et roultes sous
cette forme, |
Au travers de, ces cerceaux artistement et simetriguement dispos6s, il y avait un bandeau
en cuir,
sur lesquels Gtaient attachtes des fenilles d'or A, Vimitation de 'cenx du laurier et
dEcouptes avec:
soin. Des fenilles du mâme m&tal - imitant le chEne âtaient : rEparties A cât€ et paraissaient
avoir
appartenu â.un second bandeau pos6 non sur la tâte, mais ă cât6 du trepass€.
|
Tout le squelette Etait parfaitement conservâ ; on a €t€ jusqwă extraire intactes
des touffes de
cheveux qui €taient țrăs foncâs (châtains) et boucles. La denture Etait blanche et
pure. Dans les
coins inf€rieurs du tombeau on voyait les restes de brodequins en cuir de forme
indecise, remplis
de petits clous ou boutons en fer dont les tâtes chatoyantes 6taient artistement
travailles en verrerie»

Une mtdaille trăs oxidee et tout-ă-fait fuste reposait au dessus” de la gorge.' Aucune
inscription

ma €t6 trouve sur les lieux, “Tout porte A croire. que le sarcophage en
question servait d'asyle
moxtuaire ă quelque personnage de distinction ag€ de 20 â 30 ans. Il
parait que 'ces depouilles
admises aux honneurs de l'embaumement et plactes provisoirement dans
un cercueil en bois, avaient
d'abord repost long-temps dans le caveau en brique dâcouvert A
cât et dont ila 6tE question
plus hâut, et que, dâpostes, bien plus tard, dans le sarcophage en pierre,
elles y furent renfermtes
avec le fond seul du cercaeil provisoire, sans lequel, le cadavre risquait
d'âtre disloqu€, et dont
,
le -reste de parois parait avoir '6t6 tellement decompost, qu'il n'a. ct€ plus
possible de s'en servir. .:
Les

clous

ramassfs

ainsi dans

les coins

du

Sarcophage,

partenant au cercueil dâtruit,
La figure represeute la coupe transversale
petite

dimension.

]1 est construit

en dalles

semblent

:
du tombeau
ou

fortes

avoir

DR
decouvert

briques,

fait partie des ornements ap-

|
dans le second

entasstes

A sec

les

”
tertre de plus

unes

sur les au-

tres, avec ordre et symetrie et faisant voute par leur simple juxta-position
. Ce tombeau parait avoir
TEc€l€ un corps de femme, dont la dâcomposition, au resțe €tait
complâte. Les ossements mâmes.
&taiant en poudre. Deux pendant d'oreilles, en or, un astre
symbolique en feuilles du mâme metal,
des frâgmens de sandale en litge; une mâdaille fruste,
obole d'usage, destinte au nautonier.
des
„enfers pour le passage des fleuves Cocyte et Achâron; deux
vases en terre cuite parfaitement conservâs et d6posâs aux pieds de la defuncte et qui paraisaient
avoir servi a renfermer Vhuile et
Veau lustralle appartenant aux ablutions et libations "d'usage
sur la tombe des trâpass6s; tels ont
CE les accessoires dâcouverts dans ces dEbris mortuaires,
!
L'absence d'indices incontestables ct de donntes positives
sur le compte de ces tombeaux et de
leurs ossements, nous engagent A nous abstenir de touteş conjectures,
jusqi "A ce que de nouvelles
dcouvertes,
que nous attendons avec impatience de Mr. P, Gbtdiano
cha rg6 de poursuivre sur: les
lieux un autre essai de fouilles, ne viennent ă Pappui des
suppositions que nous aurions î avancer
ă cet gard.»
.
Vp. d. Bl. (Biare
E
*) Tată scris6rea D-lui Cornescu:
”

Primind urmit6rea

„1836, Tebr. 21, «Curierul rom s No. 6,

C

iu

scrisâre, ne grăbim a o publica prin glasul acestek gazete.

miberg

7

i

Domnule redactor !

|,
<«D. Zimerman, directorul trupe! străine, a primit de
la Viena o scrisâre tainică prin care se înștiințeză că D, Miler directorul
fostei trupe străine se: silesce prin t6te acelea
în a lu putință

mid”

-
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cu ale țrupet române. Așia vedem
u
” Representaţiunile trupei străine se combinati uncori
în 9 Aprilie 1836 dându-se un spectacol compus din : Bărbierul de Sevila, urmat de al

doilea act al vodevilului roinânesc «Cina între prieteni», jucată de trupa naţională *).

- Despre mersul fondului zidirei teatrului. şi despre representaţiunile române culegem

informaţiuni din numerile gazetei teatrului de la al VII-lea până la al XI-lea şi ultimul,
apărută până la 1836.
Iată coprinsul analitic al acestor foi : No, 3, Aprilie 1836, coprinde un, studii tradus
" despre Paganini.
Iatre notițe aflăm:
a) S'aii cumpărat pentru zidirea teatrului locul Dragomanulut Serafim, ce s6 numesee
|
teazidirei
întrepringătâre
societatea
Acum
galbeni.
5.500
drept
hanul Câmpineneei,
tr ului, pregătezce planul teatrului, care va începe a fi zidit cel mai tărdiii la Iulie 1836;

b] Hatmanul C. Cornescu, a donat pe un an banii steiniilor și 100.000 oca var adus

la locul zidirej.

|

D. C. Lipănescu doneză 25.000 cărămidă şi 10. 000 oca var, aduse la locul zidirei;

- e] De la finea carnavalului, din . .: până la Aprilie 1836, s'aii representat de sco-.
- lariă societăţei filarmonice (câte o-dată pei stplernând): Cina, între prietină, Vieleniile lui
Scapin, Triumful amorului, Bădăranul boerit, Crispin servitor, Rivalul stăpânului
săi, Grădinarul orb, sâi aloiul înflorit şi Anfitria.
In 1836 (primă-vâra) a sosit din. Iași la Bucuresci trupa francesă sub. direcțiunea lui
|
,
|
B. Furo.
a defăima pe D, Zimermann,

- Ice,
pe

jini

actorii ce ar, dori să intre

societatea acestel intreprinderi, şi stăpânirea, cu cuget de a sprila teatrul

din

Bucuresci.

Subt-iscălitul, ca un director al teatrului, şi fiind fârte interesat la acâstă pricină, nu pâte privi
cu nebăgare în semă o asemenea despreţuităre defăimare din partea unul om către care tâtă gre.şala stăpâniri! a fost, că l'a ajutat tot-d'a-una.. De aceea de a sa datorie socotesce asupra acestel'ru:
'şin6se arătări prin următorele băgări de smă :
1) D. Zimermann în loc de a nu căuta de datoriile sale, le îndeplineste din potrivă cu o rivnă
fârte mare, care acâsta a tras asupri”t bună-voința şi stima publicului, a înalte nobleţe şi a stă.
pâniret. Indestulă dovadă este subscripţia ce Sa făcut în dar pentru destvîrșirea trupe! prin adăugarea şi de alţi actori vrednici.
2) D. Miller, la sosirea sa aici cu trupa see afla atât de strîmtorat, în cât a . fost silit să facă în
credit garderoba pentru cea d'ântâiii representaţie” ce a dat pe teatrul Bucurescilor. Cu tâte acestea.
prin jertfele ce aii făcut atât înalta stăpînire, cât și alte persâne bine-voitâre, dintre, care subt-iscălitul, cu t6tă smerenia ce trebue să păzească cine-va, când vorbesce de sine, a fost fârte înrâvnat.

D.

Miller

s'a văgut

în stare

de

a întempina

tâte

cheltuelile teatrului şi ale trupel,

şi a'şi face

şi o stare simţitâre. El ar fi putut:să se ție mai muită vreme, dacă xua sa purtare. către actori și
:
o iconomie cumplită nu ar fi adus pe toţi la supărare.
Cu dreptate se pâte dar mira cine-va văgdând pe D. Miller, care ar fi. trebuit să se stăpânescă de
singurul sentiment al recunoscinței către stăpânirea românescă cum şi către nobleţă şi public,a
”
unelti acum defăimări în tot chipul vrednice de despreţuire;
dori
3) Subt-iscălitul se socoteşce cu acest prilegiii dator a declara, că, câți din DD. actori ar
pot
se
cinste,
cu
lor
rola
îndeplinâscă
si
stare
în
însă
fi
vor
de
"să între la teatrul din Bucuresck,
îndrepta. către, sub-iscălitul pe care tot-d'a-una îl vor afla gata a primi cererea Dumnealor și a le
”
da tâte cuviincidsele înlesniri.
„Te rog, Domnule, si bine-voiţi a pune

acestă scris6re în viitorul. număr al

nesc> şi a primi încredințarea deosebitet mele ciustiră.
|
"
Bucuresci, 20 Februarie,
*) Curierul român No. 20 din „13 Aprilie 1836.

-

a
N

Ă

«Curierului “rom

|
Iscălit, Cornescu.

!
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Piesele tipărite în un an. de la inceperea regulată a repr esentaţiunilor române,
Aprilie anul 1836, total 13, şi anume:
Fanatismul de la Voltaire, tradusă de |. Eliad.

până la

|

- Anfitrita de la Moliere, tradusă de I. Eliad.
Negulu, tradus deI. Văcărescu:
Ermiona, tradusă de I. Văcărescu,

Evaclie, de la Corneille, tradusă de Poset.
“Preciosele, de la Mollicre, tradusă de I. Ghica.
Şteful nerod, de la Cotzebue, tradusă de Niţescu.

|

Bădăranul boierit, de la Molliere, tradusă de Căpitan Voinescu.

Vieleniile lui Scapin, de la Mollitre, tradusă de C. Rasti.
Sgăveitul, de la Molliăre, tradus de 1. Roset.
Gemenii din Bergam, de la Florian, tradusă de I. Florescu.
Triumful amorului, compus de D. Vinterhalter.

Actorul fără voie, compus de D. Vinterhalter.
No.:3 al foei argtă, că sunt sub tipar încă 4 piese și anume:

Sicilianul sei amorul zugravului, tradus de Stef. Burki.
Grădinarul orb, de la Cotzehue, tradus de 1. Voinescu.
Văduva viclenă, de la Gondoni, de C. Moroiu.
“Virginia, de la Alfieri, de C. Aristia,
In fine mai erati gata a fi puse sub presă piesele următâre, in număr de 23, și anume:
Matilda, compusă de Cesar Boliac.
Saul, de la Alfieri, tradusă de C. Aristia,

„Marino Faliero, de la Byron, tradusă de 1. Eliad.
Zaira, de la Voltaire, tradusă de 1. Eliad.

Intriga şi amorul, de la Schiller, tradusă de Colonel Câmpineanu.
Cina între prietenă, de D. 1. Roset.
Nebunul de la Pevun, de D. 1. Roset,

Incurcătura, de la Cotzebue, tradusă de G. Munteanu.
Doctorul fără voie, de la Mollitre, tradusă de ăMajorul Voinescu.
"George Dandin, de la Mollitre, tradusă de AMajorul Voinescu.
Silita căsătorie, de la Mollitre, tradusă de C. Aristia.
Amorul doctor, de la Molliăre, tradusă de M. Florescul.

Foia cu No. 12 din 1836, (fără lună).
Pag. 91, coprinde o scrisâre a lui C. Negruzzi, către Eliade, prin care
laudă mult traducerea lui Saul de C. Aristia,

"În acestaș număr, C. Aristia adresăză ver suri lui C. Negruzzi, căci
a publicat: cAprodul Purice».
:
*

Tot'în No. 19, Barbu Catangiau, publică un articol des pre Teatr
ul național. «Trei ani
sunt de când voinţa unui om, voință de acelea ce nu o opresc
e nici o stavilă, - nu se cla-
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tină de nici o ishire, face pentru ântcia dată românul să incalțe conturul, să ia masca comică și să facă să răsune pe scenă astă limbă, ce mai nainte de 15 ani, socotea cine-va că

nu este în stare de cât să expaime cunoscințele muncitorului sâii cel mult — care era și

mai rii — rătăcitele idei ale logofeţilor vremei».

:

|

B. Catargiu, narâză cum actorii români, s'aii încercat în tâte ramurile. Critică el publi“cul, căci cu prea marele săi intusiasm a făcut r&ii actorilor, dându-le o mândrie rătăcită,
că dor ei sunt perfecţi. .. Ar6tă apoi, că tragedia și drama franceză n'ati prins la teatrul

„român. Nici cu satire și cântecul n'aii isbutit

teatrul român, «că românul nu are trebuință

de cântare, că nu are poftă de joc . . .» și pentru că asatira mai mult muşcă de cât face
bine, și românul a fost destul muşcat ; acum cere folos și va să se vindece...»

B. Catargiu, găsesce că cu represintaţia piesei JMisantropia şi pocăința s'a făcul altă
nouă încercare în teatrul român, și că calea din noă deschisă e minunată. Actorii români
reușiră deplin în astă piesă, după Catargiu. De ce actorii români fură într'o qi aceea-ce

nu putură fi în trei ani? Pentru că iei ani aii ămblat incercând, pentru că în trei ani
„erati rătăciți în drumul lor, şi pentru că într'o di se vădură la sine, se văgură la locul lor.
B. Catargii este contra comediei și strigă românilor, «Lăsaţi, voi fii ai acelor mari
domnitori ai lumei, bufoneria, lăsaţi satira pe sâma acelor suflete înghesuite, pe s&ma

acelor spirite sărace, Părinţii voștri ati fost mari și voi nu puteți fi mici. Vrei ca actorul
român să se arate ceea-ce este ? Fă'] să trăiască în elementele strămoșilor săi : Slava, amorul, generozitatea, patriotismul, răzbunarea, trufia, dreptatea. Iată ce'i trebue lui ca să

fie mare.

Dă'i tragediă sîngerose şi drame scrise cu lacrimi, și le va juca bine. Nu'i da

comedia, -că el nu scie să fie bufon ; el n'a sciut a se slugări și a se maimuța, nu'l vei vedea vre-odată să 'şi scie rola, pentru că nu'i place nică în glumă a fi măscăriciă.
B. Catargiu cere ca teatrul să fie o scâlă de moral... Actorul român să nu pue pe-

ruca bufonului, să se facă o caricatură şi să se umilâscă sprea se scălâmba înaintea unui
public, ce şi el e sâmăn și singur nu scie să'și dea socotâlă de ce nu'i place. Asta e misiunea teatrului ... >

In No. 43. La pag. 109, se dă de redacţiune sema de bani adunaţi pentru prenumărare
și ajutore: 2. 860 Lei, cheltuiala a 16 c6le tipar şi legătură a 600 exemplare ;, 9.860 lei,

60 ati fost prenumeraţii, 600 s'aii dat gratis.
Cu No. 18 încetâză gazeta teatrului.

CAP. IX.
+

ANU
IL
18832

„MUNTENIA
|

o]

Budgetul anului acestuia este tot cel de 350.000 de lei la care s "adaugă insă
i
117. 000,
ce are a luă casa sedlelor de la Visterie din socotelile anilor tr: ecuți.
Nu vom aduce integralmente acest budget, care nu diferă de cât în puţin, dar vom
menţiona faptele relative la starea scdlelor și deosebitele creațiuni, ori îmbunătățiri ce pu-

|
„tem constata pentru anul acesta.
Mai înainte de tâte aflăm, că internatul scâlei St. Sava, este în mare decădere.

Vaillant care, cum vădurăma, ? i-a dat primele Jovituri. cu scop de a transforma scâla românescă din St. Sava în scâlă privată francesă, a isbutit în planul ss, Eforia gice, că prin
clevetirile răspândite contra internatului de la S-tu Sava n'a mai rămas în el, pe lângă
cei 192 băeţi întreţinuți din budgetul seslelor, din 40 de solvenţi, câţi era in anii trecuți,
de cât. 4 și că cu banii de la aceștia, adauși la suma ce se acordă pentru bursierii Statu-

lui, ni se mai pote ţ ne acest internat. Eforia cere la Marea Logofeţie a acelor bisericesci,
cu raportul săi No. 145") din 27 Martie 1837, ca ori să se acorde fonduri din cari să „se pâtă ţinea internatul, ori să se desființeze cele 12 burse, și mai bine hanii acestora
14.400 lei să servescă pentru. trimiterea la universități streine a duoi scolari, cari să se
așede mai pe urmă profesori la scâiele naționale. Eforia artă în lista ”> ce dăm în anexă
|
- cheltuiala ce se necesită pentru un scolar intern.
„ Logofeţia bisericâscă a pus, în 4 Aprilie, cu raportul No. 4 106, cestiunea in desbaterea

" Sfatului Administrativ extraor dinar. Acesta nu cuteză să desființeze bursele, de 6re-ce
_ regulamentul organic, cere înmulţirea lor până la 100 ci, tot amână soluțiunea afacerei| până în Noembre acestaș an, când Eforia mereii stăruind să i se dea miscele pentru înternat, Sfatul extraordinar decide : să se acorde suma reclamată în' plus de: 13.680 lei.
Tot-o-dată, pentru a concura pre institutele private, se scade. plata Ja inteinat a scolari-

lor particulari de la 60 de galbeni la 40 pe an. Vom vedea însă că nici acestă măsură nu

| salvă internatul de decădere.
*) Vegi anexa la acestă pagină. i
**) Vegi anexa la acâstă pagini.

|
O
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a

Altele eraă promisiunile
date scolilor la începutul anului 1837. La ocasiunea anului
noii, la palat, în Bucurecci, P. Poenarul, directorul scâlelor naționale a rostit următorul
cuvânt, în numele corpului profesoral *):
m
,
«În giua anului noi, într'acâstă di care trebue să ne aducă aminte vremea trecută spre
îimbunălăţirea celii viitâre, şi să adune într'o unire împrejurul tronului Mării Tale pe
ori-care român doritor de fericirea n&mului săii, corpul profesoral a simțit tot cea mai
dulce plăcere a înfățoșa M. Tale cele mai adevărate ale sâle urări.
|
Cu acestea urări ale nstre se unesc și ale tuturor familiilor, cari sunt datâre M. Tale

ceca-ce ele ati mai de mult preţ: încredințarea ce se întemeiază din di în di mai mult
despre viitorimea morală a copiilor.
|
Acum și la 'noi cei mai mulți se află pătrunși de adevărul, că învăţătura obștâscă întemeiată pe religie şi pe moral, este una din cele mai neapărate trebuinţe pentru acestă ţeră,

un isvor din cele mai îmbelșugate pentru a ei fericire, că acesta ne înveţă să ne bucurăm
cu bună chibzuire de întocmitele legiuiri şi să le păstrăm cu scumpătate ; că ea încă insuflă bună orânduială, pregătesce supunereala pravili şi face pe 6meni fericiţi, dându-le
mijl6ce de a cunâsce îndatoririle și drepturile lor.
|
Aa
Profesorii insuflați de necontenita înaltă sprijinire a M. 'Tale şi șciind că alucra cineva
pentru învățătura tinerimei este a răspunde la

nobilele

cugetări

ale M. Tale și a'Și do-

bândi cel mai bun titlu la recunoșcința obștescă, ei trebuese din tâtă inima să împlinescă
cu vrednicie slujba ce le este încredinţată. Scolarii iarăși văgând că tâte aceste strădanii

sunt pentru a lor folos, se îndâmnă
din ce în ce mai mult a se îndeletnici la învățătură

maj fără pregetare, și sunt bune semne, că peste puţini ani

rite resultaturi.

se vor dobândi cele mai do-

Sa

Fie gilele Mării Tele îndelungate la mulţi ani, ca să: te bucuri de acea fericită viitorime, ce noua generaţie va fi datâre părinteșcei M. Tale ingrijiri.»
|

Pentru întâiași dată la asemenea serbare a anului noi se presintă un representant al
noului seminarii înfiiințat la Mitropolie, Nicolae Bălăsescu (mai -apoi călugărul Nifon)
ține și el următorul discurs :
Di
«De când pronia cea Dumnegesscă bine ati voit a te înălța pe tronul strămoșesc,
nici
un midloc n'al lăsat ne cercat, pentru fericirea credincioșilor: supuși ai
Mării Tâle.. Mărturie netăgăduită de acestă. părintâscă ingrijire dovedescii așegămintele
obșteşci în tâte ramurile administraţiei. Să tac altele; îngrijirea pentru creșcerea şi procopsire
a _tinerimei
fiind sub înalta protecţie a M: Tale, se sprijinese cu cea mai ferbinte rivnă
şi înainteză
cu spor insemnat către doritul sfârșit; şi nu fără dreptate, căci acestea
sunt cele mai puternice midlâce spre întemeierea adevăratei fericiri în ori-care
societate; numai omul cel

bine crescut iubeșce buna orânduială ; numai acesta şeie să prețuiască
aședământurile cele
folositâre în obște, numai acesta se supune cu smerenie
legilor, și “și împlinesce cu imul-

țămire tote datoriile lui.

o

a

Numai creșcerea cea bună este maica, care nașce şi isvorul din
carele curge tâtă fericirea unui neam. Creşcerea, dar însă cea întemeiată pe principiile
religiei creștinesei, și

a moralului evanghelieă.lui 15, Christ.

On

Se

Religia e temeiul tuturor societăților, acesta e legătura cea
mai tare și mai sântă, cu
care e strinsă tâtă omenirea în D-qei. Religia arâtă nu
numat,în lumea acesta viață Iiniștită și bună, ci ne dă să cundșcem midlâcele vieţii
de veci și dincolo de grâpă. Religia
*) Cuzierul român No, go din 11 Ianuarie 1837,
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formeză viaţa și inima fiieş-căruia deosebi ; pentru că ea legă într'un chip necoprins căsă- toriile ; face pe părinți împlinitori de datoriile lor, iar pe fii ascultători, face pe slăpânitori blândi și temători de D-gei, iar pe supuși cr edincioși; şi aşia, ori-unde va lipsi vr'una
dintr'acestea împliniri ale datoriilor, putem cu încredințare să gicem, că acolo lipsesce
crescerea cea bună, lipsesce religia.

De asemenea sfinte sentimente pătruns fiind M. Ta, ai îngrijit cu deosebire pentru educaţia persnelor bisericeșci în a căror mâni este încredințată religia ; te-ai milostivit pă-

rinteșce a porunci să se înființeze seminarii teologiceşci, în cari s'a aședat tineri, spre
a'și dobânâi sfirșitul, pentru care sunt hotăriţi, a cărora chiămare este, ca să fie propovăduitori invățăturei Mântuitorului și povățuitori creștinilor îndrepta credință și adevă-

rata moralitate. Aceștia la vremea lor vor ar&ta cuvântul adevărului în tot pământul românesc, vor învăţa pre cr edincioșii supuși ai Măriei Tale, că numai atunci vor fi fericiți,
dâcă într'o unire și vor iubi patri ia, decă se vor supune sfintelor legi, şi dâcă vor cinsti
pre P. 1. lor Domn, ca pre un obştesc părinte, cu un cuvânt, le vor arăta calea către adevărata foricire atât pământâscă cât și cerâscă.
:

Acesta e folosul cel nepreţuit, carele va curge din aceste instituturi publice.
Bucură-te dar, P. 1. Dâmne ! căci prea-milostivului Dumnegeii așia “i-a bine plăcut, ca
tocmai sub fericita oblăduire a M. Tale, în acestă epocă însemnată pentru era românâscă
să se statornicescă ast-fel de așegămenturi folositâre ; numele și faptele M. Tale nu se vor „ şterge nici odată din analele patriei și din istoria lumei. Dar noi ce jertfă de mulțămire -

vom aduce M. Tale pentru atâtea pricini isvoritâre de fericire ? şcim cu încredințare, că
M. Ta nimic alta nu pofteșci de la noi, de cât o inimă curată, spor întru învățătură, și

"înaintare în moralitate. Pentru aceea tinerimea seminarului nostru, obștea cea mică Și noă
a bisericii, prin mine representatorul lor, și sluga cea supusă și credinciosă a M. Tale, ca

la cea-d'ânttiii înfățișare, în semn de mulțămire, pentru

nemărginita milă ce ai.M. Ta

către densa, “și ridică mânile către ceriii, și cu inima lor cea nevinovată, smerit se rogă ;

că la deschiderea acestui an noii să'și deschigă și cerul uşile bunătăţii sele, și să verse peste

acest pământ tâte blagosloveniile. Iar ei toţi cu o inimă şi cu o gură str igă : Mulţi ani să
trăiască, să oblăduiască, Prea Inălţatul nostru Domn |! ")».
'
=
i

*

a adus manifestaţiuni de incredere. în protecțiunca d
Şi la alte ocasiuni corpul didactic
Donitorului pentru învățământ. Aşia aniversarea de la 30 August, a numelui Domnitorului (S-tu Alexandru):

«Corpul profesoral aducând urările din partea tinerimei şi a înveătorilor, dovedesce
înălțimei Tele, că părintesca îngrijire, ce puneţi pentru creșcerea tinerimei, singură pregăteșce o viitorime mai simţitore, o generație pătrunsă de recunoscinţă, în inimile căria diua
„de astăgi şi numele ]. S. vor fi adânc săpate, şi că singura acestă îngrijire părintescă este

"ca urarea cea mai curată ce de sine ca o tămâe
"într'o asemenea qi ; ; întrun

se urcă până la tronul celui Prea înalt

cuvânt că urările cele

mai înflăcărate

şi aripate

ce pot do-

- bândi părinții lor, sunt faptele lor, la care trec din veac până la altul și le vecinicpsc numele "..
„ %) Curierul rom. No. gr, din 1 5 Ianuarie 1837.

**) Curierul rom. No, 34, Marţi 7 Septembre 1837.
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„ Eforia 'sedlelor făcea tot posibilul, ca să asigure scdlelor prestigiul înaintea ţărei și
a guvernului el. Aşia căută să oblige pe profesori la cea mai mare regularitate în frecuentarea claselor. Dăm aci jurnalul 23, din 14 Ianuarie 1837 :
!

- Jurnalul 23 din 14 Ianuarie 1837
„?

«Fără ase induoi de rivna.și exactitatea Domnilor Profesori la împlinirea îndatoririlor
ce le sunt puse asupră-le, Eforia, ca să pâlă da și dovadă publică, că fără vre-o împedicare
neapărată nici un prufesor nu lipsesce de la postul 'săii, a chibzuit, prin jurnalul încheiat
în anul 1835,în luna lui August, ca ori-când vre-unul din profesori va fi silit a lipsi în
vre-o qli de la scslă, în cesurile predării, să aibă a încunoşciința, măcar “cu
un - câs :mai

nainte cel puţin, ca să se închidă clasul înti”acel câs, spre a se depărta turburărilece se
|
pot face între scolari în lipsa profesorilor, .
|
|
Asemenea s/a făcut atunci chibzuire, ca venirile Domnilor profesori Ja scâlă și
lipsirile
să se trecă întrun registru șnuruit și la fieș-care trei luni făcendui-se extract
dinti”aceste

însemnări, să se dea în cunoscinţa Marei Logofeţii a “învățăturilor publice.
După punerea în lucrare a acestii măsuri s'ată ivit mai la urmă: Gre-cari observaţii,
care

"merileză'a se lua în băgare de sâmă,că adecă la însemnările ce se trec
în

registru, des-

: pre venirea și lipsirea profesorilor la câsul predării pâte să se întâmple vre-o greșală
și să
resulteze reclamaţie. Eforia 'ca să depărteze dar tot felul de induoială, hotărâșce
cele ur-

|

mătâre :
a
e
E
a
1) Registru de venirea și lipsirea profesorilor, şnuruit: sub pecetia "Marei
Logofeţii, și
iscălit de mădulările Eforiei, se va ține pe masă în sala de așteptare
a profesorilor și în-

tr'acest registru fieși-care profesor va iscăli pe rend unul sub altul la cesul
predărei, mai

înainte de a intra în clas. *

-

A

Fieșt-care profesor când va fi silit de vre-o împrejurare neapărată a lipsi
de la scâlă la „ c&surile predărel, va încunosciința la cancelaria “Eforiei mai inainte
de vremea prâdărei,
prin înscris, ar&tând împrejurarea care.'] împedică, și acestă insciinț
are se va insemna

atuncea îndată în registru.

|

E

Alexandru Philipescu, Constantin Bălăceanu,

Poenaru *).
”..

.:

Mă

Ia
B. Ştirbeiui, N. Picolo, Pelvache

o

n

Bilele de sărbători şi feriate încă le reguleză Eforia prin următor
ul jurnal :
| «Din cercarea ce s'a făcut până acum,

dupe „punerea
' in lucrare a noilor

întocmiri în

„ predarea învățăturilor, luându-se în băgarede sâmă, că în
unele clase atât scolarii cât și
profesorii sunt forte impovoraţi cu lecţiile ce.se predaii
în tâte gilele, că şi unii şi alții
ati trebuință de o gi slobodă în săpt&mână, pentru meditaţie
; chibsuindu-se pe de o parte

ca în unele săptimâni intemplindu-se mai mult: decât o sărbător
e” și țiindu-se tote se

perde prea multă vreme la urmarea învățăturilor ; :
Ia
Eforia hotăresce : .
|
Da
1. La lecţiile cari se preda în tote gilele într'același clas,
să fie de acum înainte Joia .
gi de vacanţă, însă numai într'acele săptămâni în care nu va
fi vre-o serbătore, care tre- „bue a se ţine, iar de va fi în săptămână vre-o serbătâre,
atunci Joia va fi di de lecţie. .. *) Dos. de la ministerul de culte pe anul

1837, cu No,

132. N

-
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9. Serbătorile cari trebue a se ținea sunt cele 12 praznice și acestea următâre, adecă : :
Sf. Jon Botezătorul, Sf. Gheorghe, Sf. Constantin și Elena, Naşcerea Sf. Ion Botezătorul, .

Apostolii. Petru şi Pavel, S-ţii lerarchi Vasilie, Grigorie și Ion, Proorocul Ilie, Sf. Pante"* leimon,, Sf. Alexandru, Sf. Grigorie 'Teologu, Cuvi6sa Paraschiva, Sf. Dimitrie, S-ţii
Arhangheli Mihail și Gavril, SE Nicolae şi Sf. Stefan; afară de acestea și de Duminici nu
se vor ținea în scâle,

- Acestă chibzuire se va oublica prin circulare pe Ta tote
t
scălele din prințipat.
Alexandru Filipeseu, Stefan Bălăceanu, B. Ştir boii iN. Picolo, Petrache Poenaru».
!

.

,

_

i

.

Eforia. Sedlelor

„Dior _profesoră

1837, Ghenarie

8.

Naţionale

din colegiul

Sfântu

Sava

Din. alăturatul jurnal încheiat de mădularele Eforiei,.la S Ianuarie 1837, veţi lua
_D-vâstră înțelegere, pentru întocmirea ce s'a făcut de a fi Joia vacanție pentru lecţiunile ce
se preda în tâte gilele şi de a se păzi numai serbătorile. ce sai însemnat într'acest
jurnal.

Diatr?acesta se înțelege, că vacanța ce se ţinea îiîn scâlele începătâre Sâmbăta dupe amiagi
se desființeză și prin urmare bileturile ce se daii până acuma Sâmbătă de dimineță se:
„vor împărţi dupe amiaqi, ținendu-se. clasul precum şi în cele-l-alte dile, duoă câsuri.
pa

Pentru. mădularele Eforiei, P. Poenaru.

Semnăturile profesorilor de urmare întocmai, F. Aaron, Iu, D. Pavel, C. Avistia,
G. Ioanid, G. Popp, IL. Popp, Î. Poenaru, 1. Genilie, A. Popp, V. Peorgeset Gross,
Aavon Krela, 1. Petrovici, C.-Moroiu *).»
o

"Pentru a împedica lipsirile lungi din țeră, Domnitorul dă ofisul următor :
«Noi, Alexandru

Dimitrie Ghica Voevod,

Cu “mila
r
luă Dumneţeii Domn a tâtă ţera românâscă,
„Către Sfatul administr ativ extraor dinar

- Pentru amploiaţii tuturor depar tamenturilor ce 'și cer voie cu sor oc hotărit, ca să mârgă afară pentru în parte ale lor trebuinţe, poruncim Domnia Mea Sfatului, ca pe viitorime

să se păzăscă fără strămutare acestă orinduială : adică, pentru o lună să'și primescă l&fa
„ tor întrâgă, iar pentru cât mai mult vor zăbovi depărtați. de Ia posturile lor dupe trebu“inţe bine-cuventate, să se orinduiască locţiitori ai lor, cari vor primi jumătate din l€fa ce

intră în casa departamentului în: lipsa celui dus.
» Secretarul Statului, C. Cantacozino. >

(Urmegză semnătura Măriei Selo).

-

„No. 486. — 1837, Septembre 45.
- In 96 Septembre același an, Eforia închee jurnalul cu No. 465:
|

|

JI urmat

cPrin ofisul M. S. Pr ea Inâlțatului nostru Domn cuu No. 486, Sept. 15, se poruncesce
ca: «e pentr u ori- carere amploiat va cere voie cu soroc notărit a merge afară pentru în parte
a *) Dos. de

la ministerul

de

culte

pe

anul vas,
3

cu No, 132.
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„a sa trebuință, să se păzâscă fără strămutare acestă orinduială, adecă pentru o lună să'şi
primâscă lefa sa întregă, iar pentru cât mai mult va zăbovi de la postul si dupe trebuință bine-cuvântată, să se orinduiască locţiitor al săă, care va primi jumătate din I6fa ce
intră în casa departamentului în lipsa celui dus».
Spre a se păzi întocmai cele poruncite într'acel ofis al Mărie Sele, Eoria scâlelor dă
în cunoscință tutulor amploiaților acestei administrații, ca nimeni să nu lipsescă de la

postul săi, Iar decă vre-unul din vre-o neapărată

trebuință va fi silit a lipsi câte o-dată,

să aibă mai ântâi a cere voie prin raport dela Eforie, și să aștepte deslegarea, cei seva da

la acesta iarăși prin în scris.
A. Filipescu, Stefan Bălăceanu, B. Ştirbei, N. Picolo,

No. 465.— 96 Septembre 1837.»
Ast-fel, pe de o parte se icii tâte precauţiunile pentru regulata frecuentare a profesorilor
la scoli, și pe de alta . Eforia se gândesce să stimuleze același

lucru și silința și sporirea

scolarilor la învățătură. Cu acest'scop ea închee jurnalul următor:.
Jurnal

«Pentru a se cerceta mai cu deamănuntul și a prețui silința și sporirea scolarilor la
învățătură, Eforia a chibzuit a desvolta prin întocmirile următâre coprinderea regulamentului scâlelor, $ 155, unde dice: că ela începutul fieși-cărei luni profesorul va înlrebuința o seanță bentru a cerceta pe scolari asupra
luna trecută, ș. c. 1.»
Acestă întocmire se va schimba precum urmeză :

învățăturilor

ce vor fi urmat

în

1. Se va face în tâte clasurile colegiului concurs, care se va urma la fieși. care cincispre-gece dile o-dată în clasurile ce vor avea de la 50 scolari în sus; și pe totă luna câte
odată numai în clasurile ce vor avea de la 50 scolari în sus.
„2. Acest concurs se va urma după chipul următor:
Profesorul va dicta scolarilor subiecturi de compuneri

ce se va potrivi cu lecţiile cla-

sului și asupra căruia vor puteasă facă lucrările ce vor fi învăţat. Acest subiect trebuind
a se lucra într'o seanță în clas chiar şi înaintea profesorului, va fi potrivit cu vremea
hotărită pentru acestă seanță. '3. In vremea lucrărei, profesorul va priveghea, ca scolarii să n'aibă nici o comunicaţie unul cu altul, ca să se cunscă întru adevăr printr'acea lucraare sporirea fieşi-căruia

scolar la învățătură.
|
&. Compunerile scrise pe foi slobode și iscălite de scolarul ce le va face; se vor aduna de profesor însuși și îndreptându-se de către densul, se vor da scolarilor înapoi mai îna-

- înte de celă-l-alt concurs. Atunci "profesorul va clasifica fieși-care scolar in clasul său,
după meritul ce va arăta la lucrarea composiţiei, dându'i unui număr, care va infățişa
gradul fieși-căruia
colegiului, prin cei
scolarii ce se vor fi
trece în registrele

între tovarășii săi. Dupe aceea, profesorul va trimite în cancelaria
d'ântâii scolari un catalog aședat dupe şirul gradelor pentru toți
aflat la concurs şi de aceia ce vor fi lipsit. Dupe acel catalog se vor
colegiului gradele fieși-căruia scolar şi acele grade vor slujiji de bază

la împărţirea darurilor,
"
- 5. Deosebitele obiecturi din care se află compusă învățătura. în fieși-care clas, se vor
lua unul dupe altul drept subiect de concurs, și pentru fieși-care dintr” acele obiecturi se
vor da la împărțirea darurilor câte duoă premii ântâiu și al duoilea, și până la opt numiri onorabile,

— 353 —
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6. Dupe trimiterea catalâgelor de concurs în cancelarie, se vor da celor
scolari un testimoniti de încredințare, că aii meritat locurile cele d'ânttiii.
7. Fiind-că se pot întmpla

împrejurări 'nenorocite, care, să fie pricina

d'ântâiii duoi de neisbutirea

vre-unor scolari la cele d'ântâiti concursuri, și cu tâte acestea același scolari prin înduoi-

-

rea sirguințelor să se pâlă indrepta mai la urmă şi să se potrivescă cu scolarii cei mai ”
înaintați, se socoteşce: cu dreptate a se lua în băgare de sămă și acea sirguinţă, de şi
tărgiii. De aceea, se hotăresce, ca concursul cel de pe ur mă, care vă precede examenele, -.
să prețutscă drept trei concursuri.
8. Pentru concursurile claselor al 3-lea și al 4-lea începătâre, se vor da scolarilor

teme, care să fie compuse de tâte subiecturile clasului.
Alexandru Filipescu, Stefan Bălăceanu, Barbu Ştirbei, N. Picolo.
„1831, August 15. — No. 384, Bucuresci. >»
o bună măsură î6 Eforia scâlelor și prin ioființarea +de conferințe a profesorilor adunați la Efori ie, un fel de congres didacfic, a profesorilor secundari și superiori,

-

Jurnal No. 24 din 15 Ianuarie 1837

dL.uându-se în băgare de stmă, că pentru a se chibzui mijlâcele cele mai înlesnitâre
spre desvoltarea și înaintarea învățăturilor publice, este trebuință a se face 6re-care conferenții între mădularile Eforiei și între profesorii de deosebite ramuri ale învățăturei,
Eforia hotăresce, ca o-dată pe lună, în Duminica cea d'ântâe a lunei, să se facă adunare:

în sala colegiului, compuindu-se acâstă adunare de mădularile Eforiei. şi de profesorii
clasurilor de umanidre şi de complementare.
Se va da dar acestă întocmire în cunoscința D-lor profesor, ca să îngrijescă a se afla
“la numita adunare în dilele hotărite.
| Alexandru Filipescu, Stefan Bălăceanu, B. Știrveiiă, P. Poenaru.»

Intre măsurile nuoe îmbunătăţitore studiilor de la S- tul Sava, avem de însemnat următârele :

:

4) Admiterea

în corpul

"

didactic a profesorului ' Mur ew care așia dar a abandonat

aPotrivit cu arătarea ce s'a făcut de către Eforie, prin adresa sa cu No; 43, la pr ilejul
“ supunerei -spre hotărire a budgetului pe anul curgător pentru trebuința ce este de a se
mai adăoga 6re-care învățături în colegiul din Bucuresci, dându-se înaltă deslegare, prin

ofisul M. S. Prea Inălțatului Domn No. 53, ca pe lângă cele-l-alte învățături ce sunt a se
adăoga în anul scolar viitor să see aşee şi catedra de logică: şi dreptul român subt același
o
profesor;
- Eforia îngrijind a înfiinţa aceste învățături, acum la deschiderea claselor;

| „ Văgându-se atestatele ce are la mână D. Murgu, prin care se dovedesce,

că numitul

a

„urmat cu bun spor la universitatea de la Peșta cursul de filosofieşi de legi;
Potrivit cu $ 150 din regulamentul scâlelor, se hotăresc cele următâre :
4.

D. Murgu este numit vremelnicesce îndeplinitor

țăturilor loghicei şi a dreptului roman.
.

-

de profesor pentru predarea învă-

-!

|
„23

a

Iașii,
:
Tată jurnalul încheiat între ci:

—
2. Predarea

acestor

354—

învățături se va face în clasul | complimentar

în tâte dilele, și

lecţia va ţine un câs şi jumătate.

3. Lefa pentru aceste duoă învățături este de 500 lei pe lună, și se va începe de la î
“Septembre.
Alexandru Tilipeseu, Stefan Bălăceanu, Barbu, Știr beiti, N. Picolo..
No. 386, — 18837, August 16.5
9) Iată jurnalul Eforiei de la 16 August 1837,
cursului de limba și literatura francesă :

relativ la organisarea

în alt mod

a

„Jurnal

«Pentru învățătura limbei franţuzesci, ce se urmâză în colegiul din Bucuresci, chibzuindu-se -o nucă întocmire a claselor, pe temeiuri cari pot asigura mai multă sporire a
scolarilor la acestă învățătură, Eforia hotăresce :

|

|

1. Cursul de limba franțuzescă ce se făcea până acum de D. Gros în clasul al 4-lea
de umanidre, se va face de acum înainte de D. Languilon dând lecţii în tâte dilele.
2.

Cursul de limba

franţuzăscă, ce se făcea

iarăşi
i
de D. Gros în clasul al V-lea

VI-lea de umanidre, va rămânea vacant până se vor Lua alte măsuri.
3. Fiind-că D. Languilon se însărcineză pe lângă cursul ce face de limba
în clasul

al 3-lea

și cu cursul

aceleeași

limbi

în clasul al 4-lea,

şi al

fe anţuzescă

i se adaogă

pe lângă

„patru sute lei ce a avut I&fă până acum, încă 250'pe lună, făcendu-i-se peste tot lei ștse

sute cinci-gecă pe lună.
Acestă orinduială se va pune în lucrare de la 1 Septembre.
Alexandru Filipescu, Stefan Bălăceanu, B. Știri Veit, N. Picolo,

”

No. 385. — 1837, August 16.»
4

N

Sc6la din Craiova n'a rămas neîmbunătăţită în anul acesta,
Iată jurnalul Eforiei în privința imbunălăţirilor de introdus într "acestă scâlă sub noua
direcţiune a profesorului

Maiorescu,

strămutat

aci de la so6la din Cerneţi,

cu inceputul .

noului an scolar 1837—1838:
|
«În scâla centrală din Craiova fiind trebuință a se da mai multă desvăltare învățături.ilor și a se lua deosebite măsuri spre mai multă
nice, Eforia hotărâsce :

sporire a scolarilor. în cunoscințe temei-

1. Pe lângă cele-l-alte învițături, se aşcqă acum în scâla din Craiova cursul de istoria
universală, din care o parte se va preda în clasul al 3-lea în locul cursului de chronologie, și cea-l-altă parte în clasul al 4-lea, de câte trei oră pe stptemână în fieși-care clas.
2. In clasul al 4-lea se vor urma încă limba elin&scă în tâte dilele, limba franțuzescă
de trei ori pe săptemână și desemnul de topografie, asemenea de trei ori pe s&ptemână.
3. D. Maiorescu, care a fost până acum profesor la scola de la Cerneţi, se mută profe-

„sor și inspector

la scâla de la Craiova, în locul

D- lui Sluger Stanciu Căpăţineanul, care

este chiămat la altă destinaţie.
Ca profesor, D. Maiorescu este însărcinat a preda la acâstă scâlă: a) Istoria universală
in clasul al 3-lea și al 4-lea, D) Stilul serierei în limba românâscă în clasul
al 3-lea și
1,

— 855 —
va da lecţie de istorie în arătatele clase de câte 3 ori pe săptemână, iar de stilul scrierei
în tâte dilele; pentru acesta se hotăresce I€fă de 400 lei. pe lună.
Ca inspector, D. Maiorescu are a priveghia spre a se păzi buna orânduială intra tâte,
dupe instrucţiile date;. pentru acestai se dă 16fă de lei 200 pe lună, făcând peste tot lei
șese sute pe lună.
4.
mută
-nidre,
ticei;

D. Dimitrie Serghiade, - care a fost -până acum profesor la scâla de la Giurgiu, se
la scâla Craiovei, însărcinat a preda acolo în clasul ântâiii și al duoilea. de umacursul de deprindere la scrierea în limba românescă cu aplicarea regulelor gramapentru acâstai se hotărâsce I6fă trei sute cinci-deci lei pe lună.

5. D. C. Barbovici, care până acum a predat în seâla Craiovei geografia, va urma tot
cu predarea geografiei în clasul al 2-lea, dând lecţii. în tote ilele ; iar în locul chronologici va face un curs de aritmetică rezonată în clasul-al 4-lea, dupe wvragiul lui Fran-

elin, făcând predare în tâte dilele.
G. D. Gros, care a fost până acum profesor de limba franțuzescă în colegiul din Bucu- resci, se orânduesce profesor tot de aceeași limbă Ja scâla centrală din Craiova, în locul
D-lui Visamont. Acolo D. Gros va preda cursul limbei franţuzesci . în patru 'clasuri,
adecă în clasul ântâiii citirea și scrierea cu partea cea d'ânttiii a gramaticei, făcând predare îîn tote dilele; iîn clasul al 2-lea, partea a II-a a gramaticei cu tălmăciri din franţu-

zesce în românesce, făcând predare în tote gilele. In clasul al 3-lea sintaxul limbei
franţuresci și traduceri, făcând predare de duoă ori pe săptemână; în clasul al 4-lea compuneri în limba franţuzescă și traduceri în franţuzesce din românesce, făcând predare de

trei ori pe siptemână. Pentru acâsta D. Gros va avea 16fă 500 lei pe lună.
Acestă întocmire se va pune în lucrare de la 1 Septembre,
Alexandru Filipescu, Stefan Bălăceanu, Barbu Ştirbei, N. Picolo, P. Poenaru. A
No, 383. — 1837, August 15. Bucuresci.»
Tot în Craiova; în anul acesta. 1837, se creează o scâlă de fete din fonduri private,
dar importantă, pentru că este prima scâlă de fete. Acesta e aceea care în Iunie 1837 se
întocmesce cu fondurile date de Crucierul Iordachi Oteteleșeanu.
-

Intusiasmul pentru scdle era destul de viii și în Craiova.

Un alt generos bărbat, Pa-

har nicul Lazăr donâză pentru acâstași scâla de fele casele sale.
Cu tâte acestea, scâla acesta de fete având a fi. publică, nu are fonduri suficiente din
donaţiunea Oteteleșeanu. Atunci orășenii cer guvernului din Bucuresci, să se acorde .:
scâlei un ajutor din venitul bisericei M-rea Precista Dudu.
N

Vom reveni asupra acestei scoli în anii următori.
*

Solicitată de atenţiunea ce începuse a da scâlei, publicul din "Craiova, Eforia aduce
pupi
e
acestei sc6le secondare, adăogând la ea în. August predarea istoriei
unele îmbunătățiri
” universale şi a aritmeticei.
*

Seminariul Metropolitan
+)

Că

Balaşescu

nu

mergea

bine

din Bucuresci

se pâte

vedea

căire Logofeţia bisericesc,
f

bine '). In 25 Maii 1837, cu

tot nu merge

şi din petițiunea

O dăm în anexă.

de

la

2 Iulie

1837,

îi

a profesorului

N.

—

356 —.

| raportul No. 1.799. Logofătul trebilor bisericesc arătă lui Vodă, că :. «Banii ploconului

„ce se string de la preoți din eparchia S-tei Mibropolii,, sunt hotărițide regulament a se
- întrebuința la cheltuiala seminarii. Primirea acestor bani: este încredințată unuia din
„ amploiaţii S-tei Mitropolii, şi dupe sciinţa
ce a luat Logofeţia, se urca acest venit în leat..
41835

până la taleri. 21.984,

iar după

suma! preoților

și a diaconilor .ce se găsesce în

condica acestui departâment alcătuită dupe cele din urmă catagrafil trebuia să primescă
lei 26,000. Pentru acâștă scădere, ca de lei 4.000, Logofeţia, în leat 1836, au fost făcut

„ băgare de sâmă S-tei Mitropolii, că și banii ploconului sunt o ramură de venit și se cu-

vine să se dea tot în primirea economului casei, carele va înfățișa Logofeţiei calastişele
- cucernicilor "Protopopi, cu numele preoților și a diaconilor ce alcătuesc acest plocon, ca.
găsindu-se soglăsuite cu suma ludelor din mat sus disa condică, să'i dea ţidulă a incheea.
socotâla protopopului. Dar fiind:că -S-ta Mitropolie nici un răspuns n'a dat ' Logofeţiei
asupra acestei propuneri, şi primirea se face tot de către

narului,

din pricină

că nu cunâsce adevăratul număr

acel amploiat cu paguba semi-

de preoți din plasa fieși-căruia

„protopop, subt iscălitul supune plecat acâstă părere a sa la cunoscinţa Inălțimei Vâstre,

ca, de o veţi găsi cuviincidsă, să bine-voiţi a da luminată poruucă de a se pune în
luciare.>.

De

ma

|

a

-No.,

1.729,

Masa

1837, Maiă 95. !

II-a

!

-

-

“Nu era de sigur ușor Logofeţiei să învingă reaoa voință a Mitropoliei, care
avea în
darea polconului un venit vechită al săi, ce i se luase acum pentru seminare.:
Domnitorul aprobă propunerea Logofeţiei, de mai sus, și în Iunie 3, cu No. 1815, departament
ul

_“ trebilor bisericesci,

comunică acestă hoiărire

S-tei Mitropolii,

îndemnând'o să bine-vo:

" iască a face punere la cale spre a se aduce intru săvârşire acestă înaltă poruncă,
dupe
„ coprinderea' de mai'susy.
*
A. Cornescu.

.

3

„Dâcă partea financiară mergea răii, nu mai bine mergea. seminariul şi din alte puncte

de vedere. . Acâsta se dovedesce din noua reclamaţiune de la Iunie 30
Bălăsescu, (mai tărdiii călugărit cu numele Nifon).
|
"Acâstă reclamare ce posedem

în original, se va vedea în anexă ”,

a profesorului N.
|

i

Insuși Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica, intervine pentru compleciarea
catedrelor
la seminare, prin ofisul-No. 185 din August 20, în coprinderea următâre
:
Noi

Alexandru

|

Dimitrie

Ghica

Voevod,

ete.,

.

“Către departamentul trebilor bisevicescă

„.. <Vădend raportul acelui departament cu No. 1.168, precum
și acela. al ocârmuirei

S-tei Mitropolii, asupra complectuirei trebuinciosului număr de profesori
în seminariul. .
de aicea a S-tei Mitropolii ; luând în băgare de sâmă cuvintele
pentru care pomenita:
Ocârmuire dice, că s'a prelungit ocârmuirea profesorilor : la acest
seminarii, poruncim .
următârele :
|
,
|
e
- Numărul legiuiţilor profesori să se aducă la îndeplinire fără zăbaâvă,
potrivit cu ofisul -.
nostru sub No.119,
: *) Vegi anexa,

ca să se îndeletnicâscă aceştia atât întru predarea

învățăturilor ce-

rute, cât şi întru tălmăcirea. căr filor trchuineiâse.

sarcina ocârmuirei S-tei Mitropolii.
D-lui șeful depart. trebilor bisericesci va aduce
"prin înțelegere cu ocârmuirea S-lei Mitropolii».

lar alegerea personalul

rămâne. în

acâstă poruncă a „nâstră la îndeplinire |

Alexandru. Ghica.

No, 185, anul 1837, Aprilie 20,

Mitropolia se seuza că nu găsesce profesor de teologie în
î țeră. Atunci Marele Logofăt
| al treburilor bisericesci, M. Cornescu, cu noii raport No. 1.467, August 9, către Domnitor combate scuzele Mitropoliei şi spune, că Logofeţia a fost îndreptat la Mitropolie pe
un Necagoe, român din Transilvania, . «care este și caligrat desăvârșit» și n'a voit săi cer- -

„ ceteze diplomele ce le are dea lui învățătură, pe acel temeiii numai... că la anul d'ântâiii
- nu era tr ebuinţă să înființeze de o-dată toți profesorii, nefiind copii împuterniciţi de tote

- clasurile, și n'ată prevăgut, că limba românâscă are lipsă de multe cărți teologicesci, care “urmeză a se traduce din limbi străine, de bărbaţi vrednici, cari vor fi desăvârșiți întru
„ acăstă învățătura, nici ati judecat că, profesorul Bălăsescu nu pâte numai singur să se
“indeletnicescă întru asemenea .ostenitore lucrare, fără să aibă ajutor cu întregă sciință,
ca să tălmăcescă din latinâscă, sâii din nemţescă, cărți teologicesci>. Marele Logofăt, mai

ales, că de la Septembre va fi şi clasa II în seminarii, propune chiămarea din Transilvania
ca profesor la seminariii, a unui român de legea pravoslavnică, care împreună cu Bălă- .
sescu să aducă în limba patriei tote cărţile cerute a se preda în seminariile pregătitâre
şi în seminariul centralal S-tei Mitropolii, tipărindu-se acele cărți cu a ei cheltuială *).

lată darea de sâmă bănescă presintată” la 31 Oitombre 1837, de către Jordachă Zosira,
, către ocârmuitorii Mitropoliei, pentru banii cheltuiţi până la data acesta cu seminariul :
Prea

cinstita

ocârmuire: a adunărei. Mitropollei.

Plecat

vapori

|

“

,

iei

După resoluția Pr ea Sfințiilor Vestre de sub No. 1. 813, pusă la raportul inspectorului |
"seminarului de sub No. 16, cuprindătâre, că să răspund lei 5.000 pentru trebuinci6sele
cheltuieli: ale seminariului, iar ne mai fiind bani dei poclonului asupră'mi să fac arălare,
cu plecare fac cunoscut, că eti cu sciri ea Prea Sfinților Vâstre am început să string banii
“poclonului dupe la preoți pr in părinții protopopi ai Eparchiei Sfintei Mitropolii de la 16t

836 şi până acum,. adecă pe doui ani, și după poruncile Prea Sf. Vâstre ce âţi slobogit
„către mine în scris, “i-am și răspuns renduri-rânduri
"cunosc de o-cam- -dată asupră'mi niscare-va bani, afară
vor mai fi asupra unor protopopi.ce n 'oii incheiat încă
an, pe care dupe ce voiii primi și pe aceștia, nu voiă

în primirea. inspector ului, și nu
|
de lei 285, parale 21, şi cei care socotela cu mine pe acest următor
lipsi ca săi răspund în ti ebuința .

seminarului, dupe. poruncile ce mi se vor da; iar acum spre mai bună pliroforie a Prea Sf. Vâstre de ce bani s'aii primit de mine pe suma ludelor ce aii dat catastih protopopiei
“și cum S'aă răspuns, nu lipsesc a aşterne mai joș și socotelă curată.

AI Prea Sfinţiilor Vâstre. prea plecată slugă, .
„Anul
- Iordache Zosima.. . *

*) Vegt anexa la -acâstă pagină,

-

,
a
4897, luna Octombre 31.
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Suma ludilor preoților ce ai încheiat socotela părin ţii protopopi pe Ic. 1836:

|

Iude

Taleri

hi

90

900

96
324 .
"84

950
3240.
840

|
- Bolesiareh Luca

B

157.

1570

89

890

Stan al Mostiştei

900

Petrache al Gheorghiţei

„90
“91

.

910

aa

Andrei sud. Ialomiţa.

”
1?

,

sud Iifov,

Grigoreal Sabarului

169

1690

“ Christea

137

1370

. Niculae al Cotmeanei |

131
178

1310
1780

Păun
Spiridon

179

| 1400

Die Mtrie

294

9940

Elefterie

2914

92140

101

i

„Protopop Pantazi f CULESE
Eclesiarchu Gheorghe
PRI
Gheorghe al Coziei ) Sud. Dâmboviţa,

sud 'Teleorman.

.

1010 6 al Isvorului ) sud Vlașca,

21129

sud Prahova.
sud Muscel.

“
+

se adaogă

"anume,

43269

primiți din banii

“Tâtă suma primiţi de mine în I6L 1836 și 1837 ; se scad daţi
însă:
(
:5000 — inspectorului în 1ât 836 cu porunca D. Mitropo_

Ne
49983

poclonului leat 1$37 ; şi nu se arâtă -

căci n?aii incheiat toți protopopii socotelile.

19

7

a

Dieă No, 1.9230. -

|

5000 — ipac.

. . . . . . cc...

5000

......

—

ipac.

5000 — ipac...

mas

2080 —

ipac leat 1837 .

eee

2920 -—

ipac Î.C...

5000 — ipac.
:5000
— ipac,

. .
. .

.
.

esa
|...

. e + No. 1.487

„ae

nma

e No. 1.846

a e Nos 2.082 ”
e No.

448

.

„No.

961

e. . .
. . . . .

NO.
„No.

447
605:

e No.

880

.

a e
. d.

5000

—

ipac îi

2000
360

—
—

ipac. . ..
. No. 1.445
pentru patru-deci «căr pi i ter tage ce stail cumpă--

rat pentru copiii seminar ului.

623 19 saii ținut în sâma preotului Elefterie sud Muş-. o
cel şi a lui Gheorghe

sud Dâmboviţa,

pentru

poclnele ce aă trimis la praznicul Mitropoliei
dupe poruncile D. Mitropolii sub No. 621
și 099

985

21

42983 19
Adecă lei două sute opt-deci și cinci rămân tot asupra mea.
Zosima.
*

“ Abandonăm seminarul Metropolitan care cu atâta dificultate se înjgheabă şi trecem .
la materii mal suriditâre.

-

Eforia a hotărit înfiinţarea în 1837 a unei tipografii a ședlelor.
La Didot în Paris a și comandat acestă tipografie, în preţ de 2.000 galbeni, care sumă
are să se răspundă din arieratele de la Visterie. De câtă utilitate va fi pentru scâlă
înființarea acestei tipografil, vor vedea în anii următori.

—

359—
x

Câte-va informaţiuni acum relative la scolile primare.

„Curierul Rom.“ din 1837 vestesce, că se va deschide scâlă prin subscriere, creată de

locuitorii din Găesci, Curtea-de-Argeș și Alexandria.
La Craiova, pe lângă sc6la publică funcționeză incă alte două scâle, fondate de fraţii
Craciun și Hristea Ivanovici împreună cu alți cetățeni.
In budgetul anului trecut am vădut inscr isă se6la de la Văleni-de-Munte, dar se vede
„că acesta a rămas neor ganizată, de re-ce în Ianuarie 1837 locuitorii din acest oraș ceru

să li se dea sc6la, căci ei aii adunat prin contribuţiune 13.773 Iei.

In Februarie 1837 Stolnicul Toan Socolescu dăruesce o casă cu 8 camere pentru scâla
"din Pitesci.

şi Efo“Cu t6te aceste par țiale îmbunătățiri, scolele publice îicepătăre sunt insuficiente
scolile
ria, în lipsă de mijlce pentru nuci creațiuni, se gândesce cum ar putea utilisa
a înorganisare
vechea
din
subsistaii
care
şi
mahalale
prin
private ținute pe la biseri ică
” văţămeatului.
de
Deja în 1837 Eforia începe a recunâsce şi a utilisa unele din aceste scoli, ținute

cântăreți de la biserici, scoli a căror listă am adus'o la unul din anii anteriori.

numit,
D. Marin, actualul profesor de chemie de la universitatea din Bucuresti, eesle
:
acum 25 ani, profesor de clasa IV. incepălâre, prin următorul
Jurnal

„Luându- -se în bigare de sâmă,

că cu reposarea

D-lui

Sinac

profesorul de clasul al

i ce a fost
-patrulea de incepători, rămâind acâstă catedră vacantă, D. Alexe Marinovic
la ac6profesor
de
lipsa
implinit
a
Sava
numit repetitor al claselor începătâre din S-tul
stă catedră cu esactitate și destoinicie,

de sunt acum G luni, Eforia hotăresce:

vremelPotrivit cu $ 150 din regulamentul scâlelor D. Alexe Marinovici este numit
nicesce profesor de clasul al patrulea începător, cu 16fă legiuită, prin regulament, de 350

“pe lună, care 16fă se va socoti de la 1 Noembre.“
AF iiposeu,, Stefan Bălăceanu, B. Stirbei, p. Poenaru.

No.

597. — Anul 1837, Octombre 31.

Jan“O bună măsură din 1$37, cu referința la sc6la primară, este relipărirea tabelelor
castrice:

„Exemplarele de tablele lancastrice ce ait fost tipărite în românesce, Bind acum rămase
înîn prea puţin număr, şi fâcând trebuință a se tipări acum de al douilea, cu deosebită
chibtocmire, s'a pohtit unii din D-nii profesori să ia asuprăle alcătuirea acestor tabele,

suind a le întocmi după mai nouă perfecţi, ce s'aii dat acestui metod..

e

-

—360.—

|

Impărțirea acestei lucrări s'aii făcut după cum urmeză:
D. G. Pop s'a însărcinat cu alcătuirea tablelor de silabisra şi de aritmetică,
D. S. Pop cu tablele de gramatică. :
D. G. Ioanid cu sentențiile morale.
ni
"D..P. Genilie cu geografia și cronologia.

D. Forian Aaron „cu catechismul, istoria sfâută și istoria țărei.
D. P. Poenaru cu industria și istoria natulrală.
Aceste tâte, alcătuindu-se dupe metodul franțuzesc, se vor tipări cu | cheltuiala: din casa
scâlelor, atât în table cât şi în cărți manuale, ca pe aceste cărţi s să polă: copiii repeta şi
a casă ceea ce vor învăța în scolă pe tablă.
„Cărţile manuale ce se vor tipări dupe table se vot vinde cu îndoit preț din cât vav costa

cheltuela tiparului lor, ca din jumătate preţul să se despăgubâscă casa secolelor, iar cea„L-altă jumătate să se împartă între cei cari vor fi alcătuit aceste tabele și manuala în
proporția numărului cslelor ce se vor lucra de fie-care dintr'inșii.
-

-

După ce se va sevârși alcătuirea tuturor acestor table, mai inainte de a.se
a
da în tipar,
se vor revisui cu deamănuntul de o comisie întocmită de conlucrătorii acestui
uvraj, cari

" adunându-se în câte-va seanțe, vor corecta cu toții împreună alcătuirea tablelor”
şi vor |
„ face cuviincicsele îndreptări.
'Tablele şi cărţile manuale. ce se vor r compune de o persnă se vor și corecta la
timp ,
“ de aceeaşi persână.
Alexandru Frlipesc, Ştefan Bălăceanu, Bar bu Știrboiii, N. Picolo,
Petrache Poe- |
Să nau,
Sai
|
|
„No. 365. — 1897, Iulie 31. “Bucuresci.

"O altă măsură menită a da pentru cât-va timp Dune resultate,
a fost intocmirea, în No-

embre 1837, de „comiteturi de inspecţie, pe la scolile de prin judeţe, orândui
ndu-se, după
sciința ce s'a dat Marei Vornicii“ mădularii al acelor. comiteturi
persânele cce s'ar&tă mai
jos, şi prezident ocărmuitorul județului, adecă:
:
La Craiova : D. Clucer Iordache Oteteleșanu și mai la urmă
Serdar Chinezu,
Cerneţi : Serd. 1. Gărdăreanu și Serd. Burileanu.
1,-Jiul: Logof, Vasile Biungescu (2) şi Medelnicerul
Grig? Bălteanu.

Caracal: Slugierul Amza Jianu şi: Andrei Prijbeanu.

Râmnicu- Vălcei : Pitarul Borănescu şi Vist. N.
Giulescu.

Slatina: Sard. Deleanu şi Gr, Obedeanu.

„Pitescă: Stol, D. Brătianu şi Stol. Socolescu.

Giurgiii: Doftor Sibineanu și D. Popa Luca.
C.-Lung: Stol. Urseanu şi Vist. D. Aricescu,

” Plooscă: Madeln. Suslanescu şi Slugerul Cuţarida.

|

Tergovisce: Sard. K. Hiotu Buzeu, Serd.: 'Gaud și Serd. Gavrilă,
|
Văleni-de-Munte : Medelnicerul Murzea, căci căminariul
A. N. Filipescu s'a lepădat:
„. Focşani: Paharnicul Alecu Mărgărit și Serd. Ghiţă
Şonţu.
i
- Ruşi-de- Vede: ; Slugierul Sandu și Serd. G. Butoulescu,
”
*

E “Muzeul naţional, fâio. literală a țărei românesci,
dă o relaţie despre examenele publice
urmaăte
la colegiul S-tul Sava

din: Bucuresci, și solemna împărţire a daruri
lor

urmată

.

|

— 864 —
Duminică în 4 Tulie îni Binţa p. 1. Domn și a unei numerâse adunări de streîni învățați |
şi de pământeni.
,
.
Ceremonia s'a deschis 'de D. C. Bălăceanu Logofătul trebilor bisericesci,- după acâsta
în locul cercetării obicinuite a scolarilor, D. Serd. Simion Marcovici, profesor de Retorica,
a rostit cu un rar talent un cuvint academic asupra civilisaţiei.

După acesta, D. Comis, și Cavaler P. Poenaru, director ul scâlelor, prin un cuvint plin

|

de ritorie, din partea Epitropiei seslelor, a înfățoșat vesultatul învețăturel trecute
|
și în- |

- bunătăţirile ce ati a se întroduce pe viitorul an.
In urmă s'aii chiămat pe rind scolarii, cari era vrednici a lua premiile (darurile) cuve" nite pentru răsplătirea silinței lor,iiar acei mai însemnați ati primit din mâna I. $. cununi, carele a bine-voit a adresui: fie-căruia câte un cuvint bine-voitor: "Muzica regimen“tului suna în tot timpul împărțirei premiilor. .
,

După acestea, |. S. cu toți 6speţii străini și pământeni. ait cercetat cu amănuntul
” așegemintul

:

tot

şi ati arătat a sa plăcere Epitropiei pentru buna ținere şi râvnă ce desvelesce

în favorul invețăturilor.

-

Cursul superior încă primesce 6re-cari îmbunătăţiri, prin adăogirea la 19 Decembre
1837, a două catedre de legi, la S-tul Sava. Marele Logof. al dreptăței „Barbu Ştirbei
cere acesta de la Domnitor:. prin anaforaua sa sub No. 15.304 propune adăogir ea de două
catedre nuoi de legi la S-tul Sava, pentru a se înlesni formarea candidaților de amploiați
in posturi judecătoresci. Fiind-că acestă cestiune intră prin resolvirea ei in anul
"vom reproduce diversele acte relative iin analele: anului următor.
-

1338,

*

In Moldova, procesul, sâii mai bine conspiraţiunea contra limbei române continuă în

1837..şi ia o formă mai acută. După memorabilul raport din 28 Noembre 1836al Comit.
„Academic, semnat de G. Asaki, G. Seulescu, Damaschin Bojinca și Maior Singurof, raport prin care aceștia întimpinaii la punctele din Sfisul domnesc comunicat cu officia
„Epitropiei din 11 “Noembre, se păru un moment, că afacer ea este terminată. Pari în Martie

|

1837 revine cu mai multă iuțeală.
ie
:
“De astă dată, alăturea cu bravii profesori, cari luptat pentru, lizoba română, ia '1oc şi
însăși Epitropia, sub-președința Mitr opolitului Veniamin. Lungi şi frumose fură desbaterile Epitropiei asupra raportului academic din anul trecut. Prin jurnalul cu No. 66 din
19 Martie; Epitropia conchide, că s'a lămurit, ca o măsură cea mai de priință: a vămânea
cu neclintire statornicită sistema învățăturelor publice în limba patriei, precum acesta 5
” este legiuit şi prin Reglementul
organic, cap. 9 art. 357, având de ajutor şi alte limbi”.

vechi și noui.

-

".. Acuzaţiunile aduse scâlei române erati indreptate, precum vădurăm, îîn contra actualilor
* profesori, declărându-ă de incapabili. Mitropolitul Veniamin, pe de.o parte amintesce că.
- după Regulameutul organic, limba românescă nu pâte fi isgonită din scoli, și pe de alta,

ca să înlăture objecțiunea de incapacitate, povăţuit negreșit de G. Asaki, isbulesce pe .
- lângă colegii săi din Epitropie a-i face să ia măsuri de îmbunătăţirea corpului didactic
“cum și a se pregăti căr țile necesare în limba românescă. Epitropia deci dispune aducerea

doctorului Petru Câmpeanu; chiămarea candidaţilor de profesori trimiși la. Viena; adu-.
cerea unui profesor de limba și literatura franceză; aducerea a doi pedagogi, unul frânceză
şi unul german

pentru institut ; iostituireade către comitetul academica unei comisiuni
Z

. .
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„pentru compunerea, traducerea și reviduirea cărților didactice şi mai ales a unui lexicon!
românesc. Pentru înteşuirea acestei de pe urmă lucrări Epitropia hotărâsce a se cumpăra
manuscriptul lexiconului reposatului consilier Ion Budai „care carte impreună

cu. lexi-

conul alcătuit de D-lui Căminariul Costin Veisa, să înlesnescă comisia în acestă lucrare,
adunând

atât din gura poporului românesc cât și din cărți, sei dresuri vechi, tote cutiu-

tele naționale; iar în locul acelor ce ar lipsi, să se alcățucscă acele

mai potrivite de pe

maica limbă, cu finale romănesci, ințelegendu- se însă direcția scolelor în
i asemenea lucrare

şi cu direcția scâlelor din țâra românescă.“
Iară apoi, spre sporire, despre o parte a numărului lucrătorilor literal, căt şi a cărţilor folositâre, stipendistii cari ati incheiat tot cursul învățăturilor să fie datori a tălmăci
de pe o limbă străină câte o carle, ce se va “hotări de comitetul acadermnic, folositGre invă-

țăturilor. *)

-

Un singur punct

+

mai negru în tot jurnalul acesta al Epitropiei: După

sonalului not la academie „și inainte de începerea

cursului

venirea per:

seolastic al anului . 1887,

dice Epitropia să se facă o cercetare a Reglementului scdlelor și a personalului aflător
acuni în a lor slujbă, atât pentru
de a se alcătui tot personalul pe viitorime, din acei ce
se vor socoti în stare :de a purta

respectivele lor posturi, cât și pentru

economia

casti

sedlelor,de a pulea pune paradusirea a mai multor objeetuvi asupra unuia din profesori.*
Va să gică, Epitropia ceda întru cât-va curentului stabilit de divecțunea franceză a lui
Crassan și Vaillant şi bănuia şi ca cum că scolile nu mergea bine.

Cu toate acestea, aducerea unui noii profesor de limba și literatura franceză ni se pare
| indreptată iîn contra lui Crassan, pe care comitetul şi Epir opia, voiaii să'l- elimineze, din
Academie.

La 18 Marţie 1837, Epitropia, cu anaforaua No. 67, comunică

Domnitor ului răspun- -

sul săti de mai sus, redactat ini modul următor:

Prea Inălţate Doamne,

„Luminatul ofis al Inălțimei Vostre, din 2 Noembre, trecut adresat către acâstă Epiropie, prin care i se impărlăsesce '6re-care propunere atingătâre de ramul învățăturilor
publice, primindu-se cu adânc respect, Epitropia a cunoscut inţeleapta îngrijire a 1. V.
pentru statornicirea și sporirea acestui obiect atât de însemnător, menit a întemeia binele

patriei, prin o drâptă luminare a fiilor ei și a reversa asupra 1. V. o laudă cu drept agonisită. Povăţuită de propunerile I. V. coprinse în acel ofis, Epitropia a cerut întru acesta '
“şi socotința Comitetului academic

precum şi altor persâne a căror

idei învrednicese a fi

preţuite, supuind apoi acestea unei indelungate desbateri sati lămurit intr'o unire a fi
ca o măsură mal priitore unei drepte luminări, a urma învățătura publică in limba patriei, dupe cum rostesce mântuitârea legiuire a' Regulamentului or ganic cap. 9 $ 357,
având insă de ajutor limbele clasice vechi și noui, a căror învățătură. atât în literatură
cât şi sciințe, are să fie de model şi poviițuire, luând tot o dată următârele deosebite mă*

Dos.

No.

117,

Arch.

Stat.

!

—

363 —

suri în privința îmbunătăţirei învățăturilor: a se chiema pe p. doctor Petru Câmpeanu,
carele atât prin ale sale atestaturi, cât și personale recomandaţii, se arâtă. vrednic a
lucra în slujba secolelor în ramul sciinţelor politice, precum matematica și fizica:
“Asemenea a se chiăma de la Viena pe acei doui candidaţi moldoveni, cari se vor socoti
în stare a paradosi unele din sciințe, pentru a căror învățătură să fie al treilea an la
Universitate, Crescerea elevilor şi a stipendiștilor la institut fiind acea mai însemnătore

sarcină de la care se așteaplă informarea însușirilor morale și sciinţifice a tinerimei

no-

bile, cerând neapărat aceea mai cu amănuntul îngrijire, Epitropia socotesce a se aduce
doui pedagogi străini și anume unul fvancez și altul german, cu haractir recomanduitor și

acel cu mai potrivite însușiri unei asemenea

insărcinare și cari

tot p-dată să pâtă fi de

corepetitori ai clasului germaa și francez ; asemenea pentru învățarea limbei franceze cu
a ei literatură și informarea deosebitelor stiluri s'aă socotit de neapărată trebuință a se:
“aduce de la Paris un învăţat, carele atât prin al săii haractir,: cât și sciință, să răspundă

acestei trebuințe.
La venirea personalului sus insemnat, să. se supue reviziei, organizația secolelor şi. po„trivit

cu trebuința să se alcătuiască tot personalul

din acei cari se vor socoti în stare a

purta sarcina profesoriei, atât în privirea sporului, cât și a economiei casei seslelor, lar
pentru cărțile scolastice, comitetul academic s'ati insărcinat de a alcătui o comisie privighitâre, ca profesorii respectivi și candidaţii stipendiști să tălmăcâscă cărțile cele nai neapă-

rate pentru paradosit învăţăturile. Mai ales nevoie fiind a se alcătui un lexicon românesc
cu vre-o limbă modernă, Epitropia socotesce a se cumpăra manuseriptul răposatului consilier Ion Budai, ca-împreună cu alcătuirea D-lui Căminar Costin Veisa să fie comisiei
de temei, la alcătuirea acelui lecsicon, povăţuindu-se întru aceste de metodul urmat și
de alții, la asemenea împrejurări, adunând toate cuvintele moldovene alese și uitate, de
prin dresuri şi cărți vechi, precum şi din gura poporului; apoi acele cuvinte ce ar lipsi
de tot, să se alcătuiască după trebuință de la maica limbă, și în asemenea lucrare să se

înțeleagă direcția sedlelor cu acea din ţera românescă, La acest prilej Epitopia cu respect
supune 1. V. resultatul exarnenelor publice, atât aici la Eși, cât și pe la scolile departamentale, din care se âr€lă că la inchierea anului 1836 se afla în Eși 436 scolari, intre cari

49 elevi și 58 stipendiști, iar la ţinuturi 538 scolari, adecă peste tot 973, a căror număr
„după luarea aminte ce s'a făcut, în cursul de veră pururea cu o pătrime sporesce. Din
raportul Comitetului academic şi a procurorului s'aii vădut resultatul examenelor în deobște impăcătoriti, în. care câţi-va tineri învrednicise luare aminte a ocărmuirei și despre
'. care la generalnicul examen, Epitropia nu va lipsi a vaportui, iar cercelarea clasificații-

lor şi a notelor ati vădit pentru acei ce se țin cu cheltuiala Statului, că puţini din elevi
aii avut clas bun, fiind unii cu mijlociii talent,şi asemenea sirguinţă, care fără smintâlă

se va- putea îndrepta priri o stăruitâre de aprâpe alor privighere, prin măsura unor

pe-

urmeză

mai

dagogi îndepliniţi. Iar pentru acei externi s'aă însemnat că a lor nesporire

ales din neregulata venire la clas, pentru care smintâlă Epitropia nădăjduesce cum că
va înceta indată ce prin neagonisirea unor bune atestaturi din scâle publice . tinerimea
nu se va primi în slujba cănceleriilor, unde mai cu semă stăruesce a intra..
După plata caselor cumpărate pentru scâle, cassa, mai are la Visterie 317.057 lei 19
„parale, afară de suma cuvenită pe anii curgători, incât este în “stare, atât a întimpina.
cheltuiala zidărică comunicaţiei intre academie și institut, cât și de a incepe a cumptra |

pentru biblioteca publică cărți și instrumenturi pentru cabinet.
Supuind aceste la cunoscinţa |. "Vostre, Epitropiu sucotesce astmenea măsuri

mai

po-

—
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-

“rivite pentru împlinirea părintescului scopos, în privirea luminărei tinerimeiși vă râgă
să bine-voiți a da într”acâsta, înalta hotărire, spre a putea Epitropia îndată păşi către
sus însemnatele măsuri.
o

AL

e
i
inălţimei vâstre către Dumnezeii smerit 'rugător,

|

„No. 67.

-

Veniamin, Mitropolitul Moldovei,
şi plecate slugi

|

Canta

1837, Martie 18.
Ei,

5

Na

i

i

o

_

Logofăt, :

„Ghica Logofăt, - ASsahii

„: Pe acestă anatoră Domnitorul pune hotărirea următâre manuproprie :

NI

„Se încuviinţeză aducerea bărbaţilor ce se cunosc de Epitropie a fi meupărat tre-!
buincioşi şi pentru care va şi primi îndată măsuri, ca să nu'mijlocescă întârdiove,«
:

„01.

Shurdza,

-

a

"In

920 Martie, anul 1837.

cc.
%

E Graţie patriotismului profesorilorși a .majorităţei membrilor Epitropie
i, furtuna care
ameninţa cu ruinare scâla română, se termină de astă dată prin
un real câștig al acestei

-seâle.

pu

IN

N

Sa

aa

“In adevăr, un număr însemnat de profesori buni se adaug la personalu
l. didactic al

Academiei, în decursul anului 1837. Intre nuoii

profesori vom

cita pe doctorul

Petru

“Câmpeanu, pe doctorul Cihac, pe St. Andie (de 1. franceză "A. Costinesc
u, N. Draghinici, Ioan Ionescu, N. Singurof, V. Popescu (Scriban), Corinos, Iancu Stavrat,
Partenie -

„ Antonof,.Sulgeru Paulini, Maisonabe doctor în medicină
ete.

In urma disposițiilor direcției învățăturilor, D. doctor Cihac, profesor
de istoria natu"turală la Academie, va paradosi Marţiade Ja 10 până la.11 cesuri
înainte de 'amiagă-gi,
şi Sâmbătă de la 9 până la 10 câsuri. (Luna Octombre.) .
. ..
a

:

Ascultătorii externi, cari ar dori a urma aceste intereresante
învățături, se vor. inscrie

maj întâiîn Academie, la censorul, D. doctor.P. Câmpeanu. DI

Iată numele ascultătorilor cursului de istorie naturală la
anul 1837 lunie 1:
-.
„ 1) Ion Ionescu, 2) Vasile Popescu, 3) Dimitrie Grigoriu, 4)
Iancu Albineţ, 5) Ghiţă -

"Caliman, 6) Dimitrie Gustea, 7) G. Stihi, 8) G. Platon,
9) A. Grigoriu, 10)

A. Asaky,

14) G. Vâleu,:12) Scarl. Baroti, 13) Ilie: Hermeziu, 14)
Panaite Donici, 15) N. lonescu,

_16) N. Dumitriu, 17) C. Stratul, 18) Stavrat Iancu,
19) Mihalache Cerchez și 20)

Donici. (Dos, No. 57 idem. *:)

a

a

Jon

a

In primele gile din August 1837 sosesse în Iași doctorul
P. Câmpeanu (Maler 2),

EL
„nu începe cursul decât în semestrul viitor, Câmpeanu e numit
profesor de filosofie și
*)

Dos:

No. 45

corent

Arch,

Stat.

Acest

profesor este

numit

la 31

Maiii 1837.

**) Alb. rom. pag. 19 din 1837.
***) Alb. rom. No. 65 din 19 August 1837 publică
: .
i
:
„Tipărirea îstoriet naturale, care 'cea întâia Gri s'aii compus
de D. doctor. Cihac' în limba ro=
mânescă s'a încheiat. Acâstă carte, înfrumusețată de
20 frumâse stampe litograficite este rînduită
pentru învățătura tinerimej, în cât D-lor subseriitorir
se vor adresui la librăria D. Bel et. Comp,
"spre a primi ale lor exemplare; doritorii pot a găsi «de
acestea și la “Inst, Albinei

„turi

pe la D-lor

Dee)

Alb.

profesorț.«

rom.

No.

„iat 'pe'la ţinu-

|

6ş din 19 August

i

1837,

Li

A

|
a.
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censor înternatului. Instalarea lui în acestă funcţiune se face cu mare solemnitate, la 30
Septembie 1837.
Asemenea solemnitate până acum neobicinuită, o socotim făcută cu dre-care 'ostenta-.
- țiune spre a atrage atențiunea publică asupra îmbunătăţirei cor pului didactic'al Acade-

miei. Introducerea la catedră a doctorului Câmpeanu o face nu de mult numitul Rector
al Academiei, doctor Maisonabe. Acesta sosise: în Iași la 1837. Alb. rom. No. 59 din 29

“Iulie îl numea; anunţându'i | sosirea : . „Profesor și oficiant al Universităţei

|

crăesci de

Francia.“ La Septembre 1 Epitropia învățăturilor publice amintesce prin jurnalul săii cu
No. 223, că ati adus și alți profesori „Mădulari ai acelor întâe Universităţi ale Europei,
pentru catedrele înaltelor' obiecte“, și apoi or ganizăză comitetul acaderiei ast-fel:

Referendar președinte G. Asaky.

E

Dr. Maisonabe,
A
rector Academiei, prof. de legi și dr, aşedăunintelor scolare din lași şi
provisor. :

Dr. P. Câmpeanu, prof. de filosofie: şi censor,
o
“ Maiorul Singurov, întâiul prof. de inginerie,
o
ă
“Pah. G. Seulescu, prof. de filologie, de istorie și inspectorul scâlelor normale și direec-

„torul cancelariei comitetului.
i
Th. Stamate, prof. de fisică și înalta matematică.
“Cam. Costin Veisa, procuror diu partea Ocărmuirei, |
De şi Petru Câmpeanu, este. deja membru al comit. academic la 4 Septembre, instala„vea lui, de care mai sus vor birăm, se face numai lă 30 Septembre.

"lată iîn'ce mod dă s6ma despre acâstă festivitate scolară Alb. rom. în No. săii 78, din
3 Octombre 1837.
|
„Joi în 30 a trecutei luni la 7 ceasuri diminsţa, D. Rectorul, având sub a sa povățuire

-

pe D-lor' profesorii şi elevii Academiei, au mers la biserică spre a fi faţă la' serbarea le- .
turghiei, care în urmarea cererii sale, Prea S- tul nostru Inalt Archipăstor a fost orinduit a se face... .După ce S'aii înturnat în coprinsul Academiei, s'ati
s instalat D. doctorul filosofiei P.M.
Câmpeanu, îni fiinţa D. referendarulut cinstitei Epitropir şi a tuturor elevilor. După ce ati.
cerut la D-lui
urimătorele:

loco-ţiitorul

cinstite
-

Epitropii învoire
i
e de rostire, D: rectorul a cuvintat .
!
|

»D-lor elevi! acesta &ste profesor ul vostru de filosofie, pe. carele vă infățoșez, Pe lângă ,
- titlul de profesor al acestei catedre, D. dr. Câmpeanu unesce și acela de censor al studii„lor, prin care se face mai inalt.la grad peste colegii săi, în cât pentru îndoit acest cuvint
i sunteţi datori cuvenitul respect. .
- Dar D.'d9r, Câmpeanu: are încă drituri prin: “prețiâsele însușiri asupra increderei, -. pot gice asupra dragostei, care cu atâta ingenuitate aţi infățoșat-o mie, din diua întâi .

“când ne-am văgut'în acest locaș sfințit bunelor

învățături

şi lucrărilor felurite, prin |

„care! aveţi a vă face adevăraţi creştini, cetățeni luminaţi, adecă bărbaţi imbunătăţiți. Ple-

„cările cu care se află. înzestrat profesorul vostru întru împlinirea îndatoririlor sale, sunt
"după a mea încredințare, pentru care eii răspund, -întru tâte potrivite cu ale mele.
A vă da o: temelnică învățătură, care va fi D-vâstre purure trebuitâre sâă folositâre,
|

a vă deprinde de a iubi și dea practisi virtutea ; acesta este a sa însărcinare, şi acesta
îndatorire este nedespărţită de acea de a vă învăța a lucra în tâte imprejurările, cu sfiin-

jenie plinitoră îndatoririlor vâstre către

Prinţul, părintele

patriei, şi către povățuitorii

— 366 —
sfintei vâstre religii, pentru care nici odinesră sa nu pregetați a infăţoșa pururea acel mai
adânc respect.
Ei mă întemeez, D-lor elevi, pe sinceritatea (curăţenia cugetului) fă găduiaţelor ce mi

ați dat pentru a m& încredința despre bunele vâstre plecări.
Atuncea șă fiți mai înainte încredințați de a mea cunosciință, . Prin puterea vâstră aţi
câștigat de acum a mea dragoste, şi mă măgulez, că vă este de plăcere a primi din par-

lea mea asemenea încredințare, precum de plăcerea mea este a vă o da.“
După aceste cuvinte, D. prof. Câmpeanu a răspuns în limba latină următârele:
„Prea vrednice rector al acestei Academii. Astădi mă socotese cu atâta mai norocit a
mă afla sub ale D-tale auspiţii între coleşii mei, cari întrunesc tâte ale lor puteri, ca să
pâlă spori studiile în acest Principat, în cât am avut cinstea cea însemnată de a fi chiămat la inaltul post al catedrei filosofiei, prin orinduirea cinstitei Epitropii de învăţătură

“publică, după autorisaţia P. |. Domn.
Drept aceea,

după

ce cu cădutul respect am infăţoșat

tâLă a mea cunoscinţă ]. Sale

fundatorul acestui mare așerlămâat și cinst. Epitropii, eii de asemenea vă mulțămesc penLu imbrățoșarea Și cordialitatea: cu care ați. bine-voit a păsi către a mea
profesoria filosofiei, catedră insemnătâre,

incatedruire la

care făgăduesc a o purta cu t6lă rîvn a şi sirgu-

” inţa de care sunt insuflețit, pătruns fiind de dorinţa de a insufla în cugetul tinerimei sfințenia principiilor, pe care fie-carele dintre noi, nu numai'ca or și mădular al societăţii,
ci mai mult de cât tâte, ca un creștin, trebue să aibă „drept povaţă ca a sa religie

cu amănunt

să plinescă,

Cu tote acestea se cuvine a mărturisi, că numai asemenea disposiţii din partea mea,
pole că nu ar fi îndestule întru plinirea dorințelor mele, dâca nu m'ași rezema pe a
D-vâstră ințelepciune, practisire, și ale vâstre lumini, care v' aii agonisit tâtă increderea

Augustului şef al acestui Principat, a cinst. Epitropii și a celor întâi ai săi locuitori ai
țărer.

-

Drept acea am norocirea a mă putea încrede în a vâstră bună- -voință către mine, în
hotărirea şi în mijlâcele vâstre de a vă arăta vrednie de postul atât de însemnat la carele
sunteți chiămat. In spre infiinţarea bunelor mele plecări, văd numai ajutor şi încurajare
din «a vâstrăâ parte, prin care nemerirea sarcinei mele este siguripsită.“
*

In 2 Oclombre 1837 Ludovic lurdan este numit profesor I al limbei franceză în locu

lui SI. Andrea, care ocupase provisoriii acest post şi care, dice un raport al comit.

demic, cu No. 151, către Epitropie,

„neavend

profesor. “

lată în ce mod comitetul academic
răsboiii limbei române !

aca-

cunoscința limbei românesci nu.u pote a fi

răspundea. indirect celor cari
i

făceaii și făcuseră

*

Monitorul frances publică în 1837 o descriere i ăndărâsă'a înaugurărei
Academiei
- Mihailene şi un tabel de starea învățăturei în Moldova. Acestă comunic
aţiune a gazelei
franceze încă era o apărare indirectă şi abilă a scolei române, faţă cu Rusia
şi cu agenții
acestei țări. Ves «acesta în anexă. )
*) Vedi

anexa.
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„In lulie 11 G. Asaki avu mulţămirea să facă pe chiar ilustrul muscal Demidot a constata, cât de nedrepte erai acusațiunile aduse Academiei Mihăilene.
„D. Demidof şi învățații francezi ati cercelat Academia și cabinetul nostru de Astoria
naturală și aii arătat a lor mulțămire pentru rinduiala ce ati găsil și peniru «câte-va

obi-

ecte rare ce coprinde acel cabinet.“
=
Două visite preți6se primi scolile din Iaşi în 1837, acea a lui Ioan Eliad și Aristia. Din

reluțiunile acestea ale bărbaţilor noștri, dinainte «de 1848, se stabilesce curentul politie al .
unirej Principatelor.

Iată în ce mod anunță G. Asaki visita lui Eliad și Aristia:
„D. l. Eliad de la Bucuresci, românilor cunoscut cu laudă pentru zilosul carele de demult disvaleşce intru cultura națională, a petrecut între noi câte-va dile, „puţine întru:
adevăr pentru mulțămirea * prietinilor și pentru dorinţa mirătorilor să, dar tâte minutele
_petrecerii sale ati harazit întru cercetarea aşedămintelor publice şi a persânelor, cari în
așia scurt timp ai țintit a sa luare aminte, Impreună cu D-lui se afla şi râvnitorul D.
profesor al literaturei, Aristias, traducătorul lui Saul, a luY Alfieri și al Iliadei pe limba
românescă.“ *)
Altă visilă:

|

„D. Logofătul Ioan Văcărescu a cărui nume este unit cu poesia născătore a românilor
prin numerâse compuneri lirice, după ce aii petrecut aicea la Iași câte-va dile în sinul
familiei sale și a numer oșilor săi prieteni, a plecat la Bucuresci.* )
*

i

-

.

.

S

“ Introducerea în personalul didactic al Academieia lui Maisonabe este semnalul unei
“schimbări în disciplina scolarilor, El lucrâză pentru înlăturarea “pedepsei en bătaia. In
Octombre 1838 a avut un adevărat conflict cu bătrânul profesor» Verescu și a cerut. destituirea luf, căci bătuse pa elevul Crupenski, ) Maisonabe nu isbuti înn compania lui,
căci Verescu fu susținut de colegii săi.
lată programa materiilor ce se învăță îni acest an în 2 clase gimnasiale câte erati des“chise, în 2 clase umanidre și în clasele de filosofie și de drept :
Academia

Mihăileană

Clasa 1 gimnasială
1) Principiile aritmeticei până la proporţii, 2) limba latină, 3) cronologia de la înce"putul lumii până la decăderea imperiului roman, 4). geografia Europei, 5) religia.

Clasa 1 gimnasială
1) Aritmetica rațională, de la proporții până Ja sfirşit,

2) limba latină : etimologia,

3) geografia: America, Africa și Oceania, 4%) cronologia : „de la decăderea imperiului roman
până la descoperi irea Americei, 5) religia.
|
i

Profesori: Sulgerul Paulini . și lancu Stavrat.
*) Alb. rom. No. 36 din 9 Maiu 1837.
**) Alb. rom. No, 60, din 1 August 1837,
***)

Dos.

No,

120 curent,

Arch.

Stat.

—
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Cursuri extraordinare:
Caligrafia de supleantul Parteni Antonov, mecanica populară şi desemuul liniar. de A.
Costinescu.
Clasa I de umanidre

*

_

1) Retorica, 92) cronologia : dela descoperirea Americei până la pacea de la Westfalia,
3) sintaxa lalina și analisa,
morala.
-

4); aIgehra,

„Clasa

5) geografia veche,

6) limba elină, 7) religia şi

II de umanidre

-1) Aplicația retorice, 2) mitologia, 3) istoria literaturei și versificaţia în limba românescă, 4) cronologia: de la pacea de Westfalia până în. qilele nâstre, 5) geometria teore„tică, 6) poesie latină, 7) geografia patriei (a ambelor principate), 8) sintaxa elină.
“ Profesori : N. Drăghinici, Ion Ionescu, V. Popescu și Carinos, .
Clasa, de filosofie

1) Logica, 2) metafisica, 3) estetica, 5 istoria rațională, 5) matemmaticelă.

Profesori : Doctorul P. Câmpeanu, Paharnicul Gh. Stulescu, Anton Velini.
„ Clasa de drept.

1) Inalta literatură francesă, dreptul publie şi acel privat al diverselor popâre.
Profesor : GC. Maisonabe *).
Se face o excepțiune de Epitropie'î în favârea lui Maisonabe, cât privesce limba de predare, încuviințându-se ca să nu fie limba românestă, ci limba! francesă, “sub cuvânt că:
"acest curs fiind încă noii in Europa, şi o culegere de codice a deosebitelor naţiifiind
lipărită numai în limba francesă, paradosul se va face în acâstă limbă, până. când
D.
profesor va fi format vrednici elevi de al paradosi în limba românâscă, >
-:
Ă
In urma introducer că atâtor profesori noui în Acadernie,

„Vădurăm, în sinul comitetului academic
Singurov, ete, **),
" Diatre profesorii de matematică din
Dimitrie Asaki. Epitropia cu adresa „No.
fără L6fă **),
N

mulţi din ei iati locul cum

; așia, Doctorul Maisonabe, P. Câmpeanu,

N.

1837, aflăm şi pre fiul lui G..Asaki, locotenent:
256, la numit la clasa de architectură profesor
a
x

Seminariul Veniamin continuă, mai. imbunătăţit,- sub direcțiunea lui Damaschin
Bo“Jinca. Administrat în afară de > Epitropie, despre el nu aflăm documente „mal
insemnate în
archiva acestela.

;

x)
1837;
larilor,

Vegr Albina

români
:

dăm aci, în anexă,

pe 1837, pag.. 315,

după

dosarele

vegi şi Buletinul” oficial al Moldovet

de la archiva

Statului

No.

29 şi 44

Statistica

No. 16 din
tutulor

sco-

**) In No. 75 al Alb. rom, (supliment din. 23 Sept, 1837), se publică
compunerea comitetulu!
scolar și programa materiilor ce aii a see paradosi, în scâlele
publice ale Moldovei "pe, 1837—38.
(Vegi Alb. rom, tom. pe 1835).
i
iâtă Vedi dosarul de la Arch. Stat. No. sas.
*E+%) Cond,, comitetului academic No.: Ist curent, fila 7.

309

2

“Dăm în anexă tot ce am găsit în Buletinul oficial al Moldovei pe 1837, şi în Albina _ românescă.

Despre acest an nimica,

nici o scirenu aduce

scrierea tocmai

dezpre semi-

pariii, a D-lui C. Erhiceanu : Istoricul seminariului Veniamin. (lași, 1885).

x
Relativ la scâla primară, iată informaţiunile ce putem culege pentru anul 1837: - ,
In locul trecutului. din vitța Pit. 1. Nanu, profesorul scâlei publice de la Roman,
Cinstita Epitropie arinduit împlinitor acelui post pe D. Candidatul I. Viizu *).
La 22 Noembre 1837, 1. Nanu, fost elev al seminariului Veniamin,
şenii din Piatra, deschide acolo sedlă primară cu 64 scolari ”,

„_

Festivităţile de peste an ale sedlelor din Moldova,

indemnat de oră-

ne dati ocasiune, multe din ele, să

conslatăm mersul cuiturei.

„In Februarie 8 până la 15, conforra $ 130 din regulament, se ţin examenee publice,
““anunjţate prin următorul avis publicat în Alb. rom. No. 91 din 7 Februarie:
«In urmarea reglementului scolastic, $ 130, având a se face examenele publice ale se- .

mestrului âatâiti, Cinst. Epitropie, prin resoluție asupra raportului comitetului academic,
aii hotărit a se începe. acele examene Luni, 8 Februarie, urmând în 9, 10, 11, 12, 13
şi 15 în tâte dilele, de la 8 dimineţa până la 19, și de la 3 până la 5 cesuri sera, anume
după programa

întru acesta alcătuită

pentru deosebite

clasuri și obiecturi

ordinare

și .

| extraordinare. Drept aceea, toţi cunoscătorii şi doritorii învățăturilor sunt poftiţi a fi
" faţă la acâstă cercetare.
Examenele scolilor ţinutale se vor face pe la închierea acestel luni, în gilele hotărite
de D-lor inspectori! acelor sc6le şi subt a lor Presidenţie. >

„Alb. rom. No. 53 dia 8 Iulie, anunţă examenele urmate pentru . examenele de vEră și
serbarea examenului general pe giua de 10. Iulie.
Examenele speciale ale claselor începătâre, acelor gimnasiale şi acelor umanire, precum:
şi ale obiectelor extraordinare fâcendu-se in public, de la 28 Iunie până în 6 acurgătsrei,
- Epitropia învățăturilor aii hotărit, ca solenitaua unui examen general să se facă Sâm- -

.

|

bătă, în 10 Iulie, la 9 câsuri dirineţa. »

1837, lunie 24, Alb. rom. No. 49.

«Asupra raportului comitetului academic, întemeiat pe aședămentul învățăturilor publice, Cinstita Epitropie a rinduit a se începe în-lași examenele speciale a clasurilor. publice,

pentru semestrul curgătoriii,

Luni, în 28 Iunie,

la 6 Julie, în tote”

urmând până

dilele de la S până la 12 dimineţa și de la 3 până la 6 după amiagi,

după înadinsa pro-

gimnasia și institutul învățăturei fetelor.

gramă aci alăturată, peniru clasele începătâre,

“Drept aceea, părinţii și doritorii sunt poftiţi a fi de faţă la aceste cercetări, după a cărora
cu amănuntul

închiere va urma

și solena înfăţoșare, despre care se va hotări giua.

Iar

giua examenelor pe la sedlele ținutale, se va hotări prin mijlocirea cinstiţilor inspectori.»
2

»
La scâlade fete din lași examenul

se face în 15 Julie”).

*) Vegl Alb, rom. No. 37 din 13. Maiii.
**) Dosarul No. 54 curent, arch. Statului.

7

**7) Vegi dosarul No, 18 curent, Archiva Statului,

|

,

Na

E

24

î
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lată ce spune
de fete:

Albina română No. 57, despre resultatele dobândite la examenul scâlei.-

,

-

aJoi, în 15 ale acectei luni, Sati făcut examenul public Ja insțitutul pentru învăţarea
fetelor, în ființa P. S. $. Mitropolit și a unei numerâse adunări. Numărul total al elevelor a fost de 104 fiice de boieri, “dregători și neguţitori. Deosebite trei-clasuri s'aii
cercetat despre religie, gramatică, ântâile cunosci
: aritmetica
nțe, : simplă. și cu numere .

complexe, elemente de istoria naturală.
5
a
,
|
Elevele ati infăţoșat probe de caligrafie și aii rostit: alese compuneri,
rea) deosebitelor luciuri de mână, in numărde 216 bucăţi,

o
Expoziţia (arăta-

lucrate în acestă șâse lunie,

"precum : cusături, broderii, strae, flori meșteșugite și altele, ati fost forte mulțămitâr
e.
La prilejul examenului, o tânără damă a hărăzit spre întrebuințarea' scolărițelor
7

„ «storia Sfântă» prescurtată de ca în limba romândscăși Rut, Idilu biblic, prelucrat de -

pe limba germană. Aceste două cărţi, îmbunătățindu-se de ciastila Epitropie, se vor
tipări

„spre a fi la acestă scslă de învățătură elementară ').»

-.

Comitetul academie cunoscând disposițiunile spiritului public faţă cu scdla,
făcu din
examene o ocasiune nouă de manifestare publică... -:
„Duminică, în 141 Iulie, comitetul cere Epitropiei 1.086 lei pentru cheltuelil
e de programe, invitațiuni, cărți de premii, ete. In raport semneză Gherasim Crassa, în litere.
vusesci,

-

,

.

,

“Domnitorul fis&ză generaluicul examen pe Sâmbătă, la '10 Lulie. " “Epitropia învățăturilor dă în supl. Alb. rom. No. 56 din 1837,
o dare de semă despre
examenele semestrului de vâră incepute la 16 Iunie: și terminate
la 6 Iulie. La 10 Iuliea.
fost generalnicul examen în presența Domnitorului, a ]. Cler ete.
Scolarii gim. S'aiă cercetat din religiune, Ist. S-tă și testamentul noii, din cronologie
(de la începutul lumii, până

la stingere in Franţa a ramurei Valesilor), din geografie: Europa;
din aritmelică: fracţiile şi proporţiile; din limba latină : sintaxul.
Aaa
|
„ Scolarii clasei umanidre s'aii cercetat din geografia veche (Egiptul
, Grecia, Italia și
Dacia), din matem. algebra până la equaţia gradului II, din geometr
ie până la plani-metria; din istorie : de la descoperirea Americei până în gilele nostre;
din retorică și poesie,

din limbele germană, russcă, franceză și elinâscă. La aceste,
cuvintele olintiace ale lui Demosten şi tragediile Ecuba și Medea de Euripid,
- Din desen sati vădut 28 bucăţi de architectură, 60 istorice,
6 litografii, 3 litocromă, | Să

3 zugr. de ulei, apoi.lucrări de carton şi paseri înpaiate. Tote
aceste,
adus adunărei o deplină mulțămire.
|
LL
a

gice Epitropia au
:

"Epitropia cu. ocasia serbărei scolare artă şi cărțile nu numai
scolastice, dar şi în alte

ramuri tipărite în cursul ultimului
par. Cărţi tipărite ai fost.

semestru sâi numai cât traduse și gata pentru ti-

- ?a/ Istoria naturală cu 20 stampe, de Dr.
Cehac,
+8]. Cronologia și Istoria universală in 2 tomuri
de Pach. Seulescu.

c) Elemente de matematică, partea ],
mal eraii gata, gice Epitropia : |

de Aga G. |Asaki. :Pe lângă aceste cărţi tipărite

a/ Lexicon juridic,.s6ă al pravelelor, de Căminar
Flechtenmacher.

bJ Retorica, prelucrată în limba românsâscă, inavuţ
ită cu deosebite pilde culese din re-: .
tori eleni, romani și cei noi, de Pach. Seulescu.
| „:*)- Era Ermiona, fiica lut G. Asaki; mal
târdiii D-na Quinet.

.

= 3014 —
„Drept dovadă de rivna scolarilor Epitropia îînşiră 29 de cărți și compuneri traduse de sco=
lavi din deosebite limbi în graiul patriei şi anume: de candit. Ionescu, candit. V. Scriban;
Strat,. G..

Alecu Grigoriu, Cost.

| candit. I. Albineţi, Dimitrie Grigoriu, | Dimitrie Gustea,

Iamandi, 'P. Codrescu, G. Călimănescu, M. Cerchez, cadeți D. și A. Asaki, adjunctul IL.

Stavrat, Partenie. Antonof și sulg. Paulini. D)
Vom da în notă, aci, lista Lucrărilor acestor scolari și “profesori.

i

. E

„La Februarie 1837, iată care era numărul scolarilor din lași:

..40 elevi, 60 stipsndiști, 166 elementari,, 45 norma l-a, 27 norma Il, 17 îni clas pre| gătitor, 18 gimnas sI 19 gimnas II, 15 gimnas III şi 20 în gimnas IV ; total '397.”).
*) Lucruri pregătite de scolari în 1537.
1. , Biografia filosofilor, după a lut fenelon în 2 părţi, după limba franceză.
2. Culegeri literaturei francezea lui Noel.
3. Din

Cicero:

limba

după

bătrânul,

Cato

,
'D.

:

|

|

latină,

-

îi
Cuvînt al luf Masalion, după franceza.
N6ptea şi diua Rosiel, Guiliom Tel după a lui Florian, dpi franceza.
Corneiius Xepos, viața împăraţilor, dupe limba latină,

4.
5.
6.
„7.

Amărozi Cruzoc,

3.

morală,

istorisire

i

9. "O culegere de cercări poet ce,
10. "Gramatica franceză a lui Furnie,
10. Cuvinte funerale originale, *

pentru

-

.
i

A

moldoveni.

.

|

.

candidatul

Scriban!

Traduse

de D. Ionescu
„Scriban .

12. Cuvinte pentru pacea cu aprâpele, a lut Burdalu.
13. Leonidas, stă bătălia de la Temopili.,
candidat

D.

4

Iancu

Albineţ : Igea

învăţătură “sănttăţer, pentru

sâă: universala

limba germană, a “lui Sobernhaim,

" cierăţet, “dupe

doctor,

B.

tâte

și

stările -so-

.

medic, *

istorie: şi moral, dupe limba franceză a lut Dela-Ro;.
Dimitri: Grigoriu: “Coimra
Gustea : “Istoria” marelui Alex. Macedon, dupe scriitori! răsăritului,
din limba franceză, i
Alecu Grigoriu: Descoperirea Erculanului şi a Pempeianului, tr.dusă
de

15. D.
16. D.
” 17. D.

-

olintiaticea lui Demosten, dupe. Elin&sca,

Costache Strat: Cuvinte

18..D.

limba franceză,

după

D. George Iamandi: Oglinda faptei cei bune, istorisiri morale,
cea
D. Teodor Codrescu : Hearik, sâii înturnarea a unui tânăr pe calea
elin€sca.
dupe
Euripidis,
luf.
a
tragedie
Ecuba,
“27. D Mihal Cerchez:
spre folosul
"22, D George Călimănescu : Recreaţia tinerimei, învățătura
liniar
23.. Cade tul Dimitrie Asaki: Manuul, stii povtţuirea peniru desenul
„19,

20.

24. Cadetul- Alexandru

ei,
şiearchitectură, cu figuri,

Culegerea istorisirilor romane,

Asaki:

Stilui epistolar: pentru

1. Stavrat:

Adjunctul

D.

morală.
i
dreptă, istorisire
|

tinerime,

cu

Na

pilde,

|
i
: .
26. D, Suig. Paulini: Geografia lumet vechi.
.
!
27. “Tdem: Gramatica latină pentru români.
"28. Table cronologice de D. P. Antonov.
cu limba românescă a produs şi pro-'
Lista de mai sus erau menită să dovedăscă, că scâla români
.
E
duce tine! folositori patriei,
:
arătat
aci
scolari
de
numărul
numai
FE) La examenul din Iulie aii fost examinaţi
223.
Clasele -elem. și normale de la. Trei-lerarchi, scolari
200
m
meet
ee
ie
Academ
din
âre
pregătit
„
.
19,
n
.
po..
cc...
I gimnasială
Lie
25.

.

N

ap

UI

.

,

IV

>

ame

(l-a umani6ră)

a
m

Total.

-

La limba germană învățaii
n

pe

a

francesă în 3 clase.

«

.
.

m

. .

6

|

Tâe

18

m

|

„310,

.:.

amanare

16,
a 83

ae

18, :
RR
.:
rosti
m
ia învățătarilor din Moldova 'dă sema
Epitrop
In suplimentul Albinei române: No. 56, din 1837,
anexa).

Iunie pân i la 5 Iulie acel an: regi”
„de, examenele de la 'scâlele publice de la 26
N

”
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Numărul total al scolarilor secundari este în catalâge de 429 din cari 50 elevi la Aca-

demie și 60 stipendiști la Vasiliana. . Dintre aceștia 10 ati sfârşit

mai

înainte cursul

în-

vățăturilor și anul I al filosofiei și pot fi întrebuințaţi, qice Epitropia, în deosebite posturi
a ramului de învățătură, iar 18 ati terminat, învățăturile gimnaziale şi ati să pășescă
la studiile mai inalte.
.
- Epitropia exprimă mulțămiri corpului academie pentru resultatele dobândite.
Cinstita- Epitropie a învățăturilor publice, urmsză a primi de D-lor inspectorii sedlelor
departamentale raporturi fârte mulțămitre despre examenele publice.
La Galaţi, afară de boerime ai fost faţă D-lor consulii și neguțitori străini, cari au
mărturisit cu toții a lor mulțămire pentru sporul elevilor, La Huşi, D. Spat. G. Cuza,
inspectorul scâlei și D. 1. Holban a făcut daruri pe la acei din scolari, cari prina
lor |
sirguință și moral ati fost învrednicit a primi premii din partea cinstitei Epitropii.
Comitetul academie nu se mărginesce numat la manifestațiuni de acestea, ci propune
şi măsuri represive contra „profesorilor, cari ati absentat de la 'clasă, cât şi instrucțiuni
pentru conducerea internatului în mod mai corespungător decât cum, face:
Maisonable.
Spre a ridica nivela învățăturilor, comitetul fu mai aspru decât obicinuit la
examenele

de iarnă din 1837.

.

|

|

a

Iată chestiunile care le atinge comitetul. academic la acestă ocasiune: .
Raportul comitetului către Epitropie coostatând căderea la examene
a ma! multor sco-

lari interni, gice, că provine acâsta din „nedeajunsa privighiare şi neîngrij
irea ce se aduce la îndeplinirea datoriilor, în sfârşit disciplina de cate s'ati tânguit
şi însuşi pro-

- fesoriă.€
LL
a
" Comitetul cere Epitropiei de a lua măsurile

a
cele mai de aprâpe privitâre 'către edu-

caţia elevilor „fără care personalul profesorilor nu va fi în stare
a face cu dânşii cer-

şutul spor întru învățătură.*
Ie
i
Comitetul mai denunţă Epitropiei și neregulata venire la clasă a unora
din profesori,
ceea ce face o puțină sporire cursului materiilor încredințate lor,
,
Comitetul . propune, să se aplice acestora dispozițiunea din
ofisul de la 6 lunie
1836, adecă să se“ oprâscă analogu lefii pe gilele absentate. Comitetu
l cere, ca acestă
amendă să fie îndoită, deci nu numai analogie, Pentru acesta
comitetul cere un noii ofis
și ordin către casierie : de a opri din lefile profesorilor denunțați
de comitet, că ati făcut

absenţe.:

o

Acest raport semnat de G. Asaki, maior Singurof, Veisa caminar
procuror, și G. Seu-

lescu, ne ar€tă nemulțămirea contra lui Maisonable carele

avea

ingrijirea

internatului.

Epitropia se vede că nu era tocmai de părerea acestor membri
ai comitetului, căci se
mărgineșce a pune resoluțiunea: „Să se' aducă prin anafova
la cunoscința P. [. Dom
starea examenelor scolare.“ *) :
i
|

O duidsă faptă avem de înregistrat, din 1837, Februa
rie 11. Un biet impiegat, secretarul Comit. academic, Medelnicerul Emanoil Mavrod
in, intusiasmatde răspunsurile
date
la examen, în acea di, din filologie, la profesorul
Săulescu, de stipendistul N. Ionescu

*) Dos. N,

18 curent, Arch. Stat, fila 437.
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şi admirând talentul şi sirguința acestuia; declară către Comitet, . că pe socotâla sa ufere
numitului elev o uniformă nouă de postâv.bun.
-

-G. Asaki primesce darul cu mulțămire și comunică informaţiune' despre acâsta şi Epitropieă, care ordonă, ca fapta lui Mavrodin să se facă cunoscută la întrega sceslă, pentru
îndemnarea la învățătură și a altor tineri *).
Iată statistica generală a scâlelor
Roman, clasa I elevi
»
» - ÎI norma
Total

Galaţi, clasa 1
>»
N

din Iaşi și judeţe, de la finea anului 1837
31 şi 4 fete.
383 cu fetele,
68

:

72
97.

Bârlad, clasa I. 85

.

3

„

UI

Focșani,
3

3

87
1422

clasa

1 86

norma.

»

1 29

5

„.

TI 10

75
Botoșani,
»

elevi

39

normă 91

e

NB. limba germană se preda aiaicea la 27 scolari, total 87.
Huși, elevi 43
„
norma 43
7 fete

|

Iași.

50

Auditorii filosofiei:

|

|

Vasile Popescu (Scriban) stipendist, D. Grigoriu, D. Gustea,

stipendist, G. Călimănescu, stipendist; Iancu Albineţ, stipendist, Ion Ionescu, stipendist,
D. 'Tudori; stipendist, N. Ghiorghescu, stipendist, Iancu Vasiliu, stipendist, N. Manu, sti-

“_pendist, G. Stihi, stipendist, C. Platon, stipendist.
Gimnasie clasa 1, 30; clasa II 17, (toţi stipendişti). .
„

“Il

norma

28

.

„. 1
>
36 „. - lancastrică 154
58
NB. La Vasiliana erai stipendiști
„La Academie erati elevi interni 40
I elem. 40

Scâla de fete a numărat clasa

-

„

1

; 39
„19

Adunare

537
44

totală

scolari în scâlele județene.
„la filosofie,
Li

*) Dosarul No.

18 curent, Archiva

Statului, fila 438.
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30 scolari clas. gimnasial.
64
154

„din ambele clase normale,
„:
clasului Lancastrie,

79 tete.
875 totalul populaţiunei
1837).

scolare după condica

No. 148

de la Archiva Statului. pe

In invățămcatul primar din judeţe nici oo prefacere notabilă. De sigur că profesorii de
judeţe din Moldova, fiind cu studii mai superidre

decât cei cu cari s'aii organisat scolele

primare în ț6ra muntenescă, mersul scâlelor moldave este mai asigurat.

In genere se pste observa, că în organisarea scolelor, moldovenii ati procedat mai încet
dar mai cu multă şi seri6să pregălire, .
„ Dificultatea ce a de a învinge scâlele primare din judeţe, 'vine de la împrejurarea,
că

întreținerea materială a acestor sedle era lăsată pe. comptul municipalităţilor;- Acâsta, ori
din nesuficienţă de fonduri, ori câte o-dată și din

anevoi6să mergerea propășitâre a scolei,

rea „Yoinţă,

au făcut, în multe judeţe,

i

Invăţămentul. privat începuse a fio pedică

scâlelor publice. In contra secolelor private

se tânguesc profesorii scolei din “Roman, Botoșani, Focșani
, ete. La Botoşani scolele pri-

vale nu număra mai puțin de 280 scolari *),
|
La Roman, sc6la publică în luptă cu cele private, era încurajată
de inspectorul ei
Doctor Theodori și de Episcopul Melelie. La ocasiunea examenelor
din August 1837, fac

„mari laude învățătorului Vitzu.

„«D.

DoctorA. 'Teodori,

prin al săă raport,

adresuit

luminat

şi rivnitor

inspector al scolei

către Cinslita Epitropie

publice „din Roman»

a învățăturilor, însciințeză, că la 1

August s'a făcut examenul scolar ilor îîn fiiiința DP. S. -S. Episco
pul Meletie, a boierilor și a
numeroșilor ascultători.

D. profesor Ioan Vilzu, a rostit la: acest prilej un cuvant,
și scolarii S'aii cercetat despre deosebite materii,
|
P. S. S. aii adresuit către tinerime felurite: întrebări,
cari tote s'au răspuns spre mulțămirea
P. S. S. și a:obștei.

Acest vrednic Archiereii aii rostit

apoi nn cuvânt

prin care
ati făcut cunoscută tâtă mulțămirea cuvenită Cinst,
Epilropii pentru părintescaiîngrijire
ce hărăzesce în favorul crescerei fiilor patriei, adăoge
nd încă, cum că este de a se ferici

de a avea în acest post de profesor pe un elev
al institutului naţional, - şi a căruia zilos,
şi învățătură dovedesc nemerirea mijlâcelor întreb
uințate la acel aședământ pentru înteme-

"iarea bunelor învățături, Indată după acest cuvânt,
carele s'ati ascultat cu cea rnai mare.
luare aminte,
a urmat împăr țirea

premiilor,

când

P.S. $.

au bine-voit” a încurajea

pe scolari șia le înfăţoşa asa binecuvântare, împărț
ind șşi presenturi la acei mai vrednici în*) Vegi şi No. 1 si, „Archiva Statulat,
”) Vegi fila 4 şi verso la Condica No,

1şI

curent, Archiva Statului.

|

*

ae
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tru a lor sporire: la învăţătură, D. Asesorul G. Hermeziu, a “urmat acestei pilde frumose
date de P.S. 8. și atât de nemerite pentru de a destepta emulaţia (rivna) tinerilor, *).».
“La

28 Noembre 1836, Epitropia a scris la ispravnicii de ținuturi și orășenescii agii să

dea sciință despre scâlele și pensi6nele aflătâre, cu numărul elevilor și numele învăţătorilor,
In Aprilie 1837 sub No. 6.885, ministerul din năutru comunică resultatul, care e cel
următor:

"
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Conformându-se disposiţiunilor regulamentului scolar, Eforia
din-Bucuresci dispune
ținerea de concurs pentru trimiterea în străinătate a 2 bursier
i noi, în Septembre 1837,

prin acest jurnal :

e

Si

ÎN

«După chibzuirea ce s'a facut dea se trămite cu cheltuiala
din casa scâlelor la universități, doui tineri dintre scolarii colegiului, cei mat înaintaț
i, sprea se desăvârși la învățătură și întorcându-se iarăși în patrie să fie profesori
în scâlele naționale, Eforia deschide

anume un concurs, prin care să se pâtă alege
acești doui scolari.

1. Numai scolarii cari vor fi trecut
concurs,

tte

] e
clasel

-

colegiului vor fi primiți a intra în

2. Pânăîn 15 dile după publicaţia acestei înșcii
nțări,

concurs, își vor înscrie

numele

nându-se la colegiii profesorii:

e

scolarii cari vor voi să intre în

la cancelaria Eforiei. La sfârșitul

acestor 15 dile, adu-

D-nii Simeon Marcovici, 1. Pop, G. Ioanid,
Florian Aaron, G. Hil, E. Langhilon, se vor chibzui
împreună cu D. directorul pentru obiectele de
concurs ce vor trebui să se dea scolarilor a Je lucra.
"3. Temele de concurs se vor da mat ântâiit
asupra Stilului limbei românesci, după
acesta asup
- compu
ra
nerei în limba franţuzâscă, asupra traducerei
'din limba latinâscă
„şi din cea elinescă în cea românescă ; în sfârși
t se vor da și din istoria universală câte
trei obiecte de descriere, însă 'unul din istori
a romană, altul din istoria grecilor. și altul
din istoria vîrstei de mijloc.
.
4. Trei gile se vor da concurenţilor pentru
lucrarea acelor teme, dar ca să fie incredințaţi că fieşi-care va lucra numai din mintea
sa fără ajutre de alte persâne sâă cărți,
se
vor aşega într'o salăși vor putea rămânea
acolo. lucrând sub priveghiare de la 9 câsuri
dimineța până la 2 după amiadi. Indă ce vre-u
nul din concurenți va săerși lucrarea o
„va da
în mâna D-lui director şi după ce
tâte temele se vor s&vârși înt'acest
chip se vor

(Dosarul No,

144 curent, Archiva

Statului),
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aduna iarăşi D-nii profesori și cercetând cu 'deamăriuntul acele lucrări, vor însemna graPR
dul de deosebire ce va "merita fi eşi-care.
5. D-nii profesori, vor face după aceea cercetarea fieşi-căruia , concurent și prin graiii
asupra obiectelor de învățătură ce s'ati dis mai sus.

6. In sfârșit alăturând resultatul acestei cercetări cu mijâcele și deprinderea ce va avea
fieşi-care concurent

a'și exprima ideile prin scris și prin grai, luând în băgare de semă

şi gradul ce se va arăta în atestatele lor, că aii dobândit în tâte învățăturile ce se urmeză
în colegiii, D-nii profesori vor alege doui dintre concurenți ce.se vor deosebi la acest
examen, și *i vor da în cunoscința Eforiei prin raport.
După acâsta, fiind-că pentru scolarii ce se trămit la univer sităţi străine cuu cheltuiala din.

-

casa seslelov este legiuit prin regulament, $ 246 & 213, că după săvârșirea cursului de învăţăturile ce li se vor hotări, vor fi datori a preda în “scâlele naționale acele învățături,

se va lua pentru acâsta un înscris de la scolarii ce se vor alege, prin care înscris să se
îndatoreze, sub chezășia părinților lor, că după ce va săvărși cursul învățăturilor ce i se
Vor hotări, să să întorcă iarăși în patrie și să predea acele învățături în secolele publice

în curgere de îndoiți atâția ani, câţi se va fi ținut “scolarul în străinătate cu cheltuiala .
din casa sedlelor, și pentru acestă slujbă să i se dea leafa ce va fi hotărită pentru invățătura cu care vor fi atunci însărcinați a preda. Iar deca scolarul se va abate dintr'acestă
îndatorire, să fie supuși, ori înșiși ei, s6u chezașii

lor, a întorce_ În casa sedlelor, cu do-

bânda lor, banii ce se vor cheltui cu ţinerea acelor scolari în străinătate,
Acestă întocmire se va face cunoscută acelor cari vor dori să intre în numărul concu-

..

„renţilor pentru alegerea acelora ce: sunt a se trimite la universităţi străine cu cheltuiala

o
din casa scâlelor.
' Alexandr u Fr ilipescu, Ştefan, Bălăceanu,

|
o
Da
„ Stivbeizi, N, Picoto, P. Poenaru.

No. 449. — Anul 1837, Septembre 18. :

*

Tată care era situaţiunea celor 6 bursieri Moldoveni la 13 Aprilie 1837.

. din atestaturile cari ati câștigat la universitate și institutul politechnic urPa
"--m6ză, că D- -nii candidați Th. Stamati, Anton. Velini și Anastase Fătu, ascultători filoso-

fiei, a “învăţat şi aut căpătat eminenţia: din roatemâtică, ilosofie; fizică, istoria filosofiei și
:
filosofia morală. '
la| institutul politehnic: deseianul, matern,
sirguinţă
cu
învățat
a
Costinescu
D. Alex.
,

.

„'elem, și înaltă, fizica și architetura.

D. C. Zefirescu, la institutul politechnic : chimia specială, chiria technică, legea cam-. |
biei şi a negoțului, cunoscința mărfurilor.
D. Leon Filipescu a învățat cu sirguință la universitate: matematica elem., economia
.
rurală, botanica, mecanica întru aplicaţie către meșteșuguri și istoria naturală.

„Din

atestaturile oficiale și adeverințele D-lui Pop,

însărcinat cu inspectarea

acestor

tineri, se vedeșce că, toți fără osebire, ati împlinit sarcina pusă” asupra lor prin istrucțiile
„ cinstitei epitropii din lunie 1834, adică că D-nii Stamati, Vilini şi Fătu ai încheiat cur“sul sciinţelor filosofiei și acest dupeiurmă a și început ascultarea legilor;: iar aceşti doui
” d'intâiti, după înadinsa stăruire a direcției de aicea, ati căpătat voia guvernului a depune
doctoratul în filosofie,
numai

în Austria,

care

insă
cere

în

termen
încă

doui

este a se aduce aicea o sumă din acești

a mai

urma

alte

ani de dile. Dar

speciale
pentru că

invă&țățuri
neapărata

tineri „Spre a fi întrebuințați în slujbele

folositâre,

_

trebuință

scâlelor.

N
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şi că tot o-dată pentru decorul Academiei se cuvine să aibă titlulde doctori, când din
sus arălatele atestaturi se vedeșce cum că ati câstigat tote. sciințele cerute de facutatea
de filosofie, noi socotim, că spre a implini condiţia de mai sus, fiindși de
folos pentru intemeierea sciinţetor câştigate, că D-nii Stamate și Velini voesce ă visila
alte aședăminturi

de învățătură de prin Germania, în cât acești doui să mârgă în aceșt semestru
de vâră la

“ universitățile Bavarieişi la Heidelberg,

unde

vor putea

pune

mai

îndegiabă

docto-

vatul, (7) spre a se putea înturna aicea la încheierea lunci lui Septembre, împreună
cu D.

-" Costineşeu, carele să depună ale lui rigurâse, spre a fi îndată întrebuinț
aţi la respectivele

clasuri, D. F&tu.să urmeze legile la universitate, D. Zefiressu practisire la fabrici
şi technice aședăminturi de miniere. Jar D. Filipescu la un institut practic de agronomie
, în -

" Austria meridională, ca la 1838 acești doui dinpreună să se pătă înturna spre a
fi între-

“buinţați în respectivele lor ramuri. *)
” Epitropia a aprobat propunerea.

Ia

:

|

|

..

x

“

„Epitropia sedlelor acordă în 1837 câte 200 galbeni pe an la doui fii
ai D-nef: Ecaterina Brăescu pentru a merge la studii în țări străine, după stăruințţ
e mai de sus, dupăce

„mal ântâii refuzase bursele aceste *9..

-

-

- Pregătirile pentru noul an scolar 1837—38

mai primiîn Academie scolari nepregătiţi.

|

i

sunt. escepționale. 'De acum nu se vor

|

„Iată ce dice în acestă privință pnblicațiunea Epitropiei :

Ta

.

|

„Pentru regularisirea înv&țăturilor spre a adeveri însușimile
elevilor, dispoziţia art. 159

.

a regulamentului. sedlelor rinduesce: că tineri cari. aii drit a fi primiţi
în numărul de : .
elevi sâi stipendiști la institut, afară de semnele cerute, trebue mai
inainte să înfăţișeze

„o adeverinţă a inspecției
cum

că ati petrecut 'cu

laudă

cursul

normal în public, sâii în

- privat, sii să se supue examenului înaintea comitetuluide profesori
. Pentru de a înlesai
pe tinerimea doritore de învățătură, la 1835, epoca îinființărei
institutului academic,
- Epitropia a fost așegat acolo provisornicși anume pe 2 ani, un:
clas pregătitor; acuma

încheind și acel termen, Epitropia statornicesce în întregă lucrare
legiuirea-art. 159, în:

cât în viitorime nici un scolar nu se va primi Ja loc vacant în număr
de elev, sâii stipen-:

dist, de nu va: împlini mai întăi legiuirea ma! sus insemna
tă & -*")

|

Scâlele se deschid Ia 15 Septempre după un noii plan publicat
de Epitropia învățăturilor publice apres-coup,în Septembre 23, prin supl. Alb. rom.
No. 75.

Iată acestă publicaţinne:
«Epitropia

Dă

învățăturilor publice

Ia
în, principatul Moldovei

Potrivit cu. dorința Epitropiei şi cu țintirea legiuirilor Reglem.
scolastic, cerând sporul.
învățăturei elevilor, ca, pre lângă clasele normale, gimnasiale
și umanidre, orgânisate până
*) Dos,“No. 166 fil
199 a.
Arch.

Stat, şi dos. "No,

330,

Pa

**) In 1837 Pahar. Ecaserina- Braescu ceruse la sfatul adminis
, în Iulie, să i se dea câte 200 galb.
la 2 fil at săi, ca să studieze în Austria. Sfatul “aprobă
, dar Epitrop

ia respinge,cu adresa din Au:
- gust 1837, către postelnicie; dicând, că casa seâlelor
nare de unde plăti asemenea burse, că d'abia
„pste plăti lefile şi spesele bursierilor str din străini
tate şi că arc nevole de bani ca să aducă 4
profesori noul din sirtinătate,
|
e
.
:

***) Alb. rom. No. 68 din 29 August IS3

e.

.
.
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acurna, să se înființeze şi mai inainte clasuri de sciinţa facultăţilor, Epitropia, după inaltă:
a celor întâe> universităţi a:
1
_încuviințăre, n'a pregetat a aduce și alți profesori, mădulari

|

Europei, pentru catedrele inaltelor objecturi.

- Pre lângă acesta; atât în privirea cr uțărei casei scâlelor, cât și în "privirea unei mai
statornicit în chipul următor şi după îna- .
simple administrații din lăutru, acest vam s'a

-.dinse.disposiții a Reglementului acaderhic.
'D. Aga G. Asahi.
academie,
Referendar al Epitropiel și al ei loco-ţiitori în comitetul
a
Comi tet
Maisonable.
dr.
Prezident : rector academiei, profesor legislației, D.
Profesor de filosofie şi censor D. dr. Petru M. Câmpeanu,
D. Maior Singurov întâiă profesor de inginerie,

proteză filosofiei şi de istorie, inspector scâlelor nor male şi secretar al comitetălut, ; |
.
Pach. G. Săulescu.

-D. T. Stamati profesor de fizică şi de inalta maternatică.
„Afară de aceştia sunt faţă la seanţe: „D. spat. |.„Case, casier şiD. Camin, Procuror, Costin
Veisa.

Acest așegământ de administraţie din năuteu scâlelor „sub nume de comitet. al Aca-

, trebile ra-.
demiei, iîntrunindu-se în regulate sesii, va cârmui după legiurile statornicite
”
Epitr opiei.
-mului de învățătură, care în casuri extraordinare vor cere hotărirea
“PROGRAMA

a

ai

Materiilor! ce

se

în. scolile publice

anul seolastie

-pe

|

paradosi

Moldovei,

1837 —38

|

coprânsul Academiei

m

ale

p. doctorul. Aeisonable propune înalta literatură franceză,

legea panică şi legislația

Sa

pr ivată a osebitelor popâre.
|

or.
“Acest dupe urmă curs fiind încă noii în Europa şi o culegere de codice a deosebitel

până
naţii fiind tipărită numai în limba franceză, paradosul se va face în acestă limbă,
.
românescă
limba
i
în
paradosi
când D. profesor va” fi informat vrrednici elevi de al putea
F
E

n

.

iloso
|

f ia

,
i

Anul IL.

-

- .

:

D-nii Dr. Petru Câmpeanu, Pach. Geor ge Săulescu, Anton Velini:
Logica, metafisica, estetica, istoria, gramatica, înalta matematică.

Umanisre

Profesori: D.. Draghinici, D. Jonesow, Popescu și Carinos,

Da

EA

Clasui

|

versificaţia îîn
a] Aplicația retorieci şi disposiţia, v) mitologia, €) istoria literaturel şi
c/ limba lanostre,
gilele
în
până.
limba românescă, d/ cronologia, de la pacea Vestfalica

limber. ele:
tină: prosodie şi versificaţie, 1 geometria, ș9, eografa patriei, h] sintaxul
a
Î.
nice și traduceri,
Ciasui

JII

la pa. a] Retorica, clocuţia și invenţia, d). cr ronologia: de la descoperirea Ammericeă până

|

—

cea Vesifalică,

380 —

c] limba latină, sintaxul ornat și analisul autorilor clasici, d/ algebra, ) -

geografia veche, fl limba elenică : începutul și etimologia

Aaa

cu traduceri.

E

Clasurile gimnasiale

. Profesori: D. Sulg. Paulini și D. Stavrat.
Clasul.

II

a] Aritmetica cu rezâne de la proporţii până la sfârșit, b/ gramatica latină, sintaxul,
c] geografia: America, Africa și Australia, d) cronologia: de la căderea împărăției romanilor până la descoperirea Americei, e) religia.
Clasul

]

| a] Aritmetica de Ia inceput, cu rezâne până la proporții, V] limba latină: etimologia, e] cronologia, de la început până În| căderea împărăției romanilor » d) geografia, Europa

- în special,

D. suplent Partenie Antoni pentru înalta caligrafie,
D. Costinescu, clasul de mecanică populară şi de desen liniar,

Clasur ile din coprinsul S-ţii Trei-Erarchi
Sf, Sa Păr. Economal Ioan Melu,. D, medel. Pelteki și D. med. Teodor Verescu. D-nii
candidați Gusti şi Stihi. - .
,
Ciasul

ir

1) Catechismul tot, cu istoria biblică, -2) aritmetica: patru specii prin numerile com- :

“plecse, fracțiile, regula

de trei practică,

3) geografia : Africa, America și Australia, 4)

sintaxul românese cu analisul și compunerea gicerilor, 5) limba latină : „ declinaţii și
tălmăciri din abecedar, 6) caligrafia.

”

.

Clasut

I:

1) Catichismul și sobor ele, 9) aritmetica cu 4 specii și numere complexe,
3) geografia
preliminară, 4) scrierea a din dietando şi elimologia românescă cu analise, citirea
latină.
EN

Clasul

imeepătoi

Loco-ţiitorul D. Gustea.
Citirea, scrierea, numărarea; sfintele rugăciuj.
„. "Tot acestea se propun și la institutul pentru învățătura fetelor, cu adăogire
de lucruri de

mână, unde sunt profesori: D-nii med. S. Botezatu întâiul: profesor,
S. S. Păr. Economu
Ioan Melu S. $. Diac. Bucur și învățătârea Elisaveta.
“a

Obiccturi i ecctr aor dinâr e

-

Limba franceză, D. Sant- -Anăres; sintaxul, D. Tisso; gramatica, D. Mal-Gou
vern6; limba

elenescă, D. Pach. Kukuli; limba germană, D. Medel. S. Botezatu
; limba rosiană,
“ Medel. Vasile Pelteki; ingineria civilă, D. Costinescu ; zugrăvitura,
D. Miler.

D.

Elevii aședaţi la institut se impărțesc în 4 secții. Capul acei întâe D, Gaspar
Naiman
„pedagog repetitor; acei al doilea D. |. Albineţ; acei al treilea D. Platon;
acel al patrulea
D. Măcărescu, Pedagog la S-ţii Tret- "Francbi, D. Simionescu, Afară
de aceşti repetitori,

!
|

— sai =
cari

nică

odinidră nu se despărţese de elevi,

un monitor,

însărcinat

de

a înlesni a lor

” privighere, este ales dintre cei mal buni ai secţiei.»
„= Noul au scolar ană scâla de fete din Iaşi lipsită de unul din cei mai importanți profesori ai sti. Politechnicul Gustav, Hoffmann, “în urma conflictului cu directorul Samoil
Botezatul, și cu alți profesori de la scâla de fete,a fost îndepărtat la data acesta *).

Dia efemer idele anului acestuia, vom inregislra. următâr ele :În Martie 1837,

-

s'a întemplat la Trei Ierarchi.o mică rebeliune a stipendiștilor,

cari

Sati opus de a merge în clus pentru că pr ofesorul ar fi certat pe un conscolar, Enacachi
Kogălniceanu, ș'apoi cu toții ati eşit din institut; neintorcându-se nici sâra, nici dirhin6ţa,;

la urma lor. n 10 Maiii 1837,
pr esentantul guvernului

comitetul scolastic,

pe lângă scoli,

împreună cu procurorul, adecă re-

cerceteză afacerea și -închee jurnal,

pedepsirea celor culpabili, -ș "anume : G. Giușcă,
Codrescu și Kogălniceanu.

propunând

G. Veleul, L. Ponici, N. Dimitriu, Th,

Epitropia hotăr&sce arestarea în scâlă pe 7 die, pe pâne și pe apă, a acelor Ga dot,
și depărtarea din scâlă a lui Kogălniceanu, iar părinții tutulor 'stipendiștilor să dea în-

chizeșluire înscris că

"i vor lăsa

întru deplina disposiţie a ocârmuirei scâlelor

la ori-ce

intemplare de neorânduială * D

«Diua numelui Domnului Sturdza s'ati serbat iîn biserica cateărală prin S--ta Leturghie
şi un 'Pe-Deum de către P. S, S. al nostru Archipăstor, în ființa[. Sele, a celor întâi
dregători al Statului civilă și militari, a D-lor Cousuli și a boierimei, cari ai întrunit a
|

lor rugă

cu ale înaltului

Cleros,

pentru

sănățatea

Augustului

Domnitor şi feri icirea

re.
După acesta aii urmat presentație la curte, '

„ Indată ce înaltul Cleros și D-lor miniștrii au înfăţoşat : a jor urări, ” Epitropia invăţăturilor publice și D-lui Rectorul, cu corposul Academic, ati avut cinste a înfăţoșa tributul
respectului lor, și [. Sa, prin cuvinte bine voitâre ati rostit a Sa mulțămire, adăogând, că,
acest aşedăment menit a fi isvorul virtuţei, a sciinţelor şi a tutulor fericirilor patriel, >
fi pururea unul 'din cele ântei obiecturi a îngrijirilor Sale.
Un cleric al Seminariului din Socola a avut norocire a rosli un cuvânt analog cu imprejurarea ” >

G. Asaki, în numele Epitue opiei, învită cor pul didactic

să asiste înn diua de s- tul Nico-

„lae la 'Te-Deum pentru aniversarea onomastică a Impăratului Rusiei. Profesorii să fe iui
”
uniformă,
*) Dosarul No,

120 curent, Archiva Statului.

archiva Statului,
Dosarulrom,,No. No.21, 39pag.din 117,
) Alb,
„_.%*
. x)
11 Noembre
1837.

"0. măşură de mare consecință pentru Moldova,
A
pentru cultura «i, aa fost declararea. Ga- .

laţilor ded porto- -franco i îna 1837 5

Dă

Din reproducerea statului de lefi a personalului didactic,
dosarul

de la archiva Statului

totalul scâlelur din Moldova,

cu No. mb,

.

cee dăm îîn anexă;. ”) după

se pote avea sciința cea mai exacță despre

SN

-

RE

y*

După bogatul foileton de documente relative la scâlă, în 1837, să trecera acum la ul: tima parte a cercetărilor” nâstre,

relative la. diversele

manifestațiuni culturale

din ace-

“laşi an. .
A
a
i
e
„In 8 Iulie 1837, “Etoria secolelor din Muntenia, înființeză Muzeul
?
de sciinți naturale:și
de antichităţi, şi numesce director” pre profesorul de desemn Valenstein. |
lată jurnalul Eforiei:
.
e
pe
“«In colegiul S-tu Sava, aflându-se acum feluri de obiecturi de istoria năturală” și de
antichități, culese cele mai multe. dintr'acestă țeră şi dăruite de patrioţi. rivaitori de

- înaintarea învățăturilor obștesci, și chibzuind Eforia mijlâce de a aședa aceste obiecte la

.

"un loc, a le păstra in bună orenduială şi ale iomulți cu vreme, cunssce că este neapărat
_a însărcina cu acâstă ingrijire pe o persână, care să potă d:da. totă vremea trebuinci6să la )
asemenea specială îndeletnicire.“
iu
De aceea, potrivit cu deslegarea dată de înaltul guvern încă din anul trecut, Etoria, .

niumeşce pe D. Valenstein profesorul de deseron Şi conservator al museului ce se intocmesce în colegiul S-tu Sava.
Să
Îndatoririle conservatorului vor fi: .să aștde în bună orânduială şi sisternaticesce tâte
Z „obiectele ce sunt adunate şi se vor mal aduna ; să prepareze animalele, dupe cum trebu"esce, pentru a se păstra nestricate; să formeze scolari, cară Să se deprindă cu t6tă lucrarea
acestei: preparaţii; să desemneze în natura lor tâte obiectele ce se aședă in muzei, ca să

fie gata când va face trebuință a se da în. tipar; să aibă îndatorirea de a se afla în muzei
„în tâte gilele de la 10—12 cesuri înainte de amiăi,. în care vreme ocupându-se Dumnâlui de îndatoririle sele, să potă î şi museul deschis pentru ori-care va dori să privescă 2:

„+

obiectele din muzăii. Pentru acestă osebită

.
,
îndeletnicire. ce se dă D-lui. Valenstein,

ID
i se adaogă pe lingă |

1efa de lei 500, .ce are ca profesor de desemn, lei două:sute pe lună, și dintr'acestă sumă va avea aşi cumpăra Dumnălui şi instrumentele ce “i vor trebui la preparația ani- _
malelor.
Ba
.
Lefa numitului pr ofesor pentru acsstă

.

insărcinare se va socoli de la 4. Iulie, şi se va

trete regulat in statele lefilor pe fieşi-care lună.
Alexandr ur îilipescu, “Stefan Plăceaniu

|

o

Barbu Ştirbeii, N. Picolo.

A
|

No. 313. —Anul 1897, Iulie 8, Bucuresaă“, .
a

In acestași imp în care see deschide la. Buture esci un “muzeii,

|

|

|

Banul M. Ghica, Marele

=) Aşedământ pentru porto- -franco şi întreposit la , Galaţi, (Vegt splimental la No. 25 al Albi
-nei rom. din 2$ Martie 1837).
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„«Domnul Banul N. Ghica, marele vornic al celor din năutru, dimpreună cu D. Blareraberg inginerul Statului, a făcut în trecutele dile o călătorie iîn județele de lângă Olt, ca
să vagă locul cel noii, ce s'a ales, aprope de Turnu, ce este pe marginea Dunărei, spre în-

temeierea unui orâș, care în potriva de cetatea turcescă?Nicopoli va să fie schela nâstră
- comercială a Dunărei, :precum și ca să facă 6re cari cercetări archeologice asupra aflărei |
unui templu inchinat la săre, ale cărui semne se descoperiseră de curend, „aprâpe de rui-

nele așeţlământului Roman din vechia Dachie.

e

D. marchizul Châteaugiron, agentul consul general al Franciei în aceste principe, s'a
ș -

dus și D-lui, ca să fie de faţă la aceste ceri cetări.
Deosebind din acestă căl&torie interesantă grijile ce a avut de administraţia din năutru,
spre care mai cu deosebire se şi dusese D. Banul Ghica, partea cea-l-altă rămâne un epi- .zod tot-d'o-dată și pitoresc şi sciințific al acestei preămblănă, despre care vom face aci iin-:
- teresanlă arătare.
Către „partea despre amiazăă-di și răsărit, şi cu depărtare

.
mai cua două re de Caracal,

ce este un oraș nu departe de ruinele romane cu acelaș nume *) fiind urmele drumului
celui antic roman, ce "şi pr cămbla încă
i
pietrosul săti- aşternut prin câmpia roditâre a judeţului Romanați 1”) în țera românâscă mică și șerpue țiindu- se de cotișurile primitive ale

malurilor: Oltului, se allă în giua de astădi Slăveni, un sat alcătuit de curând de câte-va
case. O casă „câmpenescă, a propietarului locului şi clădită cu două caturi se înalță” albă
Şi zimbitâre, d'asupra, pe creștetul cel mai inalt al săpărilor de care vorbirăm. Vederea se
afundă în' departe în orizonul acestei câmpii deschise, și către răsărit este și maj frum6să. Aci este valea Oltului, . a acestui rii ră pede, întins, și mare şiroiit ce a săpat vârturile, cremenâse ale Carpaţilor, șşi a trecut dincâce imprăștiiudu'și, apele sale capr iviose și .
egomotâse pe un așternut mâle şi plin de nisce prejme graţiose. Mai departe sunt și alte
inălțări ale matcei acestui riii și mai abrupte, care intingendu- se in departe asupra celui-

l-alt. mal al riului, îl pun la miglloc: şi închipuesc d'a stânga intinsa brazdă a domenelor
țărei românesci cei mari. -) Intr? un cuvent locul acesta este unul din sitele familiare ale
Daciei cei vechi, ale acestui pământ bogat inzestrat de câte trele domniile naturei, ce a
-

fost atâta vreme objectul nezaţiului împăraţilor romani, şi pe urmă. biruința cea dorită şi

triumtui, reohumentul al lui Traian Daciculul.
=) Vegi No. 7 al Muzeului
logice! ale Daciel cei vechi.

Najonal
-

din 1836, la anicolui întitulat suveniri istorice, și archeoE

**) In judeţul aceasta a fost cea dintâi descalicatâre şi cele dintâiii aşegămenturi romane, unde
sa colonizat Dacia transalpină, adică țEra “românescă din giua de astăgi. Numele însuși de Ro-

maniaţi arâtă origina italică, puntru că “smănă Că
stii pâte de la Romae-nasci, norod născut, venit
„x Principatul țărei româneșsci de astădi se
desparte prin riul Oltului. Aci ne este 'vorba de

ar fi venind de
de la Roma. (C.
împarte în mare
cea dinteiă, căci

la Romana-naţio. Româna nație,
Romanat Im, Românaţ!.) ”
şi mică ţră românescă, care se
ţera romândscă mică este cuno-

scută mal cu deosebire sub numele de panatul Craiovel, ce mat. din "vechime se dicea'
Severinului, de la numele anticei cetăți: 'Severinum. (Vegt No. 4 al Muzeului.)

banatul

-
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Aprâpe' de acestă locuinţă câmpenescă, despre care am vorbit, în pâlele răpedelui poverniși al acestui peisagiti. încântător; în punctul unde Oltul vine să atingă câsta satului
despre care am vorbit, şi printr'un:unghiii sinos “și schimbă d'odată direcția, ca să se a“propie de malul din potrivă, aci dic, isbirea acestul -răpederii a descoperit de câtă-va
vreme, semnele unei petre. ce locuitorii locului numai decât o şi desgrădiră, şi care
| pricinui dărimarea în parte, ce fu urmată de a se ivi și o altă pâtră asemenea, dar ceva
mal mică, având amândoue sub forma de altare, sâii de socle cu cornișe, nisce inscripțiună

cu litere latineșci. Starea cum s'ait stricat fețele principale ale acestor grămăgi calchere,
a lăsat numai nișce urme abia însemnate şi forte întrerupte. Cu tâte aceestea se citeșce
forte lămurit, în capul acestor inscripții, asupra uneia vorbele : Solis Invicto Mithrae,
(La Milra, săre „nebiruit) și asupra alteia : “Ara soliă. „(Altar consfințit la sâre,)

Povăţuiţi-de asemenea semne, și chiar la faţa locului a acestei descoperiri, D. Banul
Ghica și tovarășii săi de călătorie, ati stătut de faţă la săparea şi cercetarea ce s'aii făcut
acestui act curios. Rezultatele sunt de un interes clasic și cu părere de răi trebue a

spune, că întârcerea cu grabă a D-lor, a fost pricina de aa nu se urma maj înainte acestă
„cercetare cu o piivighere luminată. -

Ă

In căutarea ce sati făcut s'a stos multe sfărămături din năutru unei locuinţe subterane (de sub pămâat), ale căreia pod6he fuseseră unse cu o tencuială de i ips zugrăvile în
deosebite feţe. Mai înainte, în locul âin afară al locuinţei, zăcea în cărămidile pătrate de
o mărime strașnică, ce semăna că sunt în temelile unei. porșe sâii peristil, ce slujia ca
„un fel de intrare la pomenita locuinţă. Pardos6la înăutru era asemenea cu "cărămigi.
„In trupul acestei pivniţi pustiate și acoperite cu multe-veacuri mai înainte de exploataţia nâstră, sub dărămăturile sale, s'aiă descoperit nisce bas-reliefe în marmură, cele mai
multe în bucăți despărțite, și având încă urmele ale acestei dărămături de mai inainte”; ;
bas-reliefele sunt, care mai mult, care mai puţin stricate, se înfățișâză înt'o furmă mai
pătrafă şi-se sfârșesc în partea din sus printr” o încadrare cu boită în formă de peșteră;
3

închipuirea fie-căreia este o alegorie mistică, care poftoresce pe fie-care din trânsele, Caci

este mai tot acea închipuire, înCățişând
| dânsul cu tunica și hlamida; ține pe un
» Țit în gât. Un șarpe și un câne se răped
tâvne jertta”), două figuri de marginea

un tinăr într'o cavernă, în cap
genuche un taur ce Pa doborit și
asupra. dobitocului și sâmănă că
încadrăvei sunt așezate una în

cu mitra, și pe
i-a înfipt un cuajută, ca să răspotriva alteia, și

inti”o poziţie ce însemnsză odihnă. Două din aceste bas-reliefe coprind, afară de grămada

principală, nișce adause, precum : un om înțepând un boi ce Y'a

prins de cârne,

gurna

sfințită și paserile simbolice poftorite în capul închipuirei. Dedesubt un şir de închipuiri

mitice împărțite în despărțiri neregulate în formă de peștere, din care una
coprinde un
cap de lei, alta o jertfă omenâscă, a treia niște 6meni șegând cu torţe în
î mână. Mai de-

parte se vede o cadrige (un fel de căruț cu două râte) în care sunt doui Gmeni
îmbrăţoșați, pe urmă o figură bărbăiescă strinsă și încolăcită de un șerpe;
în sfârșit tot. acest

„şerpe se vede în tâtă lungimea, ca pe d'asupra tutulor despărţirilor
acestea, un.car tras
de doui cai, două figuri într'o poziţie de rugăciune şi “in
faţa unei. pasere și a unui cap
de taur; o mică statue trunchiată de colo până dincolo și
un simulacru al lui Joe, închi„puesc atâtea fragmente singuratice ce alcătuese totul
norocitelon: rezultate a acestor” cerce-

tări. Tălmăcirea originei locuinţei subterane ce s'a aflat, precum
și a semnelor simbolice

*) D. Marchizul de Châteaugiron a recunoscut acest
simulacru a fi o jertfă.la Mitra (s€ă s6re)
după cum câțI-va vechi antic ari și anume părintele
Bernard de Montfocon ai reprodus în gravurile lor tipul acestet jertfe,

|
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ce o păstrăm pentru al doilea

ce se vid, alcătuesc o disertaţie de cel nai înalt interes,
" articol ce se va publica in numărul viitor.
Ia
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" Articolul II
de“ care : am vor bit în. art.

“Alăturând o foie deosebită cu închipuire” a bas-reliefelor

- 1, voim a face cunoscut isprava deosebitelor nâstie cercetări asupra acestei materii, care.
cu tote că ne lipsesce cea mai multă parte din ajutârele sciințifice

trebuinci6se la acestă

“ Tucrare, insă pot să dea tălmăcirei. nâstre rezămul cel mai aprâpe de adevăr.
Din antichitatea cea mai veche şi mai depărtată, magi religiei lu Zoroastru, în Persia,
se închina la s6re, sâii privindul ca o icână și ministru al creatorului, s&ii socotindul ca
un Dumnedei, care dă viaţă la tâtă natura, și “ slăvea sub numele de Mitras, ce însemneză iubitor, sei făcător de bine. Epitetul acesta încetul'cu incetul se făcu ca un nume
propriii al acestui deii, ale căruia jeremonii venite din străinătate, figurară câlă-va vreme
in imperiul roman, peste ruinele mitologiei grece;ct.: Cultul (sâti slujba) deului Mitra trecu

în Kapadochia şi în Grecia. Pompei în văsboiul cu piraţii 1 fâcu cunoscut în Roma, de

|

unde s'a răspândit în tâtă Italia.

„După aședămentul lui Zoroastru, care el cel dintâită alese o peșteră 1răcorită de fântâne
şi încoronată de verdeță ca să serbeze misterele. acestui geti, sărbătorile și: ţirmoniile,
religise întemeiate spre cinstea Iul: Mitras se sevârșa în gile hotărite, prin peșteri.

lată ingeni6sa tâicuire ce face episcopul d'Adria despre un monument

Mitriac” desco-

| perit într” un asemenea altar. După qisa lui „Taurul ceresc ce se află în semnele zodiacului *
în care srele (în luna lui Aprilie) începe a da dovedi de puterea sa, .este' asemenea și
simbolul lunei.: Mitras 'sub chipul unui tânăr, în cap cu -bonelul frigian și:îmbrăcat
orientaleşce şi care dobâră un taur, însemrâză puterea sorelui, când se înpotrivesce influi-

rilor lunei a se răspândi.asupra pământului ca să”l rodnicescă ; de aci iar semnul taurului este și simbol al Vinerei. Cânele' este Sirius, sc “câinele ceresc, în care plavetul
principal aste in cea mai înaltă treptă de putere. El se răpede la taur, ca să'] facă a vărsa.
gâimbelșugate influențe, ce ati drept sinâbol sângele ce curge în unde. ]eul "i-a deschis
se
şerpe
Un
rană.
din
are
* tejul cu un cuţit și z6ma dătătore de viață curge în imbelșug
al sârelui şi al
strecâră ca să lingă sângele ce curge in unde; el este simbolul cunoscut

„anului, dar mai cu deosebire emblema (eului Sabazinos, geitate a elementului

curgător

.

sii umed.

'Tâte aceste analoghiă «ată nisce relaţin

invederate cu aceleași, tipuri simbolice a frag-

ă. a mai face o altă
mentelor n6stre pământesc, ce se văd în alăturata fâie, şi nu e trebuinț
„ tâlcuire,

ma De d

dp...

t

Săveni era
Putem dar cu indrăznelă să arătăm, că rămășițele subterane descoperite la
a bas-recăpelenia
o parte din templul închinat.la misterele sârelui ; că inchipuirea de

e sub numele Şi
liefelor n6stre, este înfățișarea acoperită a însăși acestey, stele și cunoscut
închipuirea acâsla,
„forma deului?Mitras; că incadrarea. cocârjilă cu care se vede ocolită

că acele două petre cu in-* însemneză peştera, sii templul subteran 'ce “i era consfințit;
în sfârşit tâte petrele deocă
şi
;
votive
scripţii ce s'aii aflat în acelaşi loc aii fost altare
sebite ale acestui loc religios și mistic, despre care am dat aci o desăvârșită descriere
„sunt atâtea înfățișeri simbolice ce ait relații cu ţirmoniile. mitriace.
Cele două fiwuri asemenea

ce se văd stând la mărginile acestor două

monumente,

fie-

sunt emblemele lui Lucare țiind. câte o torță, din care una este răsturnată şi alta ridicată,
25

|

—
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ţifer şi Esperito, să ale gilei și nopţei, dou&
Persanul.

geniuri din

suita

obicinuită a lut Mitras

Mica statue deosebită despre care am vorbit în descoperirile nestre şi care aci se arâtă
în marginea alăturatei foi, s&mănă a aduna în sine tipul

nedespărţit a unuia

din aceste

geniuri.
Jachipuirile simbolice, inșirate in forma leului, simbolul tăriei s6relui, când ajunge
la acest semn al zodiacului; sub forma acelui om îmbrăcat ca deul Mitras, ce este gata
a înjungbhia, şi altul îngenuchiat, este un preot mitrian care cârcă pe un tânăr cu una din

cele 80 de incercări prin care trebuia să trâcă cine-va ca să fie primit în misterele lui
Mitra, și care aci este incercarea ce se numea a săbiei. Adică că acel primit este amenin-

țat prin tâte chipurile

cu ascuţitul unei

săbii ce ministrul, sâii preotul

deului "i face |

asupra tutulor părților trupului. Cele două figuri ce șed cu torţe aprinse în mână înfâ- işeză o grămadă din Gmenii întroduși în misteruri ca nisce paznici ai templului și însărcinaţi cu focul sfințit. Afară din acest coprins religios întunecus și in aer, dupe cum
se ar6tă prin lipsa încadrărei peșterei, sâă a subteranei, este Apolon, geul sârelui la 1;
regi și romani ce sta în carul săii tras cu patru cai, a căror îndreptare a capetelor ar€lă
aşia de bine cele patru părți ale lumei, sâmănă că se împărtășesce cu Mitras, ce este închipuit lângă dânsul, întocmai ca el, exercițiul roditârei sale puteri, alegorie ingeniosă, a
„două culte să credinţe solare ale acei epohe; adecă a răsăritului și a apusului, ca să
arăte, că ai un tot acela și singur început.

In sfirşit cea din urmă figură este un Laocoon, icâna al cultului lui Apolon, al căruia
el este preotul sfinţit și care coprins prin mijlocul trupului printr'un grozav şi mare șârpe,
cu o mână caută să se mântue și cu alta cere ajutorul cerului.

Corbul fiind mai cu deosebire consfințit la Mitras, pasărea închipuită pe fragmentul
deosebit, cum și ceea ce figurăză și în cele-l-alte bas-reliefe indată după arcul tras, semănă
că inchipuesc acestă pasăre simbolică.

T6te aceste scobituri (sculpture) curat romane, sunt d'un stil neingrijit, ce pote să le
'socotescă cine-va că sunt din vecul „III, când 'superstiția și despotismul băgase în tote
sufletele o sistemă de nimicie și slugărie, ce se întinse și chiar peste imaginația artiștilor,

W. de Bl. (de Blaremberg):
“Tezaurul de la Petrâsa a cărui

istorie și studiii Va făcut D.

AL Odobescu, în

monu-

mentala D-sale lucrare recentă, incă preocupă atentiunea. “bărbaţilor culţi din principate.
Alb. rom. din 1837, în Seplembre, în Supl. de la No, 74, termină o dare de scmă

despre: acest tesaur.

|

.

Şi în Moldova se fac unele săpături, de şi răi conduse, Alb. rom, No. 7 9 (7 Octombre
1837) scrie :
„Fiinţa vuinilor (surpături) a unei politii romane, aprâpe de Galaţi, s'ati insemnat acum
mai mult de cât un vâc, de învățatul Domn Dimitrie Cantemir.
Dar de atuncea imprejurările nu se părea favorisitâre unor asemenea
cercări archeologice. Numai în vâra trecută s'aii făcut dre-care căutare şi vesullatul
a îndemnat pe D.
C.. Ventura a face noui: cercări, care S'aii încununat cu o dorită

ispravă.

In 30 a trecu-
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tei luni, s'aii găsit în acele surpături un vas cu 3.700 bucăţi antice monedă
care îndată sait trimes aicea spre a îi înparte aședate la muzeul național.

de

argint,

G. Seulescu a dat mai apoi promisa descriere.

Socielatea de sciinţe naturale din lași prospera.

În Aprilie 1837 ea publica

în

Alb.

rom. No. 27, următorul avis.
„Se aduce la cunoscinţa obștei, cum că cabinetul

istoriei naturale, cu învoirea cinstitei

Epitropil a învățăturilor publice, s'aii aşegat în casele institutului, în prijma Academiei
și că în tâte duminicile este deschis, dimincţa de la 10 câsuri până la 2 după amiază-ai.“
La 13 Decembre 1837. comitetul cabinetului de istoria naturală: C. Sturdza, Dr. Cihac

și Fr. Bel, aii adresat lui Vodă o petiție cerând local stabil, propriii a inlesni desvoltarea
sporindă a cabinetului. Societatea propusese boerimei cumpărarea caselor D-lui C. Sturdza
prin o societate de acţiunari. *
| Cumpii area nu isbuti, căci nu se aflase de cât 44 subscriitori dia 100 necesari pentru
a, sa dobândi 3.000 galbeni, preţul casei. Societatea spera să pâtă instala muzeele în catul
de jns și să închirieze pe cel de sus, ca să plătâscă
cu venitul ratele imprumutului.
_ Vodă pune resoluția către sfat : „să se ia in băgare de sâmă acestă cerere și să se facă

cuvenita punere la cale spre a se statornici acest aședăment de mare cuviință și de cinste
" țărei nâstre. De care prin anaforă să Ni se aducă la cunoscință fără intârdiere.*
Scheletul
'de elefant, ajuns legendar prin sfaturile prealabilei alegeri a lui Vodă Cuza

a fost cumpărat, în parte, prin subscriere publică în 1837. Depar rtamentul trebilor din
năutru în 28 luna Maiii 1837, cu No. 10.018, răspunde societăţei de istorie naturală, la
adresa ei No. 12, că după raporturile din judeţe, numai în Bacău sati adunat 372 lei
pentru scheletul 'clefantului.
Deja în Ianuarie 1837, cabinetul de sciințe naturale se înavuţise cu mai multe daruri. *)
«Societatea Istorio-Naturală cu plăcere aduce la cunoscinţa publică, cum că aii primit
pentru Cabinet, în schimb de 6re-cari obiecturi din eră, următârele: 11. De la Francfort
55 feluri de quadrupede și paseri străine ale Europii, între care mai cu semă se deosebesce Ordithorinchus Paradoeus de la Noua Olandia (în a 5-a parte a lumii) dobitoc fârte
curios, semănând cu quadruped (patru picire) şi cu o rață. Nasua-rufa de la America de
amei, ce este un fel de urs al căruia nulreţ sunt numai furnicile.
Un lrax Capensis de la Capul bunei Speranţe ce este un fel de Blero.

2) De la Minchen Sati primit 11 feluri de quadrupede și de pasări intre cari se însemn&ză Antilupa pigmea, un fel de căpridră, care nu se face nici o dată mai mare de un mel
de 3 s&ptemâni.

3) De la Maianţa 17 feluri, între cari se află un tânăr urs de felul cel maj înalt și cel

mai sălbatec al Americei de Nord. O vulpe de Virginia (America), forte frumos exemplar. Câte-va rare feluri de lilieci

ai | Amer icei de Nord,

a căr ora aripi întinse sunt

de două

palme.
|
.
înghețată.
Marea
la
de
apatice
pasări
de
feluri
multe
Mai
din acâsta o probă că a el
avea
vor
publicul
şi
Societatea nădăjduesce ca D-lor boerii
vivnă întru lucrare urmeză sporind intru adăogirea Cabinetului.»
„*) AID,

Rom. No.

9 din 3 Ianuarie

1837.

— 388—
x

“În No. 74 al Alb. rom. din 1837, de care deja vorbirăm,

se spune despre congresul

naturaliștilor de la Freiburg, din -1838, la care va lua parte și D-nu Cihak, ca representant al societăţei Istoriei-Naturale din Iași. *)
cz.
*

In acestași an 1837, Societatea de naturaliști din Iaşi proectâză editarea unei foi sciin-țifice-practică.
|
.

Alb. rom. No. 3, din 10 Ianuarie 1837 scrie: -

|

|

«Potrivit cu scopul urzirii sale, Societatea Istorio-Naturală în Moldova, dorind a se face

folositre iconomilor şi Iucrătorilor de pământ, ati publicat programa unei gazete în limba
: românescă şi intitulată Oziris, a căreia redacţie s'ati încredințat, D-nilor Aga G. Asaki, Doc-

„torului de Cihak și D. A. L. Vinkler,

ae

Cărţile cele vestite și gazetele străine in asemenea materie, precum şi rodul cercărilor

„culese aicea în țâră, vor fi îmbelșugat isvor, de unde se va adăpa acestă fâie periodică, care
va tractarisi tote ramurile iconomiei ruraleși va publica tot-d'o-dată prețurile producturilor prin țeră, la Galaţi și Brăila, un extract. după tâte măsurile administrative care Gu- |

vernul va lua în folosul agriculturei și a comerciului, D-nii proprietarii, plătind câte un
leii pe rândul tipărit, vor putea publica în acea f6ie vindarea producturilor Jor, s&ii darea

“în posesie a moșiilor. .

IE

zu

Foea se va tipări în 4" o dată pe lună, câte 32 până la 48 feţejcu stampe litografisite.

“Preţul pe an este de 72 lei. Abonamentul se face în magasia librăriei Bell et Compagu. .
E

In anul 1837,se tipăresce cartea de versuri a lui Barbu Paris Momulenul.
murise în 1836. .
|
.
|
|
Eată tristul apel ce Eliade face pentru tipărirea versurilor lui Momulnu
: *)
- „Ră&posatul Barbu Paris Momulenul, murind

în anul trecut,

a lăsat

Autorul

o familie nume-

“râsă de mici copii neversnici, băeţi și fete, și o soție văduvă fără nici o stare, neputend să
lase nimic fiilor săi, decât un nume cinstit și câte-va poesii netipărite, sârla mai a
tuturor
ce se uită pe sine vrând să slujescă din putinţele sale altora. Văduva acestui
poet, care a
dat afară mai multe poesii ale sale, într'o vreme când nimic nu se
vedă în literatura nâstră, neavând nici. un mijloc de a'și cresce nevirstnica și numerâsa sa familie,
se artă com-

'patrioţilor săi cu sigura moștenire de la soțul săi, cu poesiile lui.
Un creștin s'a găsit şi '
cu a sa cheltuială le-a şi pus în tipar, dar "ca să se pâtă face
vre-un ajutor acestei vrednice de tstă ajutorința familii,

nu e destul să fie tipărită; trebue să se și cumpere de a-"

malori, și negoţul cărţilor până acum

nu este întins în ț&ra nâstră. Pentru care
sunt ru-.

„aţi toți câți simt că li se bate ceva în inimă, când
văd nenorocirea altuia,

că îi tremură
buza și i se imple ochii de lacrimi, când aud un, prunc că
cere pâne Ja mumă-sa, care neavend de unde să "i-o dea rădică ochii la ceriti, să alerge
spre cumpărarea și desfacerea

acestor cărți pe la cunoscuţi lor. Acest om a cântat nenorocir
ea patriei, a'veselit pe
mulţi cu poesiile sele, a fost cel d'intâiă ce a făcut
pe Români să vâqă și ei tipărite-6re*) Doctorii din Iași aii pus st bată o medali
e comemorativă a protecţiunei ce M. Sturzda a acori
dat sciinţel.
**) Curierul român No. 4 din 26 Martie 1837.
PD
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„cari poesii mai regulate, a alergat plin de bucurie
lui era deschisă la mulți săraci, casa lui a găăzduit
nedeii, copilaşii lui să fie străini în pămentul lor!
fie-care ţine câte o carte a părintelui lor, o întinde

|

ca
pe
Nu
la

„Colecţia acestor poesii coprinde următărele :
4. Omul în starea. firei și in societate.2; Patria.

să slujescă la.mii de Gmeni. - Masa
mulţi călători, şi e păcat de Dumîntind mâna, că nu sciii să cră, dar
cei ce-i aud și dice: „Ne e fome |*

3. Munţii. 4. Virtuosul,.5. P&călosul.

0; Nădejdea.7. Lacrimile. 8. Pocăinţa. 9.'Nâptea. 10. Luna. 11. Medul nopţei. 12. Qocoșul. 13. Clopotul. 14, Primăvera. 15. Tâmna. 16. Mormiîntul. 17. Fabule și altele.
Preţul cărței este 4 stanți. Doritorii se vor indrepta a se-prenumăra la D. prufesor de is-

torie F. Aaron, în Sfintul Sava; iar la județe Ja d-nii profesori ay școlelor naţionale,

Cartea până în Pasci va eși de sub tiparâ. *)

Un scriitor de merit ca Momulenu lasă după el familia in mizerie, Nu se pote dice insă .
că tuturor scriitorilor
scriitori.

li se

intemplă

aşia ceva.

Insuși Domnitorul protege pe unii din

.

„Citim în , Curierul român No. 8, din 10 Aprilie 1837:
«M. S. Prea Inălţatul nostru: Domn în cuget să incurageze talentul şi să cinstâscă ostenelile celor ce se străduese întru cultura limbei, a bine-voit a adresa către D. C. Aristia traducttorul lui Omer, următârea “epistolă, care a pricinuit o mare simţiciune in tâte du; urile inv&țaţilor, ca o pildă și frumos inceput de a-și.arunca stăpânitorii un ochiti băgător de sâmă şi la ostenelile şi producţiile duhului și talentului, pildă care până acum nu
sai arătat în analele patriei n6stre. Când un stăpânitor lea de aprâpe îngrijirea scolelor _.
și incuragerea bărbaţilor ce se ostenese a pregăti o viitorime mat ințelegătore, tot-d' a-una
a fost semn, că s'a pus în punctul cel adevărat de vedere al înaltei sale insărcinări, și a
" vădut curat adevăratele elemente ce-i tvebuese spre îndreptarea și fericirea norddelor sale,
și despre acâsta M. S. a dat dovadă îndată după suirea sa în scaun, cu cinstea ce a făcut

" profesoratului şi cu vizitarea şc6lelor, .

Cu

”

Noi, Alexandru

Dimitrie

mila! lui Dumnedeii

Domn

Ghica

a t6tă

Către D. „Constantin

- «Primind de la Domnia ta tr aducţia Rapsodie 1.a

Voevod,

țera. "românescă, |

Aristia.

Iliadii lui Omer, am văgut silinţele

şi talentul Domniei tale in acâstă frumâsă și esactă traducție, care adăogându-se pe lângă
cele-l-alte strădanii ce ai pus şi în alte îndeletniciri, iţi câştigă, Domnule, un drept de recunoscinţă din partea Dowmniei mele și a tuturor Românilor.
”

Citind acestă traducție, am vădut iar şi câtă dovadă. dai despre destoinicia limbei românesci sub pâna de artist, și mă bucur când asemenea

bărbați, cu mijloce ca ale Dumi-

tale, iși înlrebuinţeză ast-fel de frumos câsurile lor de odihnă.

:

Trimițând pe lângă acâsta o tabacheră de aur, primesce- 0 ea un semn al luărei nostre
in semă a folositrelor Dumitale osteneli.»

Da
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Vegi.anexa la acâstă. pagină.

”

Anul 1837, Aprilie 7.
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Eforia secolelor din Bucuresci dispune a se face o lucrare de o însemnătate mai deosebită. Acesta este acea prevădută prin jurnalul da la 1 Maiii 1837. Eforia hotăresce, ca o
comisiune de 5 persâne (Poenaru, Marcovici, 1. Popp, G. I6nide, F. Aaron) să traducă în
românesce dicţionarul :, „L/'Abrege du dictionnaire de I' Academie francaise“.
Jurnal

„După chibzuirea ce s'a făcut de cinstita Eforie a scâlelor,, subsemnaţii se însărcineză a
lucra un dicționar francezo-românese cu îndatoririle și condiţiile următâre:

1) Fieş-care din subsemnaţii colaboratori va lucra cel puţin căte trei fețe pe săptămână
din dicționarul cel mic al lui Macon.
2) Toţi colaboratorii să se adune câte o dată pe , seplărnână pentru revisia acestei lucrări,
3) Foile ce se vor lucra de fieş-care colaboratorii să se trâcă într'o listă însemnându-se
de la care și până la care dicere se încep și se închee foile lucrate de fie-care. Acestă listă

șnuruită cu pecetea Eforiei și iscălită de toți colaboratorii se va păstra în cancelaria scâlelor.
4) Corectura la tipărirea dicționarului va trebui să se facă iarăși

de colaboratori,

lu-

crând fie-care cu rândul câte o câlă de tipar. Iar deca vre-unul din colaboratori va lipsi
din vendul săă, se va împlini trebuința de acela care va reveni după dânsul. C6la de corectura cea după urmă în care ne mai găsindu-se nici măcar o greşălă seva scrie imprimatur, va trebui să se iscălâscă de acela care va fi fâcut corectura, și să se însemneze într'o
deosebită listă, ca să se scie câte câle va fi corectat fie-care colaborator. Acestă listă se va
păstra iarăși în cancelaria Eforiei, șnuruită şi iscălită, precum mai sus S'ati dis, și pentru

cea-l-altă listă de traducere.
5) Dicţionarul să se tipărescă cu cheltuială din casa scâlelor în trek miiil exemplare ;FI
după aceea, făcându-se socotâlă de costul tipărirei și al legăturei, precum și de plata co-.
misionului vingărei, să se hotărescă pentru vingar ea acelui dicționar, un preț ast-fel, în
cât din vindarea a una mie exemplare, să se despăgubăscă casa sc6lelor de tâte cheltuelile şi apoi după ce se va vinde acâstă una mie exemplare cele-l-alte dou mil se vor vinde iavăși sub îngrijirea cinstitei Eforii în folosul colaboratorilor, îngrijindu-se că la fie-care

adunare de lei două mii să se împarţă acestă sumă după analogul ce se se va cuveni fie-

căruia, adecă se va socoti ela tălmăcită și cola corectată deopotrivă, și se va

da parte de.

beneficii fie-cărui colaborator proporţionat cu numărul câlelor'ce va fi tălmăcit și va fi corectat fie-care din subsemnații colaboratori.»
| Ion Popp. 6. I6nid. Simion Marcovici. I?, Aaron. Petrache Poenăru.

N

«Lucrarea acâsta fiind forte folositâre peutru înlesnivea traducerilor. îri limba româ=
nescă, se primesce cu mulțămire propunerea ce se face într'acâsta și se întăresce de către
|
Eforie, spre a se urma întocmai.»
:
Alexandru Fi ilipescu, Stefan Bălăcenu, Barbu Știrbeiti, N.
Picolu,
|
Anul 18337, Maiu 1. Bucuresc.
_ALtă lucrare proiectată de Eforie, |prin jurnalul 'săă de la 31 Iulie,
dispune

a se da o

medalie de aur la acea persână, care va traduce atlasul lui Besaf (2 în românesc
e, Cu acâslă lucrare însărcinâză apoi pe D. Iosif Genilie, pr ofesor de Geografie.
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Epitropia învățăturilor publice din Moldova se ocupă şi ea de cărțile didactice. Se tipăpăresc mai multe cărți sub patronagiul ei.
Profesorul gimnasial Paulini a tradus și prelucrat gr amatica româno-latină, pair tea ctiinologică, după o programă germano-latină utilisată în scâlele austriace.

Profesorul N. Drăghiniei a tipărit 300 exemplare din' abecedarul latin, după porunca
Epitropiel.

_

"Popescu Scriban, în 28 Decembre 1837, propune Epitropiei tipărirea cărţei: „Intâile cu-

noscînţi“ cu text frances; asemenea gramatica de Fournier; asemenea Ambroise Crusoc,
carte morală; asemenea Mârtea luă Socrate, dramă ; asemenea Prescurtare a geografici
vechi a Daciei, a Aoldovei şi a ţărei Românesci.
Epitropia aprobă tipărirea acestei din urmă, dar Asaky, conformându-se vegulamentului scolar, în 12 Ianuarie 1838, cu adresa No. 8, trimite cartea în prealabila cercetare a

unei comisii ce o va numi comitetul academic. Acesta, în Februarie 1838, raporteză cu No.
7, Epitropiei, că: „după insărcinarea pusă asupra iscăliților de a lua în revisie căr ticica al„cătuită de D-lui Pitarul V. Popescu, intitulată „Scurtă privire a geografiei Daciei, a Moldovei și a ţărei românesci“,

și neaflând intr'insa nimic în potriva religiei, guvernului şi a

moralului, se aprobăză de către iscăliții a se du în tipar, spre folosul public“. ”)

Curi6să cercetare didactică ! Comisiunea este preocupată în acestă critică didactică de
volul de censură,în loc de a judeca lucrarea din respect didactic și sciințifiic. (Dosarul No.
21 curent Archiva Statului).

G. Seulescu, la lunie 1, 1837, conform decretului Epitropiei de la 1836, dice el, „alcătuind şi paradosind o prescurtare de cronologie şi istorie universală pentru clasele gim-

nasiale“, cere tipărirea ei dupe resoluţiunea! Epitropiei din 15 Septembre 1836. Epi.
tropia aprobă.
Referendarul G. Asaki, la 14 Aprilie 1837, raporteză Epitropiei, că „D. Ion Ionescu, ca"rele din îngrijirea cinstitei Epitropil a ajuns în stare de a putea fi folositor ramului înv&țăturilor, pentru care se află şi candidat la catedra filologiei românesci,“ a tradus acum

din franțuzesce «viețele filosofilor de Fendlon». Asaki propune tipărirea acestei cărți cu

cheltuiala casei se6lelor în folosul alcătuitorului, cunform art. 229
lastic de la 1835. (Dosar No. 21, Arh. Statului, pag. 115).

şi 230 din reg. sco-

Prin jurnatul de la 28 Martie 1837, comitetul academie aprobă tipărirea cărței de „Istorie naturală de Derul și cavaler Cihak“. Cartea find deja tipărilă de chiar autorii, cu
"multă ostenslă și cheltuslă, comitetul propune a î-se-da' o'remuneraţie

analogă

cu oste-

nâla. In raportul lor Asali și Stulescu, amintesc un fapt, că Cihak, de și a fost numit profesor de istoria naturală la Academie, cu decretul de la Septembre 1835, n'a

_ %)

In comisiune erai: Petru Câmpânu, prefesor de filosofie și censorul Academieyși G. Seulescu.
(Dosarul No. 21 curent, archiva Statului).
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ținut curss până astădi (28 Martie” 1837) „din pricină că preserivisul lecţiilor ar fi în". greuiat pe scolari“ . Epitropia iîn 2 Iunie, 1837, „spre dovada, maulţămiri iăişi spre, îndemnu şi altora“ gratifică pe autor cu 200 galbeni, ”
-

- Ia 94 August 1837, comitetul «cu jur nalul

No.

205, aprobă ca opere didactice: Cate-

chismul în scurt, şi Aritmetica lut Aga Asachi, precum și Abecedarul latino- -românescii. *)

In Bucuresct vedurăr că se publică o colecţie “de traduceri din autorii străini. Despre
inaintarea acestor colecții, publică «Curierul român» în 1837 următorul avis:
«Pină acum din colecția autorilor, ati eșit cele următâre: A-iti, Saul din Alfieri, 2-lea.

Corsarul din Biron, 3-lea. „Lara, idem, 4-lea,a. Rapsodia întâia din Omer, 5-lea şi 6-lea. Ma-,

ria "Tudor, din Victor Hugo.
|
* «Subt tipar sunt: Rapsodia II din linda lu Omer; Gilbtas, și Nuoa Eloiza,
'Traduse și așteptând tescuri vacante: Angelo, din Victor Hugo, de D. c. Negrutzi,

“ Cântulti întâiti din Dante, de D. C. Aristia ; Novelele lui Florian, de idem: Zaira de
LE
liad ; O poemă din Osian, de idem.
Cele ce se traduc : Dante de D. Aristia ; ler usalimul
- grutzi, Aristia și Eliad.

deliberat

a2 lui Taso - de D. NeE

«Preţul pe 24 numere sei br oşure, de la 4—5 câle, este duoi galbeni și jumătate
pe - hârtie velină, iar cei ce vor voi in. parte aceste cărți, le află de vingare până
la No..6, la
librăria D-lui Iosif Romanov. >

"Ia Martie 1837, 'apărură cărţile: acestea la- Buctresci :
„Partea a treia din ediția d'ântâii alui Lord Byron, care coprinde
- Prizonierul de ȘII„on, Lamantaţiile lui Tasso, și Beppo. Se află de v ingare la D. Iosif
Romanov, preţul este
cinci lei. ””)

.

e

„ Următsrele cărți încă sse aflati” anunţate de „Curierul român,“ in vingare,
la 1837:
„Două bileturi, comedie, traduse din Florian de D. Creţeanu ; se
află de v îndare la a-

ceeași librărie, prețul duoi lei. :
A doua broșură din Gilblas.

“ Misantropia și Pocăinţa.
_

Omer, Rapsodia, III și IV,
se află de vindare la D. Iosif Romanov, *
„Omer Rapsodia, V, VI.
„Noua Eloiza, broșura a duca.

„Lord Byron, Marino Faliero.
„Istoria țării a D-lui Aaron. Tomul III.
„Enriada, de D. Spătariul Pogor...
„Victor Hugo, Cea din urmă n6pte a unui osendi
t la morte.
*) Dosarul

No.

**) Dosarul

No.

21 arh, Statulut, pag. IS.
21, archiva Statulut paz 115.
***) Curierul român No. E din 31 Martie e
1837.

-— 398—
*

.

_G. Asaki, văjând că, la Bucuresci, acum apărea fui speciale literare, se decide să scâță
pe lângă Albina românescă, câte un supliment, cu titlul Alăuta vomâmnescă, destinat literaturei și avlei.
!

Albina românâscă, „de la MU Martie No. 20, publică insciințarea următere despre acestă
“ alecisiune:
«Luând aminte că literatura românescă ailă intre a n6stră tinerime mulți părlinitori și |
“lucrători, şi dorind a o îndemna și a o inlesni întru sporirea unei asemenea îndeletniciri,
redacția au hotărit a publica o dată pe'lună câte un supliment literal intitulat: Alăula
|
românâscă, în care se vor trece, gratis, tot felul de cuviinci6se compuneri, interesante, în .
versuri s6ii proză, pentru care D-lor autorii vor bine-voi a le adresa către redacție subt
a lor iscălitură.»»
Vom observa că publicaţiunile literare ale Alăutei românescă, sunt, în genere, mai in“ feridre decât ale gazetelor din Bucuresci şi chiar din Brașov. In acest jurnal, apărend cu

neregularitate, articole mai importante aii fost cele publicate de G. Seulescu. Alăuta românescă are totuși un merit, acela de a fine per moldoveni în cunoscinţă de mișca ea „lite“vară din cele-l-alte ţări române. .

-

Ast-fel iată în ce mod se vestesce prin fGia lui G. Asaki, aparițiunea jurnalului literar
al societăţei literare din Bucuresci, în No. Albinei românesci de la 28 Februarie 1837:
„_

«Socolim de cuviință a ţinti luarea aminte a compatrioților asupra unei interesante pu-

blicaţii,.care urmeză la Bucuresci. Acesta este un jurnal literal, tipărit cu scoposul cel fo:
”: lositor spre a înfățișa născătării literature Moldo-românesci, un mijloc de întrunire, ca un
fel de archivă, unde se vor putea depune productuiile fugitive, carele adese-ori, din pri_ cina lipsei înlesnirii autorului, rămân necunoscute, în portotoliul tinerilor: literatori. Noi

nădăjduim, cum că o asemenea intreprindere va fi primită cu-'simpatie de publicul Moldovei. Abonamentul se face în lași la D-nii Bel

et Compania.

Jurnalul se publică

în L6tă

luna, câte o caetă de 4 câle în 8, și prețul este 3 sorocoveţi pe lună.»

- Tată cum anunță G. Asaki, aparițiunea în Brașov a Foci de Duminecă şi cât de judiE
-cios indemnă spre unitatea de limbă :
- «Cu plăcere insciințăm, cum că românii din Ar del aiii căpătat asemenea o f6ie periodică

in limba națională, numită: Fie de Duminecă, menită de'a impăr tăși publicat idel iin”
teresante şi instructive (de învățătură).
și “Marin, cărora se cuvine totă lauda şi
Orghidan
R.
D-lor
făcăt'o
ai
Intreprinderea
însărcinată cu redacția acestei foi, să
învățaţilor,
mulțămirea. De dorit este, că Societatea
„pășâscă cu stilul și limba într”'o unire cu acele ce se urmâză în Principaturi, și care se cuvine a fi întemeiate pe stilul cărților bisericesci vechi tipărite, și pe dialectul acelor ro“mâni, cari ai păstrat rostirea lor mai curată, căci numai prin păzirea unei singure siste-

_me,'va putea spori literatura românilor, cari de și vorbesc deosebite dialecturi, după deosebitele provincii, in care locuesc,.dar limba literală se cade a fi una, precum

li este acea

bisericâscă. Asemenea avem spre pildă pe germani, din cari acei din Germania de jos vor-.
„bind abia pot înţelege pe cei din Austria, totuşi căr țile unora Ru altora sunt, scrise fără
deosebire, în tot'acea limbă.
Doritorii acestei foi, de care aii eșit până acum 16 numere, se pol prenumăra aicea în
“-

:

Tai, la magazia d-lui. Nicoli Georgiu. > )
*) Albina românească
|

No. 36, din 9 Maiii

1837.
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Pe când ţâra muntenescă avea de a plânge mârlea

lui Momulânu,

Moldova regreta pre

acea a lui A. IIrisoverghi, tânăr poet pe care mârleaI'a secerat înainte de vreme.
"dem

util a da în anexă

versurile lui Ilvisoverghie

Cre-

„Tinărul la pârâu4. publicate in Alăuta

românescă, din 24 Iunie. *)
9
*

Post. Manolache Drăghici represintă pe la anul acesta poesia cum o înțelegeati bătrâniă de la începutul secolului al XIX-lea. El a publicat versuri in Alăuta românâscă,
sub titlu: „Luări aminte pentru slăbiciunile omenesci*,
A
Literatura romantică câștigă mult tăiem de când societatea română pole citi de asemenea cărți în limba francesă.
In locul cărților populnre din secolii anteriori se subslitue

pe î6lă giua romanul frances.

|

”

Ia. 1837 apare Pustnicul de vicomtele Darlancourt tradusă de „nobilul P. Pruncu*.
lată în ce mod Albina românâscă anunță apariţiunea acestei cărți de puţină valore:
„Literatura românescă ati câștigat un noti adaos prin tipărirea romansului întitulat. :
Pustnicul, a lui Vicont Darlancurt, care carte s'aii prefăcut în limba nâstră de D. nobilul P. Pruncul. Acest romans, fârte interesant, va eși peste puțin la lumină în 2 tomuri,

"cu stampe, și se va afla la D-lui autorul și Ja librăria D-lui Bel et Comp. cu preț de un
galben. Asemerea carte se va putea găsi la ținut pe la D-lor profesorii seslelor departa-

mentale“.
E
,
|
!
Asemenea operă se vindea în lași la librăria Bel şi de sigur deja mai cu succes decât
„ lucrarea seri6să anunţată în acelaș număr al Albinei No. 23, din 21 Martie 1837:

„Asemenea se află la acea librărie harta generală a lumei cei vechi, spre înţelegerea is-

toriei, cu tabloii cronologie și sinoplic a întâmplărilor de căpetenie urmate de la inceputul

lumei până la cădereatimperiei romane, adecă : surparea Romei de Genzeric, la anul
476,
de la Chrs. alcătuire de D. Aga G. Asaki și întâia Gră în limba românescă tipărită;
se vinde

cu preț de 10 leiz.

|

|

In Septembre 1837, legistul și profesor Flechtenmacher anunţă publicațiunea
unei foi

juridice, care nu scim să fi reușit. Totuși este în istoria culturei
nu se cuvine a fi uitată.
-

nâstre

o încercare care

Iată apelul lui Flechtenmacher :
«Pentru publicarea unei foi juridice în limba românescă intitulaţă : Jurnal
juridic scii

"a legilor, pentru luminarea tuturor dregătorilor in -ramul

judecătoresc,

şi a persânelor

doritre a avea despre legiuire o practică sciință. Acest jurnal, carele
se va incepe de la
Ianuarie 1838, va fi prelucrat de jos iscălitul dupe cele mai bune cărți, ce
se publică in
deosebite limbi străine, şi se va tipări în t6tă
luna câ le- un caet de cinci cole, pe hârtie

„bună și cu tipar curat, în forma 80:

Preţul prenemeraţiei pe un an este 3 galbeni impărăte
sci, a se plăti înainte. Impărțirea se va face la caca jos iscălituliii, iar pe la ținuturi
prin D-lor presidenţii tribunalurilor, Drept aceea se deschide o prenumeraţie, atât aicea
la casa jos iscălitului, cât și pe
la ținuturi, unde D-lor președinții vor bine-voi
a se insăreina cu acâslă trebuinţă. *)
Com. Flechtenmacher, legist al Statului. -*) Alb. rom. No. 49,
**) Alb. rom. No. 76, din 26 Septembre

Mi
1837.
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"Nu trebue să uităm a nota în acâstă istorie bibliografică și aparițiunea Lractatului de.
«aligrafie romănescă a lui S. Neagoe profesor de caligrafie.
Romanii ati avut aprâpe aceeași icână de scrisâre inainte de deschiderea scolelor regu-

late, De atunci incâce icâna scrierii a variat' mult din causă că inv&ţătura caligrafiei, cu
modelele de scriere, ati fost diferită pentru fie-care provincie românescă. Și astădi românul ardelean

are altă icână

de scriere decât

muntânul, precum

și muntenul ălta decât

moldovânul. Constatăm acesta, pentru ca să exprimăm dorinţa reunificării icânei grafice,
căci și icâna grafică este o manifestațiune naţională. Cine nu cunâsce dintr'o mie scris6rea
unui francez, a unui engles, a unui german etc? De ce să nu fie tot ast-fel și cu scris6r ea

românului ? Iată anunciul apariţiunei caligrafiei prof. Neagoe:
„D. S. Neagoe, profesor de caligrafie și artist, după tote regulele şi inlesnirile artei,
cunoscut atât în ţera Românescă, cât şi în Ungaria,a dat afară o caligrafie românâscă, cu

tâte regulele acestei măestrii, și cu poveţile inlesnitâre începătorilor, Tablele sunt sepale
in aramă și tipărite cu cea mai mare exactitate.

„Preţul unui exemplar este, pentru cei-ce vor lua mai multe, câte 4 sfanți, iar pentru
"una sigură 10 lei.“ *)
Operele produse în cursul anului acestuia,

înmulţesc considerabil

al limbei române, așta în cât de unde până acum

fondul bibliografic

cărţile eraii numai ca un supliment de

marfă în dughenile braşovenilor, care le păstra între fierării, Didinele, perii și altă marfă
de Braşov, acum Romanov, în Bucuresci, şi in lași Bel, ai librării speciale, Nu'i vorbă, că

Bel găsea mijlocul să mai ţie pe lângă cărți de vindare şi brânză de Sviţera 1... Bel nu
deschise în 1837 propriamente o librărie de fond românesc, dar faplul că putea trăi o
- Vibrărie în Iași, fie și'cu cărţi franceze, grăesce în favârea eslinderei gustului de celire și
indirect documenteză o mai mare răspândire a luminei.
Pe lângă cărţile puse în lucrare de Eforia din Bucuresci și de Epitropia din Iași, de

cari cărți am vorbit mai sus, iată titlurile principalelor opere apărute in anul 1837.:
Biblioteca tinerilor începători, trad. Dionisie Romano, (Buzăii).

Poesii, Paris Momuleanu, (Bucuresci).
Omer, Rapsodia L-a și II-a, trad. de Aristia, (Bucuresci).

Istoria Principatului ţărei românescă, Tom. II, Aaron Florian, (Bucuresci).
Gramatică ungurescă, a lui Emerie Salci, trad. de Petru Câmpeanu, (Buda).
Descrierea, istor ico-geografică, a cetăţei Caput bovis, Gh. Săulescu, (ași).

Cronologia şi istoria universală, Gh. Stulescu. 2 volume, (Iași).
Vestitele vitejii ale lui Mihaii, Vodă, în grecesce de Neofit, iar în românesce trad.
de Theodor M. Eliad, (Bucuresci),
.
General. obicinuita Adunare la 1837.
către
Vodă,
Cuvântul lui M. Gr. Sturdza
Cronograf, adecă numărare de ani, de Dimitrie Rostoveanu, M-rea Neamţul.

Elemente de geometrie,

după Legendre,

tipăr. cu cheltuiala Eforiei scolelor din Bu-

resci.
- Elemente de matematică, partea II, G. Asaki, (ași).
Istoria naturală, ântâia 6ră în limba românescă «de Dr. medicinei” şi cavaler Cihac,
(laşi).
*) Curierul român, No, 21, din

19 Ianuarie

1837.
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“Manualul meii, car le de obște folositâre pent u economii: de casă și de câmp, (Bucu:
, resci),

Aprodul Purice, anecdot istoric de C.. Negruzzi.

- Noul Erotoerit, în versuri, Anton Pan, (Sibii).
Angelo, tiranul Padovei, de Victor Hugo, trad. C. Negruzzi, (Bucuresci).
Regulul, tragedie in 5 acte, trad. ]. Văcărescu, (Bucuresci)..
Apele metalice din România: Mar 6, Dr. Stefan Episcupescu, (Buzăii),.
Poetice cercăr i, anonim, (Bucuresct).

Cuvinte bisericesci ale Sfinţilor Atanasie, Vasile şii on, de Enache Papasolu. (Butii)
Regulamentul organic al Moldovei, (lași). |
ie
.
Maria Tudor, de' Victor Hugo, trad. C. Negr uzzi, (lași).
Corsărul, Lara, Strigoiul, Ghiaurul, luarea Corintului, de Lord Byron, traducere de

1. Eliade, (Bucuresci),

-

- Pravilă comercială din limba germană, trad. Em. lon Nechifor, (Brașov).
Pusnicul de Viconiele d'Alencourt, trad. de Pavel Pruncu, partea N, (laşi).
- O mie şi una de nopţi, tomul 5 și 6, trad. 1. Barac, (Brașov).
" Didahie, săi cuvinte de invățătură de Ilie Miniat, trad. Mitrop. Veniamin, (lași )
„ Gramatica română, ediție nouă, |. Pop, (Bucuresci).
„Privighiarea ostaşuluă vomân, Gh. Asaki, (lași).

“Car le ce se numesce Ideia, sciința celui ce adevărat se pocăesce, de Mitropolitul
?
Venia-

min, (Braşov).

.

:

a Tiganii, poemă de Puschin, trad. A Donici, Bucuresci.
„Antonie, dramă de Dumas, trad. A Grisoverghi, (Bucuresci), .
Panachidă şi Litia mică, (lași).
„Asupra tr aducţiei lui Omer, Eliade, (Bucuresei,
Bucovnă, (Sibin.
Almanahul Statului pe 1837, de Carcaleki, (Bucuresci).
Poile Duminicei, de o societate de învăţaţi, (Braşov).
Lamel, şi Zila, 'Th. Paladi, (lași).
Plăcerea, simţirei, Dimitrie Balet, (lași).

Acatistier- Episc., Kesarie, (Buzăă).

Ciaslov, idem, idem.
Praştia asupra evreilor şi eresul lipovenilor,

(M-rea Neamţu). -

Gil Blas de Sentilanne, tom. 1 şi 1], Le Sage, trad. Sim. Marcovici, (Bucuresc)).

Economia rurală şi domestică, Manol. Drăghici, (ași).
Bucovnă, (Broșov).
" Creştinirea unuă, preot al Isidici, ediţie nous, Eliade, (Bucuresci)
,
Lapeirouse, dramă de Cotzeboue, trad. G. Asaki, (lași),

„_

Virginia, tragedie de Alfieri, trad. 1. Creţianu, (Bucuresci).
Cintece de lume, ediţia II, A. Pan, (Dueuresc)).
Cuventare scolastică,

G. Bariţi, (Braşov). .

"* Evanghelia, Episcop Chesarie (Buzăii).Două bilcte, scii amorezatal mer od, ediţie +nouă de |, Crejianu.
Curierul român, anul al 8-lea, (Bucur esci),

|

Curier de ambe sexe, partea |, Eliad, (Bucuresci).
Curiosul, Cezar Boliac, (Bucuresci).

-
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: "Cantorde avise, Carcaleki, (Bucuresci).

.

Muzău naţional, Poenaru, Aaron, Marcovici, (Bucuresci),
Gazeta de Transilvania, Bariţi, (Braşov),
Foia pentru minte, Bariţi, (Brașov).

Buletinul oficial, al ţărei românesci, (Bucuresci).
Buletinul oficial, idem al Moldovei (lași)..
Albina românescă, anul al 8-lea, (lași). |
Vestitorul bisericesc, ? 9
Harta postelor și carantinelor românesci, Pleşoianu, ete.

-

In “Moldova, censura continuă. a face dificultăți incepătorilor scriitori. Cu totă aspri-.
mea neîndurată a fârfecilor ei, cartea română se inmulţesce. Când într'o limbă se pote
ceti scrieri ca: cAprodul purice» al lui Negruzzi, ca lucrările lui Antoo Pan, poesiile lui Momuleanu Paris, şi numerâsele lucrări de tot genul ale lui 1. Eliade, acea limbă nu mai
are de ase teme de pedicile censurej. Cugetarea a aflat formele în care pote a se îmbrăca
şi a existe de plină în ciuda censurej. Numai satira și pamiletul polihc nu pol incă alla

“mijloc de a fi tipărite in Principate. in lași și Bucuresci, găsesce loc de repro-

Tot ce nu se pâte de altmintrelea imprima

ducțiune în gazetele din Bra >,

Aroiesurat «cu sporirea: cărților romnânesci, se inavuţesc și bibliotecile” din lași, Bucuîn| resci şi Craiova: In Bucuresci colecțiunea de cărţi 'de la St.: Sava este deja așia'de

semnată, că Eforia numesce conservator și bibliotecar alex, în anul 1837, pe profesorul
Joanid.-

o.

la lași
Artele nu rămân nici ele îndărătul mişcărei literare. Clasa de pictură continuă
Noem4
la
suceeile
e
E impămenteni acestă artă, sub conducer ea pictori ului Schiavoni, care
bre lui Miller ”.

şi de istorie, de cu- lu 1837, Noembre 21,*) serie D. Schiavoni, zugrav ; de por treturi
.
rend sosit in acestă politie, s'a numit profesor de zugrăvâlă la Academie

La Bucuressci, Walenstein

mişcărei. picturale.

este în fruntea

Uu inceput. de pinaco-

-

Lecă se face în muzeul deschis, la St. Sava, sub dir ecţiunea luă.

La Iași, teatru
.*) Cun'lica

francez

aclimatiseză

registrature! Comitetului

**) Albina românâscă No, 92.

drama și comedia

academic

pe

1837—1838,

franceză, . şi |face cunoscut pe
No,

1 ȘI

curent, Arch,

Statului,

—
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lângă multe opere de puţină valâre și-unele din operele mai cunoscute.

Se jâcăîn iarna

anului 1836—37, Angelo, sti Tiranul de Padova, ă lui Victor Hugo.

Iată darea de sâmă ce face Albina vom. No. 6, de la 21 Ianuarie 1837

«Actorii francezi,

:

cari sporesc plăcerile cai'nevalului nostru, aii dat Vineri, în 15 fa-

nuarie, spre beneficiul D-lui Teodor,
Hugo.
,

dramul Angelo, sei Tiranul de Padoa, a lui Victor
|

Cu nu puţină plăcere s'ati vădut, în asemenea depărtare de Francia, nemerita înfăţoșare a unei compuneri atât de slăvite..
|
.
”
Nici odinidră nu s'aii presentat Ja noi o piesă cu mai plăcută muiţămire, în cât ar
fi
putut indestula și pe publicul altor capitaliy.
|
|
”
NI
D-lor Teodor, Iul, Madamile Ieni şi Lebrun, aii desvălit mult talent; adevărul
şi expresia jocului lor, adeseork ati adunat de la spectatori aplauzuri generale și
agonisite.»

„Împreună cu trupa franceză, ca și la Bucuresci,
«Marţi, în 2 Februarie,

s'aii jucat Ja teatru

jâcă une-ori diletanți

în beneficiul

în românesce.

D. Valeri, vodevilele : Bu-

“fonul Prințului și Balul lucrătorilor. Din deosebită priință pentru acest artist
favorit, duoi tineri nobili aă jucat în limba românescă pe Actorul făr de voie, acești diletanți
asemenea și benefițiantu, s'aii primit cu aplauzuri de către a numerâsă
adunare.» *)

Pe la începutul anului 1837, G. Asaki se ocupă cu fundațiunea unei
societăți filarmonice-dramatice, după exemplul celei. din Bucuresci.
|
Da
Albina românescă No. 13 din 14 Februarie, anunță ast-fel r&ușita întrepr
indererlui
:

G. Asali și neîntârdiata' deschiderea teatrului naţional :

|

„O societate de boeri, doritori de musică
ati informat
, prin” midlocirea subserierii, un
conservator filarmonic-dramatic, unde gratis (fără plată) se înveță
musica vocală și declamația în limba patriej.
E
,

Directorii conservatorului s'ati ales D-hii Vorn. Stefan Catargiu
, Aga Asaki și D. Spătar Vas. Alexandri, carele s'aii însărcinat a fi și casier al acestui conserva
tor, aședat în o

casă particulară aprâpe de Sf. Ilie.
D. Paulo Cervati, tenor, artist insemnat și D. Cună aii început lecţiile de la 15
Noem-'
bre trecut, iar un mădular al societăţii s'aă însărcinat cu paradosirea declamaţie
i. Doutspre-dece dame și tinere învaţă de 4ori pe săptămână dimineța, iar 16 tineri dupe
megă-di.
Spre a înfățișa elevilor un prilegiii de a se practisi, direcţia ati pus a se pregăli
câte-va
piese, cari se vor representa drept cercare la teatru, încă, precum ni fac a
nădăjdui, în
curgerea acestui carneval.

,

-

a

E

Acest aşeăment pâte inriuri întrun chip. forte favorisitor, asupra desvălirii
talentelor

musicale și informarea unui teatru național,

ce este adevărata scâlă a moralului

Și îsvo-

rul plăcerilor nevinovate. *
Dosarul No. 212 din archiva statului, coprinde documinte despre fundaţi
unea teatrului
din-lași în anii aceștia.
In 23 Februarie 1837, se întemplă inaugurarea teatrului românes
c din Iași, cu titlu
„teatru varietăţilore..G. Asaki scrie pentru acestă ocâsiune un
prolog pe care'l dăm în
anexă, după gazeta literară, din 1838 (pag. 153, No.
20). *)
*) Albina românescă

No. 10, din 4 Februarie,

„*) VeQl anexa de la acestă pagină. Acolo aducem
şi darea de smă intusiastici a primel representaţiu
nt cu piesele: -La Peruz şi prologul, *

:

|

.

—
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In Aprilie 1837, G. Stichi student în filosofie dă referendarului
care aduce lumini asupra mersului seâlei

G. Asaki o pelițiune

dramatice din Iaşi. Gu acest titlu

o publicăm

aci dupe Dos. No. 138, archiva Statului.
„lată o diastemă de 3 luni de când D- vestră, îndemnat de patrioticâsca rivnă, ați orânduit urzirea teatrului românesc și în numărul acelor tineri trebuitori, m'aţi orânduit şi pe
mine, care am fost următor la tâte cele poruncite de D-vâstră. Acum dupe representațiile

date, am vădut că unii din tinerii într ebuințai, pentru a lor ostenlă nu numai

că ati

primit de la D-vâstră o remuneraţie, dar li-s'aă hotărit şi 1&fă prin care să-'și pstă închi-

pui cele de trebuință. Deci și eii ca unul ce până acum am fost în rândul celor întrebuinţaţi, cu tot respectul îndrăsnesc a vă întreba de aveți scop a mă întrebuința şi mai de"parte (căci eii dorință am a vă sluji) şi a'mi hotări l&fa prin care să-mi pot înlesni cele
de nevote, căci lipsirea lor mă vor sili nu numai a părăsi conservatorul, dar şi a ruga pe :
cinstita Epitropie, că dâcă nu sunt vrednic a mă întrebuința în ramul scolastic precum pe
__cel-l-alţi ai mei colegi, apoi să Dine-voiască a-mi da atestaturile clasurilor petrecute, d'im-:
-preună cu o recomandaţie, ca potrivit cu glăsuirea reglrmentului scolastic, să fiii intrebuinţat în ramul politicesc, căci de a fi tot în lipsă, ca un neputincios (când din a proniei
milostivire sunt putincios), nu pol a suferi mai mult neertându-mă atât puterile tr upesci
cât și cele sufletesci.
”

AL D-vâstre prea plecat și supus ser,
|
George Stichi.»

A Ill-a representaţiunea elevilor Conservatorului din Iași, întemplatăla 8 Aprilie, in- troduce în scenă drama istorică : Petru Rareş de G. Aaaki.
Representaţiunea dramatică de Ja S Aprilie a fost alcătuită din 2 piese ; 1) Petru Rareșz Vodă, dramă serie în 2 acturi, imitarisită pentru scena Moldovenească, și Il) Contradanţul sei intunecimea de lună, comedie în2 acturi, asemenea siobod prelucrată de pe
cea germană prin D. Aga G. Asaki. Drama care înfăţoșază un istoric episod din epoca

1538, acea plină de fapturi și de haractir nobil a moldovenilor, se deosibea prin a ei ţin-

tire morală și patriotică. Portul cel adevărat a strămoșilor noștri, și ncmerita a elevilor

vepresentaţie, ca prin 6 magie înfăţoșind inainte ochilor o intemplare de trei vâcuri, ai
pătruns pe privitorii de nobile sentimenturi.
Iar comedia, care era adaptarisită la întunecime de lună, ce aevea urma în acea sară
in ceri, ati adus mare plăcere prin intriga cea curi6să a sugetului, (cuprindere) care de
asemenea cu nimerire s'aii representat. De şi urma o plâie mare, leatrul era plin, și
mulţimea obștei a vădit nu numai aplausurile nepregătite ce şi cererea de a se representa

acestă piesă încă odată. » (Alb. rom, No. 29, 41 April 1837).

o

Vineri în 30 April s'a făcut a patra representaţie a elevilor Conservatorului filarmonic. Drama Petru Rareş-Vodă s'ată jucat a doua 6ră, şi spectacolul S'aii încheiat prin pas-

"toreasca serbare a Armindinei (de la armentum, cuvânt latin iusemnând turmă) pe care

în
- pastorii noștrii păzesc la 4 Mai, întru aducere aminte de Palia a Romanilor, ce serbi
acestă qi aniversală de Urzirea Tomei. D. Aga Asaki,

ai compus pentru acest prilegiti o
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Idilă Moldovenescă, cu cântice şi dansuri. Profesorul conservatorului D. Paulo Cervati ati

jucat asemenea un rol, şi prin al sii rar talent, de noii aii bucurat pe publicul, carele cu .
plăcere augea limba naţională răsunând prin cele mai

armoniâse

cântice ale Italiei. Co-

rurile celea frumâse, danțul păstorilor și a păstoriţelor, tablo 'ce aii înfăţoșat, urar ea ce |
ati rostit un bătrân pentru fericirea obștei, şi o plâie de lori, ce Sai presurat piste privi-!
tori, ati făcut in acâstă seră acea mai plăcută pelr ecere, care s'aii incununat: de conglăsui- ”
târe incuviințare. > ).
|
ă
.

Intusiasmul provocât de succesele soc. filarnmonice din lași e mare. Însuși miniştrul
din lăuntru, boerul Iordache Catargiu Vel- -Logofăt, adrestză lui Asaki următârea serisâre
în urma representațiunei de la 93 Februari ie :
:
1

< lubite fiule simpatriote Archon Aga G. Asali,
- «Nimica de la mine, ce de la flopatri ia D-tale, care înzestrată seiință și cunoscinţă aduce
" roduri ce "ți invrednicesc a obștiei mulțămire,
Iscălitul, însărcinat
Și mulțămirea publică
prilej, a îmbărbăta pe
valiceșci, urzesc acelea

astăgi cu tot aceea ce pâte fi de indestulare, linişte, bună petrecere
din lăuntrul Principatului, m& cunosc dator, când aflu cel mai mic Ă
acei din simpatrioți, cari pria fapte și împăcătâre închipuiri moce pot spori o jnţeleptă civilisație, către care suntem datoria păşi.

Asemenea țintire aii avut alcătuirea Conservatorului Filarmonic, la. a căruia înlemei- |.
tori se cuvine tâtă: mulțăriliea, și a căruia rod ni s'aii Anfăţoșat înî n public prin represen-

taţia din 23. Februarie,

„Ei nu voii vorbi despre simţirile de care impreună cu tota noblesa şi “publicul m'am
î
inpărtășit îîn cursul acestei plăcute petreceri, în care întâiași dată limba patriei ati ră
sunat cu armonie pe versul musicii italiane, de la a căria maică se trage şi al nostru dia-

lect; nici voi însemna cuvintele de moral, care cu plăcere întrunite, s'aii semânat de pe |
scenă între privitori; voii mărturisi numai vredoicia idei acelui, al începutului represen-.
taţiei, rostit Prolog, în care se cuprinde oglindită dorinţa a fieșcăruia bun sinpatriot |
„Acolo am văgut pe Zina Moldovef, de închipuitul duch a sciințelor povăţuită, pășind cu
„-

Sfiire pre calea cea grea, care duce cătră locașul Muzelor; am augit vrednice de laudă rOs". tări, prin care a ei călăuz ii infăţoșa statornică fericire, câștigată prin jertie și fapte im=
bunătățite; o pr îveam ajunsă la răspintene, unde ar fi putut alege o altă cale mal ușcră,
pe care fără ostenelă ar petrece a ei viață, dar nică cum eram la îndoială despre nemerita

„ei alegere, În acestă strălucită epocă a reformii sale, Moldova - pârtă în . sinul ef obștesca
dorinţă a îimbunătățirilor în tâte ramurile, și inima "mi-ai săltat de bucurie când am vă-

dut:o înaintânduse cătră Parnas, nu numai prin

închipuita representație, ce chiar arâ

prin ai săi fii, fii însuflețiți de minunatele D-tale pilduiri, care prin stichuri, zugr ăvituri
„patriotice și vepresentaţii teatrale, cu ener gie vorbesze la tâte simțiri, | a t6te vrâste şi stări!

„ Asemenea indeletniciri,' aducătore de folosuri adevărate și laudă patriei, ca unul ce socotesc binele Moldovei acel mai inalt al meă bine, prețuindu- -le dupe tâtă măsura, mărtu-

- risese în scris-acea din partea obștei aevă vădită mulțămire, prin. îndesitul număr de pri-.
vitoni, prin a lor necurmate semne de plăcere, cât şi prin obștâsca cerere a se” mai face
în altă seră acea representațid cu care s'aii | poftorit şi covârșitâr ea, mulțămire a i privi-,

torilor.

*) Ab, roma, No. 34, 2 Mai 1837.

,
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Pre lângă acestea doresc, ca în privinţa lăudatelor D-tale îndeletniciri să te întărescă
" D-qeii cu putere şi să aibi îatru acesta vrednici urmași râvnitori.
|
Al D-tale iubitor patrioticesc părinte,

Ministrul trebilor din lăuntru, a multor Ordine Cavaler, Jord. Catargiu

Vel-Log. »

Iași, 4 Martie 1837 ”).

D. Logofătul și Cavaler GC. Conaki, prețuind lucrările Conservatorului. filarmonice ati
hărăzit casei, afară de « suma „botăr ită pentru subseriitori, şi 36 galbeni ajutorii ”)
Un anonim, străin călător, publică în Aliuta românâscă dare de semă despre iimpresiunile lui, asistând la representaţiunile teatrului român din Iaşi.
De asemenea Comisul Rasti, unul din patronii teatrului român din Bucuresci, visiteză
lașii şi se intusiasmâză şi el de succesele dobândite de tânărul conservator. Cu adresa sa din
20 Martie, arătă direcției Conservatorului filarmonie din lași, deplina mulțămire care aii simțit la representaţia dramatică, ce s'a fâcut aicea, în limba naţională, şi dorind a îndemâna
usemenea plăcută îndeletnicire, nărăzesce biblioticei acestui Conservator 17 piese dramatice
„în limba românescă, tălmăcite la Bucuresci, de pe deosebite limbi, și tipărite sub nume de

Repertoriul 'Teatrului național, care piese se representeză pe teatrul acei Capitale.

“Direcţia acestui Conservator pătrunsă de recunoscinţă, vede din asemenea împărtășire
o interesuițe a obștei românilor pentru o lucrare care va însufleți literatura naţională, și
va deschide o lăudată carieră ).>

“In Iunie 1837, G. Asaki
Albina română -No. 46:

dispune a se tipări piesele” vepresintate, și anunţă acăsta in

«Spre ă indestula cererii obștei, care cu bine-voităre

priință aă îmbrăţoșat aședămen-

tul Conservator ului filarmonie-dramatic, s'ai hotărit a publica o culegere a pieselor representate, în cât sub titlul de «Repertoriul Teatrului Românesc în Moldova» aii şi eșit acea
ânteită dramă: Laperuz, cu cântece, de D. G. Asaki. Acestă carte cu gust broșuită (legată),
se află la librăriile din Iaşi, iar pe la ținuturi pe la D-lor profesori, în preț de, 5 lei una».

In 17 Octombre 1837, a doua stagiune
esle anunţată prin acest avis :
« Direcţia

a teatrului naţional urmeză a se începe, [a
.

Conservatorului

fi armonie

«Potr iviteu scoposul înființărei acestui Conser vator, ca pentru îndemânarea unei estetice |

petreceri să se întemeieze și în Moldova muzica vocală, şi să se informeze un teatru în
„limba națională, direcţia aă pășit până acuma cu a ei lucrări, pre cât slabile sale mijlâce
aă-putut ierta, - dând despre acâsta, de la începutul anului, patru cercări dramatice,

cari s'a primit de cinstitul public. cu îngăduință vederată
*) Alb, rom, No,

20,

11

Martie

de a indemna

rivna elevilor,

1837.

-%*) Alb. rom. No. 35, 6 Martie 1837.
_***) Alb, română No. 24, "din 25 Martie 1837."
despre deschiderea
No. 13 al gazetet teatrului din Bucuresci, coprinde . duoă scrisori din Iaşt
şi Temperu(operetă)
Laperuz
piese:
ambele
că
dice,
și
teatrului de acolo. Una este lăudătâre
paremi-se
amentele, stă Vădura vicleună, ai răuşit. A duoa' scris6re atacă Conservatorul. (Scris6rea
Asaki).
Dâmna
de
ci e de C. Negruzzi ; iar muzica din Laperuz era adaptată
Despre “piesă gice, că limba

"regretă,

De

”

este

bună, dar

actori și rtii și bine (pag.

”

are

107—108).

vorbe

ca

filotimie : evlavie,

ete şi le

evgheniii,

:

26
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Având acuma a păși iar către urmarea îndatorirei sâle, direcția aduce la cunoscinț
a oh-

ştei, cum că Duminică în 47 Octombre, se vor începe representaţiile dramaticea
elevilor

Conservatorului și a unor din D-nii diletanţi, cari vor bine-voi a impreun
ă —lucra întru a-

câsta. Drept aceea D-lor subscriitorii, ce încă n'ati plătit a lor loje
sâii scaune, sunt poftiţi

a trimite la casă preţul cuvenit. Pentru că acei cari până în Sâmbăta
viitâre nu vor împlini
condiția către care însuși s'aii fost îndatorit, se vor socoti deslegați
de prenumeraţia 1o-

jelor s6ă scaunelor, care se vor da la alți doritori. Cu
acest prilej D-lor subscriitorii
vor trimite a lor bileturi la casă, spre a fi schimbate cu
alte noi, ce vor fi şi pentru cele- E

l-alte representaţii a subscrieref. ”
.
”
e
- Dificultatea de a găsi tineri cari să se destine la cariera dramatic
ă silea pe.G. Asaki să |
— distragă de la studii pre tinerii școlari.
DR
In 3 Decembre 1837, dupe stăruința lui G. Asaki Epitropi
a autorisă „pe scolarii din
clasele mai inaintate să urmeze la Consexvătoriti.
+

Teatru din Bucuresci merge şi el inainte, sei singur
, sei amestecat cu representaţiuni
franceze.In 30 August, de ditia aniversalăa Domnit
orului :
i
” «Sfatu

l orăşenesc s?a înfățişat mai

întâiii și prezidentul săti,. printr'un cuvânt, aducând
„din partea orașului urările de fericire, și tălmăcindu
-se sentimentele de credințe şi dragoste ale

orășenilor, a rugat pe M. S,, ca să bine- voiască
a pofti s&ra la teatru, unde oraşul cu a sa cheltuială, de față cu tâtă obștea
adunată, doresce a vedea, pe Prințul. săi,
şi
a-i

arăta doveţile de bucurieși de credință. *)

i

„În „Curierul român“ No. 40, din 13 Octom
bre 1837, aflăm pregătirile pentru stagiunea teatrului din iarna anuluj 1837—183
8. Precum am dis, teatru românesc păşesc
e
alăturea
cu cel frances, sub patronagiul guvernului
.

-

lată ce scrie despre acesta gisul jurnal:
A Să
«Gu încurajarea si ajutorul Prea Ivălţatului
nostru Domn, D. Eugen Ilette directorultrupei franțuzesci pornind la Paris spre a angaja
, acolo, actorii trebuincioşi pentru complectavea trupei
sale, se întârce peste puţin,: aducând
cu sine artiști vrednici și cunoscuți,
iîntre care se afla Madam Dodel, ce a fost
în cei dupe urmă trei aniîn teatrul St.
Martin,
cu .
destulă ispravă în rolele

cele d'intiit mari și de mumă nobilă; D. Buri
ce. a representat
-cu isbutire pe tatăl nobil şi rolele cele dintâ
i, mari, în teatru de la Odeon, cum şi alţi
actori, destoinici pentru haractire și bon ton,
ce ati jucat asemenea pe șcenele capitalei. D..
Hette, aduce încă cu sine un reperloriiă bogat
de piesele cele ma! însemnate şi nouă ce se.
J6că acum în Franţa și o gardershbă curată
şi potrivită, încât dupe însciinţarea sa, nădăjduim că tâtrul nostru nu va fi mai jos decât
cele d'inttiii teatre de provincie ale Franciei,
intru aceia ce se atinge
de talent și de artă,

«Pe de altă parte trupa exersală de D..Aristia
este gata a da pe Saul, cât de curând, în
limba naţională. Aceste două trupe vor forma
, dupe dorința stăpânirei, un teatru națio
nal

- despărțit în două secţii: Una românescă,

și alta franțuzăscă,:

fie-care cu directorul săi.
Trupa cea franțuzâscă va fi model de învăț
ătură, şi un îndemn de înaintare celei
românesci, şi bucăţile ce se vor vepresenta de
români se 'vor da în paralel și de francezi.
D. A„.%) Alb. rom. supl. No. 81, din
14 Octombre

**) Curierul român No. 34 din
7 Septembre

1537.

1837.

-
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_ ristia din. parte'i va pune tote silințele a da nouilor artiști de sub direcția sa lămuririle
“asupra sujetului bucății, asupra haractirului personagiilor, asupra Irumuseţei stilului, a-

- supra iconomiei șcenelor, asupra costumului şi a obiceiului vecului și va introduce pe şco-lari întru tâte frumusețile și regulele artei dramatice. Ast-tel _nu ne indoim, că sub umbrirea și ajutorul stăpânirei, teatrul național va păşi catre desăvârşire și către ajungerea la
scoposul săii, de a forma gustul, și de se: face o scolă de obiceiuri.
La 1 Decembre 1837,
mător:

se anuaţă representațiunea primă

:a piesei Saul

in modul

1ur-

„«Mercurea viitâre la 1 Decembre, scolarii de sub dicecția şi învățătura D-lui Aristia,

Vor representa în sala teatrului tragedia de la Alfieri: Saul. 'Tote îngrijirile s'aii luat spre
a se-sui pe șcenă dupe cuşiință acestă vestită bucată dramatică. Declamaţia potrivită cu

„acel vc profetic; costumul sii îmbrăcămintea dupe rolul fie-căruia, și dupe locul și v&cul în care se socotesce şcena ; deslușirile religiose şi literale ale poesiei sfinţite ; nimic nu .
“Sa uitat spre a putea a se arăta pe șcena românescă acest fel clasic, religios. Osteneli, .
- vreme, cheltueli, tot s'a jertfit, dupe puterile și midlâcele de acum. Peste 12 mii lei a
- costisit suirea pe șcenă a acestei bucăți. Iubitorii de a sprijini acestă intocmire . folositâre
- vor av6 o dovadă despre strădania și a D-lui profesor și a D-lor scolari, şi se vor sili a încoraja acest început spre a'și lua adevărata sa direcţie, de a se face o scâlă de moral şi de.
luminare, ca prin pilde vii a se desvolta în public inaltele simțiminte ale - religiei, pa- - ”
triotismului, cetățeniei, cunâscerii drepturilor şi a datoriilor, ascultărei către pravile și că-

„tre cei mai mari, despre care David este o viuă icână. Decă naţia nâstră, pruncă încă, în"cepe în tâte, deca și norâdele în pruncia lor ati trebuință de o creșcere morală și politică,
- şi dâca fie-care creșcere trebue să'și iea un metod ; metodul acestei resor. s6ii organ de

creşcere, teatru dic, este a se începe prin felul clasic, care contribuesce la formarea şi a
-licabei, şi a duhului şi a inimei, a acestei treimi, priu care omul se deosebesce din dobitoc;
işi închipuesce o icână vie a Dumneţeirei, care în tote se iofățișeză îni Lreinie».

„. Repiesentaţiunea se dete cu succes și „Curierul român“ „No. 50, din 16 Decembre
: 1837, „aduce următârea dare de sâmă asupra ei :
Teatrul

National

călerecuri 1 Decehr e, s'a dat pentru intâia Gră de către scolarii de sub direcţii șși invățătura D-lui Aristia,: «Saul», tragedie din cinci acte, tradusă” de la Alfieri, de D. Aristia.

| La 7 “a cesuri s'a început priveliștea. Teatru era încă plin de la 6 'câsuri, Mulţime.de 6_meni s'aii întors inapoi, pentru că n'ait putut. afla locuri, Isbutirea

scolarilor, “frumâsa

traducţie, armonia costumelor și a coldrelor, înti'un cut6nt suirea pe șcenă a acestei bucăi, potrisită cu marea ei cuşiinţă religicsă și clasică le aii exprimat și le exprimă într'o inimă glasul publicului. Când totul e frumos, nesaţiul nostru începe a ne da pricină
spre a ne gândi cum pâte fi și mai frumos, dupe cum și când totule urit, de multe-ori -

de milă dicem și câte o vorbă bună. Aci a fost frumosul în tâte, și aceste rânduri ale n6stre se mărginesc numai a face 6re- cari băgări de sâmă D-lor școlari,

„D. LI: Curie a jucat pe Saul, in totă destvirșirea și adevărul. Declamaţia curată și justă,
vorbele înțelese până în cel-l-alt căpătâiii al sălei, furiile lui Saul, bine colorate, gesturile
firesci, întrun cuvint rola cea obositâre atât pătrunsese' pe tânăr și-l doborise incât la.

"sfirşitul bucăţei, când a eşit să mulțămescă

aplaudărilor „publicului,

a “ cădut leşinat pe

.
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scenă, atât de grozav, încât de la amândouă braţe i s'a luat sânge, care la început
nu eșea .
nică de cum, atâta se oprise în 'vinele sale. După-ce sângele a curs în' destule
asvirlituri,.

abia s'a deşteptat tinărul Saul, care va putea dice, că "și-a vărsat sângele pe scenă pentru
cinstea teatrului românesc, și sprijinirea acestei râle atât de anevote și obositâre.

«D. Olănescul ai făcut pe David. Limba, gesturile, statura, tâte favoriseză
pe acest ti- -

năr. Toţi ati rămas mulțămiţi ; la totă scena era intempinat și petrecut cu
aplaude. Noi:
însă am dori să vedem în David, un ostaș insuflat de Domnul, un profet cu păvaza
și
lancea în mână : iar nu un Ahil și Orest. Trecerea cu vederea a acestei micy nuanțe da

tabloului public un ce omeric, care n'ar fi iertat în icânele marilor artişti.
Cât e lumea
de pretențisă | și câte cere de la un tinăr dileiant ce abia se vede
în tinda misterelor

artei !
a
|
a
- «D-na E. Buzoiasca intâia dată a debutat pe scenă. Cu tote acestea a sprijinit
peste nă-

dejdile privitorilor rola Micolii. Glasul îi era atât de curat, în cât făcea:
să se audă fiecare silabă. Simţitate desvoltă îndestulă ; îi vedea cine-va Jacrimile.
- Mulţi aii băgat de
vină, că glasul îi era prea plângeros. Nu s'aii pus însă în locul
unsi soții ce'și câștigă și'şi .

perde soţul cel iubit, ce plânge bâla, nebunia și nenorocirea tată-săă,
dintr'a căria casă:
îşi ridicase Dumnegeii mâna. Era prea plângeros glasul? Şi ce e rola
Micolii, decât o plân-

gere de ]a început până la stirşit? Acestă băgare de semă își are
locul când cu adjectivul

pliingeros ar vrea cine-va să gică monoton, dar variaţia glasului,
acea muzică a declamației, acel diapazon cu trecere pe nesimţite din ton în ton, pâte că e
desăvârșirea însăși a
arlei, seu cor6na ei și nu o putem cere de'la o începătâre.
|
«D. Mavrodin în rola lut Ionatan, cu tâte că eru forte bine pătruns
de rola lui Avner,
mulți gicea, că de aceea a ishutit, căci pâte cine-va a vedea
Avneri mai cu înlesnire : dar
un zugrav când va zugrăvi un șârpe în adevărul săi, nu
perde cinstea pentru că șerpii
sunt mai lesne de vădut de cât leii şi elefanții, Noi însă
dicem, că putea să facă și mai

bine pe Avner, când modelele sunt mai lesne de vădut.

|

|

«D. Grigorescul, avea tstă marea cuviință pontificală în rola
lui Achimeleh: dar de ar
fi venit mai în faţa scenei, și de ar fi făcut să i-se audă ma!
bine r&spunsul săi, la ocările

lui Saul, publicul nu numai că ar fi r&mas mulțămit,
. dar ar fi r&sbunat şi clerul, ce în

gura lui Saul este atât de stâşiat. Triumtul lui Achimeleh, este frumosul
săii răspuns. Nu
„scim D. Grigorescul decă din sfială n'a perdut răspunsul săii, decă a
vrut să lase intipărite
în urechile publicului netăgăduite atacurile nebunului Saul.
De va fi din sfială, la a doua

ră nu va lăsa să triumfeze răutatea. De va fi din artă, îmi
place duhul, dar nu'l las, vrei
să dehute
cu atâta fineţe de răsbunare. |

a
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Coliba Mariucăt, fragment de roman, publicat în foiletonul „Zimbruluie,
Opiniunea, jurnalul Românilor din străinătate sub direcţiunea. lut V. A.. Urechiă,
Paris, fo,
i
a
aa
:
Zimbrulşi Vulturulcu începere de la 1 Noembre 1858 în colaborare cu D-nul

|

.

i

Diverse corespondențe în limba francesă, în jurnalele Constitutionnel, Le pays, și -

-
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Codrescu,

Folio

mic,

Iaşi.

Tipografia

Buciumului

Român.

.

-

Biografil. — Isoria Românilor dupe metoda catihetică ; prima. ediţiune
a acestet
cărţi didactice e din 1857 80, Tipografia Buciumulu! român. Din acest
op s'ai dat
"vre-o 12-ediţiuni pâni în 1866. |
i
i
:
Schiţari de literaturi românescă, 80, Iaşi Tip. Buciumul român.
*
E
Stoa Dunăreă. Colaborare cu M, Kogălniceanu, Vasile Melinescu
şi Iancu Codrescu,
Vieriţa cea frumâsă; nuvelă istorică publicată în „Stoa Dunăre“
în 1859, Iaşi,

Discurs

rostit la împărţirea

premiilor,

.ca

director

Ministerului

de

culte

şi instr, ”

publică, şi la care a răspuns Mih. Kogălniceanu, Ministru-președinte
de Cabinet,
„Bondarulăf6e
, umoristică, —: Colaborare.
cu I. V. Adrian. Iași. Tip. Bucium,

1860. — Revista săptămânală a înstr. publice, Singur număr,
40 Iaşi,
„_1859—1860,
—

e

pp

|

Ra
„1860—1861.

Instrucţiuni la profesoril din scâlele primare cum să se
predee diversele materii, -.
_ Regulamentul scâlel de musică din- Iași în 1860,
i

Hrisovul scâlelor române pentru israeliți, 1860, :

Extract din mesagiul domnesc la adunarea electivă, relativ
la mersul scolilor în'1 859. :
— Idem .din mesagiul de la 1860, - :
i
e

„1860.

—

Documentele

1860—1864.

—

Diverse corespondențe și foiletâne în <Românuls.

"1860 Sept. 15.—
i

1861. —
1861, —
1862. —

Universităţei de

la laşi.

Octombre 1860.:

Ateneul Român. Reyistd. săptămânalăîn 49. Iași. Tipogr.
Berman,

Ateneul. Român, transformat în revistă lunară SO, Iași, Tipograf
ia Berman, (Lunile
Maiii şi Iunie.—Iulie și August şi Sept.—Octobre)
.
Dacia, jurnal politic şi literar, în colaborarecu G,
Petrescu, p
Desminţire la răspunsul D-lut Cneaz D. Cantacuzino la
'interpelaţiunea D-lut M,. .

Kogălniceanu 80 Bucuresci, tipogr,: jura. Naţionalul. 1862.
'1863. — O 'vorbă despre literatura desfr&nată,' ce 'se încercă
a se introduce

Ea

română,

80, Iaşt, tipogr, Berman „Peleski.

1863.

,

|

ÎN
|
în Societatea

ae
1864, — Conferinţaîn onârea aniversăre! de 300 de ant a
nascere! luk Schakespeare, Iași, 1864,.
1864—1867. — Discurs la împărţirea premiilor
în Iași, 1864.
.
».

Inaugurarea noului an scolar. 1864—65, Bucuresc
k.
Actele înființărei imuztului de antichităţi, Bucuresc
i 1863. .

.„18641867.

—

Seminârul catolic din IaY, 1864-65.
Despre

apelul

Suntem

în progres?

nominal

în scol, 1864—6ş.

Articol

din, Anuarul

scâlelor,

1864.

“Băncile din clase. =—: Studii. Idem.
.
Discurs la inaug. Bustulul lu! S. Barintiu. Taşt,
Discurs la inaugurarea scâleY' de comerciti din Bucuresck.
Proclamaţiunea aplicărei obligativităţet, 1865.
Contra propagande! inaghiare în sate.
Propunerea gramaticei în sc6lele primare,
=
de adulţi,
de inaugurare "a .priimek sesiunt a consil-generăl.

Cursori
" Discurs

„Actele înființărei Academie! române.
.
”
Apel la primari! din sate, să facă: scol!,
Apel la proprietari şi arendași si facă scolt.
Extras din' mesagiul locotenenţei domnesci la deschiderea Constituantet.
- Despre. scâlele: deschise pentru fete,
.
:
Inciclopedistul: — Explicarea aparatului inventat de V.A. Urechit, ..
1865. — Balul mortului 80, Bucuresct, tipogr.' Rasidescu. 1865.
Femeea

română,

prima. conferință

la Ateneul. din Bucuresct, Bucures, tipogr. Ro-

setti 80. 1865.
De

po

clasicism,

romantism

şi - zealism,

— Conferinţă

la Atenei

80, Bucuresct,

1865.

Cronicele nâstre.—Conferinţi 80, Bucuresci 1865.
'1866, — Buletinul instr, publice 40, Bucuresci 1866,
: Elocinţa română S0, Bucurcsct 1866...
"»
Anuarul instr. publice pe anul 1863—1864.: 4, Bacuresăt 1866.
x

„să

n

„1867.

—

Alocuţiune

la. deschiderea

Ateneului

din

Bucuresct

1867.

Societatea pentru învăţătura poporului român 40, 1867.
Discurs la inaugurarea bustului lu Evangelii Zappa şi a Societăţet Academice,
Almanahul

cultelor, 40, Bucuresci

-

.

1867.

„“Poesia înaintea politice, conferință, 8, Bucuresct 1867,
„ Serbarea. inaugurirel Societăţel academice cu.ilustrațiuni 49. 1867 Bucuresci,
1868. — Patria Domână, notițe etnografice, etc.: 160, Bucuresci 1868.

Limba friulană 80, Bucuresct 1868.

a

Buletinul instr., publice 40. Bucuresck 1868.
„Cum iubiaii Românii, conferinţă. Bucuresci 1868.
“Istoria scolilor sătesci 4%- Bucuresck 1868.
" Planuri

de

_Escursiune

»

-1869, —
>

.»

»
„n
2»

scoli sătesct 40, Bucuresci 1868.:
în Mavro-Vlachia, Bucurescț 1868.

Anuarul instr, publice pe 1864—65 40. Bucuresct 1868,
1868.
Carol 1. Biografie, corectată de însușt M. Sa Domnitorul, folio. Bucurese
Vornicul Bucioc, “dramă, ediţie lux. 80, tipogr. Curţel,. BucurescY 1868
Poesii de V. A. Urechiă, ediţiune de so exemplare 160, idem, “idem,
:
Semănătorii de idei. 80, -Bucuresct 1868. (Conterinţt.)
Adunarea naţionale. Jurnal în colaborare cu D. T. “Pascăl, m Bucurescl, 1869.

“La

Fiancte

de

VEmpereur,

4% Bucuresct,

-

1869...

Faptele naţiunei înainte de 1680 fură numal instructive seti de conseiinţă și
naţionale ? Conferinţă la Atenei, 80 Bucuresc, 1869.
în 3 formate deosebite, în colaborare cu D,
" Informaţiunile bucurescene, Jarnal
N. Pop la Bucuresci și cu D; G. Mihăilescu la Galaţi. Bucuresct, Iași şi Galaţi,
“1869—1870 „Ateneul român“., “Revişta societiițet, Câte-va numere din ediţiunea Bucuresct,
F6ia societăţel pentru; tavățătura poporului ; io nân, 40 Bucuresci, -“1868,
„Oda

la Elisa;- Comedie

1

.

tntr'un act, Bucuresci, 1869.

" »1870, —— Fidanţata împăratului, 80 Bucarescl, 1870:
„Revista contimpor. ină în colaborare cu DD.
»
“Biânză, Laurian, Marian, etc,

:
P. Grădişteanu,
*

zamfresct,

Dr.:

1877. — Anuarul Institatului Urechiă pe 1870—77,.
1878, — Opere complete, Drame, So, 1878, Bucuresci, Tipogrăfia, pasagiu.
»

»

n».

Lugubre

Comedii,

Ss,

„

monumentum. Besarabiae,

nn

80 Ducuresci,

„Opere complete. Discursuri academice, 80 . „
»

»

Incercare

1880.
»
n

—

1881.
1882,
"1883,
»
n.
»
1885.

—
—
—

1886.

—

—

n
>

»

n

n

întru

,

dreptate, 40, 1880,

Inmormântarea. lut îi (la ocasiunea banchetulul pentru Alexandri).
Carti etnografică a Romănilor, 10 1882,
Relaţiunile Franciei cu România, 80, Bucuresct, 1883. .
Didactica, 80, Bucuresct, 1883.. Tipografia Curţei regale. |
Novele-Cugetări, foiletâne, bibliografil, 80, 1883.
să
Discursuri academice, seria B. Tomul I]. $0, Bucuresci, 1882.
Schițe de istoria literaturet române, $0, Bucuresci, 1885. *
Cartografia

română.

|

1587. —

Sema

tăref Moldovei la 1818, 40 Bucuresci,

Inscripţiuni dupe manuscrise, 49

1888. —
n
»
1889. —
»

»

1887.

Miron Costin, opere complete, vol. II, 80, Bucuresct,
Notiţe despre Slvbogii, 40. 1888, Bucuresci.
SEma ţărei Moldove! pe 1776, 40, 1888,
|

40. Bucuresci,

>

_BUCUREŞIL

1889,

1889.

Documente relative la ani! 1800—1831, 40, Bucuresc
i,
Despre bresle în „Convorbiri, 1889.
Monumentul lui Miron Costin, S0. 1889.
Memoril

1590. —

ARĂ
(RA N JERSIT

1888.

Activitatea literară a Arhim. Vartolomei Mazarea
nul.
Autografele lut Varlam Mitropolitul, 40, Bucuresc
i, 1889.
Moratorium,

»
»
>

.
1886.

Ea

Istoria evenim..
din Orient, 40, Bucuresct,

ps

|

.

Cronica anonimă, în jurnalul D-lui 'Tocilescu.
Miron Costin, opere complete, vol. 1, 8% Bucuresci,

a

E

bibliografică despre Istria şi Dalmația, 8% 1878.

Album Macedo-Român, folio. Bucurescl, 1880, .
Anaariul institutului Urechiă pe 1881...
Examene anuale 1880—81,
Fratilia

»

Conferinţe şi discursuri >

”

1878...

presintate

Academie!

în

Biserica din Cetatea Neamţ, 40
statuef, 89 Bucuresci 1899.

1887—88,

Bucurescă.

1889.
|

4% BucurescY,

—

G. Asaki,

|

Cuvânt la inaugurarea:
A
.

1891. — Schițe de -sigilografie română, 4 Bucures
ck, 1891.
»
„ Discursul asupra proiectului . de lege a instruc
țiuneY publice,
tului, 1891.
,

,

80, Imprimeria
.

Sta-Ă

.
»
Istoria Românilor, curs făcut la facultatea de litere din
Bucuresci, 80, 1591, t,1..
1892. — Tom. II şi III.
.

1867—1892.

—

Memoril

diverse şi desbatert literare istorice în Analele
Academiei

===

VERIFIGOAȚ

1987
Istoria

Românilor,

VERIFICAT
2017

tom.

IV—VIIr:

române.

