
ASPECTE ALE ÎNVĂŢĂMÎNTULUI BUCUREŞTEAN 
PÎNĂ LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVIII-LEA 

de MIOARA ZGIBEA-TURCU 

lnvăţăurnntUJI, Î!Il evull mediu, avea un cainmter reiligiOIS fuipt care a 
detenrninat şi orgiau.'lizairea primellor şooil~ pe l&ngă rnănăisrt:iri şi biserid. Cu 
toate că aceste mici oenrtre de ouilitură nu erau şool.Ji ofa::iaile, cu un program 
de învăţărrmnrt, manua!le şi dasicăH anume sailarimţi, ele au OO'Illtribuit mullit 
la dezvolltarea culturală a clasei dominante feudaile. 

lnvăţărrnintul î.n epoca feud31lă, ca de allitful întreaga suprastructură 

a vremii constituia un instrument de dominare al clasei feudale, i::-itrucît 
dreptul la învăţătură era rezervait numai fiifor de boieri, iar mw ,târziu şi 
celor de orăşellli şi negustori Î'lllsrt:ărriţi. 

tn şcoli1le ex]s,tenite Î!Il juml bi:seriicillor în seoollul all xv1~1ea elewi 
învăţau scriisull şi ciitituJl pe texte ral.igioaise, care la ÎillCe\PUt se scriau în 
limba silavă, fiind a:Sitfeil. pregărtiţi viitoriii clerici, dascălii, dioci şi logofeţi. 

Î·n secdhl!l aJl XVU.;J..eia învăţăimntuJl s-'a dezvolrtiat şi s-a ajuns la trei 
fonrne de oontaiat cu ştirlmţa : studiille în stăinăitate, cUllloşitinţeile ;predaite în 
şco:Ii orgalllizaite de strră·ini la noi în ţairă şi categoriia cea maă iimipormntă, 
învăţămîntului în şcolile romîneşti, fie mănăstireşti ide slovenie care pregăteau 
dlerid, dieci şi daisicălli, fiie dom.-ieŞ'ti de Silovenie în oare fidlostl.rea extinsă 
a scri1sului rormnesc impunea şi învăţarea limbii ţării. Aiici se instruiau 
viitorii dieci de cancelarie precum şi fiii tîrgoveţilor şi ai negustorilor. 

· Dintre tinerii care s-au pregătH în afara ţării, făcea parte 1şi stolnicul 
C0Illstanti111 Calll1tiacuz1irrlo; el a stUJdiiait la Padova, apoi la Vien~. la Varşovia 
şi prin ad.rte cerutre aile Euroiperl. 1) 

Tot în secoJul aJl XVIJJlea se înfiinţează şi pnime~e şcoai de Îl:l.văţămînit 
superior, cu caracter laic, aviînd Jirrnlba de predare gretaJC:ă cum este aceea 
de pe lfogă mănăstirea Siliînt'llll Sava di111 Bucureşti. 

tn cu'nsul secolullui aJl XVIH-'1.ea formeil.e de Î!Ilvăţăimînt siînt cele înltfil
niite şi în soooil·UJl precedent : şcali domneşti, ŞICdli organizate pe '1îngă 
instituţihle oolezJi.astice looalle şi bvăţămîn tuli particulliair dart: elewaor î111 
cadrul famHii!lor, completat cu studii în străinătate. 

1) Mihail Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor (ed. N. Iorga) Bucureşti \902 
pag. 292. 
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trri seooluil al XVIII1lea dtezviolltarea sociall-eoon01IDÎICă a păturidor oră
şeneşiti, înmu1lţkea aiote!lor s:criise precum şi exiisitenţa unui aiparait tot mai 
larg de dregăit:oni au făJcUJt ca şcdlille difu11i1teilor oategorm să devină mai 
nurrner01a1se. 

tn afară de şooil·iile domneş1ti exi1stente s-au înfiinţat :pe liingă biserici 
şi şodli slavo-romîne de instrucţie elementară, ~are cupriadeau pe lîngă 
Îrnvăţătura religioasă şi ma1terii de caracter profan. O aistlfel de şcOO!lă era 
aceea de ia Colţea. 

~ 

Tr1mitenile la stuldii în străii1năitait:e a ,;ti1rteri1lor V'lăisitare" boereşti au 
corntinrtJJaJt şi în sec01luil all XVIII-O.ea. 

Şcollille vechi bll!cureşitene s-<au dez'V01'1:a1t ÎIIl epoca feUJdallă, avmd la 
bază caracteruil re1'iigios Slpt'JCific învă·ţămîrntuilui no1s1m în eipoca amin1il!:ă. 
Cea mai veche şcoailă din BUJcureşiti, cunoscută pînă Îill prezeillt dilll docu
mente, esite aireea rare a foll!oţionait în chi~iite din juruii bitseriaii Sfînitul 
Gheorghe Vechi. Ba erisit:a proiba!Ml incă di111 a111uil 1576 1). 

Scoipuil şoolii de ffiovenie de la bi1rer~ca Sfinitlllil. Gheorghe V oohi era 
să pregătească 'Viitorii :preoţi de mir ·Şi călugări din Bucureşti şi din eparhia 
Bucureştiilor. ln pl.UJs şcoaila forma şi logofeţii şi diedi necesari în oain

celaria dQIIllileru;că. 
Un Stian grămăitit:uil a S1Cris în 1576 „o carte lui Allexanidru Voeviod în 

ceta>tea de scaun BUJcureş1ti, la sfiî1rnta măinălst<ire nU11TIHă a I110re1lui moceruic 
a lui Cristos Gheorghe". Fără Îillldoia:Iă este vorba despre şcoa1la domneaiscă 
de silovenie de la Sfiîntuil Gheorghe Vechi, unde prob.aibi[ că învăţase şi se 
fonmaise şi Stain grămăitioull. 

DatorÎltă fuÎlmei pe oare o căipăitaise aiceaisită şooală, elevii erau nu 
nurnai pămlinteni ci şi străi1rui veniţi aJCi din SUJduil DUJ::iării. 

tn seicolluil all XVII~lea în BUJcureşiti s-au î:nfiinţait: noi şcoli, care au 
funcţionat tot pe llÎlngă mănăistiri şi biseroci. 

Din şcolille exÎIStente în oraşUJl B'lllcureşti Îill secoilllll al XVII--0.ea s-0.u 
format o serie de grămătici şi dieci. Astlfel dintre grămăHcii vremii din 
docurnente putem OUIIloaşte urmăitoareile : în anu!! 1686, martie B, Bunea 
fiuil lui Allexam:Lru gră!rnătiicul de la bi1seniica domnească den curte (e vorba 
de bÎlserica de la Curtea V eche) se Î:mJIXllCă cu fmtele său. Martori la a1ces1teia 
au fost : PQ])la Fotla de la aiceeaişi bilserică, Vaisi~e grămătiicuJl şi Bunea 
grămătkull 2 ). 

Şcoala de fa Sfiîntull Gheorighe Vechi şi-a continuat activitatea şi în seco
lul al XVU.foa„ ln iprimii ani de domnie, Şeriban Cantacuzino, a reorganizat-o, 
şi a transfornnat-o Îilltr-o şcoală „1slovenească şi romiinească". Pînă la acest 
domn şcoala era subvenţionată din visteria domneaiscă. Ea asigura întreţi
nerea elevHor şi plata daocă:li'lor, care însă se fălcea în mod cu totllll nere
gulat. Prin reorganizarea făcută de Şerban Cantacuzino şcoala a funcţionat 
în_ condiţiuni bune. Situaţia s-a menţinut şi în timpul domni~lor lui Con
stantin Brîncoveanu şi ale lui Ştefan Cantacuzino 3 ) pînă în anul 1716. 

1) Istoria Romîniei voi. II, pag. 1032; Gh. Nedioglu, Cea mai veche şcoală ro
mînească cu caracter statornic (şcoala de la Sf. Gheorghe Vechi). Bucureşti în Con
vorbiri Literare 1913 nr. XL VIII pag. 211, arată că şcoala de Ia Sf.întul Gheorghe 
Vechi fiinţa din a doua jumătate a secolului al XVI-.Jea. 

2) Arh. St. Bucureşti Mitroµ. T. Rominească, VI/13. 
3) G .Patra, Şcoala domnească de slovenie de la biserica Sf. Gheorghe Vechi 

din Bucureşti, în Gil asu:! Bisericii nr. 9--10 (sep. oct.) 1961, pag. 843. 
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ln şcolrl.1le de s:lovenie metoddle de îrnvăţărrnînt erau. greoaie. Astfel, 
pentru a învăţa citirea „buchiilor" (a literilor) dascălul scria pe o foaie 
buchiile, de pe care elevii învăţau a 1le ·cunoaşte şi a le pronunţa, fără a le 
scrie. După vreo lună trebuiau 1să şt·ie, să le recite. Apoi -î:icepeau „slovenirea" 
adică ilegarea sunetelor după o metodă foarte grea, spre exemplu : 
„buahi - az = (ha), buchi - az = (ha) = baba, vedi - az = (va), lude 
-estu= (1le) = va1e 1). 

După acesta ·începea legarea a două consoane cu o vocală şi în 
sfîPşit a două vocale cu o consoană. 2 ). Munca dificilă de învăţarea scrierii 
dura vreo 6 luni. 

Elevii erau aspru pedepsiţi, iar cărturarii noştri din veacurile trecute 
care aplicau asemenea „metode" pedagogice purtau numele de „învăţaţi". 

U:i. deosebit progres face invăţărrnintu!l prin înfiinţarea îrn secolul a'I 
XVIU.llea a primei şlooli â.e învăţăminrt: SUJperior cu caraioter laiic, de [a 
mănăistrl.rea Sfiîintul Sava. Da•ta exactă a înfonţării „Academiei domneşti" nu 
este cunoscută, aiotull de întemeiere fiiirn!d rpie:ridut. 

Pe ba:m unei cuVIÎll1ltări a lui Seivaisitos Ky:meni1tes, iprililml di.rootor al 
şcO'lii, aflăm că ea s-a înfiinţat sub domnia lui Constantin Brincoveanu în 
preajma anului 1695 3). Activitatea a fost organizată după mode'lul universită
ţHor renaşte:riii itatl.iene, de că<tre stoln:i1cul Constantin Oaintaicuziino oare îşi 

făcuse s-tudiirle în străinărt:aite. 
Spre a corespunde cef'k1ţeilor v1rerrnii şi pentru a avea asigurată con

tiinuitaitea, şcoalla a fus1t pusă de fa înceiput sub egiida domneas1că şi directa 
oblăduire a patriathu:lui Ierusalimului. · 

ln răsăriitull bizaintirn, 11iimba elirnă era mijllde'Ull prirnciipal pentru ră·s
pîndirea culturii şi din acest motiv a fost adoptată şi Ja şcoala de la 
Sfîntu/l Sava. ( 

Sub domrnia luâ Consitarntin Brincoveamu s-a sitarbillirt: programa şcolii 
şi s-au asigurat veniturHe pentru întreţinere, dîn!du-i„se o parte din cei 300 
de ducaţi depuşi la Zeoca din Veneţia 4 ). 

Primul organizator şi director al şcolii, Sevastos Kymenites din 
Trnpezuint, ves•tiit daiscăll, a condus-0 piînă în arnwl 1702. De la el a rărrnas 
obtceiul ca rprofesoriii să fie recrutaţi dintre tiinerii care au s•tudiait la 
şcoJiile malte din Padova şi Veneţia, mulţi dintre ei fiind doctori, mai ales 
în mediicină şi ştii1:1ţe. 

1n acea:stă perioadă di1ntre profesoni pe lîrngă SeV01Sitos Kyrrnernirt:es 
erudit ·şi mult apreciat de Co:asta.ntin Vodă 'Brincoveanu trebuie amintit şi 
doctonl'l :Ioan Comnen, numit după ce a trecut în viaţa monahală Ierotei. 
El a predtaJt ~a. At'aldamia domnească de la Sfiînrt:ull Sava şitiiirnţelle fizico
matematici. 1(1680-1700). 

Academia avea trei ·secţii : la prima secţie se preda : I. logica, II ' re
torka, HI, fizica, IV despre cer, {adică cosmografia), despre naştere 
şi pieire (ru!diimenite de biOllogie), VI, desipre sufllet, (aidi1că .psrhoilogira), VH, 
desipre metafizică. La oeilelailite două sooţiii erau predate : I, poetilea, II, reto
rica, şi erau intenpretate texite ale cJ}astcLlor greci şi lait:ini. AJ51tfell erau stu-

1) C. Erbiceanu, Cronicarii greci care au scris despre romîni. Bucureşti, 1888 
pag. XXIV. 

2) Idem, p. XXXIII. 
3) V. Paipacostea, Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la şcolile din Bucureşti. 

In studii. XIV (1961) nr. 1 pag. 116. 
") V. A. Ureohea Istoria şcoalelor. voi. I pag. 14. 
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diaţi aproaipe toţi scriitorii eJimi: Homer, Pimdar, Sofodle, şi Euriipidre, 
i:s•tonidi : TuciJditdie, Xenotfon, şi Pl1'llltarh 1). 

Predrareia fizicili, desipre maiterie şi pieire, desipre sufilet şi metafizioa, 
se barou pe cursurillre fiilowfullui grec Teofill Corydaleu (1563-1646), formart 
în centrul gîndiriii neoairilStoteilice de Ia universii1tatea din Padova. Aces•tea 
:reprezintă elemeillte die gîndire rna•teria!l~stă pătrl.llilse în cu!ltura romînească2 ). 

Se predau şi trei ştăimţe grarrnait~ce, fiaipt ooilJst·atait din scriisoriJe lui 
Mal"Cu Porfimpullos (Cyipriottul) directorull şicoli:ii, către Hrimnt Notara. 

La Aicaiderrnia domneaJS•că veneau să srt:U1dăeze nu numai fii de boieri şi 
de mari negustori, dar şi elevi străini din Orientllll creştin şi din Rusia 
clllffi a fosit traidUJcărt:oru!l de limbă greacă Amdrei Mihai•lov, trnis la învă
ţătură de Petru cel Mare 3). 

NU1mărul sii'llldenţillor în .Arrademie se ridica la 150, iar uneori trecea 
de 200 4). 

Materiille de ,predare - matematiJOi inailrte, a1geibră, geometrie, fiilo
zofie, astronomie, isitiorie, geografie, fizică si chnie - erau preilUJCrate 
după autori ocddentaJi la n1veluJ ştiinţific corespunzător al epocii 5 ). 

Limba igreacă vec:he se studia rprin metoda parafrazării :în limba greacă 
nouă vorbită. !Limba latină se învăţa prin traducere 1n limba romină dar şi !k1 
limba gr.eacă veohe. Limbille franooză şi i·tJalliană se predau de către ,profesori 
specialişti, eilevii fiind obligaţi în anumiitJe ore, :zJiJlinirc, să vorbească nlllffiai 
franceza sau ita'liana. Predarea şi audierea cursurilor se făcea dimineaţa şi 
după amiaza, în orele 1stabi.Jite, după un anumit program. Orarul şcolii sta
bi•lea 5 zile pe săptăntină, toată :riua pentru învăţătură iar zi'lele de joi 
şi duminică ,;pentru odilhna ucenicilor" 6 ). 

Desfăşurarea procesllllui die învă!ţăanâint se făioea dUipă modeilul şcoliilor 
greceşti SllJJPerioare care funcţionau ÎIIl pendnJsuila Ball1camică (Adrianopdl, 
Constantiillorpol, Traipezunt) 1). 

k1 a:cest sens rna1terii!le resrpeotiiive emu predate ţin.în1d seama de vîrsta 
şi posiibi!lităţiJ:e de înţelegere aile elevi'lor. 1n S•trinsă legătură cu ni:velUJ.l lor 
de pregăt:ire se făoea şi sucrcesiumea d~sd(pilinelor. ln·siemnărme zi1lnice alle 
elevilor ţineau loc de manuale tiipărite. Profesorii îşi scriau de asemeni de 
mînă curisuria;e. Cu toate aces•tea mul.ţi şi-au tiipărirt cu11surille de predare 
ca de exempllu: Ioan Avriamion, care a reidaiotiart: o ca11tie de legisllaţ~e (1713), 
Iosif Ma:siodax a sicriis Î'n anu!l 1765 un dialog şi Ioain Coirm1en care doose
meni a scris manualle B). 

Dlllpă moaritrea lui Comsta'Il!tăn Brîncoveanu (1714), şcoa•l•a a ounoscut 
o vremeilnocă deicăidere, deoarece unmaşm i-au, ne~ijiat aotiivd1tiat·ea. 

1) N. Iorga Istoria învăţămintului romînesc III Influentele Ha.Jiene asupra 
şco:ii romineşti. Buc., 1928 pag. 50-51. . 

21 GJeobul 11sourkas, Les debuts de J'en.seignement philosophique el de la libre 
pensee dans les Balkans. La vie el l'oeuvre de Theophile Corydalee (1963-1646) 
Bucarest 1948 pag. 63. 

a) V. Papacostea op. cil. :pag. 115. 
~I Gh. Ionooru Iniluenta culturii grecesci în Muntenia şi Moldova cu privire 

la biserică, şcoală şi societale. Academia din Bucuresci. Istoria Academiei de la 
Şerban Cantacuzino pînâ la Nicolae Mavrocordat. Buc. 1900 pag. 158. 

5) C. Ef1bkeainu op. cil. pag. XXXVII. 
6) Hummzaki Documente privitoare la Istoria Rominilor, voi. XIV p. I .pag. 

392-396. 
71 C. Şerban Academia Domnească din Bucureşti de Ja Sf. Sava şi Măgureanu. 

Comunicare tinută la Societatea de ştiinte istorice şi filologice Buc., 25.Ill.1958. pag. 11. 
8 ) C. Şeriban op. cit. pag. 14. 
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A:ca:derrnia Domnea:SICă de la Sf. Sava a fus<t coniduisă, după moartea 
lui Sevas'tos Kyrrneni'1es (1702), de către Marcu 1Porifiroipulos .din Cyipru, 
care în 1713 k1 lUJna mai dădea veşti despre aceaistă şooailă pa1triairhuilui 
Hrizant, descriindu-i modllll de predare în şcoa:lă 1). După moartea acestuia 
direcţia şcolii a fost dată lui Gheorghe Hypomena.s din Trarpezunt, prim 
da:s.i::ăll al A:ca:deirniei. 

Do1nmull Nicolae Mav.rocordait a pius director a!l ·A:caiderrniei domneşti 
pe Panait Sinopeus. El a [nfi.inţat în cadml şcolii catedra de limbă turcă. 

ln runui 17 61 aicela:şi domn a reorgooizat pdntr-lEl hniisov, şooaila de la 
Sf. Sava, disrpun['Illd ca bi1ser]ca şi Jocailuil şcdliii să fie administrate de către 
un comitet 2). 

0 măJSură cu ainlllmirte urmăiri ( 1746) a fost analforaua purtâ•nd isicăll'Î
turi11'e a nuimeroşi boi<el'i romîni, aJdresată lui Cornstamitân Vodă Mavrocord'art. 
Domnul a fost de acord cu propunerea !făcută într-nsa ca fii de boieri să 
nu poată ajurnige la dregăltorii fără a trece pnin şcoalla elină. 15 ani mai 
tîrziu şcoala de la Sf. Sava avea nevoie de mai mllllt spaţiu, ceea ce a hotărit 
pe dOl!lllil să mUJte egumenllll şi căJluigării din dlăidirhle învooin1aite mănăis1tiri.i 
pentru a le ceda şroilii. 

Şcoaila domnească de\ la Sf. Ghoo11gihe Vechi şi-a contmuart a'C'tirv]tatea 
şi în secdlull all XVlII-lieia. Odată cu k1ooputllll d01ITIIlliill.or fanariote şi în 
mod deosebit cu urcarea pe tron a lui Niculae Mavrocordat (1716), existenţa 
ŞICOllrri a treout, î1nsă pl'Î1ntr-o perioadă grea. Una dintre clificuJităţi era pfa!ta 
cu în1t!Î•rziere a daiscăll~lor f1aipt care prhlejuia o serie de jallbe din pa·rtea 
acestora către domnie. DomnuJ GriigDre Ghi1ca a hotăirit la 17 ianuarie 
1749 ca pilat'a dascăllillor Ia celle două şcolN domneşti (Sf. Gheorghe Vechi 
şi Sf. Sava), să file fălcută dm înca:sărille rea1l:imte prin darea ,pilăitfrtă de 
preoţi. ce era strîn:să de către mi<trqpdl~t şi arpoi vărsată la Mi:trQpOllie. 
Importanţa reformei cornstă Î"1 faiptull că mi1tropohlitull admirnistra singur 
fondurile rea:lizate din dăriJe preoţillor, ,pe care tot el le pllăiteia di:rect 
dascăli'1or sub formă de simbrie 3). Dar nici acest sistem de salarizare nu 
rezolva ântru totul problema, întruoît încasările efectuate din dările preo
ţii~or nu puteau acoperi în î111rtrngirrne simbrui[e daiscăllillor. Di1n a:cea:stă cauză 

Ma1tei Ghica şi Cons1tairntin Raicovi ţă au în tăriit hriisovu:l din 17 49, primul 
k1 1752 iar al doidea în 1753. 

Scarlait GMca treciTIJd domn în Ţara RomÎ!nea:sică a rez~d1t cu cheiltuiaiJ.ia 
sa locallul şooi1ii în a:nuil 1759, plliiliÎ·Illd i1sipra'VIIllÎic la z~direa noullui 1oool pe 
popa Flor 4), m~niaturist ta1lentat şi copist a numeroase manuscrise. Cu 
privire la nucrnăr·lJll şrolarillor de la Stf. Gheorghe Vechi, se consimtă că nu 
a fost nid:adaită prea r~dica:t, mai ales că veniturfile per,l!tru întreţinerea 
şcolhl erau foarite redUJSe şi din aic1eaJS'tă cauză în anull 1741 şoOOJla avea 
numai 12 elevi s). 

Pînă în seoolull all XVHJ.-0.ea, di1n doolllffiente, nu este CUIIlosiout nici 
, un nlllffie de dalSJcăll la alceaJS•tă şooailă. Primuil dască~ de sJlO'Venite apărut 
documentar este Staico 6). ln afara acestuia în şcoala de Ia Sf. Gheorghe 
Vechi au mai predat dla:scălllllll LUipu care în 1736 a fosit ma:ritor însor!s 

1 ) N. Iorga op. cit. pag. 50. 
2 ) V. A Urechia op. cit. vol. I pag. 27-28. 
3) G. Potra op. cit. pag. 844. 
~) V. A Ureahă.a op. cit. voi. I pag. 26-27. 
6) G. Potra op. cit. pag. 846. 
6) Idem, pag. 863. 
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pe un zaipi1s. De '!ia dascăllul Lupu ne-a rărrna:s Diata scdsă de· mîna lui în let 
7264 ( 1756) iwlie 13. Temărt:or de mollima de ciumă ce izbUJon:i1se eil şi-a 
orînduit pentru moştenitori averea agonisită prin munca lui 1 ). 

Dintre dascăli mai făcea parte şi popa Flor, copistUJl amintit 2). -Al 
patrulea dascăl al şcolii a fost Constantin, fratele acestuia din urmă. 

Di1nitre şoolille noi înfiinţate în secdlUil all XVIH-lea în Bucureşiti, face 
parte şi ŞOOOlla de la mălllăis1t1in~ia Oollţea, Î[]temeiată în chi[ii1le mănă:stkii de 
către spătarul Mihai Cantacuzino în anii 1703-1707. Numărul şcolarBor 
de aici, romîni şi străini, era destul de ridicat pentru aceea vreme, dovadă 
că vornicul Şeflban Cantacuziao a ridicat pentru ei un paraclis. Şcoafa 
era 1a fel orgainimtă ca şi aiceea de la b~s.erica Sf. Gheorghe vechi din Bu
cureş1bi, fiind o şcoală sQavo-romillnească, în care se învă~a şi muzica 
bisericească 3). 

Şrcoalla de la Coilţea funicţiona cu cei trei dascăli prevă::z,uţi : uaul de 
ştiin~e, altUil de învăţăituri înceipăitoare şi un ail trei1leia de oîntări bi:sericeşti. 
Numele lor nu este cunoscut pînă în anul 1732 4 ). ln acelaşi an apare în 
documentele la şcoa'1a de la Colţea un dascăl Ludn 5 ). în anul 1734 alături 
de Lucin în diferite acte ·sînt trecuţi dascălii Ghiorghe 6) şi Dima 7). 

tn anUJl 1739 la 27 februarie, atît peste şcoală cit şi peste minăstire 
şi s1pi1ba~ s-a a:bMut o mare cail01II1i.1tait1e, olăJdirille acelSltora fiind ,pusitiiite de 
un foc nimi1oitor. tn aiccl1aişi timp mor şi daiscălllii mma şi Luc:in, poate 
seceraţi de 'Vreo molimă. Şcoala a rămas numai cu dască'lul Ghiorghe ia;
în an111l 1740 în diverse soootelli se vorbeşte şi desipre daiscăilUJl Ioan, adus 
aci în funcţia aunintiită de cMre familliia domni1toa1re Racoviţă. 

în Bucureşti pe Iîngă şcolile existente încă din 1secolele precedente, 
s-a înfainţa-t în seco1lull ail XVIII~lea şi şcoa'la de la Domniţa Băilaşa, con
struiită în anul 1743 -1744, oid01tă ou biseri1ca, de căJtre Băllaşa, fiica lui 
Consitantin Brîncoveanu împreună cu soţul ei marele ban Scairil'at Lambrino 8 ). 

Limba de predare în şicoallă era rOIIIllÎna. Coaicorrniitent mai erau predate şi 
brnbi străine ca de pilldă : 1'ati111a, fra'Illceza, i1ta11iana şi germana. 

Asupra şcoli.ii de 1a Văcăreş1i înfiinţa1tă de dmnnull Nicollae Mavrocor
dat, pe Ia anul 1721 9 ) există puţine date. 

Din în1semnăr~le unui eilev, făicute pe un tex.t all lui Hesiod aflăm că 
şcoalia era elină; ea funJcţiona normal şi în cursul anului 1727 10). 

tnvăţămiintul din Bucureşti, alături de ceI din toată Ţara Rominească, 
a fost reorgaini:mit în timpu.A domniei. lui Ailexandru Ipshlanti, printr-un 

1) Toma Gh. Bufa.t. Ştiri noi cu privire la dascălii de slovenie de la Sf. Gheor
ghe Vechi, Lup. şi Papa Florea. ln Romanoslavioa VIII. Asociaţia Sllarvişitirror din RPR 
Buc. 1963 sub tipar pag. 482-4S5. 

2) Gh. Potra op. cit., .pag. 864-865. 
3) I. Ionaşicu. Şcoala de la Col/ea în veacul al XVIII-iea. Buc. 1938 Extras 

din Revista Biserica Ortodoxă Romînă LVI nr. 11-12 pag. 8. 
4) I. Ionaşcu op. cit. pag. 8. 
5 ) Idem. 
6 ) Idem pag. 9. 
7) Idem pag. 10. 
8) Vîrtosu E. şi I. O sută de ani de la înliintarea Aşezămintelor Brîncoveneşti 

(1838-1939). Documente pentru istoria bisericii, şcoalei şi azilului Domnita Bălaşa 
precum şi a Spitalului Brîncoven'esc. Bucureşti, 1938 pag. 117-lHI ; nr. 169 (doc. din 
1 nov. 1767). 

9) N. Iorga op. cit. pag. 65. 
10) Pe textul lui Hesiod se at:a urmăfaarea însemnare: „Am început în anul 

1 n7 în şcoala din Văcăreşti în luna februarie". (N. Iorga op. cit. pag. 65). 
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hr.i,sov pe care ~-a dait în ianuarie 1776. Hri1sovul a adus îmbunăităţiri în 
privinţa orga1a~ării şi a moduilui de funicţionare a şcoili.:lor dar era conceput 
să slujeaSică în CO!Iltinuare daseilor dOIIIllinrante. ' 

* 
Îill concluzie învăţăim[rutuil în ~pooa feudailă, datorită caracterului lui 

rel~gios şi de clasă nu dădea pos~biiliiitatea maiseilor de a..U mima. Olaiselle 
dOIIIlin'3JJ.ite aveau tot interesuJI. să le menţină în în1tuneric şi aeştfo1ţă, fapt 
care ex;plică pentru ce începuturile mvăţămîntului în oraşul Bucureşti au 
foSit atÎ't de timide în e[p-OCa feudailă. 
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