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După ucidere'.l de către Poarta Otomană a domnitorilor C. Brînco
veanu (1714) şi Ştefan Cantacuzino (1716), si instaurarea regimului fana
riot care a însemnat intensificarea atît a exploatării feudale cît şi a celef 
turceşti prin domnitorii fanarioţi, activitatea Academiei bucureştene de
la Sf. Sava s-a desfăşurat în ritm neregulat, cu faze de avînt şi de stag
nare. Faza de avint din vremea celor doi din urmă domni pămînteni se 
continuă cu toate condiţiile istorice nefavorabile (războiul turco-habs
burgic încheiat prin răpirea Olteniei de către austrieci (1718) în domnia: 
lui Nicolae Mavrocordat (1716, 1) 1719-i 730), distins intelectual şi pasio
nat colecţionar de c:ărţi şi manuscrise rare, constituind renumita biblio-
tecă 2) de la mănăstirea sa Văcăreşti, imitaţie arhitectonică a Hurezului 
brîncovenesc. Deşi exista .Academia de la Sf. Sava, totuşi el a înfiinţat 
- cum pare a rezulta din izvoare - o a doua şcoală grecească la Văcă
reşti („Şcoala Văcăreştilor") 3). Izvoarele nu demonstrează, cum s-a afir-

1) Venit h scaun la 30 ian. 1716, fu luat prizonier de un detaşament nem-
tesc la 14 noiembrie şi dus la Sibiu, tronul muntean fiind dat de sultan fratelui 
său Ioan (1716-1719). Nicolae revine domn a doua oară în aprilie 1719, după moar
tea de ciumă a lui Ioan Mavrocordat (Mitrofan Gregoraş, Cronica Ţării Româneşti. 
(1714-lî16), în D. Russo. Studii istorice, li, Bucureşti, (1939), p. 444. Ioan Mavro-· 
cordat a ajutat ca văduva lui Brîncoveanu să revină în ţară din exil la începutul! 
anului 1717, încît ea putea să scrie lui Hrisant la 4 martie că ţara fusese amenin
tată să ajungă „c Iliadă de rele". în iulie 1719 doamna Marica vestea îndurerată 
aceluiaşi patriarh că şi fratele ei Pană Negoescu a murit de ciumă ca şi Ioan
Mavrocordat (Hurmuzaki-Iorga, Documente greceşti, XIV-2, p. 810-811, 848-849) .. 

2) Catalogul acesteia. alcătuit în iunie 1723. s-a publicat în colecţia Hurmu
zaki, Documente greceşti, XIV-3, p. 145-157. Cărţile şi manuscrisele sînt rînduite pe
trei formate, apar 237 de tiluri de r:ărti în diferite limbi, predominînd greaca şi 
latina. In martie 172î exista la Iaşi biblioteca „Academiei", numărînd 103 titluri 
de cărţi : greceşti (35), latineşti (41), italiene (8), „leşeşti" (16) şi slavone (3) (Idem„ 
vol. XIV-2, p. 90!J-9.l2. nr. 887), aceasta din urmă organizată din îndemnul lui 
Hrisant. 

3) însemnarea pe ms. gre€. Hesiod cu data de 2 febr. 1723, că „s-a cerce
tat de către prea învăţatul şi prea înţeleptul şi prea bunul între studioşi d. donmui. 
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mat, că „de la 1721 şcoala bucureşteană era bine adăpostită în mănăsti
rea Văcăreştilor" ~). căci însemnări făcute chiar de patriarhul Hrisant al 
Ierusalimului din anul 1728 arată că sînt dintre „cărţile afierosite .~coalei 
greceşti din Bucureşti, care se află în ... m-rea Sf-Sava, închinată Sfîntu
lui Mormînt" 5). In anii 1740-1741 apar la Bucureşti cîteva cărţi 6) „în 
tipografia Şcolii Văcăreştilor", dar una din ele conţine preţioasa lămu
rire : „ ... şi s-au tipărit în m-rea Sfîntului Savvei în Bucureşti, ce iaste 
închinată Ierusalimului, în tipografia Şcolii Văcăreştilor, la anul 1741" 7) 

Activitatea culturală a lui N. Mavrocordat a primit un sprijin im
portant din partea lui Hrisant Nottara B). Acesta îl îndemnase pe Ma
vrocordat să întemeieze Academia din Iaşi, în 1714 9). DatOrită corespon
. denţei dintre aceşti doi greci culţi, cu mari rosturi politice şi religioase 
în Ţara Românească, sîntem în măsură să prezentăm cîteva date sigure 
:Prhdnd desfăşurarea învăţămîntului superior bucureştean pînă la 1730. 

După moartea lui Sevastos (1702), al doilea director, Marcu Porfi
ropol, a funcţionat în vremea lui Constantin Brîncoveanu, a lui Ştefan 
Cantacuzino, în prima domnie a lui Nicolae Mavrocordat şi a lui Ioan 
Mavrocordat (1716-1719). Ca al doilea dascăl Academia a avut înainte 
de 1715 pe un Constantin dascălul, trecut în Moldova în acest an. Prin 
anii 1709-1716 a putut să facă lecţii la Sf. Sava şi Ioan Avramie trecut 
prin universităţile din Italia şi numit predicator1Jl Curţii la Bucureşti de 
•Căire Brîncoveanu. Avramie este cel care adună acele „Flori poetice\ 
.cţedicate de colegi lui Gheorghe Hypomenas, şi le publică în 1709 la Ve-

Antonie Straiigos în Şcoala de la Văcăreşti" (Hurmuzaki-Iorga, Documente, XIV-~. 
\P· 977, nr. 854). Pe un ms. al Iliadei se notează: „Am început în anul 1727, 
în Şcoala din Văcăreşti, în luna lui februarie (Ibidem, p. 909, nr. 886). în prefaţa 
cărţii greceşti a patriarhului Hrisant, Manual despre superioritatea Ierusalimului 
şi a Sf. Mormînt Bucureşti, 1728, autorul vorbind despre N. Mavrocordat arată că 
a clădit m-rea Văcăreşti la 3 mile de oraş, şi i-a dăruit cărţi bisericeşti şi pro
fane : greceşti, latineşti, greco-latine, arăbeşti etc. „orinduind ca să fie doi profesori 
pentru filozofie şi matematică acolo" ; că a închinat întîi mănăstirea la Sf. Treime, 

.apoi la Sf. Mormînt (Bianu-Hodoş, Bibliografia .românească, II, Bucureşti, 1913, 
p. 35, nr. 198, p. 189-190, nr. 361, prefaţa fiind dată după a doua ediţie din 1768). 
Aceasta nu însemnează însă - după cum vom arăta - că Academia de la Sf. Sava 
fusese mutată din 1721 la Văcăreşti cum s-a admis. 

4) N. Iorga, Istoria învăţămîntului românesc, Bucureşti, 1928, p. 65. 
5) C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, 1909, p. 183, 273, 

2"i9, 328. 
6) Acestea sînt: lntrebări bogosloveşti ... de Ianache biv vtori postelnic; In

văţătură bisericească a lui Antim, ed. II, şi Liturghie (Bianu-Hodoş, op. cit., 
p. 54-55 nr. 218, 219 şi 220). 

7) I. Bianu-Hodoş, ibidem, p. 55, nr. 220. 
B) Cf. Al. Mavrocordat, O culegere de scrisori către Hrisant Nottara patriar

hul Ierusalimului, în ,.Arhiva ... din Iaşi", VII (1896), p. 488-516. Se arată că Hri
sant a publicai la Paris, în 1716 „Introducţiune în geografie şi sferice", dedicînd-o 
lui Scarlat Nic. Mavrocordat. în 1704 devt!ni episcop al Cesareei, iar în februarie 
1707 patriarh în locul unchiului său Dositei. 

9) St. Bîrsănescu, Academia domnească din Iaşi, 1714-1821, Iaşi, (1962) p. 34. 
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neţia în greceşte 10). Nu avem temeiuri să admitem ca m ianuarie 1716 
.director la Sf. Sava era Anton Stratigos 11). Desfăşurarea războiului turco-
01 ustriac a împiedicat funcţionarea Academiei domneşti, cum rezultă din 
corespondenţa dintre Hrisant şi mitropolitW Mitrofan. 12) acesta din urmă 
răspunzîndu-i la 28 ianuarie, „în afacerea şcolii" că el bolnav fiind din 
.nugust trecut, n-a putut merge la domn şi la divan să vorbească 13). 
Partenie Pavlovici, elevul Academiei, ajuns mai tîrziu episcop în Serbia, 
pleacă în 1716 din Bucureşti, probabil fiindcă şcoala superioară de aici 
-era închisă, să-şi continue studiile în Italia (la Veneţia, Padova, 
Bologna etc.) pînă în 1718, cînd revine în Peninsula Balcanică la Kostur, 
la un dascăl Metodie, care-i dă noţiuni de logică, matematică 

şi folozofie carteziană 14). Abia la 19 ianuarie 1719 putea să 

vestească mitropolitul pe Hrisant: „Şcoala a început şi se predă ştiinţa 
matematică, gramatică şi filozofică. Iar dascălul este dumnealui Gheor
ghe din Trapezunt" 15), ceea ce însemnează că Marcu murise. Nici o 
vorbă de Stratigos ca director. a putut fi însă dascăl al doilea. Insem
narea ultimă dă succinta dar interesanta ştire asupra planului de studii. 
bazat pe gramatică, matematică şi ştiinţele filozofice, deci continuarea 
celm din epoca brincovenească. Gheorghe (Iordache) Ifrisogon din Tra
pezunt, dascălul al doilea din vremea lui Marcu din Cipru, a funcţio:.. 

nat ca .,marc dascăl al şcolii domneşti din Bucureşti", cum se intitula, 
20 de ani. S-a bucurat de favoarea lui Nioolae l\favrocordat a cări1i 

carte îln greceşte „Despre datorii" ieşi de sub presă „cu ,îngrijirea şi 

indreptarea" lui, în decembrie 1719, în tipografia de la mănăstirea An-

10) în mai 1715 i se scria din Iaşi patriarhului Hrisant că Constantin e vred.:. 
nic să fie al doilea dascăl. dar după un an şcolarii din Iaşi se împotriveau învă
ţăturilor date de el. ln mai 1717 dascălul Constantin de Ia „Academia domnească" 
ieşeană se plîngea lui Hrisant că şcoala e în lîncezeală, epitropii nu-i plătesc leafa, 
fond nevoit să-şi vîndă cărţile şi hainele, şi încheind cu regretul că a fost trecut 
aici din Ţara Românească, „unde era ca în ţara lui" (Hurmuzaki-Iorga, Documente 
greceşti, XIV-1, p. 543, m. 541, 682-84; XIV-2, p. 791-92, nr. 784, 814-15, nr. 806 : 
XIV.·3, p. 60-61, nr. 38, fi8-69, nr. 43 ; C. Erbiceanu, BUJliografia greacă, Bucu
reşti, (1903), p. 75-76. 

11) N. Iorga, Istoria invăţămîntului, p. 60. 
12) A fost egumen la Cotroceni. în 1708 era mitropolit nominal al Nisei. 

N. Mavrocordat iI face mitropolit al ţării în locul lui Antim, fâpt pe care-l vestea 
Jui Hrisant la 29 sept. 1716 (Hurmuzaki-Iorga, Documente greceşti, XIV-3, 
p. 124-125, nr. 80). 

13) Hurmuzaki-Iorga, op. cit., p. 128-30, nr. 84, răspuns la scdsoarea din 
17 dec. 

14) B. St. Anghelov, Contemporanii lui Paisie, vol. II, Sofia, (1964), în bul
gară, C. Velichi, recenzie în „Romanoslavica", XII (1965), p. 370 ş.u. Autobiografia 
lui Partenie a fost publicată de D. Ruvaraţ în revista „Srpski Sion", an. iXV, 
cărţile XIV-XIX, p. 396-556, Belgrad, 1905. 

15) Hurmuzaki-Iorga, op. cit., p. 139-40, nr. 90. 
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tim 16). Această lucrare a fost tradusă în 1722 de învăţatul umanist Şte
fan Bergler, din Braşov, chemat de Mavrocordat la Bucureşti, socotin
du-l cu îndreptăţire un bun cunoscător al limbii grece:;;ti, ,,încît altul 
asemenea cu el nu se află în toate Academiile Europei" 17). Au rămas 
manuscrise greceşti relative la activitatea lui didactică, de pildă „Dialo
gurile lui Platon", traduse clin elină în apla în 1726, 18) sau „Dialogul 
lui Lucian" în 1727 19), alături de altele de caracter religios, cuprinzînd 
teme retorice, :::uvintări la sărbători principale, pe care elevii Acade
miei domneşti îndrumaţi de directorul ei, le rosteau în f.aţa domnului 
ţării 20), mai ales la Crăciun şi Anul nou, cînd profesorii după obicei. 
prezentau felicitări, împreună cu toţi elevH lor în greceşte, latineşte şi 
româneşte, iar domnul le distribuia cu mîna largă daruri băneşti 21). Din 
porunca lui N. Mavrocordat, traducea în mai 1730 în greaca populară, 
,,Pravila sfinţilor apostoli" 22). Gheorghe din Trapezunt a fost unul din 

lG) I. Bianu-Hodoş, Bibliografia rom. veche, II, p. 1-2, nr. 178. La versurile
de laudă adresate de dascălul Gheorghe se adaugă scrisoarea lui Ierotei al Silistrei 
(dr. I. Comnen) şi versurile doctorului Dimitrie Gheorgulis Notara, desigur un fost 
elev la Sava, care a tradus din latineşte în greceşte o Geografie, intitulată „Scurta 
împărţire a sferei pămînteşti" (C. Daponte, Catalogul..., în „Cronicarii greci" (ed. Er
biceanu, p. 221), şi „Filozofia etică", după Aristotel, în 1717 (C. Litzica, Catalogul..., 
p. 45, ms. 59 (422). D. Notara adresează laude lui N. Mavrocordat în inscripţia 
grecească de la paraclisul mitropoliei bucureştene (N. Iorga, Inscripţii din bisericile
Romdniei, I. Buc„ (1905), p. 243. nr. 545). A avut soţie pe Bălaşa, fiica lui Bunea 
Grădişteanu fost mare vornic. Au avut patru fete căsătorite cu boieri păminteni .. 
Se pare că el este „doftorul Dimitrie" de la Colţea, menţionat în 1732 şi anii 
următori. 

17) Hurmuzaki-lorga, Doc. greceşti, XIV-2, p. 277, nr. 852, 884-87, nr. 859. 
Bergler a studiat la colegiul din Braşov, apoi din 1700 la universitatea din Leipzig, 
unde obţine în 1713 diploma de „magister artium", remarcîndu-se ca un pasionat 
cercetător al clasicismului greco-latin, un umanist de reputaţie europeană. Bergler 
îngriji printre altele editarea operei monumentale „Bibliotheca Graeca" iniţiată de· 
eruditul J. A Fabricius şi apărută la Hamburg în anii 1705-1728. In 1722, învă
ţatul braşovean se găsea în Bucureşti fiind în slujba lui N. Mavrocordat. Rămase 
aici pînă la sfîrşitul vieţii, întîmplată în 1738 la Bucureşti. Ca fost preceptor al fiu
lui lui N. Mavrocordat, Constantin, s-a bucurat de tot sprijinul acestuia (Maria C. 
Marinescu, Umanistul Ştefan Bergler (1680-1738). Viaţa şi activitatea sa, în „Rev. 
Ist. Rom.'' XI-XII, 1941-1942, Bucureşti, 1943, p. 163-215). 

t.'!) C. Litzica, op. cit., p. 452, nr. 709 (406), Există şi un ms. grec cu teme din 
Gramatica lui Alex. Mavrocordat predate de profesorul Gheorghe în 1724 (Idem, 
ibidem, p. 72, nr. 131 (545). 

ln) Idem, ibidem, p. 416, nr. 680 (208). 
20) Ibidem, p. 453, nr. 709 (406), însemnarea din 9 iulie 1729, a elevului aca

demiei bucureştene, ieromonahul Dionisie „de la Agrafa din satul Slatina" (un 
sud-dunărean). Daponte, fost elevul profesorului Gheorghe, ne informează că acesta 
alcătuia cuvîntări encomiastice „pe care acolo obişnuiesc şcolarii anual a le pro
nunţa la domni" (Catalogul istoric, ed. C. Erbiceanu, Duc. 1898, p. 204). 

21) C. Daponte, Ephemerides daces, ed. E. Legrand, vol. II, trad. franc., Paris, 
(1881), p. 416. Un asemenea fapt se petrecea la 27 dec. 1739, domn fiind Constantin 
Mavrocordat. 

22) ·Ibidem. p. 435, nr. 696 (297). A îngrijit şi de tipărirea unei cărţulii, 
„Slujba Sf. Stelian" (Rîmnic, 1726) (I. Bianu-D. Simonescu, Bibliografia rom. ve
che, IV, Buc„ 1944, p. 50, nr. 61). 
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prielenii cronicarului Afenduli. 23) Din dăscălie, din munca de traducător 
~i corector de tipărituri şi din darurile acordate de domnii pe care i-a 
st.•rvit, dascălul Iordache a putut să cumpere la 21 decembrie 1725, cu ,900 
de taleri, de la Barbu Greceanu, unul din elevii anteriori ai Academiei, 
o parte din moşia Băneasa, 24) pe care însă la 1 august 1726 o vinde 
lui Gligoraşco fost mare logofăt, acesta prevalîndu-se de dreptul de 
protimisis. 25) 

Războiul ruso-austro-turc (1736-1739) a pricinuit închiderea Aca
demiei, oraşul Bucureşti fu bîntuit de ciumă, ceea ce obligă pe Gheorghe 
~-Irisogon să se refugieze într-un sătuleţ d~ munte. de unde scria în oct. 
l 73C:l fostului său elev, levantinul Constantin Daponte, venit în Bucu
re~ti pe la 1730, acum secretarul lui Constantin Vodă Mavrocordat, că 
de va mai reveni în Bucureşti „şi voi mai fi profesor de stiinţele libere 
(care compuneau facultas artium), ca mai în trecut, doresc să te văd 
~ă ai terminat ciclul Ştiinţelor enciclopedice şi nu o parte numai a ciclului 
ori un semiciclu pe jumătate desăvîrşit cuprinzînd studiile, ci tot 
oiclul începînd de la un ştiut semn şi terminîndu-se tot acolo, cel mai 
perfect şi cel mai extins din formele liniilor dintr-un cerc. 26) Ar fi fost 
util să arate cît era durata unui ciclu. Revenit la Bucureşti. bătrînul 

trapezuntim moare de diabet în 1739.27) epitaful funerar fiind redactat 
de un alt fost elev. Lazăr Scriba din Trapezunt, 28) despre care G. I. 

23) Afenduli clucerul, venit din Terapia pe Bosfor, om de încredere şi secre
tar pentru limba turcă al lui Brîncoveanu, fu trimis de acesta ca reprezentant al său 
pe lîngă paşa din Tighina în 1712, unde a cunoscut pe Carol XII. regele Suediei, 
despre ale cărui isprăvi a scris „Istoria parţială a celor întîmplate regebi sue
dez Carol XII" (Hurmuzaki-Kerameus, Documente greceşti, XIII, p. 45-68, trad. de 
C'. Liizica) pe care la 15 februarie 1713 Brîncoveanu o trimitea rui Hrisant Noiara 
(Hurmuzaki-Iorga, Documente, XIV-I, p. 491-92, nr. 406). In decembrie 1713, Afen
duli se găsea încă la Tighina, unde îi scria Brîncoveanu (N. Iorga, Scrisori de 
familie ale vechilor Brîncoveni, în An. Acad. Rom„ s. III, t, XVI, nr. 10, Buc. 
1935, p. 21-22). învăţase româneşte cum o dovedeşte frumoasa iscălitm·ă în chiri
lice pusă în 1709 pe actul de schimb al lui Manolache cuparul (Lambrino, ginerele 
lui Brîncoveanu) cu mitropolitul Antim (Arh. St. Buc., Mitropc;,lia, CCXXIV-4). 
Prin 1720 s-a căsătorit cu Ilinca, văduva lui Mihai postăvarul, aceasta în aprilie 
1725 îşi face diata, martor fiind şi dascălul Gheorghe Trapezuntu! (Arh. St. Buc, 
Argeş, pac. LXIX-26). In actul din 1 martie 1727, prin care Vlădilă din Uleşti se 
obligă faţă de Afenduli fost mare căpitan de margine, să nu mai turbure stăpî
nirea moşiei Gostile, rămasă de la soţie, iarăşi iscăleşte ca martor Gheorghe Trape

.zuntul (Arh. St. Buc„ Mitropolia, pac. XVII-66. 
24) Arh. St. Buc., Mitropolia, pac. CCLXXII-9, copie. 
25) Idem, ibid., CCLXXIl-10. 
26) C. Daponte, Ctttalogul isioric .. „ în „Cronicarii greci" de C. Erbiceanu, 

p. 216-17. 
21,1 Ibidem, p. 220, Dascălul era prieten cu doctorul Depasta, care îl şi trata 

(p. 219). în acest an se încheia şi războiul pe care Daponte l-a prezentat într-un 
preţios jurnal (Ephemerides daces, trad. de E. Legrand, voL II, Paris, 1881). 

28) C. Erbiceanu, Bărl:taţii culţi ... , Bucureşti, 1905, p. 151-52 (nr. 19). Ar:esca 
a tradus din limba română în greaca populară, la cererea lui Const, Vodă Ma
vrocordat din Moldova, în 1734, „Istoria paralelă a domnilor Ţării Româneşti 
.şi ai Moldovei" (C. Litzica, op. cit., p. 12-13, nr. 17 (516). 
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Zavira şi C. Sathas notează că a fost medic şi profesor la Academia 
domnească. 29) ln afară de Partenie Pav lovici şi de Const. Da.ponte -
acesta, autor a :multor opere de caracter analistic şi teologic - mai sînt 
de ·menţionat ca elevi ai Trapezuntului : Dionisie Sl,atiniotu, Clement 
ieromonah, Atanasie Ioan, ale căror nume se cunosc din rnanuscrisele
pe care le-au copiat. 

Urmaşul lui Gheorghe Trapezuntul la conducerea Academiei din 
Bucureşti a fost - după informaţia lui Daponte 3<') - Alexandru din.. 
Larissa numit şi Turn.ivitu, care înainte de 1739 funcţionase ca dascăl 
al doilea. Prin anii 1748-1751 iscăleau alături de el pentru primirea 
lefii şi dascălul Teodor, a cărui activitate se va prelungi pînă în dece
niul al noulea, şi Nicolae ajutor de dascăl. 31) Printre elevii lui Turna
vitu sînt de menţionat : Manase Eiliad, Grigore mitropolitul şi Chesarie· 
al Rîmnicului, 32) Filaret Dimcea ~13) (episcop de Rîmnic, apoi mitropolit)„ 

29) C. Erbiceanu, op. cit., p. 168. Autorul prezintă la nr. 68 pe Lazăr Tra-
pezuntul şi la nr. 75 pe Lazăr Scriba, precizînd că primul a trăit „pe la 176î",_ 
iar al doilea „a răposat la 1767". Este fireşte vorba de una şi aceeaşi persoană. 
Lista alcătuită de Erbiceanu are serioase lipsw-i de informaţie, de simţ critic şi 
de sistematizare, totuşi ea a rămas pînă astăzi principala lucrare cu privire la. 
grecii culţi care au locuit la noi. 

30) C. Daponte, Catalogul istoric, p. 221. Pe un ms. de fizică după Coridaleu„ 
un elev notează că a încheiat copiatul in zilele dascălului Alexandru Papa Anas
tasiu la 7 august 1750, in Bucure.5ti (C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti •. 
p. 48, nr. 67 (707), ceea ce ar lăsa să se înţeleagă că este aceeaşi persoană cu 
Turna vi tu. 

31) Arh. St. Buc., ms 139, f. 179-180. în anul 1749, după martie, dascălul 
Teodor încasa de la mitropolitul Neofit Cretanul, şi pentru dascălul Alex. Turna-
mtu, 510 groşi (taleri) leafa pe lunile sept. - dec. 1748 şi ian. - febr. 1749. La 
30 sept. dascălul Alexandru şi ipodidascălul Nicolae primeau de la mitropolie 
200 de groşi leafa pe 6 luni (martie-august) „de la cele două şcoli greceşti", rămî
nind să mai primească 19Ll de groşi, deci 390 de groşi pe 6 luni, în loc de 510 cit 
primiseră pe fi ltini anterioare. Apare limpede o scădere a lefurilor. Aceeaşi sumă 
de 390 de groşi o primeşte dascălul Alexandru la 1 iunie 1750 (pe sept.-dec. 1749 ~:i 
ian.-febr. 1750) iarăşi pentru „cele două şcoli greceşti". La 10 mai 1751, nefiind pre
zent dasc~lul Alexandru, a încasat d3scălul Teodor cei 390 de groşi pe 6 luni (sept. 
:iî50 - febr. 1751). Dar la 23 decembrie 1751, aceeaşi sumă de 390 de groşi o pri
mea chiar dascălul Alexandru directorul „academiei", pe lunile martie - august 
i 7:51, precizînd iarăşi existenţa a două şcoli greceşti. Cred că este vorba de „aca
d_emia domnească" lu care funcţiona Alexandru Turnavitu, şi de şcoala mitropoliei, 
ele grad inferior, asemănătoare cu cele de la episcopiile de Rîmnic şi Buzău. In 
aceste socoteli apar şi cei doi dascăli Florea şi Lupu de la Sf. Gheorghe Vechi, 
care îşi fac ach•verin\ele de primirea banilor in româneşte, 120 de taleri pentru· 
c.mîndoi pe 6 luni pe întreg intervalul sept. 1748 - august 1751 După aceast:i 
dată, nu mai cunosc state de plată ale profesorilor pînă la reforma din 1776. 

32) Daponte vorbeşte de „Grigorie Vlahul conşcolarul meu" (deci elev şi al 
lui Grigorie Hrisogon) şi de „Chesarie Vlahul", numindu-i printre bărbaţii învăţaţi 
români (Catalogul.„, p. 113-114). Sathas arată că Chesarie a fost şi profesor, fără 
a preciza locul şi anul ; că ştia limbile greacă, latină, france.?.ă şi rusă (C. Erbi-
ceanu, Cronicarii greci, p. XXVIII). -

33) In testamentul său, după care avem o copie, scrie : „am învăţat la Şcoala> 
Sfeti Sava„. învăţătura cărţii greceşti..„ apoi am fost dascăl învăţînd copiii" şi, ulte
rior, grămătic al cămării" la Scarlat Ghica voevod. 
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Diamant Petala Vrylos, Ienăchiţă Văcărescu 34) ş.a. Imprejurările morţif 
lui Tumavitu sînt descrise de Manase Eliad, care în decembrie 1759 
fusese numit profesoml al treilea la Sf. Sava, 35) precizînd că s-a sfîrşit. 
duminică 25 noiembrie 1761, după ce bolise la mănăstirea Mărgineni 
~ la 22 septembrie, fiind înmormîntat la Sf. Sava „în fundul iailtaru
lui ". 3G) Pe la jumătatea sec. XVIII trăia în Ţara Româneasca un alt 
dascăl din Larissa, anume Gheorghe, care în 1742 îşi lăsa numele pe un 
exemplar din „Odiseea" (Cambridge, 1711), 31) iar după 10 ani era pre
ceptor la fiul unui boier într-un sat Izvor, învăţîndu-1 Fizica în opt cărţi 
a lui Aristotel, comentată de Coridaleu 38). 

Manase Eliad, fostul elev al lui Turnavitu, ia direcţia Academiei 
domneşti la moartea acestuia (1761). Din perioada studiilor la Sf. Sava 
ne-a lăsat un număr de caiete în manuscris, cuprinzînd note la curS1Urile 
de gramatică, logică, psihologie, poetică etc. 39). Pe un manuscris al său, 
aflat de Erbiceanu la laşi, se găsesc preţioase informaţii asupra pre
dării disciplinelor în Academia bucureşteană : 40) „1754 mai 30, am 
început... tratatul de Logică; 1755 iunie 16, am sfîrşit logica; la 19 am 
început Fizica, împreună cu Retorica de Coridaleu ... La 1756 mai 28, a. 
urmat o mortalitate în Bucureşti şi în aceeaşi zi am fugit din Bucureşti 
la ţară şi după o lună la Giurgiu şi după puţin la Cernavodă. La 1757 
ianuarie 13, ne-am întors din fuga noastră în Bucureşti încetînd boala, şi! 
cu începutul lui februarie au început iarăşi învăţătura. La 1757 aprilie 9,. 
am terminat cele două retorici, a lui Coridaleu în a lui Ermogen şi a lur 
Alex. Mavrocordat Exaporitul, şi am început studiul Despre cer (cosmo
logie) al celui prea înţelept domn Teofil Coridaleu, împreună cu restul 
Despre cer, studiindu-le. La 1757 decembrie 11 am terminat tratatul Des
pre cer, cum şi întîia carte Despre suflet. La 1757 decembrie 15, am în-

34) Născut pe la 1740, Ien.'ichiţă scobora prin Sanda Done, fiica lui Ion Ne
culce şi bunica sa, mama Catrinei St. Văcărescu, din vestitul cronicar moldovean. 
(Acad. R.S.R., pac. LXXX-87, apud N. Iorga, Genealogia Cantacuzinilor, p. 366, n. 2) 
Pe un ms. grec, cuprinzînd comentariile lui T. Coridaleu la Metafizica lui Aristotel, 
elevul notează „Ex libris Ioannis Vacarescul (C Litzica, Catalogul ... , p. 50, nr. 71, 
(45), care nu poate fi bunicul său, înrudit cu doamna Marica a lui Brîncoveanu. 
Există şi un ms. conţinînd istoria bizantină a lui Ducas în greaca populară cu 
însemnarea că e a lui Ioan Vâcărescu vel vistier şi s-a scris în oct.-noiemb. 1765 
(C. Litzica, <>p. cit., p. 7-8, nr. 7 (4). Altul al lui Justus Lipsius (lbid. p 58, 
nr. 94 (28). Atanasie Comnen-Ipsilanti arată ca elev al lui Al. Turnavitu şi pe· 
Gheorghe (Iordache) Stavracoglu (Hurmuzachi-Papadopol Kerameus, Documente, 
XIII (1914), p. 172). 

:Jii) C. Erbiceanu, Bărbaţii culţi ... , p 162. 
36) Idem, ibid., p. 158-159. 
37) N. Iorga, Relaţii culturale greco-române, după cărţile bibliotecii din Plo

ieşti, în „Rev. ist." V (1919), p. 68-69. 
31!) C. Litzica, op cit., p. 49, nr. 68 (49). 
39) C. Liizica, ibid., p. 46, 55, 73, 114-15, l\ls. de logică îl avea de> la Dia

mant Petala Vrylos, care însemnează că la 14 noiembrie 1748 „am început logica 
şi sfirşitul ei la 1 august (1749)" (p. 46, ms. 64/47, f. 17 v). Ms. „Despre suflet" 
aparţinuse tot lui Petala, care notează că a sfirşit de învăţat la 22 nov. 1745 în, 
Bucureşti (p. 48, ms. 66/255). Celelalte manuscrise greceşti nu conţin date cronologice. 

40) C. Erbiceanu, Bărbaţii culţi ... , 161-62. S-au publicat şi în „Revista nouă" 
(I, 1888, nr. 10, p. 399-400) sub titlul Un dascăl grec de la 1754-1761, însă ctL 
unele lipsuri. 
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<eput Despre naşteri şi nimiciri a lui Cursula şi cartea a doua a trata
tului Despre suflet ... La 1759, la începutul lui decembrie, am fost numit 

.al treilea profesor la şcoala din Bucureşti, din Sf. Sava, pe vremea prea 
inălţatului... domn Io Constantin Mavrocordat, în a cincea domnie a sa în 
Dacia" (1756 febr. - 1758 aug.). 41). 

Notele de şcolar ale lui Manase Eliad nu conţin decît disciplinele 
~are reveneau dascălului de filozofie, acum Alex. Turnavitu, pe care el 
le preda în curs de mai mulţi ani în ordine succesivă. Începea cu logica, 
care ii 1ua cam un an de zile, apoi continua în anul următor cu F:'izica, 
.a cărei expunere o alterna cu Retorica, aceasta din urmă încheind-o 
·după un an şi două luni, în timp ce fizica era oontinuată cu Astrono
mia. făcî111d în paralele şi Psihologia, iar la terminarea AstroI110mi.ci, 
începind cursul Despre na<şterea şi pieirea lucrurilor şi continuindu-1 
în alternare cu Psihologia (Despre suflet). lnsemnările nu par a con
.semna şi încheierea cursurilor superioare pe care elevul le va fi urmat 
şi în primul semestru al anului 1758, numirea lui ca profesor putîn
·du-se face în vara acestui an, cînd mai domnea în~ă C. l\fr..vrocordat. 

in 1760 Manase Eliad alcătueşte cîtev:i versuri greceşti la o carte 
tradusă şi tipărită la Bucureşti. '12) După cîţiva an! îl aflăm în cores
pondenţă cu conducerea companiştilor (negustorilor) greci din Sibiu, 
·unde avea rude 43), care dorea să angajeze un dascăl, cerindu-le să pre-
cizeze dacă să fie tînăr, muzicant, laic sau cleric, şi ce leafă oferă, că.ci 

la Bucureşti „spoudaioi" (învăţaţi) nu sînt, nici psalţi, iar dascălii par
ticulari aici primc>sc simbrie 150-200 taleri pe an, mănîncă la masă 

-cu boierul şi au de toate 4"), ceea ce este o exagerare, căci în iulie 1757 
nota că a luat „pe Nicolache nepotul preasfinţitului al Mirelor ~ă-1 
învăţ pentru 30 de lei pe an". 45) Nu avem ştiri despre dascălul director 
~i Academia bucureşteană în timpul războiului ruso-iturc (1769-1774), 
încheiat prin pacea de la Kuciuc-Kainargi. ln acest timp, cind şcoala a 
fost închisă şi localul ei ocupat de oşti, Manase a mers se pare la studii 
în Italia de şi-a luat doctoratul în medicină. Se poate presupune aceasta, 
fiindcă în anul 1778, profesorul Manase era cunoscut acum la Bucu
reşti „ca iatrofilosof" 46) titlu pc care nu-l putea obţine decît în Occident, 

41) Data decembrie 1759 nu corespunde cu domnia lui C. Mavrocordat, ci 
<:u a lui Scarlat Ghica (1758-1761). Este de presupus că autorul a putut uita mai 
-curind data, decit numele domnului, deci numirea s-a făcut mai înainte, probabil 
în 1758. 

42) Bianu-Hodoş, Bibliografia.„, II, p. 152, nr. 320. 
4.1) In însemnările lui arată : „La 1757 iulie 15 am dus pe vara mea la 

:Sibiu" (Erbiceanu, Bărb:iţii culţi .. „ p. 162). Aici s-a şi căsătorit, cum arată în 
-0ct. 1782 Kaunitz (Hurmuzaki, Documente, VII, p. 374.). 

44) N. Iorga, Studii şi documente, XII, Buc. 1906, p. '/9-80, nr. J42. 
45) C. Erbiceanu, op. cit„ p. 162, La 8 oct. 1757 lua să înveţe şi pe Anas

;:tase nepotul mitropolitului Dristrei iibidem). 
46) T. Bodogae, Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfîntul Munte Athos, 

.Buc., 1940, p. 128 (se menţionează ms. 210 de la Vatopod, cuprinzînd Elemente 
de geometrie după Euclid şi Arhi'mede, predate la Sf. Sava din Bucureşti de 
. .iatrofilosoful ManaEse"). 
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~i se găsea în rdaţii cu arhimandritul argeşean Damaschin, ") cunoscut 
pentru poziţia lu.i antiotomană din vremea războiului. 

Un alt profesor de la Sf. Sava în deceniile şapte, opt şi nouă este 
Neofit Cafsocalivitul, care înainte de a veni la Bucureşti slujise ca des
căl la Şcoala de la Muntele Athos, cum apare într-o scrisoare din anul 
1759 48), astfel că numai după această dată se stabileşte la noi 49) fiind 
angajat profesor la Sfintul Sava probabil în 176!, după moartea lui 
Turnavitu şi trecerea lui M. Eliad în postul de director şi profesor de 
filozofie. Acest ~eofit, de origine evreu creştinat căruia C. Daponte 50) 
~i A. Comnen-Ipsilant 51) îi zic Moraitul (din Moreea), a fost un proftmd 
cunoscător al cultmii grece;;ti şi un valoros dascăl al Academiei bucu
T·e~·.tene. Ne-au rămas de la el numeroase manuscrise, traduceri din ope-
1•ele homerice şi comentarii teologice. Neofit a atras atenţia contempo
rnnilor săi, printre aceştia fiind şi eleveţianul Sulzer, prin întinselc-i 
00mentarii greceŞti făcute la o cunoscută operă grecească din sec. XV, 
.,Gramatica lui Teodor" Gazi, lucrare de erudiţie, tipărită de Neofit 
cu banii săi la Bucureşti în 1768 52), a cărei prolixitate îl făcea pe Sul
zer să exclame : „Acwn mă dumiresc eu pentru ce ,grecii şi românii 
învaţă la această limbă în curgere de cite 20 de ani" s'ă) şi să conchidă 
maliţios asupra rezutatelor obţinute de instituţia bucureşteană, revoltat 
fiind că nu reuşise să convingă pe Ipsilanti Vodă a înfiinţa la Bucureşti 
o facultate de drept pe care s-o conducă el. Aprecierile exagerate ale 

47) N. Iorga, Studii şi documente, XII, p. 100-101, nr. 189 (scrisoarea ace!;
tuia din martie liî9 în legătură cu un zapis din 1778 iscălit şi de „doftorul 
Manasi"). 

48) N. Camariano, Catafogul ... , p. 115, ms. 974, nr. 206. 
49) C. Erhiceanu (Bărbaţii culţi ... , p. 160-161) admite că a venit în Bucu

reşti „pe la 1749", şi ar fi avut elev pe viitorul domn Grigorle Alex. Ghica, iar 
T. Bodogap (op. cit., p. 108) subscrie pentru 1750, ariltînd că ia şcoala din Athos, 
Neofit a avut coleg pe vestitul învăţat Eugenie Vulgaris, dar la p. 125 afirmă 
că „academia athomtă" e infiinţată „d11pă 1750". In realitate, şcoala de la Athos 
ia fiinţă la 1753, cînd vine profesor de filozofie, din !anina, E. Vulgarîs. Acesta 
funcţionează aici pînă în 1759, cînd călugării, alarmaţi de pasiunea elevilor pen
tru. filozofia lui Vulgaris, o închid, profesorul Vulgaris trecînd pentru cîţiva ai;ii 
1a şcoal11 patriarhiei din Constantinopol, de unde fu silit apoi să se expatrie-.w 
din cauza atacurilor adversarilor concepţiei lui mai avansate. Trecînd prin Ţara 
Homânească pe la 1 î63, se stabileşte la Lipsea, unde rămine pină la 1772 spre 
a-şi tipări lucrările (D. Russo, O scrisoare a lut Evghenie Vulgarfs„„ extras din 
.,Rev. Ist. Rom." I (1931), p. 12). Din o singură persoană, Neofit ierodiaconul 
Cafsocalivitul, unii au făcut patru : 1) Neofit Cafsocalivitul ; 2) N. dascălul ; 3) 
i.erodiaconul ; 4) N. din Peloponez (cf. V. Papacostea, Manuscrise greceşti din 
arhive străine relative la istoria românilor, in „Rev. Arhivelor", IV (1961), nr. 2, 
p. 277) 

50) C. Daponte, Catalogul istoric ... , în „Cronicarii greci", ed. Erbiceanu, 
p. 137. 

51) At. Comnen-lpsilanti, în Hurmuzaki, Documente greceşti, XIII (1914), 
p. 169. 

5?.) C. Erbiceanu, Bibliograffo greacă ... , p. 113 ; I. Bianu-Hoclos, BibliograU-i 
;om. ueche, II, p. 190-91, rir. 362. Neofit face prefaţa la „Invăţătura ortodoxă", 
a lui Meletie Pigas, îndreptată de „învăţatul protosinghel Chesarie" şi ţipărită la 
Bucureşti în 1769 (Bianu-Hodoş, op. cit., p. 193-4). 

53) Fr. J. Sulzer. Geschichte des 'l'ransalpinischen Daziens, vol. III, Viena, 
1782. 
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acestuia au constituit din nefericire temeiul atacurilor neîntemeiate ale> 
unor cercetători mai vechi din ţara noastră asupra valorii învăţămîn
tului superior din sec. XvlII. 

Activitatea didactică a lui Neofit se prelungeşte şi în anii reformei 
şcolare făeute de Alex. Ipsilanti în 1776. Războiul ruso-turc întins în 
Ţara Românească la 1769 l-a obligat pe Neofit să se refugieze în Tran
silvania, la Braşov, unde rămîne pînă în 1774. M) 

Din însemnările de şcolar făcute de Manase Eliad rP.iese că pro
gramul de învăţămînt al Academiei domneşti este, după o jumătate de
veac, tot cel fixat în 1707. ln ce priveşte numărul profesorilor îns<i.,. 
el oscilează de la doi la patru, cum rezultă din cîtev-a acte domneşti.. 
Prima indicaţie despre salarizarea acestora ne-o oferă aşezămîntul lui' 
Mihai vodă Racoviţă, din 1 septembrie 1741 55), în care postul de dascăl 
principal şi director este retribuit cu 360 taleri pe an plus 18(' de taleri 
pentru „mîncare", deci 540 de taleri, reprezentînd aproape întreitul 
prevederii din 1707. Postul de d"1Scăl al doilea (pentru gramatică) este 
prevăzut cu 240 de taleri plus 60 de taleri pcntnt hrană, ad!că 300 'de
taleri pe an, întreitul remuneraţiei din 1707. Mai apar însă : dascălul 
al treilea, cu 240 + 60 sau 300 de taleri pe an şi „da<>călul pentru ita
lienească" (menţionat pentru prima dată) cu 1EI0+60 san 240 de taleri 
pe an. 1n general, se observă o triplare a cuantumului lefilor faţă de 
1707, situaţie care nu s-a aplicat însă, deoarece în hrisovul lui Grigorie 
din 17 ianuarie 1749 56), se vorbeşte doar de primul şi al doilea dascăl 
cărora li se prevedea nwnai leaf.a (360, respectiv 240 de taleri}, lipsind 
plata nutrimentului. Nu mai figurează al treilea dascăl, nici cel de:
limba italiană. "7) Cu doi ani mai înainte şi h Iaşi, Ghica prevedea tot 
doi ·dascăli, . cel mare elinesc au 360 lei pe an, al doilea cu num.ai 120 
de lei. 5.'l) Urmaşul în scaun al lui M. Racoviţă, învăţatul domn ·fanariot 
Constantin Mavrooordat, înţelegînd că politica culturală a lui Constan
tin Brîncoveanu de a trimite m de boieri la studii în Italia era aceea 
c"are putea asi~m'a pregătirea de profesori cu larg orizont cultural, dis
puse ca 12 „feciori de boieri" să meargă „la Veneţia pentru învăţătură"'~ 
printre· ei fiind şi Răducan Cantacuzino, fratele „Genealogistului", dar 
după tr.ei ani, fiind pîrît la Poartă de Mihai Racoviţă că şi-a trimis 
la Veneţia cu aceşti bursieri şi averea sa, a fost nevoit să-i readucă în 
ţara. 59) Faptul ilustrează politica retrogradă '?i' brutală a turcilor care 

51) C. Litzica, Catalogul ... , p. 2!Jl, nr. 192, ms. grec de polemică religioasă .. 
55) Arh St. Buc., ms 139, f. 175. 
56) Idem, Diplomatice. nr. 21. 

;;7) Din raportul adresat la 20 septembrie 1746, din Bucureşti. de w1 călu
!!ăr piarist, Congregaţiei de Propaganda Fide din Roma aflăm el\ exista aici <> 
şcoală specială de limba latină, deci nici la Academie nu se preda limba latină. 
şi de aceea a înl.ercat să întemeiez~ o asemenea şcoală. Adaoga însă că se aflau 
doi dascăli, un sas şi un polon, care dădeau lecţii de latină (cf. Fr. Pall, notit/1 
in Rev. ist., XXII (1936) p. 260-261 ; I. Jozsa, Piariştii şi romanii pină la 1918, 
Aiud, 1940, p .69, pe baza aceloraşi date furnizate de Pall. 

58) V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, I, p. 16-18, hrisov din 25 dec. 1747. 
59) Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzini!or, ed. N Iorga, Buc., 190:?. 

p. 120. 
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se opuneau ca tineretul să se ID.struiască în Apus, de unde puteau să-şi 
j nsuşească idei noi, avansate. Const.antin Mavrocordat, dornic de progres 
prin cultura clasică, determină pe mitropolit şi boieri ca, la 9 mai 1746, 
sf. propună prin anafora domniei a nu mai „înălţa la stepena boieriei, 
nici a se primi în orînduiala Curţii" pe acei fii de boieri care „nu 
se vor sili spre învăţătură elinească. 60) Domnitorul stăruia încă din 
anul precedent să introducă în programul de învăţămînt şi limba la
tină, ca tinerii „să poată învăţa ştiinţele omeneşti şi dumnezeeşti în 
limba latină şi cea grecească vulgară" 61) 

Constatînd că plata lefilor se face de către visteria ţării cu mare 
intîrziere (patru-cinci luni), Grigore Ghica Vodă - c::ire se dovedise 
un activ sprijinitor al învăţărnîntului grecesc prin reorganizarea şcolii 
din Iaşi 62) hotări prin hrisovul din 17 ianuarie 1749, ca pe viitor sa:la
ri7..area corpului didactic să se facă din darea preoţilor din ţară, de către 
mitropolit (acum cărturarul Neofit I Cretanul, fost preceptorul fiilor 
domnitorului, care primeşte sarcina strîngerii dării men~onate. Prin 
acest act, învăţămîntul superior trece sub tutela directă a bisericii, ceea 
ce va stînjeni dezvoltarea lui pe calea raţionalismului şi iluminismului. 
Dispoziţia aceasta fu confirmată de Matei Ghica în octombrie 1752, mi
tropolit fiind Filaret I 63). 

Se pare că adunarea dării preoţilor se făcea greu, profesorii îşi 
încasau neregulat lefile, de aceea Constantin Racoviţă acceptă la 26 iu
nie 1763 o nouă formulă : darea anuală a mănăstirii Glavacioc către vis
teria ţării să fie încasată de mitropolit ou obligaţia ca acesta să asigure 
plata profesorilor de la Sf. Sava, în modul m;mător ; dascălului cel mare 
40 de taleri lunar, dascăluLµi al doilea 30 de taleri şi celui de-al treilea 
10 taleri,· deci o micşorare pentru „cel mare", un plU5 de leafă pentru 
cel de al doilea şi prevederea unui al treilea dascăl retribuit cu aceeaşi 
sumă ca şi al doilea dascăl de la şcoala silav:o-română de la Sf. Gheor
ghe Vechi din Bucureşti 6~). In august 1763, mitropolitul Grigore arenda 
moşiile Glavaciocului unui călugăr cu 2300 de taleri pe an, pe cinci 
ani. 65) 

Scăderea salariilor a provocat imediat protestul dascălilor, în spe
cial a celui principal, care era ~i director, determinînd pe Const. Vodă 
Racoviţă să-i majoreze leafa de la 30 la 50 de taleri, luînd de la al doi
lea taleri 10 şi de la al treilea, care nu funcţiona, alţi taleri 10. Măsura 
nemulţumi pe al doilea dascăl, şi domnul următor, Ştefan Racoviţă, tre
bui c:;ă dea un nou hrisov, la 30 mai 1764, prin care se sporea şi leafa 

60) Arh. St. Buc., Acte diplomatice, nr. 20 ; publicat cu omisiuni şi erori 
ele V. A Urechia, Istoria şcoalelor, I, 14. Atribuirea acestui act lui Grigore Ghica 
este o inadvertenţă (N. Iorga, Istoria literaturii române, ed. II, vol. II, p. 507-508). 
Este interesant faptul că din 30 de boieri ce subscriu anaforaua numai doi sîr.t 
greci. 

Gl) N. Iorga, op. cit„ p. 507. 
62) N. Iorga, Istoria învăţămîntului, p. 67-68; St. Bîrsănescu, Academia 

domnească, p. 41-42. 
63) Arh. St. Buc., Diplomatice, nr. 26. 
fl~) Ibidem, nr. 34. 
63) Arh. St. Buc„ Mitropolia Bucureşti, pac. CCCXXVI-1. 
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dascălullli al doilea la 40 de taleri, plusul de 10 taleri w·mînd să se înca.
seze din veniturile mănăstirii Antim din Bucuresti, ctitoria mitropoli
tului cărturar ivirit, trecută de asemenea sub dependenţa mitropo
liei 66). In anul următor, la 10 iunie, acelaşi Ştefan Racoviţă trece în 
seama mitropoliei şi mănăstirea Dealul pentru o deplină asigurare a plă
ţii simbriilor dascălilor de la Academia Sf. Sava. '"> 

Dacă comparăm aceste lefwi cu pntere:i. de cumpărare a banilor 
din acea vreme, constatăm că erau relativ bune. Manase· Eliad arată că 
în noiembrie 1754 s-a învoit cu bărbierul „cu 5 lei pe an, ca să vie la 
casa mea să mă bărbierească", iar în decemblie 1'755 cu spălătoreasa 
„un leu şi jumătate pe an". In martie 1762 plătea bucătăreasa cu un leu 
pe lună, iar în aprilie a angajat un bucătar „pentru a face bucate şi a 
ne servi pentru 20 de lei pe an şi nimic alta." La 15 mai 1762 fiul clu
cerului Const. Zagoreanu începea să ia masa la el pentru trei lei pe 
lună, iar la 17 mai se învoia cu Ragi Boleţoglu ca fiul ace!'tuia să ia 
masa la dînsul cu 50 de lei pe an. Pentru un Eustratie cheltuia cu hrana 
lui doi lei pe două luni sau un leu pe lună. ~) Aceste lefuri, în schimb, 
apar sensibil mai mici <lecit cele din Moldova, fixate în 1766, unde pen
tru daseălul cel mare de ,,epistimuri" (stiinţe) se prevedeau 1500 de lei, 
pentru cel de al doilea „elinesc" 600 de lei 69). 

M0nase Eliad în scrisoarea adresată compani~tilor greci de la Si
biu la 17 februarie 1766, care îl rugaseră să le caute un dascăl, arată că 
la Bucureşti un dascăl de casă, avînd doar doi-trei copii, e plătit cu 
150-200 taleri pe an 70). · 

La 5 octombrie 1767, Alexandru Vodă Ghica. sesizat probabil de 
vrPO jalbă dascălească sau de unii bursieri, porunceşte mitropolitului Şi 
vornicului cel mare, spătarului şi logofătului să cerceteze la Sf. Sava 
dacă profesorii sînt plătiţi la vreme, dacă sînt vrednici, · dispunînd toto
dată ca „ucenicii" (bursierii), al căror număr se fixa în 1741 la 10-12, 71) 

să fie trecuţi pentru hrană în seama mănăstirilor, obligîndu-le să dea 
fiecăruia şi cite 20 de taleri pe lună, 72) swnă echivalentă cu leafa uritii 
dascăl mediocru. Cum se va fi executat a:ceastă dispozitie nu se ştie, în 
anul următor, Alexandru nu mai este domn, urmîndu-i Grigore Ghica 
doar pentm un an. Deşi om de iniţiativă şi cu vederi avansate, cum o 
va dovedi mai tîrziu ca domn al Moldovei, Grigore Ghica n-a avut· timp 
să se gîndească la reorganizarea Academiei din Bucureşti, pe care o va 
realiza Alex. Ipsilanti. 

După doi ani de la măsw·a luată de Alexandru Ghica, odată cu în
ceperea războiului, activitatea dascălilor î111Cetează, clădirea. fiind ocu
pată de oştile ruseşti. Inchierea păcii în 177 4 a făcut să se restabilească 
în ţările române domniile fanariote, deşi boierimea stăruise la Poartă să 

66) Arh. St. Buc., Diplomatice, nr. 36. 
67) Ibidem, nr. 39. 
68) C. Erbiceanu. Bărbaţii culţi .„ p. 162. 
69) V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, IV, p. 51-53. 
70) N. Iorga, Studii şi documente, vol. XII, p. 79-80, nr. 142. 
71) Arh. St. Buc„ ms. 139, f. 175. 
72) Idem, Diplomatice, nr. 41. 
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fie numiţi domni pămînteni, propunînd în Ţara Românească pe Ştefan 
Pir.;;coveanu 73). O serie de memorii au fost adresate şi Rusiei, rugind-o să 
preseze pe turci a consimţi la „alegerea domnilor noştri în fiinţa unui 
1lllmintean", dar dorinţa nu s-a realizat căci sultanul numi domn pe 
,\lexanJru. Ipsilanti. ln memoriul din 22 iulie 1774, mitropolitul şi boie
rii munteni mai solicitau „să fie slobozi pămîntenii a merge prin alte 
rai i pentru învăţătură, precum nu erau nici în trecut înainte de epoca 
fanariotă mărginiţi numai în patria lor" 24), aceştia păstrînd încă aminti
rea poruncii sultanului din 1746 către Constantin l\rlavrocordat de a re
chema pe bursierii români din Veneţia. 

RESUM:F: 

Durant la periode 1716-1775, !'Academie prindere de St. Sava a deploye 
son activite suivant le plan d'enseignement fixe ă l'epoque de C. Brîncoveanu, 
S<' distinguant en tant 4ue directeurs Marcu Porfiropol, Gheorghe Hrisogon de 
Trapezunt, Alexandre de Larissa et Manasse Eliad. 11 est digne mentionner au nombre 
des professeurs egalement Neophite Cavsocalivite, qui avait enseigne auparavant 
e l'ecole d'Athos et qui etait connaisseur ă fond de la culture grecque. La base 
de l'enseignement de l'ac&demie bucarestoise etait constituee par la philosophie 
r.eoaristotelicienne due ă l'aJaptation de Teophile Corydalee, directeur de la Grande 
Ecole de Constantinopole dans la premiere moitie du XVII-siecle. 

Au nombre deş eleves de !'academie ă cette epoque figurent le poete Ienă
chiţă Văcărescu, Ies eveques de valeur Grigore, Chesarie et Filaret, lecteurs assidus 
des oeuvres des materialistes et rationnalistes frarn;:ais, etc. Lă furent attires tan!: 
par le prestige des professeurs que par Ies avantages materiels offferts par le 
tresor du prince de nombreux jeunes gens bulgares, serbes, et grecs de l'empire 
ottoman, dont Partenie Pavlovitch, devenu plus tard eveque de la Serbie, Constantin 
Daponte, Lazare Scriba, Diamant Petala Vrylos, Manasse Eliad etc. 

Mais l'essai de plusieurs princes d'augmenter le nombre des professeurs ainsi 
que d'introduire l'et11de de Ia langue latine et de la languE italienne n'aboutit 
p9int, par suite du ma'lq1Je de fonds, le trcs0r ne pouvant as5urer le traitement 
regulier ni meme des cadres didactiques existants. Cela a determine le prince a 
passer l'academie sous l'adrrinistration du metropolite du pays, lequel devait 
assume?" E:galement le charge d'en as'>urer le fonctionnement par Ies fond recueillis 
par Ies pretres. Cette dispo,sition genera l'enseignement, ainsi sous la tutelle de 
l'egljse, dans son developpement dans la voie du rationalisme et de l'illuminisme. 
Une reforme en 1776 donnera ă l'academie une nouvelle structure et une autre 
<>rientation 3ous l'influence des relations bourgeoises en voie de formation. 

73) Dionisie Eclisiarhul, Cronograful Ţării Româneşti, ed. A. Papiu Ilarian. 
în „Tezaur de monumente ist<>rice", II, Bucureşti, 1863, f. 165. 

74) Mihai Cantacuzino Banul, Genealogia Cantacuzinilor,. ed. N. Iorga, Buc .• 
1902, p. 537-39. 
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