
CONTRIBUŢIE LA ISTORICUL INVAŢAMlNTULUI SATESC 
DIN ŢARA ROMANEASCA IN SEC. XVIII-XIX. 

ŞCOALA DE LA AGIEŞTI 

de NICOLAE ANDERCO' 

!n condiţiile destrămării feudalismului şi sub influenţa pătrunderii 
ideilor iluministe, complexul fenomen al satisfacerii, pe calea învăţăturii 
de carte, a trebuinţelor spirituale şi practice - determină încă de la 
începutul sec. al XVIII-lea în ţările noastre întemeierea unor instituţii 
statornice de educaţie şi instrucţie, depăşindu-se astfel stadiul anterior 
al învăţămîntului pe lîngă mînăstiri, curţi domneşti sau dregătorii locale. 

Aceleaşi cerinţe de ordin practic le descoperim şi în lumea satelor. 
fapt care conturează într-un mod nou, în timp şi spaţiu, aria răspîndirii 
ştiinţei de carte, semnalînd în acelaşi timp procesul vast al angajării 
acestei lumi în viaţa social-politică a ţării. 

Problema existenţei şcolilor săteşti în sec. XVII-XIX în Ţara 
Românească a fost tratată pînă în prezent într-o mai mică măsură. Con
siderăm că acest lucru se datoreşte în primul rind faptului că înfiinţarea 
oficială a unor asemenea şcoli abia în anul 1838, de către guvernul dom
nitorului Al. D. Ghica, acreditase idcia că despre un învăţămînt în lu
mea satelor nu se poate vorbi decît după această dată. Chiar cercetătorii 
mai vechi ai istoriei învăţămîntului nostru - amintindu-i doar pe 
V. A. Urechia, N. Iorga - menţionează în operele lor ca o raritate cî
teva nume de dieci, grămătici, dascăli, care ştiau să scrie în limba ro
mână. Ori, astăzi este cunoscut faptul că sec. al XVII-lea cunoscuse 
deja cîteva din realizările majore ale vechii culturi româneşti : triumful 
limbii române ca limbă de cultură, formarea unui instrument de ex
presie unitar pentru toate cele trei ţări române prin marile scrieri ale 
veacului, statornicirea tiparului şi punerea bazelor unui învăţămînt cu 
caracter superior, lărgirea interesului pentru literatura istorică şi bele
tristică, punerea problemei originei poporului român şi a unităţii sale 
etnice. 1 

1 Istoria României, Volum Ul, Bucureşti, Ed. Academiei R.P.R., 1964, p. 525. 
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Numai din primul sfert al veacului al XVII-lea se cunosc ca fiind 
redactate în Ţara Românească, 665 de documente în limba română de 
către 264 de dieci, dascăli, grămătici, logofeţi etc. 2 

Secolul al XVIII-lea va ~i mai departe pe calea deschisă de epoca 
anterioară, îmbogăţind o experienţă culturală care începea să aibă deja 
o tradiţie. 

Alexandru I. Ipsilanti Vodă, considerat de V. A. Urechia ca „re
organizatorul învăţămîntului în Muntenia", printr-un hrisov din timpul 
primei sale domnii (1776), cere mitropolitului o situaţie a şcolilor din 
ţară. Documentul domnesc aminteşte şi şcolile de la sate cerînd a se 
indica unde este şcoală, în ce sat, numele dascălului, cîţi copii sînt în 
şcoală şi dacă dascălul îşi dă străduinţa cuvenită, 3 dovadă incontestabilă 
a existenţei unei „reţele" şcolare şi în mediul sătesc nu numai în cel 
orăşenesc. 

Considerăm că numai astfel se poate explica uşurinţa cu care 
Eforia Şcoalelor a putut găsi în fiecare sat cîte un candidat de învă
tător, cînd în 1838 au luat oficial fiinţă şcolile săteşti, în Tara Româ
ncao;că. Şi faptul că aceşti candidaţi de învăţători, în marea lor majo
ritate, nu au fost recrutaţi din rîndul cîntăreţilor bisericeşti care, de 
bine de rău, cunoşteau „slovenirea" dovedeşte încă odată că satele noas
tre aveau şi alţi ştiutori de carte, că încă înainte de acea vreme au 
existat unele preocupări pentru şcoală în satele Munteniei. 

Numeroase documente ale frămîntatului veac fanariot vorbesc des
pre şcoli înfiinţate în mediul rural, fie prin grija mitropoliei - pe lîngă 
mănăstiri şi biserici - fie din iniţiativă particulară pe la diferite moşii. 
In această a doua categorie se încadrează şi şcoala din Agieşti (Sineşti), 
plasa Mostiştii din sud Ilfov. De fapt din documentele păstrate rezultă că 
numai în apropierea Bucureştilor au funcţionat şcoli la Buftea (1752) •\ 
Tărtăşeşti, Grecii, Buda, Obileşti etc. 5 

ln arhivele Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti se păstrează 
un număr de 14 documente şi manuscrise referitoare la şcoala de la 
Agieşti, primul datînd din august 1785, iar ultimul din 14 august 1817, 
atestînd funcţionarea acestei şcoli particulare din mediul rural pe o pe
rioadă de peste 30 ani. 6 

Primul document emis de visteria domnitorului Mihail Suţu ln 
1765 „într-u al treilea an al domniei noastre", înseriat în „Condica cu
prinzătoare de toate sineturile vechi şi nouă ale moşiei Agieşti din sud 
Ilfov şi ale moşiei Dărmăneştii din sud Prahova, hrisovul şi alte cărţi 
domneşti pentru cîteva mili şi agiutoruri ce s-au făcut de 1a domnie 
şcolii şi bisericii de la Agieşti, precum înainte toate se vor arăta anu-

2 Părnuţă Gh., Contribuţi-i la cunoaşterea începuturilor învăţămîntului să
tesc în Ţara Românească în: Din istoria pedagogiei româneşti, Vol. II, Bucureşti, 
Editura didactică şi pedagogică, 1966, p. 79. Vezi şi Strempel G„ Copişti de ma
nuscrise româneşti, Vol. I, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1959. 

3 Arhivele Statului, Mitr .. mss. 141, f. 121. 
' Ibidem, mss. 2f>{J, f. 267, v. - 208. 
5 V. A. Urechia, Istoria românilor, seria 1774-180-0, Vol. III, Bucureşti, 

1894, p. 25 şi următoarele. 
6 Arhiva M.I.M.B., mss. 13-039, doc. 1402-i, 14026-14028. 
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rne" 6' - este cel mai important nu numai pentru faptul că pune bazele 
acestei şcoli ci şi pentru aceia că pe marginea lui se pot trage o seamă 
de concluzii privind procesul de împămîntenire a fanarioţilor şi a des
cendenţilor lor, precum şi unele concluzii referitoare la mobilul ce stătea 
la baza „neţărmuritei lor dragoste de neam şi ţară". 

· Şcoala a luat fiinţă şi a funcţionat pe moşia beizadelei Grigorie 
Suţu şi a soţiei sale Safta, descendentă a boierilor Dudeşti. Hrisovul 
<Subliniază din capul locului că iniţiativa de a organiza această şcoală, 
parte componentă a unui plan mai larg, a aparţinut proprietarului mo
:Şiei care „ ... au arătat domniei mele că la moşia ce se numeşte Agieşti 
<lin plasa Mostiştii din sud Ilfov au hotărît ca să-şi facă casă şi temeiu 
unde are să facă şi deosebită şcoală cu dascăli la care să înveţe carte 
rumănească 30 de copii fără plată„. pentru folosul pămîntenilor mai 
vîrtos adecă de a se afla la învăţătură fără plată 30 de copii pămînteni 
în toată vremea" 7. 

Hrisovul asigură numitei şcoli şi biserici „pentru procopseala uce
nicilor şi plata dascălului" următoarele venituri : 

- dreptul de a ţine 15Q de oameni aduşi din străinătate şi „fără 
pricine de dajde" ; 

- drepţul de a ţine două bîlciuri pe an şi deosebit Ide acestea, 
tîrg în fiecare duminecă, din vama lor să se asigure cheltuielile cele 

0orîndruite ale şcolii şi ale bisericii ; 
- de asemenea şcolii îi este orînduit venitul vinăriciului din 21 

de popoară (sate) din judeţele Rîmnic, Saac, Olt; 
- deosebit de acestea şi isprăvnicelul moşiei era apărat de daj

diile visteriei şi scutit de dijmărit şi vinărici, iar doi preoţi şi un diacon 
-erau scutiţi de toate dările bisericeşti şi politiceşti ; totodată doi grămă
.tici şi dascălul din şcoală beneficiau de scutirile de mai sus. 8 

Acelaşi domnitor printr-un alit hrisov din 8 august 1785 asigură 
·şcolii şi bisericii încasarea goştinăritului din toată ţara"... pentru un 
rîmător ce iese din ţară 8 bani... iar de va fi sudit rusesc sau nemţesc 
să ia numai 3 la sută pe care sînt datori ai da suditul la mărfurile 
for". 9 

La aceiaşi dată se acordă scutire de toate orînduirile pentru 4 sca
une de carne din Bucureşti şi dreptul cje a lua pe an cîte 150 bolovani 
de sare pentru trebuinţa casei şi'" şcolii. 10 

La 15 martie 1786 casa şi şcoala beizadelei Grigorie Suţu mai este 
îndreptăţită să încaseze vinăriciul dela alte nouă popoară neînchinate din 
judeţul Dîmboviţa. 11 

In domniile sale următoare Mihail Suţu va reînoi hrisoavele din 
prima lui domnie, 12 lucru pe care de altfel îl vor face, parţial sau chiar 

6' Ibidem, mss. 13039, f. 40. 
7 Ibidem, f. 41. 
s Ibidem, f. 43 v. 
9 Ibidem, f. 50. 
10 Ibidem, f. 50 v. 
11 Ibidem, f. 53. 
J 2 Ibidem. 
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în întregime - şi succesorii săi la tronul Ţării Româneşti : Constantin 
Hangerli, Alex. Moruzi, C-tin Ipsilanti, Ion Gh. Caragea precum şi 
Gheorghe Caragea 13 care la 14 august 1817 întăreşte şcolii şi bisericii 
din Agieşti dreptul de percepere a vinăriciului de la „popoarele" din ju
deţul Dîmboviţa. Acesta este ultimul document pe care-l posedă arhivele 
M.I.M.B. referitor la şcoala sătească de la Agieşti. 

Documentele mai sus menţionate nu ne dau ştiri privitoare la con
ţinutul învăţăturilor predate în această şcoală. Dar, prin analogie cu 
alte şcoli de acelaşi nivel, din diferite circulare ale domniei şi ale mitropo
liţilor privind organizarea şcolilor, precum şi din însemnările unor vechi 
dascăli, reiese că în şcolile săteşti se transmiteau cunoştinţe elementare 
cu conţinut la~c şi religios, acesta din urmă fiind impus de autoritatea 
culturală a bisericii asigurată prin însăşi menţinerea relaţiilor feudale. 
In aşezămîntul din 1741 a lui Constantin vodă Mavrocordat se sublinia 
că pe copii „întîiaşi dată să-i înveţe ruga şi credinţa" pe care „să le 
înveţe pe înţeles", dar se menţiona de asemenea ca dascălii „să-i înveţe 
a scrie". 14 

Copiii erau trimişi la şcoală atît spre a se pregăti să devină viitori 
slujitori ai bisericii, grămătici şi dieci pe lîngă cancelarii sau dregătorii 
locale, cît şi pentru a face faţă necesităţilor de fiecare zi care revendicau 
cunoştinţe din ce în ce mai variate. Eliberîndu-se din rumânie ţăranii 
erau interesaţi în cunoaşterea scrisului şi cititului pentru a putea parti
cipa la întocmirea diverselor acte de vînzare-cumpărare care abundă în 
sec. al XVIII-lea. Delimitarea pămînturilor, trasarea hotarelor cereau po
sedarea unor cunoştinţe elementare de aritmetică şi geometrie. 

Răspîndirea cunoaşterii de carte cît şi a unei culturi mai legate de
cerinţele economice, de practicile zilnice ale vieţii - era reclamată deci 
de însăşi procesul legic de dezvoltare a societăţii româneşti din acea 
vreme. Aceleaşi necesităţi vor determina elaborarea şi tipărirea primelor 
cărţi speciale pentru învăţămîntul elementar - bucoavnele. Prima bu
coavnă tipărită în limba vorbită de popor pentru Ţara Românească a apă
rut la Rîmnic în 1749. ·Pe lîngă bucoavne în şcoli mai erau utilizate ca 
manuale pentru învăţarea cititului cărţile pe predici, unele cronici şi cărţi 
populare, acestea din urmă marcînd pătrunderea clementelor de cultură 
laică .Îil conţinutul procesului instructiv-educativ. i;; 

Dar pornind de la analiza documentelor şcolii de la Agieşti se pune· 
legitima întrebare : preocuparea pentru răspîndirea învăţăturii în rîn
durile poporului - afirmată în mod repetat de către domnii fanarioţi în 
hrisoavele lor - era oare dezinteresată ? 

Analizînd din acest punct de vedere doar primele trei hrisoave ale· 
domnitorului Mihail Suţu privind înzestrarea „cu mili şi agiutoruri dom
neşti" a şcolii şi bisericii din Agieşti, nu putem da un răspuns afirmativ. 

13 Ibidem, f. 104-105 ş. a. ; doc. 14024-14026-14028. 
14 Uricariul IV, Iaşi, 1857, p. 401. 
15 Din istoria pedagogiei româneşti, vol. II, nucureşti, Ed. Didactică şi Pe

dagogică, 1966, p. 97. 

264 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Cum se explică faptul că o şcoală dintr-o aşezare sătească care în 
1835 nu avea mai mult de 77 de gospodării 16 beneficia între 1785-1817 
de veniturile pe care le Jiroducea încasarea vămii unui tîrg săptămînal 
şi a două bîlciuri anuale, încasarea goştinăritului din toată Ţara Româ
nească şi a vinăriciului de la peste 30 de sate din 3 judeţe diferite, ve
nituri care întreceau cu mult cheltuielile (la nivelul epocii de atunci) de 
şcolarizare a 30 de copii şi a simbriei umilului lor dascăl ? 

Răspunsul ni-l dă însuşi domnitorul în preambulul hrisovului din 
august 1785 : „ ... am binevoit a hotărî să dăm soţie după lege luminatului 
şi iubitului nostru fiu Grigorie Suţu voievod una dintre aceste fiice după 
dar ... şi cu acest mijloc unind firea cu darul să ne arătăm părinte ade
vărat şi la fii după dar ca şi la fii după fire fiindcă după această unire 
fiul după fire se face şi fiu după dar şi pămîntean şi să împărtăşeşte tu
turor acelora ce sînt împărtăşiţi pămînteni adecă dă moşii, vii, case. 
mori, vite şi alte namiestii am cugetat să-i hărăzim din domneştile 
noastre daruri ca unui pămîntean den acele daruri ce sînt împărătăşi.ţi 
şi toţi pămîntenii". 17 

Considerăm că citatul nu are nevoie de comentarii ! 
Deşi concluzia care se desprinde este aceea că în majoritatea ca

zurilor de înfiinţări de şcoli pe moşiile boiereşti mobilul iniţiativei bo
ierilor era acela al înmulţirii surselor lor de îmbogăţire (excepţie făcind 
Hadu şi Dinicu Golescu cu şcoala clin Goleşti) prin obţinerea a o s~rie 
întreagă de avantaje materiale din partea domniei - care din punct de 
vedere politic era obligată să susţină asemenea iniţiative pentru a cîştiga 
pe cît posibil şi cu orice mjiloace simpatia poporului - înmulţirea şi 
funcţionarea acestor şcoli este un fapt pozitiv, contribuind la răspîndirea 
cunoaşterii de carte în lumea satelor, fiind o dovadă a preocupării per
manente a poporului nostru pentru ştiinţa de carte. 

CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT VILLAGEOIS DANS 
LA V ALACHIE PENDANT LES XVIIl-XIX-eme SIECLES 

ECOLE D' AGIEŞTI 

RESUME 

L'auteur presente en se basant sur Ies manuscrits et Ies documents conser
ves dans l'archive du Musee d'Histoire de la ville de Bucarest, l'histoire de l'ecole
d' Agieşti - departement Ilfov - qui a ete en fonction sur les terres du fils. 
du prince regnant, Grigore Suţu, en commeni;ant avec l'anne 1785 et s'encadrant 
en la categorie d'ecoles fondee sur initiative particuliere. 

!fi C. C. Giurescu, Principatele române la începutul sec. XIX-lea, Bucureşti, 
Ed. Ştiinţifică, 1957. 

17 Arhiva M.I.M.B., mss. 13039, f. 40-40 v. 
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En se basant sur Ies memes documents, l'activite de l'ecole d' Agieşti est 
encadree dans le climat social-politique et culturel de la Valachia â la fin du 
:XVIlleme siecle. 

On souligne l'importance des documents pour l'histoire de l'en.sel.gnemeni 
villageois, ainsi que pour le fait qu'ils revelent le processus de naturalisat1on 
des Phanariotes et de leurs descendents. 

En conclusion on souligne le fait que, sans tenir compte de la nature des 
interets de ceux qui ont organise des ecoles dans le milieu rural, l'augmentation 

,.et le fonctionnement de ces ecoles pendant les XVIIIeme-XIXeme siecles (jus· 
,qu'en 1838) est un fait positif qui est une contribution a la diffusion du savoh 
lire et ecrire dans le monde des villages, .marquant et facilitant ainsi le vaste 

„processus d'encadrer ce monde dans la vit" politiqu.e du pays. 
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