
MARIA STAN Tineri bucureşteni plecaţi 
la studii in străinătate 
în secolul al XIX-iea 

Cele trei deco:.nli care au urmat după mişcarea revolu\ionarli din anul 
1821au~tatunpr<>Ce$cOnUnuudemoderni...,..,aonşulul 
BurureşU, strlia legat de d.,,;voltarea rela\!ilor capitaliste şi de criza 
:reglmuluifeudal 
Intr-adevAr dupl pacea de la Adrianopol (1829) pt'O<'eSul de dezvoltare 
alndualrlelorlşeneşU "" """""tueaziislmţltor,atltlnceeaceprlveşte 
numărulunltiţ.llor,cl't4fmaial81specilicul.lor. 
La !nceputul relui de al patrulea deceniu a! secolului a! XJX-lca 
existau ln Bucureşti peste 100 de „f.abricl", majoritatea ateliere de 
cooperaţie simplii. şi n!ct o fabrică propriu-zisă. Precumpăneau tAbl
drme 41 poo1ernele de l"llChiu, Oe Wei şl 'de &ipw> şl ,.fabriclle" legate 
de'"*""""teX"tilJ.(bamnale, .testemelurl,clorapi,glitane,ellC.);la...,... 
iea se ma! adlugau morile. Un stadiu mal avan.oat !I reprerinti fabrica 
de la Tunari, !nfi!n\atl de Nlmlae Blileanu şl manuf...,tura doctorului 
Zucker, care prodUC<'a maşini agricole, pompe de in<!<'ndiu, mob!l!er. 
Dar menţinerea relaUilor feudale era o Mnă !n calea dezvollărll ln
duatriei bucureştene. care va lua un av!nd n;iai accentuat după reve>
Juţla burghe2o-democmtlcă d!n anul 1848 
<Comerţu] a continuat sA a!bll. un rol important !n viata economid a 
o...,ulul. 
O staUst!cll din anul 1824 indica faptul di tn rapitala Ţării Româneşti 
se gAsea jumJ.tate din numărul prlivlili!lor C<'ntralc urbane din ţarli 
(15 1&fa~de3002) 1• 

<:a $1 pe plan economic, Burun.>ştiul cun~te profunde transJonnări 

!'f~'!.~~luţ.lonad din anul 1321 şi revolu\ia burghezo-<lcmocratidi 
dln1848tnscrlco perioadAcfervescenUpeaireotrilaor11~u!in~ 
ttteeri! Iul lntr--0 nouă orfndulre. Raporturile de cla.sl sufereau trans
formllrl Impuse de d~oltarea economici. Burghezia care !şi !ntlireşte 

poxi\ille !n dauna boierime!, aspira dln ce ln ce mai mult la puterea 
politică. 
ln mdrul.ll<'l'Stor prefaceri ş! făclnd parte intrinsecA din J)rOC<'!lul In
terior al oociet.iţii rom~ 5e awen'tu.ea.ză , ; lupta peritro formarea 
unei culturi nalionale prin crearea lnvliţămlntului superior !n limba 
romana ~i prin introducerea acesteia ea limbă de predare ln ~L 
De !apt „Regulamentul Ş<'oalelor publice din prin\lpatuJ Ţării RornA· 
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neşu-? apărut Jn anul 1833 pun~a l>azde învăţ;lmintului de toate gra
dele din Tara Homânca.scă. Grija pentru l)n."gâliN:'a viitrntre!or cadre 
didactice de n ivel supcrior rezultă şi din artkolu! 2~ 1 al a=tui Hegu
lament rare con\lne p..evedcti ..eforito<1re la trimiterea de bursieri la 
un1versitA\i lc din 1'Curopa_ .,Pentru a se forma prolc'!lori destoinici de 
apredalnşroalelenaUonalc!nvA\âturi!na.!te,se,·ortrimiledinvr<.'lhc 
in v...,me Uncri pam!ntenl la uni v<•rsilă\i le cele mai luminat<: ale Eu
ropei, pentru ca sli sll desll\1rŞ('ască la a lor in,·liţătură". Din docu
mentele cuprinse in fondul Ministerul CultelOt' şi lnstruc(iun!l PubliC<.• 
existent la Arhivele Statului din Bu<;u...,ştl, aflăm cli !nanul 1820 r:fo
r1a~clor trimite primii bursieri ca să-şi desăvl~aseA studi!lc la 
unlversită\lle diu r:uropa'. Aceştia puteau să se specializeze în dome~ 
nlul ştiln\e!or sociale 
Astfel, ln 1820, Ioan Pandeli, C<>nStiandin Papa Dirnitriu ~ al \ii dau 
lnscrisul Eforiei Ş:."Oalc!Ot'naţjon•le. Din aces\ addatlalaprille. 
1820 de Constandin P•pa Dimltrlu (C't'l care mai llrzlu va deveni Cou
stantin Morolu, profosor la cursul de legi dc la S!. Sa,·a) afl llm ell .,du~ 
ma! multă rugăminte ... " a reuşti să !ie trimis „„.ot Biza din Italia a 
!nvăţa m"'ileşugurile filozoficeşti \n limba i1"liană cu cheltuiala din 
>'enitul căsi1 şcoaldor„.••. r:i pdmc.a anual o bursă de 2.000 taleri în 
wroc de4anipen\J"Ua-şi„sliv!rşl"totcursulînvll\âturi!. ln !ncheierea 
lnscrisul ul11eara\Aşlnbligaţ1alui ... „săfludatursăviud...,ptlalluru
r..ştl. ca s.fl mă aşezdascAl!aşroaldeceslnL flirăsă flu•lobod în 
sor<>' de opt.ani a mă dll<:le !n a l!A parte„.•, Iar !n caz că respecti\·uJ 
ar vrea să cal"" acest l"l(Amlnt se arată că „ ... alunel am a răspunde 
ori eu sau chezaşul meu toatll cheltu!ala c~ o \'8 Iace casa şc'<>lllclor 
cUminelntr-acest""r""d.epatruanlcudobîndalor„.-•. 
Coruitandin Papa Dimitriu (C. Moroiu) obtine doctoratul în d...,pt la 
Pisa ln Italia , iar ln ..,,;; !a.30--1838 este profesor la colegiul Sf. S..va 
pred!ndrursuldelegi • , 
DinadresaE!oriei ~Mordin24apri!ie.1845către„Cinstitalogo
k\ie a treburilor bisericeşti" semnată de Petrache Poenano aflăm de.
pre un alt tînllr care ru cheltuiala statului va studia ştiinţa k.o;ilor şi 

anume Georgie (Gheorghe) Costaforu despre care Petrache Poenaru 
spunea ln adresă „ ... că numitul a fost lnlr-ade-·lir unul din cei mai 
lnainta\i ş.oolarl al colegiului SI. S1wa.„" la care „Efori& ' vbut ru 
mulţumire <:li acest t!nllr ş! !n postul !nea!'<> 1-a aflat sluj ind d.; clnd 
a ieşit din şcoală n---a lncetat de a-şi mai adAQia ln~a1<1turlle urmind 
prin intervalur! şi cursul legilor• -}! de asemene4! aratll „n~dăjdu!csc 

că \'a şti să se ·1o1,...,.,.,ă de fm·il\âturile ee ll mai trebuie a doblndi 
!nunlversită\lstrcine- 7. 
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ln încheierea celor arătate mai sus Poenaru propunea să l "" acorde 
tln::~~i.viitor studen t un ajutor de 100 galbeni pe an în timpul de 

in' anu l 1858 Ghoorghc Costaforu va ob\ine la Paris titlul de doctor 
fn dJ"l'pt •. După rointo&rcerw. sa ln ţara el a !ost dircctor al Eforiei 
.')coalelor, proksor de drept, rector al \lni\•enită\ii din Bucureşti >l 
unuldine.>!rnalrenumlţiavocaţldinBucureştî. 
La 20' C<>ptcmbrie, 1850 C. Briiiloiu "'-'mna un raport cltro domn ie în. 
ca"' arata jalba făcută de paharnicul Andrei Brezoi•nul tat.al lui Con-
•tantinBnraoianul„ce!nvl\alaParisştiinţclejwidice"' · 
Paharnicul Andrei Brezoianu! solicita un ajutor pe timp de 8 luni· pen
tru fiul său caro !ş.l lua,,.,liccn\a !n drept şi e:<amcnul de doctorat. dar 
mai a\·ea de trecut examenul la dreptul !ran\UZ<.= şi teza !a acesta. 
ln ce~erea sa paharnicul Andrei Brezoianul este •usţinut de C. Br~ iloiu 
care seric ,„ .. ci ar !I de mare nefolos a se întoaree acel şcolar aici 
n"5ăn·!ş!l.." "· Din "'"'"'a lui Dimitrie Paul Vio""'nu dalil la 9 n<>
iembric, 185~ all~m „„ .ci din pricina lips<>I de prof....,rl [n aceas\.l la
rnltatc. ' gJnt •ilit a nu desăslI"ji a{'Cat.tli ştiinţă şi a pierde mult timp 
lucru deslul de trist pentru cei care voi<'SC a studia„.""· Efori a Şroa
lelor ln raportul dln 13 d"""mbrle, 18~ slobozea pentru acest tinăr 
250 galbeni pentru a li trimis la „Academia !mpărateasc.a din Pari• 
spre a se d<'Săvlr.şi cu lnva\ătUTa drepturilor"''. Tot un raport din anul 
1854 a l Eforiei Ş.,O.lelor e<>nsemnează ca a""•t Unăr şi-a luat gradu! 
de emlnentil allt la „DT<'plu roman" cit şJ la „Dreptu civil" " ş! era 
!nsllrdnat pe !Inga dobîndiT<'a cunoştlntelor n""""'re !n specialitatea 
leg ilor „„.să studieze organlzaroo grefilor şl or!ndu!ala pălit.a ln ale.I· 
tuirea si ecspedl<'t'Ca actelor printr-o pradidl lllmwit"8re„."" 
P. PO<'naru, M. Ghica şl G. Costaforu semnau în 4 decembrie. 1858, 
Jurnalul Eforiei Şmalelor prin care se hotlra ca, Conslantl n Boerescu 
să fie trimis pe seama bugetului acesteia sit studieze la f"acultatea de 
drcpl din Paris deoarccl' „„.<'S\e de obşte cunosrut silinţa sa şl buna oa 
oondui ta„."''. I 
Constantin Bocrcscu reîntors în ţară va fundiona ca prof~'SOI" de dropt 
<frillauniven;itatea dinBucureşti'°. 
-"-~~·leaşl pcrsonalitjţi marcante ale culturii romaneşti vor scrie, ln 
28,octombri<', 1858 în jurnalul Eforiei Şcoalelor el „„.voind a lndeplin! 
una din cele ma! dintîi datorii ale sale pentru formar"ea de prof<'SOri 
pentru facultăţi !n vederea notwi Academii ce se fund ează„. ca tedra 
de t::cunomie Politic! pentru care • -a publ icat concursu. ramtnlnd va
cantă prin negbiT<' de prof<'SOr se va trimite la Paris Dl. Alecu Pe-
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lrescu, elevu din şcoala de Dreptu de ald "8I'e 4-i·• terminat lnvăţătu
rile •tit gimnas!ale dl ş! ale ştiinţe! Dreptului eu cele mal bune 
note ... "".IsearordliobllJ"Sl'ide24-0degalt.en!pean,, ... .iardup1iter
:;'~";:ci~.·"~~iilor va preda &onom!a politicii ca profesor la facultatea 

Alăturidetlnertl~săstudiezeşWnţalegllors!ntşlalţllsub
venUon•ttde•UllsAAtudle?.eUterele,vlltoripro1esori laşcol!lede 
toategradeledinţaril.Astlel,EforiaŞooalelorhotlir•lal6aprilie, 
1833 ca sA acorde o aumli de 5.000 !el din C..- Şc:oalekrr d-lul Dimitrie 
Pavlldl• ., .. a jutorul ce cere pentru a d lnl.,.nl la 11).vl\lturlle"" are 
a mai urma ln A"8demla de i.. Paris pin.I i.. luna Iul Iulie viitor ... •"· 
După t..nninarea studiilor Dimitrie Pavlidls !şi asuma obligaţia să 
prf.'d..,. „ .. .!n vreme de trei ani ln şcoai.. din Bucureşti una din [n,·li
ţllturile ce se vor socoU de trebuintA d!ndu-l-511eafa ce este hotArîtă 
prin regulament""· 
Fostului epistat a l Colegiului Sf. S.va Iancu Vasiliu l"" acordă de 
dlre Eforia Ş<.-oalelor la 14 noiembrie. 1836 •urna de 500 le! pentru 
a mer~ Ja Viena să studieze l • Aeademla de ocolo" 
I. E!lade RAdulesru, N. Gole""u "'-""nau decretul dat de l<Ftenenţa 
domn~l din 19 august, 1848, prin ca re Georgie Creţeanu şl Gri
gorie P.,reţ primeau dte 200 galben! pe an pentru •-studia la univer
sităţile Europei {Paris) cu obligaUa „ ... • servi patria oricind vor li che
maţi despre eunoşUnţele dştigate ... ""'· Primul-se menţioneaz.i că era 
obligata studia •. ştiinţele literale" şi a-ş! lua diploma de licenţiat „cs
~i~~-. larcel deal doilca lnvaţa limbile orientale ş.i în special limba 

LaConStant\nopolesleplilnilln...,uilHOţţn!iro!P\cipl<lcao.l!nvejl> 
limbagreaol,av!nd o bună de numai !O galbeni pelunl:ll.Totaces
tui!lnlrEforiaŞcoalelorbotllrAşteln '4~, 18Slldi-imaiaco<d<! 
clte350lelpelunldeoa.recepeUnglillmbagreaelel$tudiaşllimba 
tum!i,laearoflee<1proi;:rese" 
Burghezia !n dezvoltare acordă o atenţie sporită studiului ştiinţelor 

n • turii propriu-zise şi ""lorlalte ramuri lnrudite. A~Uel, una din dis
ciplinele ştiinţelor naturale şi anume farmacia este printrE primele 
din •te'lt domeniu,_..,.,, cun""flc o largă "'glemcntarE Juridic.I 
Dar toaU a~tă lcgisla\lc anterioară e•te inUrită prin Regulamentul 
Organic ea"' prev""'ea ea •plierii care deschideau ollclne !n Ţarilc Ro
mAneşt! d posede diplome eliberate de una din a.;edemlilc eurQpene 
n"CUnosrute'". lnt.>resul pe """" lncep să ll manifest\' tinerii români 
pentru profesiunea farmaceuticii reiese ş! din raportul E!o-riei Şooale-
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lor pe anul JU2 prin raTT "" hotlira ea Unlrul N"lco!ae Giinesc\! oi 
studieze ,.ţtilnţa farmaceltl<:i la Ha=v" dlndu-l-s.e un ajutor de 100 
galbeni lmplriU>şti""". ln ~expediatidinMoscov• !a 6au
gust. 1834, Nico]ll(' Găn8CU ocrle M __ .el pentru o mal buni dcdvîrJitt 
a şt!lnJel pe cve o 1tudiad e me>"O la Moscova la At:11demla mf!dicohl
rurgkall ocuplndu-o.c mal d~ de partea farmaciei pe c&re vrea si 
o !nveţe clt ma l bine penlru .a fl lolOl'it<rr patrte i...• n . In anu! 1836 
printr-o nou.I ~ Gline..cu cere s.I I<:' mal prelunge111dl_ lncil pe 
unanajutoruJacordatdcoereceerati„l~apucat sldeatudiul me
dJclnel, pentru a avea o formaţie mal doeplln.A "'. l.a 4 sep~mbrle, 1837 
c<mlcr!nţa lmplriteşt.!i Academii medlco-hldrurglt:11le dln M..rova di 
mArturie pentru Nicolae GAnescu care obţine titlul de doctor !n medi
c!nA111. 
în 24 oclom~. 1834 Alexandru Dimitrie Ghle11 domnul Ţări! Romi· 
nqU hol!rt.şteS.lslob<MOM IOOgalben\pean luJDlmltrlHrls~Capl
tanovlcl pentru „„.lnvlţlltura doftorii oe o unneut ln unlvera!tatff. 
dc !a Vicna•lll. 
Scr!""8rea pe care Dimitrie H.Utca Capltanovid o ..:ne d!n Viena la 
I noiembrie, 1836 spun„ „„.sini lncred!ntat ci urmlnd cu Botanka şi 
lnvaţătura Ct'lorlaltc laturt ak l~torlel naturale prK'tlm Mineralogia. 
Zoologia 41 Agronomia, voi pute aduce patriei mai muli folos decit 
~'\l lnsArl· Botanica.„""· Dupli tenninareoo studiilor !n Austri• Hristea 
CapltanQ\lki pleacli sa stud;.,z,. ln Germ.ru.. unde !nanul 1840 trece 
e""""'nul de d<><tor ln medicin.i 41 chirurgie la unive l"litatH de ia Hei
defuerg:a. tnanul 1832, iunie l1, F'rwiiraooţlă~uidoctor Teodor 
Gheorghladl• adreso. o jalbA domnului Alei:andru D!m!tr!e Ghica prin 
"°"'S<>lkitaun aju'torde 200galbeni pen\n.l fil.f ei Bariton ca~ invliţa. 
„ ... cursul doh\ori.,,...,!n Acadl'fTlilleLondrei. __ • ". 
Ş!Jista \!nerilorpleca\io.tdeprindămcşteşuguldoctorice«o!noc.:ident 
c'Onlinull. Ast!el •. Ohe<>fihc Mavrodin Ch!paridls ot Sf. Elelterie pi! 
Pc.du! de pi.mini .., rup ln }all>ll u. din 28 iunie, !838, domnului Alex. 
O!mltrle Ghica ca sA i o.a dea un ajut<rr pentru a Invita mt'fll.eţUgul 
dohtorlcesc „.„dorind 1uf\etul meu"" s;i nu rlm!n' ln stare prOMli 
fl nea.vlnd n!d un ajutor, nici stare rlmlnlndu-mt din plrin\l c• ol 
lnvM _,,,enu meş1.eţu1 ... •;it_ Dintr-<m raport al Eforiri Şroale\or 
sem„t d e P. Poenaru la 4 Iunie, UU6, ..rlAm ol se~ 100 ""1berl! 
pe tre!•nl tlnlrulul A. MarinnN:' „ .. .t-aarJtat dl a.-e adcvlratA voca-

::"::·n'J:°ş:i~7:~. ~lnl•tetul c..!1tlor " 1nom><11 ... 11 l'lll>lloo ~· _ ,, 
" l!>ld ..... t . ll>lbit, ll:S. 
•1t114•••„ t.l-L:Nv. 
• 11114tM,t. lll9.170. 
• 1!>1<11m,6oo.M'9/I*'l ,l.3.,I 
"1!>1<1 .... ,1. :u. 
•tbl<U-m,.!.115.-.16 
" Jlrid<„, d<Jo.tlO«l/lut,l. L 
"l~d<m, t:l,3 · 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



(iedeprolesor,chibi;uiescsă!n$ărclnezepe""'-"l\Jl<'ofesoralnvăţa 
la Paru t..oria naturală ru ~ti!nţele ce s!nt !nclinatc de aceasta, ca după 
cevtodoblndilndestulerun<J$tlnje lll...,,.,,...,.,profesorde """as\ăca
\edră la Colegiul Sf. Sava ... •$. Şi Dimitrie Nieto oolicita la_ 12 &<'?
tem.bric, 1849 un • jutor de 150 de lei pe luni deotottce studm larm•
da I.o. Consttontinopol 311. Raportul Depactamcntulu! c<e<Jinlei din 29 au~ 

~~ ~~ ~::di~°:~~u~b~~::-..1:\:u~~~~ ~~m':ni ~~!ns~~~ 
~~~=~• 1~c~p11';ă~~di~e B~~~~ Jtn cg~ns~1::=1~ 
Recunoaşterea şcoalcl român""lti de Medictnl reiese şi din ofuul prin
\ului caimacarn din l8da'embrie,18~7, prin <>*re"' fllcea cul"I08C\lt cl 
Ministerul lnstruc\iunll Publice din Franţa. considera Şoo.11\a de Medi 
cinA şi Ch!rurgi:ed\n Bucu~ ... „8'1>emAnl!.1oare ..,,,,,1e1or pregătitoare 

~~~i~ll! mş!1 1:~~.: ~1~1';:~~.l, c:'n l~~d~~~şt: ~=~~or j_~ ~~ 
'i""SCistud!!lemO<licaleLo.Par\s. .. ":lll 
Tn raportul Dr. Davila din anul 1858, septembrie 22, cllt"' „Dir<'<'\ia 
Şroalelor publice" se sublinia ,.„dreptul ce"" dJ elevilor acest<.~ 'l"O•lc 
de a merge să continuie •tudlul lor !n unlvenitil\ilc r~gatului :S..rdl
nieL.-"' 
Grigore Ştclllnescu scria din Paris ln 11163, februarie, 15/27 în scri
•o•uea sa cAtre Ministrul lnslrucţlunli că a !oot trlmis ln anul 1859 la 
Pa ris la Sorbonna penlnl a-şi lua Ucenţa ln ştunţele naturale, ramura 
geologic solicit!nd unstipendiude50ga!benllnplusneresarpenlru 
a-.şl cumpjlra dirU, htrţi, n'-""-'SBl'e pregăllril sale"'. Grigore Ştefâ 
ncscu" !naintaş de seamă al geologiei rom:lnl'$ti. este primul prol"'°r 
de mineralogie, geologie şi pa!O<lntologie al Univ<'rsită\li din Buc\!reşti 
,i membru fondator al Academiei Române. El a realizat prima harlil 
geologicăaRorn:\nlcil•scaradel:200.000ln1898,fiindunpropa

SRtora!Jdcilor darwinistcînţa.ranoastră 

Din e xemplele citate plnă tn prezent rezultă dnmenl!le variate in C8l"' 
oe Instruiau tinerii bucurettcnl laşoolileoccidentalesau de la btambul. 
Fenomcnlil C$le propriu şi !n domeniul ştiinţelor tehnice ln cue se 
vor lcmnaspe<:ia!işti!Jlrlnslegaţideproc"""'1dede:troltarealindust:riei. 
Prin raportul Eforiei Şooalcl(lr din JO d'""'mbric, 1847 dt!'<' Departa.
mentul trebutil(lr bisericeşti"" hotăra ca Ale"andru Golescu (ArăpilA) 
sli meargă s.I studieze fizica şi chimia cu o bursA de 200 galbeni pe 
an Lo. Pari• " -

"' ll>ldt»>,'*.l~lflll<$,f.:I-. 
»Jl>i4cm, doo.2517/18H,tl,:t 
"JltloU-m,doo.1>73/184f,f. 1 

: :=:: ~.";i,a~~,~~ :J-4. 
•Am_ S~ BU<. Minlltonl! C\>lt•!ot , 1 hUlruc\lunll P\lblko TOu R,...,.,,.....,I. 
d<>1.IS89/18'13.(5,ZU. 
" Dl<!klll4nl! "''""" .,.<i<l<>pfdi<, vot. m Q - ~ Ed. Politicl Buc., 1111. ~- !«>. 
::C,.Ar1~~~~';'."i4.~~otorul CUltfllo< 11 Jnstrucţ;un;; Publloo Ţaro. _,,.,,,_,„ 
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La30mai.l857organizindu·»eunroncurspenl.rubun.ele arordalc 
pentru studiu ln străinăUl.te aflăm din jurnalul ~..,mi•iei da reuşit la 

~~~în~~'ri:iea ~a~:'1':., ~~ ~~";;~~în~~; ~~i;,s-~~i~i~~u c:;;: 
""ţiuneaş!aptiludinea.itse destitulepentrusciin\eletchnicecese 
atudiazA în şoalele de arte şi rnaeslrii !n Francia, lar Dimitrie Ana
""""" anltl ndu mal mult! aplicare la sdlncille na turale„.• <:. 
Jurnalul Eforie! Ş.,0..lelor din 6 Iunie, 1857, "'mnat de P. Poenarn 
recomandapeSplr!donlrocianucasălietrimi$pentrudeoăvil"!irca 
studiilor sa!e ca inginer la Şcoala lmpedalii Polltehnlcl din Pario " . 
La rlndul sAu diredoru] Şcoalei de arte din Bucureşti recomandă prin
tr--0 adl'<'Să din 2 octombrie, 18.58 Eforiei instrucţie! publl.oc pe Lupu
lescu Ioan. şi Veslle Anton de a Intra ln fabrica de maşini R.R. a 
D. Wurrn din Viena pentru a studia mecanica pe timp de Jani"'' un 
ajutor de SO de galbeni de fiecare. Aceşti doi tineri vor solicita !n 28116 
fabruarle, 18511 lui Alex. Ioan Cuza prelungirea pe lncă tcei ani a 
şederi! lor la Viena pentru a studia la şe<>ala politehnici de arolo dupii 
absolvirea a~a umtind .ii se intoard tn ţari. „duclnd semînţa artei 
demecanlcilinglnerUdecaretaranoastrl<><teorfanll„.'°. De asemenea, 
ln şedinţa Eforiei Şc:oole!or se hotărăşte prin jurnalul din 12 ..,ptem
brie. 1861 ca ln urma roncursului dat de <:<.-i mai buni conducători 
de mine p<>ntru a li trimişi Ump de 3 ani !n Belgia la Llege pentru 
a studia aceasU spe<:lalltate să fie de<:larn re<1$it C. Mărglri~u„. 
Odatlrupregătireaunorcadretine<eln~Uperi°"dăîndome
niul Jiter'CloT şi al tehnicii se simte nevoia de a oe cultiva !n rimlu\ 
oamenilor gustul pentru artă ~l anume pentru plctud d<!sprc care ln 
Jurnalul Eforiei Şcoalelor din 5 iulie, 1840 se scria că ~„.Intre cunOOj
tin\ele care slujesc a lnllţa scnt!ment~le omului, pictura, această 

oglindă a naturel ca şi istoria ln sufletul său, gustul omeniei în fno-

:::/:. ~r~rt~~a;!tu~f i~u~„~~~ ~?e a;!i d.~„~~~ ~~d~~~ ,'.;;cu::.~ 
bine. aria picturii eote un ram din cele mai lol""ltoare ale învi'.ităt11-

rei publice" •7. La cele arălate nuoi sus domnul Alex. Dimitrie Ghica 
menţiona !n hotărlrca sa din 5 septembrie, lll40, prin care UnArul l<>1n 
Negulid este trimis să studieze la Roma urm.!ltoarele ,„ .. cunnştinţa 
pictwiifiindprcapuţinintinsătntr-aee.istăţarăn11să afliilntreru

mllni profesori depriruii ln ascmenca in,·ăţătură şi ca să să poaU forma 
pe viitor art~U d<>Stoinici de a laţi Intre rom.1ni a""t gust...""' aprobă 
plecar<>a t!nărnlui artist. Astfel, Negullct primeşte ln anul 1840 o bursll 
de200galben!peanpentrua sc dc&li\'Îl"!ilnartapict11rii \aAcade
mia de la Roma. studiu pe care de alllel a<'CSUl · l-a început la Pari$. 
Lui îi vor. umia beneficiind de buna statului G. Petrescu şi P_ Alec
sandreiiCu, car<> studiau pictura la Roma. lnsuşi Nicolae Grigorescu 
!şi va desăvll"!i la Roma studiile de pictură Jn~-,,pute la Paris, lu~ru pe 
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„ • .,, li aflăm dln scriMolrea lui dln li augusl 1866 din care cerea sl 
>e prelungeasd cu Inel dol an! huna (540 frllncl şi 00 de centime) 
p<.>n truas\ud!• plcturalnltaU. " . . 
0"1\ă 1-amunli aant1eipent"1carew.eriimanifestă inter...esteacooa 
a uhitecturli. A"""t lucru re!Me din jalba Mcuta la 15 m&!, 1841, de 
C. Walenştein prin care solicita suma de 72 galbeni pe 3 anl pentru 
flulsiluHanrichdeoa~ardori„„.si!nveţe artiit~ura,avtnddl'O
..,bită aplicare .şi gust privind ci acest meşteşug va fi mal de tre
buinţa şl mal folositor pairii sale Ţării Rumâneşti"°· Efori• $coalelor 
li apro~ ln anul l~H să meargA si studieo:e arhitectura la Univeroi
tate& de la Vlen• Tot din fondul Eforiei Şroalelor na\ionale se slobozea 
ln 27 ianuarie, 1848, 100 galbeni a jutor şrolarului Al<'e<llndru Orescu 
ce se afla trim is la „A"8demii strelne• pentru !nvAţltura arhitecturii 
şt P<'ntru „.„vremea ce l-a trebult să mal şeaz! la Academia de la 
.Monaco„. casilsil deprinz! l.oşUintagemnetrieidewriptive"şiapli
cat.I pentru care .-.te numit prof<'Sor la Colegiul Sf. Sava"' 
Ultimele tn,; d"""nli ale prime! Jumătăţi a sero!ului al XIX-iea "" 
<.11racterizeazll, aşadar, prin mari su""""' ln domeniul instruirii tinerei 
generaUI 
Mulţjdlntre foşUJ bursieri vor deveni l"'l""nalilăil mareante • !e ştlin
(ei, culturii ,1 arteL ale vie\!! sodale-politice. Fărt nici o lndoială, feno
menul are un put<>mic caracter de clasă. Bursieri! statului pro•·in ln 
tt!e mai dMe cazuri din rlndurlle burghezie! sau a!e.moşlerlmU. Nu 
se pune problema recrutarii unor atari <>1meni dintre ţăranu sau orA
$Cnii de rlnd. Cu tot acest &SJX."'I. preoeupar<>a de a in•trul un corp 
profesoral de mare valoar<> reprezinU una din marile cuceriri ale SO.: 
det.A\l! bueur~tene din a doua JumAtatc a C('-]ui de al XIX-!ea veac. 

J e'1n es b„careotoio p• rli$i l'etr:11"1er 
po11r iit11dier a11 XlX~meslffle 
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