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In Ţările Rom<ine învăţămîntul grecesc s-a suprapus formelor tradiţionale de învăţămînt : românesc şi slavonesc. Fără să înlocuiască învăţămîntul românesc şi fără să facă cu desăvîrşire inutil învăţămîntul
slavonesc, şcolile greceşti organizate în ţările noastre la sfîrşitul secolului
al XVII-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea reprezintă un învăţămînt
de grad mai înalt, suprapus învăţămîntului tradiţional, ca o formă de
învăţămînt superior 1• Dascălii greci au fost folosiţi şi în secolele anterioare de către numeroase familii boiereşti şi de către curţile domneşti,
dar în Ţara Românească învăţămîntul grecesc a luat o formă organizată
la sfîrşitul secolului al XVII-lea, sub egida şi cu sprijinul statului feudal.
Modelul l-au constituit şcolile greceşti din Imperiul Otoman şi mai ales
Academia Patriarhiei din Constantinopol. Iniţiatorii şi organizatorii şco
lilor greceşti din Ţările Romftne au cunoscut direct sau indirect şi învilţămîntul din centrele italiene. Organizarea învăţămîntului grecesc reflectă nevoile de cultură generală ale păturilor conducătoare din ţările
noastre. Structura socială a acestor pături a condiţionat istoriceşte însăşi
structura şi orientarea ideologică a învăţămîntului grecesc. S-au repercutat asupra acestui învăţămînt şi curentele mari care frămîntau societatea
europeană din perioada respectivă. Lupta dintre catolicism şi protestantism, pentru atragerea poporului român, s-a simţit şi în ţările noastre
încă

din secolul al XVI-lea, folosindu-se în acest scop propaganda orală
diferite forme de şcoli şi mai ales dascălii particulari. Mişcarea
ideologică bazată pe rivalitatea dintre teologia scolastică şi filozofia
neoaristotelică s-a afirmat în ţările noastre mai puternic pe la mijlocul
secolului al XVII-lea.
şi scrisă,

*

Prezentul articol rezumă comunicarea cu acelaşi titlu p1·ezentată la Muzeul
de istorie a oraşului Bucureşti, în şedinţa publică din 17 martie 1965 şi constituie
un fragment din studiul autorului privitor la Academia domnească din Bucureşti
(în manuscris).
1 Stanciu Stoian, Un aspect al dezvoltării învăţămîntului românesc în perioada lui de început, în culegerea de studii Din istoria pedagogiei româneşti, Bucureşti, 1957. p. 22.
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Activitatea desfăşurată de Pantelimon Ligaridis în Ţara Rom{1nească are o deosebită importanţă din punctul de vedere al istoriei învăţămîntului. In colaborare cu Ignatie Petriţis, poate şi cu alţi învăţaţi
greci, Ligaridis a organizat, cu sprijinul politic al lui Matei Basarab.
din Tîrgovişte, cu un caracter asemănător colegiilor catolice. Cercetările întreprinse de Ştefan Bîl'.'sănescu 1 5i de Victor
Papacostea 2 cu privire la această şcoală pun în lumină caracterul ei
de instituţie şcolară superioară. Se învăţau aici în limbile greacă şi latină : gramatica, retorica şi logica. Şcoala, cu 12 elevi aparţinînd marilor
familii boiereşti, a funcţionat în anii 1646-1650, reprezentînd încercarea
de orient;:ire procatolică a societăţii feudale româneşti în lupta contra
ideilor Reformei. Existenţa acestei şcoli dovedeşte că regimul socialpolitic din vremea domniei lui Matei Basarab căuta să se consolideze
şi pe calea unui învăţămînt de nivel superior, orientat împotriva ideilor
înnoitoare răspîndite de adepţii Reformei. Academia de la Sf. Sava avea
să fie însă o veritabilă instituţie de învăţămînt, cu o bază filozofică
neoaristotelică şi cu o dezvoltare corespunzătoare transformărilor sociale
din Ţara Românească de la sfîrşitul secolului al XVII-iea.

Şcoala greacă şi latină

I. CONDIŢIILE ŞI DATA INFIINŢARII ACADEMIEI DE LA SF. SAVA

Orientarea ştiinţifică şi filozofică dată Academiei constantinopolitane de către Teofil Coridaleu şi discipolii săi la sfîrşitul secolului al
XVII-iea a fost privită cu ostilitate de către ierarhia bisericească 3•
Aflată sub controlul autorităţilor otomane, biserica a obţinut sprijinul
acestora pentru a îndepărta din şcoala Patriarhiei pe dascălii consideraţi
primejdioşi prin ideile lor. Siliţi să se expatrieze, mulţi dintre dascălii
acestei şcoli, venind unii după alţii, s-au stabilit în Ţara Românească
şi în Moldova, continuîndu-şi aici activitatea. La sfîrşitul secolului al
XVIl-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea, transformările structurale
din Ţara Românească constituiau condiţii prielnice pentru dezvoltarea
unei activităţi intelectuale cu tendinţe laicizante. Indepărtaţi din Constantinopol unde n-au putut să reziste atacurilor obscurantiştilor, unii
dintre adepţii filozofiei neoaristotelice au găsit în Ţara Românească o
libertate de gîndire, care le-a permis să-şi continue aici activitatea
cărturărească.

La Institutul de ştiinţe pedagogice, Ştefan Birsănescu a declarat într-o
din noiembrie 1965 că studiul său privitor la Şcoala din Tîrgovişte, depus
Institutului în manuscris, este anter?or cercetărilor cu rezultate asemănătoare
publicate de Victo1· Papacostea.
~ Victor Papacostea, Originile învăţămîntului superior în Ţara Românească,
în Studii, an. XIV (1961), rn·. 5, p. 1139-1164. Idem, Les origines de l'enseignement
superieur en Valachie. în Revue des etudes sud-est europeennes, Bucarest, tome I
(1963), no. 1-2, p. 7-39.
3 Vezi Cleoi.Jul Tsourkus, Les debuts de l'enseignement philosophique et de
la libre pensee dans les Balkans. Bucarest, 1948.
1

şedinţă
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In Ţara Românească susţinătorul cel mai stăruitor al ideii de a se
o instituţie de învăţămînt, după modelul Academiei constantinopolitane şi cu disciplinele de predare pe care el însuşi le studiase în
Italia, a fost stolnicul Constantin Cantacuzino. Istoricii literari l-au caracterizat „cel mai învăţat boier al ţării" 1, „un erudit ... şi un umanist
veritabil" 2 • N. Iorga a apreciat că stolnicul „a fost o podoabă a învă
ţ.ăturii din epoca sa" 3 . Biblio1:eca stolnicului reflectă marea sa pasiune
pentru lecturile ştiinţifice şi filozofice"· In scrierile sale, el pune în
lumină cu o deosebită insistenţă necesitatea şi utilitatea învăţăturii de
~arte. Stolnicul Cantacuzino a încercat desigur să exercite influenţa sa
asupra fratelui său Şerban, în timpul domniei acestuia, pentru înfiinţarea
unei şcoli superioare. Vechea istoriografie românească a şi considerat
că Academia de la Sf. Sava a fost înfiinţată de către Şerban Cantacuzino
din îndemnul învăţatului său frate''· Istoriceşte se constată însă că nu
PXistă nici un document privitor la înfiinţarea acestei şcoli de către
Şerban Cantacuzino. Intre Şerban Cantacuzino şi fratele său stolnicul
Constantin, care a putut stărui pentru înfiinţarea unei şcoli superioare,
relaţiile n-au fost bune. Pentru a fixa data întemeierii acestei şcoli,
trebuie să avem în vedere şi împrejurările în care stolnicul a putut să
<l.etermine o măsură domnească în acest sens.
Documentele arată că influenţa stolnicului Constantin Cantacuzino
a fost puternică mai cu seamă asupra lui Constantin Brîncoveanu. Domnia acestuia a fost de fapt dominată de oligarhia boierească a Cantacuzinilor, între care cel mai activ a fost stolnicul. Fiind nepotul de soră
al stolnicului şi obţinînd domnia cu sprijinul acestuia, Brîncoveanu a
guvernat ţara după sfaturile lui. consultîndu-1 în toate problemele mari
ale vieţii de stat. Stolnicul a putut să exercite astfel asupra domnului
întreaga sa influenţă şi în ceea ce priveşte orientarea activităţii culturale din ţară.
Se cunosc în prezent documente concludente care obligă pe cercetă
torii istoriei învăţămîntului românesc să părăsească teza istoriografiei
vechi privitoare la înfiinţarea Academiei de la Sf. Sava în vremea lui
Şerban Cantacuzino. Cel care a îndrumat în acest sens cercetarea istorică
a începuturilor Academiei domneşti este Victor Papacostea n. Cercetînd
documentele greceşti, constatăm că în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino lipseau dascălii de care avea nevoie însuşi domnul pentru fiul
său. Printr-o scrisoare autografă din 8 noiembrie 1686, adresată lui Ioan
Cariofil, mare logofăt al Patriarhiei din Constantinopol, domnul repetă
înfiinţa

Sexti! Pu~cal"iu, Istoria literaturii române. Epoca reche, Sibiu, 1936, p. 138.
Al. Piru, Literatura română veche, Buc., 1962, p. 314 şi 322.
~ N. Iorga, Istoria românilor, voi. VI, Buc., 19:l8, p. 493.
" Vezi C. Dima-Drăgan, Un catalog 11ecu11oscut al bibliotecii stolnicului Constantin Cantacuzino, în Ret•ista Arhivelor, VII (1964), nr. 2, p. 266-303.
:; D. Onciul, Din istoria Uomâniei, Buc., 1914, p. 84 ; A. D. XP!10pol, Istoria
Românilor din Dacia Traia11ă, ed. a III-a, voi. VIII, Buc., 1929, p. 240 ; N. Bănescu,
Academia grecească din Bucureşti, şi Şcoala lui Gheorghe Lazăr, Cluj, 1925, p. 4 ;
N. Iorga, Istoria învăţămîntului românesc, Buc., 192R, p. 43.
i; V. Papacostea, Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la şcolile din Hurureşti,
în Studii, an. XIV (1961), nr. l, p. 115-121.
1

2
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rugăminte a
său 1• De lipsa

sa mai veche, cerînd să i se trimită un dascăl pentru fiul
dascălilor se
plîngea, după şase am, msuşi stolnicul
Constantin Cantacuzino. Din scrisoarea sa autografă adresată aceluiaşi
Ioan Cariofil la 12 mai 1692 aflăm că stolnicul cerea să i se trimită din
Constantinopol şi din Veneţia dascăli de limbile latină şi greacă pentru
fiii săi, exprimîndu-şi îngrijoral"ea pentru soarta învăţăturii copiilor săi,
încredinţată de nevoie unui dascăl de casă foarte slab 2• Dacă şcoala
domnească ar fi existat în vremea lui Şerban Cantacuzino, acesta n-ar Ii
cerut în 1686 şi nici fratele său Constantin n-ar fi căutat în 1692 peste
hotarele ţării profesori pentru fiii lor, plîngîndu-se că nu se găseau în
ţară dascălii de care aveau nevoie şi că nici dinafară nu veneau.
Primul director al Academiei a fost Sevastos Kiminitul. Acesta
atribuie înfiinţarea şcolii nu lui Şerban Cantacuzino, ci lui Constantin
Brîncoveanu. Ni s-a păstrat în text grecesc o cuvîntare panegirică a sa
intitulată ,.Închinare" lui Şerban Cantacuzino :i. In această cuvîntare
cu aprecieri superlative pentru Şerban Cantacuzino nu figurează nici un
cuvînt despre vreun merit al acestui domn ca întemeietor al Academiei.
Dacă şcoala ar fi existat, directorul ei n-ar fi scăpat prilejul să elogieze
pe Şerban Cantacuzino pentru o asemenea ctitorie. Dar peste opt sau
nouă ani, acelaşi Sevastos Kiminitul a glorificat în cuvîntările sale pe
succesorul lui Şerban Cantacuzino, adică pe Constantin Brîncoveanu pentru meritul de a fi înfiinţat şcoala domnească. Posedăm patru cuvîntări
în limba greacă, prin care Kiminitul laudă pe Brîncoveanu, precizînd că
acesta a întemeiat şcoala domnească. In 1695 el se exprima astfel faţă
de domn : „Chiar şi în actualele împrejurări pline de greutăţi, de
frămîntări şi de nenorociri, într-o domnie ca aceasta aservită şi lipsită
de pază şi ziduri, ai voit, pe lingă celelalte, să înfiinţezi un colegiu, sau
mai bine zis o şcoală de crescut şi înţelepţit sufletele, pentru ca prin
mijlocirea dascălilor, cu lumina şi cu prosperarea învăţăturilor, să înveţi
pe tinerii nobili şi iubitori de carte şi pe toţi cei ce voiesc, străini şi
pămînteni, un bine mai mare decît acesta nefăcîndu-se niciodată în
lume""·
Intr-o altă cuvîntare, nedatată însă, acelaşi Sevastos Kiminitul adresează lui Brîncoveanu cuvintele următoare de laudă : „ ... dintre toate
bunele înfăptuiri omeneşti pe care le-ai întreprins Măria Ta, cea mai
mare, cea mai izbăvitoare şi cea mai necesară este aşezămîntul pe care
cel dintîi şi singurul între ceilalţi ai hotărît să-l întemeiezi în statul şi
în domnia aceasta, înţeleg Şcoala Elinească, acest locaş - ca să mă
exprim mai potrivit - de bună cultivare, faptă bună cwn n-a fost şi
n-are să fie, urmărind ca astfel prin această educaţie liberă şi prin învăo

1 Textul grecesc al scrisorii în ms. gr. 974, f. 89-93, din Biblioteca J\e11demiei Republicii Socialiste România.
2 Textul scrisorii în acelaşi ms. gr. 974, f. 119.
·' Textul grecesc al cuvîntiidi a fost publicat în colecţia Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, XIII, Buc., 1909, p. 211-215.
" Textul grecesc, ibidem, p. 217.

18

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

ţătură să

sufletul şi mintea celor ce doresc
putere spre desăvîrşirea omenească.„ pe care
o oferă celor studioşi iscusita aprofundare şi învătătură a cărţii" 1.
O altă cuvîntare de laudă, foarte amplă dar rămasă tot nedatată,
adresată lui Constantin Brîncoveanu de acelaşi director al Academiei de
la Sf. Sava, cuprinde următorul elogiu : „ ... suprema virtute omenească ...
fiind înţelepciunea şi studiul şi învăţătura şi lumina prea strălucitoare
a cărţii... a binevoit Pronia ... ca Măria Ta cel dintîi şi singurul în vremea Măriei Tale s-o aşezi şi pe aceasta în acest renumit stat spre a fi
ca o mîndrie şi stemă şi cunună şi cinste a patriei şi spre a nu rămînea
mai prejos pe lîngă oricare altă domnie şi alt stat". In aceeaşi cuvîntare
figurează şi următoarea frază : „ ... acest izvor al tuturor bunelor înfăp
tuiri omeneşti, adică înţelepciunea şi învăţătura şi prosperarea prin
carte... Măria Ta l-a întemeiat în acest renumit stat... ceea ce nimem
n-a încercat vreodată în această ţară" 2 •
Relevăm, în sfîrşit, şi cea de-a patra cuvîntare, aceasta datată din
1696, prin care Kiminitul elogiază pe Brîncoveanu pentru faptul că „a
întemeiat o şcoală de învăţături şi de cultivare a sufletelor pentru prosperarea şi folosul celor ce voiesc să înveţe şi să studieze în acest vestit
stat şi în această vestită domnie, faptă bună, mare şi minunată, de care
acest stat nu s-a învrednicit niciodată, nici în vremurile cele mai bune
şi fericite. Acest succes, întrece pe celelalte" :1. Informaţiile din cuvîntările celui care avea conducerea şcolii sînt astfel concludente. In stilul
hiperbolic al panegiricilor, Kiminitul arată deci că şcoala domnească a
fost înfiinţată de Brîncoveanu şi că înainte de acest domn nu exista în
Ţara Românească un asemenea aşezămînt. Ţinînd seama de afirmaţiile
lui Sevastos Kiminitul din anii 1695-1696, apreciem că şcoala domnească
a fost înfiinţată cu puţin înainte de 1695 dar nu mai de vreme de 1692,
f'înd însuşi stolnicul Constantin Cantacuzino căuta în afara ţării profesori
pcn tru fiii săi ".
ln sprijinul concluziilor noastre stau şi alte mărturii istorice. Astfel, în prefaţa liturghierului greco-arab tipărit la Snagov în 1701, patriarhul Atanasie al Antiohei arată că venind în Ţara Românească s-a
convins personal de adevărul celor auzite cu privire la activitatea culturală desfăşurată de Constantin Brîncoveanu, constatînd că acesta a înzestrat ţara cu numeroase aşezăminte măreţe şi „în special cu cursuri
academice şi şcoli de diferite învăţături şi studii, anume greceşti şi slavoneşti şi băştinaşe":>. In sfîrşit, însusi Brîncoveanu se considera întemeietorul Şcolii de la Sf. Sava, folosind în hrisovul său din 9 septembrie
luminezi

şi să înţelepţeşti

să înveţe şi năzuiesc după

1 Textul grecesc, ibidem, p. 219.
Textul grecesc, ibidem, p. 227 şi 22fl.
Textul grecesc, ibidem, p. 216.
" Infiinţarea scolii „in p1·..,ajma anului 1695" a fost admisă, desigu1· pe baza
''f'ITet;lrilor lui Victor Papacostca, şi de redactorii tratatului de Istoria României,
l I l, Bucureşti, 196:3, p. 263. în acest sens şi Ion Iona~cu, Cu privire la data întemeierii Academiei domneşti de la Sf. Sava din Bucureşti, în Studii, XVII (1964),
III'. 6, p. 1253-1271.
' I. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia românească veche, I. Bucureşti, 1903,
p. 426.
~
~
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1707, prin care acorda şcolii o subvenţie bănească anuală pentru hrana
elevilor străini şi a celor săraci, aceste cuvinte : „mişcat de gînd bun
şi de dumnezeiască rîvnă ne-am hotărît a întemeia o şcoală înaltă de
obşte pentru şcolarii localnici şi străini în Bucureşti... în venerabila mă
năstire a Sfîntului Sava" t.
Şcoala înfiinţată între anii 1693-1695 de Brîncoveanu sub influenţa
directă a stolnicului Cantacuzino avea să dăinuiască cu scurte întreruperi pînă la începutul secolului al XIX-lea, contribuind la răspîndirea
culturii literare, ştiinţifice şi filozofice în societatea românească. Prin
cultura sa umanistă, Cantacuzino a fost exponentul cărturarilor români
doritori să înzestreze ţara cu o instituţie de învăţămînt superior. Prin
stăruinţa sa de a crea mijloace spre a împărtăşi binefacerile culturii nu
numai românilor ci şi celorlalte popoare subjugate de turci, Brîncoveanu a urmărit întărirea solidarităţii antiotomane. Prin întemeierea
Academiei de la Sf. Sava, Cantacuzino şi Brîncoveanu au adus servicii
reale culturii româneşti în condiţiile istorice de la sfirşitul secolului al
XVIII-lea. Aceştia apar ca iniţiatori, dar ei au fost exponenţii necesită
ţilor sociale şi ai cerinţelor culturale proprii Ţării Româneşti din perioada respectivă şi au urmărit prin înfiinţarea unei şcoli superioare
să creeze susţinători luminaţi ai sistemului de guvernare ce se afla în
mîinile lor.
CI. ACADEMIA DOMNEASCA IN TIMPUL LUI
CONSTANTIN BRINCOVEANU
Nu ni s-a păstrat actul lui Constantin Brîncoveanu privitor la înAcademiei, dar prin hrisovul său din 1 septembrie 1707, domnul
asigura acestei instituţii o subvenţie anuală de 300 de taleri pentru întreţinerea dascălilor 2 • Hrisovul prevedea că pentru obligaţiile lor privitoare la materiile de învăţămînt, „aceşti dascăli ... lua-vor învăţătură den
patrierşasca carte" întocmită de Hrisant Notara, patriarhul Ierusalimului.
La data cînd Brîncoveanu dădea acest hrisov al său, Academia avea
deci un regulament, pe care actul domnesc îl menţionează sub denumirea
de „carte patrierşască". Regulamentul a fost întocmit în august 1707 pe
cînd patrfarhul Hrisant Notara se găs<:>a în Bucureşti :i. In cursul secolului al XVIII-lea şcoala a şi rămas sub patronajul patriarhiei Ierusalimului, păstrînd şi caracterul de instituţie şcolară destinată tinerilor din

fiinţarea

Textul hrisovului în Hurmuzaki, XIV'l, p. :194.
Heconstrui:1J şi în-~estrînd biserica mănăstirii Sf. Gheorghe din Bucure~ti,
Brîncoveanu îi asigurn întreţinerea din dol.Jînda cclo1· :JO.OOO de ducaţi depuşi la
„Zeca" din San Marco de la Veneţia. Această dobîndă echivala cu 810 taleri, din
care 300 urmau să fie daţi şcolii domneşti pentru lefile profesorilor. Textul hrisovului a fost publicat de V. A. U1·echia, Istoria şcoalelor, tom. IV, Bucureşti, 1901,
p. 23-25.
3 Ajutat de Constantin B!"ineoveanu să facă studii în Rusia, în Italia, în
Frnnţa şi în Anglia, Hrisant Notarn îşi însu*ise largi cunoştinţe ştiinţi:!'ice şi filozofice şi cunoscuse progresul culturii europene din vremea sa. Date biografice la
Hl"isostom Papadopoulos. L\oau'leor; llaTpLUpXYJ; c Iepo80J..w1wu, Iernsalim, 1907.
!
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de sub stăpînirea turcească. Rolul activ al lui Hrisant Notara în
organizarea învăţ~mîntului grecesc din Bucureşti şi din hşi 1 se explică
prin ccndiţiile istorice obiective în care se găsea clasa conducătoare din
'!'ărilc Romd.nf"sF la începutul secolului al XVIII-lea. Stolnicul Constantin Cantacuzino şi Constantin Brîncoveanu, împreună cu susţinătorii lor
dintre cărturari şi clerici, năzuiau să dea culturii societăţii româneşti
din vremea lor o orientare care să permită şi folosirea influenţelor culturale occidentale şi păstrarea învăţăturilor bisericii ortodoxe. Această
orientare exprima năzuinţa reprezentanţilor clasei dominante de a-şi
însuşi o cultm·ă superioară care să le întărească prestigiul şi autoritatea
în faţa maselor populare, dar reflecta şi preocuparea lor de a da sprijin
pe calea activităţilor culturale popoarelor creştine din Imperiul Otoman
în lupta acestora împotriva stăpînirii turceşti. Prin cultura sa şi prin
personalitatea sa, Hrisant Notara era sfătuitorul potrivit de care s-au
folosit conducătorii Ţării Româneşti spre a da şcolii domneşti organi..::area de care avea nevoie"·
Regulamentul din august 1707, redactat în limba greacă, stabileşte
programa de învăţămînt, are şi caracterul de regulament disciplinar,
cuprinde şi indicaţ.ii de orar şcolar::. Se prevedeau trei dascăli „distinşi.
prin cucernicie şi bune moravuri". Se fixau şi îndatoririle lor. Primul
dascăl avea obligaţia de a preda următoarele şapte materii : logica,
retorica, fizica, despre cer (cosmografia), despre naşterea şi pieirea lucrurilor, despre suflet, metafizica. Acest dascăl trebuia să facă lecţii atît
dimineaţa, cît şi după amiază, alegînd obiectele de învăţămînt după gradul de pricepere al elevilor. Dimineaţa el avea să predea cîte două
materii : fie logica şi cosmografia, fie fizica şi despre suflet, fie retorica
şi metafizica, dar „nu ambele materii aceloraşi şcolari, ci celor mai
înaintaţi cele mai înalte, iar celor mai nepregătiţi cele mai simple, deoarece nu va preda metafizica celor care nu au parcurs încă fizica şi astfel
va preda lecţiile în cele două clase ale şcolarilor". După amiază, acest
dascăl trebuia să predea elevilor exerciţii practice : pc cei care urmau
logica să-i exercite asupra propoziţiilor şi silogismelor, precum şi asupra
argumentaţiei dialectice şi sofistice, celor care urmau retorica să le dea
exerciţii retorice pe care să le corecteze apoi el însuşi, iar celor care
studiau celelalte materii filozofice să le dea teme de repetare şi dictare,
ob1igîndu-i să discute în contradictoriu şi să dezlege antitezele, „soluţio
nînd mutual problemele".
Cel de-al doilea dascăl trebuia să predea dimineaţa de asemenea
„două ştiinţe" începînd cu discursurile lui Isocrate, explicînd apoi trag-ediile lui Sofocle şi Euripide, după aceea cuvîntările şi stihurile lui
' Vezi

Şt.

Birsănescu,

Academia

domnească

din

laşi,

1714-1821, Buc. 1962,

p. 33-34.
2 ~anuscrisele

greceşti de sub cotele 17, 83, 558, 638 şi 662 din Biblioteca
Academiei Republicii Socialiste România, cuprind lucrări şi scrisori ale acestui
patriarh de o valoare deosebită pentru studiul relaţiilor culturale greco-române.
Vezi alte indicaţii în I. Bianu, şi N. Hodoş. Bibliografia românească veche, J, Buc„
1903, p, 323-326, precum şi în D. Russo, Studii istorice greco-române, Opere
postume, IJ, Buc„ 1939, p. 533.
,
3 Textul grecesc, în Hurmuzaki, XIV /1, p. 393-394.
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Grigorie de Nazianz, apoi epistolele lui Sinesius şi cuvîntarea lui despre împărăţie, apoi odele lui Pindar şi în sfîrşit discursurile lui Dcmostene, „îmbinînd întotdeauna cele mai uşoare cu cele mai grele, după
puterea şcolarilor". !n orele de după amiază, acest dascăl avea să predea
sintaxa lui Alexandru Mavrocordat cu exerciţii simple şi să corecteze
temele ; trebuia să mai facă lecturi din Epistolele Apostolilor, din Xenofon, din Plutarh şi din Tucidide, dînd elevilor şi cunoştinţe de poetică 1•
Cel de-al treilea dascăl avea obligaţia de a explica în orele de dimineaţă două din următoarele teme : cugetările lui Hrisolora şi Caton, ale
lui Phocylides, ale lui Pitagora, miturile lui Esop, îndemnurile lui
Agapet, canoanele celor 12 sărbători, epistolele lui Simokates, operele
lui Homer, precum şi să înveţe pe copiii începători în gramatică prosodia
şi ortografia. După amiază, acest dascăl trebuia să predea reguli de
gramatică cu teme după lucrarea lui Laskaris, dar fără numeroasele
semnificaţii şi fără regulile de sintaxă specială care rămîneau în sarcina
celui de-al doilea dascăl. Lecţiile acestea de gramatică urmau să fie
făcute în limba „apla", adică în limba greacă vorbită, spre a fi înţelese
de elevi. Pentru completare, acest dascăl trebuia să mai facă împreună
cu elevii săi lecturi din Evanghelie şi din Faptele Apostolilor. Elevii
erau obligaţi să rezume lecţiile, iar explicaţiile să le scrie în limba
„apla", dascălul trebuind să le corecteze. Se mai stabilea prin gramata
patriarhului Hrisant că cei trei profesori trebuiau să facă lecţiile lor
numai în cinci zile pe săptămînă şi anume : luni, marţi, miercuri, vineri
şi sîmbătă, pentru ca elevii să aibă două zile libere : joia şi duminica 2 •
Analizînd programa şcolară stabilită prin regulamentul patriarhului
Ierusalimului, constatăm că se propunea un învăţămînt orientat spre
disciplinele ştiinţifice şi filozofice, cu materii de studiu pe care le găsim
şi în programa Academiei patriarhiei din Constantinopol şi în programa
unor instituţii şcolare italiene, între care se numără şi universitatea din
Padova, pe care a frecventat-o însuşi Hrisant Notara. Fără a fi fost
menţionate ca materii de învăţămînt în regulamentul din 1707, s-au
predat în această Academie şi noţiuni de geografie şi de medicină, „iatrofilozoful" ca dascăl de medicină fiind remunerat de curtea domnească :i.
Academia avea deci în timpul lui Brîncoveanu profilul unui colegiu şi
caracterul de grup şcolar, cuprinzînd toate gradele de învăţămînt : inferior, mediu şi superior.
In timpul lui Brîncoveanu, şcoala n-a avut trei dascăli cum s-a
stabilit prin regulament. Hrisovul din 1 septembrie 1707 menţionează
numai doi dascăli : cel mare şi cel de-al doilea"· Şcoala funcţiona în
chiliile mănăstirii Sf. Sava, care era metoh al mănăstirii Sf. Gheorghe
din Bucureşti. Prin hrisovul său din 9 septembrie 1707, Brîncoveanu a
pus şcoala domnească sub îngrijirea mănăstirii Sf. Gheorghe din Bucu1

Textul grecesc, ibidem, p. 393.
Textul grecesc, ibidem, p. :;93-394.
3 Cercetările doctorului N. Vătămanu dovedesc exi~tenta cursurilo1· de meclidnă în această Academie. li mulţumesc pentru informaţii!~ pe care ni le-a dat
prin comunica1·ea sa lnvăţămîntul medical la Academia domnească din Jluc11reşti
(în manuscris).
" Textul în V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, tom IV, Buc., HIOl, p. 24-25.
2
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reşti, autorizînd pe egumen sa ia cite 50 de lei din vama bălţii Greaca
şi să-i folosească pentru hrana „ucenicilor celor ce învaţă şi sînt orînduiţi dintre străini şi săraci". Din venitul vămii domneşti, Brîncoveanu
asigura astfel şcolii un ajutor bănesc permanent pentru întreţinerea
elevilor străini şi a celor „săraci", dind egumenului porunca: „să te

îngrijeşti...

de acea şcoală şi să nu cheltuieşti fără socoteală acei bani" 1•
Despre începuturile şi dezvoltarea Academiei în timpul domniei lui
Brîncoveanu posedăm informaţii directe chiar de la unii contemporani
ai acestuia. Cuvîntările lui Sevastos Kiminitul pun în lumină caracterul
de instituţie superioară al şcolii întemeiate de Brîncoveanu. Şcoala a
impresionat pe străini chiar de la începutul ei. Descriind într-o lucrare
a sa starea şcolilor greceşti de la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi în·Ceputul celui de-al XVIII-lea, Alexandru Helladius apreciază îndeosebi
.şcoala domnească din Bucureşti, pe care o numeşte „academie", arată
că această şcoală era frecventată de mulţi studenţi 2 , numărul lor trecînd
uneori şi de 150 şi de 200. In 1713, dădea relaţii despre mersul şcolii
<lin Bucureşti, directorul şi dascălul ei de filozofie Marcu Porfiropoulos
într-o scrisoare a sa către patriarhul Hrisant 3 . De la acest dascăl ni s-a
păstrat în greceşte o scrisoare adresată în 1715 aceluiaşi patriarh în
timpul domniei lui Ştefan Cantacuzino, succesorul lui Brîncoveanu. El
arată că noul domn ocrotea şcoala, îngrijindu-se „ca un binefăcător şi de
dascăli şi de ucenici""·

* "' *
s~.va a fost o şcoală domnească în
înfiinţată, organizată şi susţinută prin acte domneşti,

sensul că a
fost
cu sprijinul
puterii domneşti :>. Pentru domnii Tării Româneşti această şcoală a fost
un mijloc menit să le întărească prestigiul şi autoritatea politică în
primul rînd faţă de boieri şi cler, apoi şi faţă de celelalte categorii
sociale. Ca instituţie şcolară, Academia a fost destinată nu numai băştina
.şilor, ci şi străinilor. Acest caracter şi-l va păstra pînă la 1821. S-a asi··
gurat pe această cale pregătirea multor intelectuali din ţările balcanice.
Dacă avem în vedere faptul că Academia a fost întreţinută pe contul
poporului român din bunurile şi veniturile Ţării Româneşti, pregătirea
intelectualilor din ţările balcanice în această şcoală apare ca o contribuţie a poporului român la promovarea culturii şi la întărirea solidarităţii
acestor popoare pentru o rezistenţă comună împotriva opresiunii turAcademia de la Sf.

c.eşti.

Textul hrisovului în Hurmuzaki, XIV/I, p. 394-396.
Al. Helladius, Status praesens Ecdesiae Graecae, Altdorf, 1715, p. 17:
.,Neque mirum est Bucarestium Academiam vocari.„ Numerus studiosorum, quan<loque CL, quandoque CC supernt".
:i Textul în Hurmuzaki, XIV. 1, p. 526-527.
" Textul, ibidem, p. 703, 704.
:: Vezi articolul nostru, Academia domnească din Bucureşti în seralul al
XVII-!ea, în Studii, XVIII (1965), nr. 4, 833-848. Intr-un recent a1'ticol intitulat
Autour des origines de l'Academie Grecque de Bucarest, publicat în revista Balkan
Studies, VI (1965), p. 265-280, savantul grec Cleobul Tsourkus susţine că aceasta
Academie a fost înfiinţată în 1675 sub domnia lui Gheorghe Duca, dar argumentele
sale nu au o bază documentară convingătoa1·e.
L

~
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Măsurile domneşti privitoare la organizarea şi întreţinerea ~colii
au fost determinate şi de necesitatea pregătirii ştiutorilor de carte pentru nevoile aparatului administrativ al statului feudal în continuă dezvoltare. Prezef\ţa lor activă şi crescîndă în politica şi economia ţării
obliga pe boieri să dea fiilor lor o instrucţie de un grad mai înalt. Meş
teşugarii şi mai ales negustorii aspirau şi ei să dea mai multă învăţătură
de carte fiilor lor, pe măsură ce rolul lor în societatea feudală creştea
prin activităţile lor industriale şi comerciale. Asupra gîndirii societăţii
feudale româneşti s-au exercitat în acest secol influenţe iluministe şi
umaniste care au contribuit de asemenea la orientarea clasei conducă
toare spre un învăţămînt mai înalt. Dar potrivit concepţiilor feudale,
învăţătura mai înaltă era destinată să asigure în interesul clasei conducătoare comportarea înţeleaptă a ştiutorilor de carte, socotindu-se, precum s-a exprimat cronicarul Radu Popescu, că „la cei răi şi cumpliţi
nu trec filozofiile şi învăţăturile" 1• Constantin Brîncoveanu socotea că
asigura acestei şcoli mijloacele trebuitoare şi pentru întreţinerea elevilor „săraci". Ştim însă că aceştia nu erau copii din popor, din familiile
oamenilor cu adevărat săraci, ci erau fii de negustori şi de meşteşugari,
iar unii aparţineau familiilor refugiaţilor din ţările balcanice. Prigoniţi
de turci, mulţi greci, macedoneni, albanezi, bulgari şi sîrbi îşi părăseau
patria şi se a-;;ezau în Ţările Române. Oricare ar fi fost starea lor socială
în patria lor, ei erau aici oameni „săraci''. Aceştia preţuiau învăţătura
de carte şi ca un mijloc direct spre a-şi asigura existenţa şi a lupta
împotriva opresiunii turceşti. Erau stăruitori în a căuta o şcoală care
să deschidă perspective bune copiilor lor.
Cu fiii de boieri, de negustori şi de meşteşugari înstăriţi, precum
şi cu fiii refugiaţilor aşezaţi în ţară, Academia de la Sf. Sava nu a fost o
instituţie de învăţămînt destinată maselor populare şi a rămas pînă în
preajma anului 1821 în limitele concepţiilor clasei conducătoare din
statul feudal. Cu tot acest caracter, Academia oferea un învăţămînt
în cadrul culturii universale cu o pronunţată orientare spre disciplinele
ştiinţifice şi filozofice. A fost o instituţie de învăţămînt care a împărtăşit
tinet·ilor români creaţiile culturii universale în spiritul laicizant al secolului al XVIII-lea.

1 Radu Popescu, Istoria domnilor Ţării Româneşti, ediţie critică de Const.
Greceanu, cu studiu introductiv de Eugen Stănescu, Bucureşti, 1963. p. 33.
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