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IANCU ŞT. TOMA, 
ZNFIINŢAREA ~PRIMELOR ŞCOLI SATEŞTI 

ÎN ŢARA ROMÂNEASCA 

Nici în Regulamentul Organic din 1831 şi nici în regulamen
tul şcolar din 1834, întocmit în aplicarea celui dintîi, nu se 
cuprind prevederi pentru ŞC'.)lile săteşti, ci numai pentru şco
lile d'n ora~eb rapitale ale judeţelor. Domnea în:::ă concepţia 
din timpul lui Al. Ipsilanti că sătenilor le e rezervată munca 
cîmpului şi păstoria. 

Singura prevedere legală pentru ş::olile de prin sate este 
cea cuprinsă în proiectul al doilea pentru seminarii, protopopi 
şi preoţi, tot din anul 1831, care, prin art. 8 decide ca în fie
care sat să se ţină pe lingă preot şi un cîntăret care va primi 
pe lîngă două chile de bucate (circa 800 ocale) pe fiecar.~ an 
şi cîte doi lei de fiece enoriaş sătean - ,:Jlătibili cite un leu la 
Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru, fiind dator, pentru această plată 
a învăţa copiii satelor carte şi cîntări.1 

Spre deosebire de oraşe, care primeau învătămînt gratuit, 
la sate, învăţătura de carte trebu'a plătită în produse şi bani, 
de căt~e .enoriaşi. 

' T-recuseră patru ani. şi dispoziţia din art. 8 nu era ,pusă 
în aplicare în nici un sat din principatul Ţării Româneşti. Şco
lile care se găseau în fiintă pr1n unele sate erau înfiinţate ici 
şi colo de anumiţi particulari, proprietari de moşii, spre a în
văţa copiii satelor , de pomană" sau dP diverşi dascăli şi gră
mi'i.tici, pe b:i.ză de învoială cu sătenii.2 

In aceste condiţiuni, la 14 ianuarie 1838 Vornicia din lă
untru dă o circular:'i către toate ocîrmu'.rile de judeţe, publi
cată în Buletinul Statului şi în Curierul Rom§nesc, prin care 
se pun bazele şcolilor săteşti din Ţara Românească. Proprie
tarii de moşii împreună ·cu ocîrmuirile de judeţe urmau sii în
tocmească încăperile de şcoală în fiece silişte de sat, potrivite 
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cu numărul copiilor. Se pune în mişcare şi Eforia şcolilor na
ţionale care îmbrăţişează cu căldură ideea înfiinţării şcolilor 
săteşti. 

învăţătura copiilor de prin sate avea să urmeze numai pe 
timp de iarnă, de la 1 noiembrie la finele lui martie, pentru 
ca în lunile celelalte să se îndel-2tnicească cu lucrar-ea pămîn
tului stînd în ajutGrul părinţilor. 

Profesorii din oraşele de reşedinţă devin, din acest mo
ment, pe lîng<1 profesorii de învăţăturile începătoare şi profe
sorii normali - de şcoală normală pentru pregătirea învăţăto
rilor săteşti.3 

Ln început, Eforia şcolilor naţionale a îndrumat profesorii 
d~ la judeţe, ca prin înţelegere cu ocîrmuitorii să găsească ti
neri ţărani, di:otre cîntăreţii sau grămăticii d·'.) la biserici spre 
a fi pregătiţi cîteva luni pe vară la învăţăturile începăto.:i.re, 
după care se îndatorau a ţine şcoală în satele lor, în iarna care 
venea. Incepînd cu luna mai 1838, prin unele judeţe începuse
ră a se aduna la reşedinţă, candidaţii de învăţători dintre ţîr
.co;vnicii satelor, care se plîngea însă că nu puteau face faţă 
cheltuielilor cu cazarea şi hrana pentru şederea la iud-2ţ. Efo
ria şcolilor propunea să li se vină în ajutor, plătindu-li-se din 
cutia statului, cheltuielile cu şederea la oraş pe Emp de două 
luni, cît învăţau în şcoala normală.4 

In acţiunea de recrutarea candidaţilor, s-a constatat încă 
de la început că mulţi din ţîrcovnicii bisericilor săteşti refuzau 
a primi această sarcină şi din această cauză, sătenii erau siliţi 
să caute alţi tineri pentru această carieră, care sau erau bir--
nici şi deci supuşi Ia toate însărdnările acest·2i trepte sau clă
caşi pe moşii străine şi îndatoraţi la toate dările proprietăreşti.5 

Eforia a intervenit la Departamentul trebilor din lăuntru 
ca tinerii ce se vor aşeza învăţători să fie apăraţi de plata ca
p,i'taţiei şi altor îndatoriri ce depindeau de administraţie iar 
proprietarii de moşii să fie invitaţi a scuti pe învăţători „mă
car numai de clasă da:ă nu şi de dijmă".6 

Pe de altă parte Eforia şcolilor a cerut să se dea porunci 
ca să contribuie la plata celor doi lei pentru învăţătorul satu
tului, toţi şezătorii satului fără osebire :·preoţi, diaconi, juraţi, 
vătăşei, dorobanţi mazili, boieri de neam şi asidaţi - iar nu 
numai familiile de birnici - pentru a se mări pe această cale 

retribuţia învăţătorului de sat.7 
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AL.~. POPESCU-CRAIOVESCU SE MUTA DE EFORIE LA 
ŞCOALA ,DIN TÎRGU-~IU, îN SCHIMB CU S . .STANCiOVICI 

în urma cercetărilor comisiei del:·gati'i de Eforie (N. Ili
escu, şi N. Bălăceanu), Eforia, la 19 sep~cmbrie 1841 decide .ca 
Alex. N. Popescu să fie mutat de la Slatlna la Tîrgu-Jiu, fiind 
nevoie a se face schimbare între el şi C. Stanciovici, care la 
fel, era victima unor acuzaţii ale unei părţi din orăşenii din 
Tîrgu-Jiu. 

La început, profesorul AL Popescu răspunde Eforiei că nu 
primeşte această sch:ml::are, după aproape 5 ani de împlinire 
a datoriilor sale, apreciind această mutare ca apusul profesiei 
s:ile.B Cere să fie mutat la Bucureşti sau la Craiova „pentru 
că numai acolo aş putea găsi mai cu îmbelşugare, hrana de care 
doresc, ce e mai scumpă decît toate la virsta în care mJ. aflu". 

In lipsa acestor două oraşe, s-a obisnuit cu Slatina, fiind 
gata a lepăda postul de i;ro:!'esor decît a-l schimba cu al orică
rui alt oraş din Principatul Român, vecin cu el din Tîr,t{P
Jiu.9 Scr:e cu a cest prilej si personal directorului PctrCl:_che 
Poenaru şi lui Mihail Dim. Ghica, prezidentul Eforiei ~colilor 
naţionale. 

Eforia stăruie în hotărîrea luată, cu atît mai mult cu cît 
trebuie să se fa2ă schimbul cu C. Stanciovici, care nu m01i pu
tea rămîne la Tîrgu-Jiu.10 Obştea Slatinei cerea rămînerea iiro
fesorului Pope::;cu la Slatina, care S·~ oferise ~ă predea copiilor 
franceza sau greaca.ll 

Hotărîrea Eforiei şi-a urmat cursul. în 17 octombrie 1841, 
N. Cociu scria Eforiei că a luat în primire de la profesorul 
Popescu şi singur se ocup01 de trei clase.12 

In decembrie 1841 şi-a adus lucrurile de la Slatina în 
vreme de iarnă, plătind 157 lei13 pentru el şi o slugă a sa. pen
tru opt poşte de la Bucureşti unde se chemase pentru trebuin
ţă :- la Tîrgu-Hu. 

C. Stanciovici era acuzat de o parte din orăsenii din Tîr
gu-Jiu, că in calitat·~ de membru al sfatului oră~enesc nerrlija 
.şcoala şi nopţile şi le petrecea la jocuri în societate.14 Desi 
era, de 9 ani la şcoala din Tîrgu-Jiu, însurat aci, cu copii în 
leagăn şi soţie însărcinată, iar o ,p1rte din orăşeni îl susţineau 
I. Călinescu, Măldăres~u, Sîmboteanu, V. Hurezeanu, Radu Ba
bovici) Eforia a decis mutarea lui, pentru îndreptare de „ne
orînduiJlă" în schimb Al. N. Pope3cu, la Slatina cu clasa III 
şi cu învăţarea candidaţilor de la ş::olile comunale. 
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At.. N. POPESCU PROFESOR LA ŞCOALA , NAŢIONALA 
· . jl>IN TîRGU-JIU . 

La şcoala din ITîrgu-Jiu, profesorul normal AL N. Popesc:i 
găseşte că e mare nevoie de cărţi didactice atît pentr~ ~colani 
orasului cit şi pentru candidaţii de învăţători comunali m care 
scop scrie Eforiei ,la 30 decembrie 1841 să se trimită catehis
me mari, gramatici, aritmetici, geografii, caligrafii mari şi 
mici, evanghelii, rugăciuni, manuale de silabisiri. Cere aceste 
cărţi didactice plnă - după sărbătorile anului n:m „cînd a
ceastă scoală de nevoe este a se regula straşnic spre a putea 
cîştiga ~ele 6 luni pierdute" şi le primeşte pe 8 ianuarie 1842.i

5 

a)' A'ctivitatea ·sa Sncepe cu o demisie, cerind numire la 
clasele umanioare din Bucureşti sau Craiova 

După o scurtă perioadă de orientare. în 25 martie 1842, în 
care timp .şi munca de librar al Casei şcoalelor la care pierdea 
în loc să cîştige ceva.„ îl deranjează - hotărăşte să-şi dea 
demisia, înaintînd un raport în care arată că după o trudă de 
~2 ani ca şcolar şi profesor, se apropie de bătrîneţe ,,bărbăţia 
grăbeşte, pruncia a pierdut-o" - cere strămutare la vreuna 
din clasele urnanioare din Bucureşti sau Craiova, dîndu-i-se 
vreo catedră pentru atestatele pe care le posedă . .Se împlineau 
5 ani de cînd ieşise din colegiul din Bucureşti, trimis ca pro
fesor la Slatina. 

Consideră că postul de profesor de şcoală normală este in
compatibil cu aplicările sale şi în luna mai vrea să olece, fiind 
nevoie să i se trimită înlocuitor, fiind destul pentr~ atîta mu
cenic:l.2".16 Peste o lună revine, arătînd' că n-a primit nici un 
rezultat la demisie, el lasă hîrtiile înch!se şi se duce la colegiu 
ca şcolar să se pregătească în continuare. Mihai Ghica, pre
şedintele Eforiei Şcolilor naţi'.male îi primeşte demisia, urmînd 
a se orîndui înlocuitor. 
, . In 22 ?1_ai !842, comite.tu.I de inspecţie al şcolii din Tîrgu
:Jm comunica ca de la dummica floriilor, profesorul Alecu Po
pescu nu s-a mai văzut, iar şco1la e închfsă si şcolarii umblau 
ca oile rătăcite. Se cere numirea CB ,profesor 'a lui Stefan Fru
muşan~. I~tr~ tin;p p~ofeso~·ul Al. N. ?opescu ~crie prezi
dentulm Mihai Ghica ca nu şi-a dat demisia, ci vrea numai să 
fie numit la vreo .clasă de umanioare a şcolii rentrale din Cra
iova, nemaiputînd rămîne profesor de şcoală normală.i7 M. Ghi
ca îl susţine a fi aşezat după .capacitate la vreun post, dar N. 
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Golescu de la Departamentul trebilor din lăntru scrie Eforiei, 
în iunie 1842 să îndatoreze pe numitul profesor a-şi îndeplini 
„din pricini cunoscute ca nepotrivite" .18 De abia în 6 august, 
datoriile sale nefiind de cuviinţă a sta copiii fără înv<'iţ[ttură 
profesorul Al. N. Pope:;cu se duce la Bucureşti. şi cere Eforiei 
să nu fie considerat demisionat căci a făcut aceasta ca să poată 
merge la Craiova. Prin jurnalul din 8 august 1842 semnat de 
Petrache Poenaru Al. N. Popescu se numeşte profesor tot la 
Tîrgu-Jiu.19 iar la-19 august acesta pregătea deschiderea şcolii. 

In 8 octombrie 184 ~ cere Eforiei să fie îns'cris sub ade
văratul său nume AN. Craiovescu - numele răp;s::ttului său 
părinte, părăsind un nume pe care i-l daseră învăţtitorii pri
melor clase, ştiindu-l fecior de preot, i-au zis Popescu.20 

După doi ani de funcţionare în Tirgu-Jiu, în 15 septembrie 
1844 Al. N. Craiovescu revine cu o cerere către Vodă, arătînd 
ci ceia şi veche şi sta lornkă dorinţă a lui: o catedră în şcoala 
Craiovei la clase gimnaziale, ori care ar fi, potrivit cu studiile 
ce a făcut, ca să-şi îmbunătăţească starea morală şi materiulă.2 L 
De la Vodă cu aprobare, cererea ajunge la Eforie. 

Mai trec bt:ă trei ani şi în iulb-august 184 7, profesorul 
Al. N. Craiovescu e bolnav, în Bucureşti, în căutare de doctor. 
Revine în septembrie 1847 în Tîrgu-Jiu, acuzînd asprimea cli
mei gorjene pentru înrăutăţirea sănătăţii lui. 22 Solicit3. un post 
vacant la şcolile elementare din Capitală, ca să-şi poată îngriji 
sănătatea.23 

Cu data de 1 ocbmbcie 1847, A. Craiovesrn e numit pro
fesor de clasa I la un:i din şcolile elementare din Bucuresti cu 
400 lei pe lună şi 140 lei pentru mutilre reprezentînd cheltuie
lile pentru 14 poşte cu 4 cai24 In locul său vine pitarul .E. Că~ 
linescu pentru clas2 I (fost la şcoala din Cerneţi) şi pentru el. 
II .Mihail Georgescu.25 

CLADIREA ŞCOLII DIN TîRGU-JJU , 

In iarna 1841-1842, şcoala oraşului s-a tinut în încăperile 
lui Costache Hartofilaxis, protopopul ora~,;ului.26 Cînd venise 
aci, găsise şco:ila într-un teci al caselor Uţa Măldăre3cu. 

In noiembrie 1842, ,clădirea începută pentru şco:ilă nu era 
gata, iar profesoru) Popescu închiriază nişte case cu 300 Iei, 
pe an apreciind că .şcoala nu mai pJate sta într-un beci.27 

Jn 1f'€bruarie 1843 cere pentru şcoală altă încăpere.2a. In 
martie acelaşi an, serdarul N. Oteteli~anu oferă locuinţă pen
tru şcoală pînă la vacanţa viitoare.28 In august 1843 încă şcoala 
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nouă nu era terminată, iar încăperile închiriate se pierdeau 
din neplata chiriei de către magistrat.20 . 

In septembrie 1843, profesorul Al. N. Craiovescu scrie 
Eforiei despre nepăsarea autorităţilor competente în privinţa 
încăperilor de şcoală : încăperea .nouă era prost lucrată şi tre
buia prefăcută, în loc de şiţa prost bătută, trebuiau olane, 
n-avea curte, pivniţă, magazie, cămări, nici chiar dulap ; 
n-avea bănci, semicercuri, catedră, scaun iar tavanul a~eninţa 
a cădea).31 

In 20 octambrie 1843 revine cu alt raport despre clădireo. 
şcolii începută de 4 ani şi nete :-minată, urmînd a se lnchiria 
nişte încăperi pentru şcoală şi peatru locuinţa sa. In noiem
brie 1843 începe .ş:::o::ila în.dou3 beciuri de sub cas·2le Corneliu 
Sărdănescu din p'.a';ă. In şcoala: nouă, tavanele au început s:'i· 
ca:iă şi plouă înăuntru.:::2 
1 'ln februarie 1844, după repararea tavanelo.c, şcoala s-a 
mutat d'n cele două beci.uri într-o sală din noua clădire - fi
ind a opta mutare în timp de doi ani.3 

In iulie 1846 FJala nouă n-a\rea pămînt în pod, n-avea 
sobe, n-avea curte, pereţii erau .crăpaţf4. Şcoala e vizitată de 
Vodă în această lună.35 

In iulie. 1848, pitarul G. Călinescu - înlocuitorul lui Al. 
N. Craiovescu scria Efniei că şcoala era tot neterminată.El3 

De notat că şcoala din Tîrgu-Jiu s-a făcut în antrepriza 
slugerului Ion Sîmbot.2anu cumnat cu T. Călinescu şi Costache 
Stanciovici, profesorul.37 ' . 

Profesorul Al. N. Craiovescu - fire independentă - acu
za pe slugerul Iancu SîmbJtean - co1traciul clădirii - de ne
cinste,38 repetîndu-so situaţia de la construcţia şcolii din Sla
tina. 

AL. N. CRAIOVESCU, PROFESOR NORMAL PENTRU 
ŞCOLILE COMUNALE 'LA GORJ 

Pe u.m1! 1842/ 1843, în jucleţul Gorj erau 141 şcoli comu
nale cu 1929 scolari inr în şcJala normală urmau pentru pre
g3tire 153 şcolari. La 270 sate cîte erau după ultima arondare 
teritorfală (înclinare) era nevoie de 161 şcoli, dar 20 nu erau 
săvîrşite.= 9 

Profesorul Al. N. Craiove5cu ap:rec:a 2ă şcolile cJmu!1ale 
erau în m 1re neorinduială, ca:ididaţii schimbîndu„se în fiece 
an.40 
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In 30 iunie 1843 se înto'cmcşte o catagrafie pentru copiii 
şi flăcăii clin toate satele Gorjului.41 Pe aceeaşi dată pro
fesorul Craiovescu înaintează la Eforie un catalog ,cu toţi can
didaţii de învăţători din Gorj, conse~nînd data venirii în şcoa
'.lă, lipsurile şi gradul învăţăturii, numărînd 19 candidaţi .în 
plaiu Novacillor, 23 în plaiul Vîlcan, 24 în plasa Tismana, 25 
ln pia.sa Jiu, 28 în plasa Amaradia şi 42 .în plasa Gilort,'2 în 
total 161 candidaţi. 

In sept\:,'mbrie 184,3, se aş.~ază subreviz::irii ,ş:::olari la cele 
6 plăşi şi plaiuri :43 Petre Negoiţă din satul Frumuşei la plasa 
Jiu, Andrei Parnschiv clin Zăicoi la .pluiul Vîlcan, C. Filip din 
Voiteşti la plaiul Novaci. Constantin Scorţan din oraş pentru 
plasa Gilort, Gh'ţă Brătean din Verşani la plasa Amarazii fi 
;Alecu Pope1cu. clin R:winari la plasa Tismanii. Nefiind clar 
cine face întreţinerea şcolilor d:n sate, profesorul Craiovescu 
cere lămuriri de la Eforie care-i mulţumeşte pentru observaţii 
jşii-1 a5igură c:i e în core,pondenţ;l cu Ministerul pentru re
.zolvare.44 

In decembrie 1843 se înaintcazc"i o nouă listă de candidaţi 
şi satele unde slujeau cu h1semnare pentru vîrsta. anul şi luna 
rînd a început. ele Pra însurat sau flăcău, de e fiu de preot, 
diacon sau altceva, din ce sat e şi la ce şcoală e candidat.45 Se 
trimit regulat liste cu candidaţii ce meritau numirea de învă
ţători şi căpătare de înscrisuri. 46 

Intr-un raport către Eforia şcolilor naţionale în ianuarie 
1844 profesorul condamnJ 'nestatornicia ce domneşte în toate 
şcolile începătore, cerind îmbunătăţirea situaţiei existente, în 
care copiii se înscriu, urmează cîteva luni apoi se fac nevăzuţi, 
tocmai cînd încep .a se d·2prinde ; unii dup'i luni sau ani în
tregi, revin din 'nou, domninînd părerea că scoala si fîntîna 
sint slobode oricui a se adăp:i. oric1nd vrea. · · 

La şcolile comunale, .observă profesorul, situaţia e şi mai 
rea : se aduc copii de săteni cu rîndul ca la clacă : care-l dă o 
iarnă, următoarea iarnă nu-l mai dă, cerînd să-l dea şi vecinul 
care are mai mulţi copii. aceştia trimWnd pe iarnă cite unul, 
crezînd că într-o iarn;'i pot învăţa ceva. După 15 martie, copiii 
se trimiteau cu vitele, iar rn Gcirj e datina veche că locuitorii 
din partea locului.· d·2 la 20 septembrie !a 20 oct')mbrie,îşi iau 
cu ei copiii la vii pînă isprăvesc culesul. 

La sat ori la ora?, de-abia 10 la sută e populaţie scolară. 
De aceea Craiovescu vorl::eşte de apostolica m2serie de pro
fesor.47 
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In 1844 sînt în Gorj 155 şcoli comunale cu 2 036 şcolari iar 
în şcoala normală 9G şcolari regulaţi şi 30 auditori.48 

In iulie 1844 se înaintează lista cu starea mobilelor ce se 
află în şcolile comunale (bănci. semicercuri, scaune, mese, ta
ble),49 iar în noiembrie acelaşi an se întocm2şte lista candida
ţilor plecaţi să de3chidă şcoli să~eşti, cerîndu-se 500 m:muale 
de silabisiri. 50 

Profesorul Craiovescu are păreri proprii în materie de şcoli 
~omunale pe care le comunică Eforiei.51 In ianuarie 1845 el 
propune ca să înveţe la şcoala normală nu numai ,!Jentru învă
ţători ci şi băieţi din sate pentru : preoţi, ţîrcovnici, logofeţi, 
epistaţi. Intocmeşte reguli şcolare cu 16 ;ouncte, din care re
'inem că inscriPrea se făcea la 7 ani şi numai în ultimele 3 
zile ale fiecărei luni (inscrierea la .început se făcea în tot anul 
şcolar), tinerii fe obligau să stea cel puţin 3-4 ani în şcoală, 
să-şi cumpere cărţi pentru clasa la care .era găsit destoinic, să 
fie curaţi, să se ţină corespondenţe cu proksorul prin biletul 
săptămînal ; afară de cărţi P·'.'ntru scris să ail::ă .c;;i un p:hiozdan ; 
pentru nerespectare să se aplice amenzi (straf) etc. Candidaţii 
de învăţători trebuiau să stea în funcţie 5 ani întregi, fără 
a putea demisiona în acest timp. 

O nouă listă de învăţători comunali se întocmeşte în apri
lie 1845 dutJă rotunfacD judeţului.52 In iunie 1845 erau 170 
şcoli comunale şi 3 139 ş::olari iar în şcoala normală erau 124 
şcolari ,:;i 179 candidaţi şi 39 auditori.53 

Pe lingă atîtea ob~ervaţii şi date interesante. privind şco
lile comunal::-, profesorul Craiov·"'s2u ne-a lăsat şi o descriere 
sugestivă a aşezării şi înfăţişării lor în lumea satelor de atunci. 
lie 184S, după rotuniirea judetului.52 In iunie 1845 erau 120 

„Mai toate clădirile de şcoli - spune el - se află aşezate 
rău sau în mijlocul cîmpului, printre holde sau păduri sau rie 
lingă cîrciumi şi hanuri, mai toate sunt rău croite, rău lucrate 
şi rău întreţinute, adică fără curte, fără pamic, fără încuietori. 
sluiinrl. n mare parte din ele ori de grajduri pentru caii pro
prietarilor, precum C·~a de la Drăqoeşti din plaiul Nova2i, ori 
de cocină pentru porcii săi, precum cea de la Brosteni. ori de 
casă pentru clacă de tors şi dărăc:t, precum cea de. Ia Pesteana 
de Sus ori de lăc::iş arendaşilor precum cea de la Boia, ~ri de 
ambar de bucate p·e:::um cea de Brăneşti, ori în sfîrşit de obor 
p~ntru vitele fiecui. precum o mare parte dintre 'celelalte. 

Mai toate se află hodorogite, în loc de pardoseală cu 
gropi · printr-însele, fără ge3m, fără bănci, f4ră semicercuri. 



din care abia se află cite 2-3 şi astea de lemn; pe la cele 
mai multe locuri, sobele sunt fărimate prin toate fără osebire, 
fumul după iarnă atît a înnegrit pereţii tuturor încît abia se 
mai pot cunoaşte dacă au fost vreodată albe, osebit de cele 
din plasa Gilortului, pe care acum găsim albindu-le ca să nu 
se cunoască afumătura;•.54 

'Eforia trimite cop'.e din acest raport sugestiv şi la Depar
tamentul din lăuntru. 

Profesorul Craiovescu face observaţii interesante şi pen
tru î'lclinarea satelor in scopuri şcolare apreciind ci1 unele sate 
au fost înclinate preci peste mînă, fiind ori prea departe unele 
de altele, ori despărţite cu girlc, văi, lunci, păduri, care iarna 
sînt cu anevoie de străbătut, ,propunînd ca satele mai mari de 
50 familii să facă şcoală deosebită iar cele mai mici să se 
unească· cu sate mai învecinate.55 

Pensionatul de fete din Tg.-Jiu în verificarea profesorului 

Craioveanu 

De la 1 septembrie 1845, Sim2on Brînwvan sîrb de natie 
Petre Popescu şi Iosif Popescu, români din Ban~tul Timiso~

rei, împreună cu doamna Keler, de naţie germană au venit în 
oraş la Tîrgu-Jiu şi au mai luat cu ei şi o femeie germană, gu
vernantă la: paharnicul Jon Sîmbute<.!n şi au deschis la 11 oc
tombrie 1845 un pensionat pentru creşterea fetelor.56 Ocîrrnu
itorul judeţului le eliberase autorizaţie fără ştirea Eforiei ,şi 

verificarea ştiinţelor fiecăruia de către profesorul şcolii. 
Din raportul acestuia reiese că Simeon Brîncovean plecase 

între timp; Petre Popescu, în baza a 4 atestate şcolare, cu
no:;;tea limba franceză şi germană, Iosif Popescu, limca română, 
ambii ar fi fost subînvăţători la Pesta. 

Keler n-a pre3entat dovezi, dar ceil:ilţi au spus că a fost 
guvernantă tot la Pesta. 57 

in ianuarie 1846, la verificarea şcolii din Tîrgu-Jiu de că
tre N. Simonide, revizorul ş·colilor normale, pensionate de fete 
avea 9 şcolăriţe.58 

Profesorul Craiovescu scrie Eforiei că şi-a atras critica lui 
Ion Sîmboteanu, fiindcă verificase actele personalului pensio-
natului.59 
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LA ŞCOALA ELEMENT ARĂ RADU VODĂ _DIN BUCUREŞTI, 
DIN SEPTEMBRIE 184:1 - FL\JELE 'LUI APRILIE. 1348, CîND 

.ÎNCETEAZĂ DIN VIAŢĂ 

La sfîrşitul lui iulie 1847, Al. N. Craiovescu e bolnav în 
Bucureşti, în căutare de doctor şi cu slabe speranţe de îndrep
tare. 

Ajutor la şcoala ,din Tîrgu-Jiu lăsase pe Const:lntin Scor
ţan, subrevizorul plăşii acarului, ajutorul său de totdeauna.6° 
Revine în Tlrgu-Jiu ~pa 17 septembrie 184 7, dar acuz0nd as
primea climei judeţului Gorj pentru îmbolnăvirea sa, solicită 
un post vacant la şcolile elementare din Capitală, spre a se 
putea îngriji.61 . , 

Deplînge starea sub orice critică a clădirii şcolii din Tîrgu
Jiu ,.rău urzită şi rău lu::rată", după atîţia ani încă netermi
nată.62 

La 6 octombrie 1847 Craiovescu nu mai e la Tlrgu-.Jin în 
Joc11l său venind Dumitrn Frumuşan, iar în decembrie 1847 şi 
G. Călinescu,63 după ce D.T. Frumuşanu, la cererea s:i e n11mlt 
la Cerneţi, pe ca:-e „părinţii copiilor îl regretă· şi copili îl 
plînq" .64 

In 17 octombrie 1847 e numit la Tîrgu-Jiu şi Mihai Geor
gescu, cu locuinţă în ,încăperlie şcolii.65 

La şcoala Radu Vodă din Bucureşti, Craiovescu a fost pro
fesor la clasa a II-a elementară, iar după răpos3rea sa, la fi
nele lui aprilie 1848 - înainte de izbucnirea revoluţiei - în 
locul lui e numit D:mitrie Iarcu - de fel din Slatina - care 
înainte fusese profesor la şcoala de la Colţea66 şi care de la 1 
septembrie 1848, trece profernr de clasa III la aceeaşi şcoală,67 

dar după înfrfr1gerea revoluţiei, va fi ar·~stat şi închis la 
Văcăreşti. -

Du'1ă reclPschiderea şcoHlor de prin oraşe în 1850-1851, 
şcoala Radu Vodă se evacuează de oştiri de care fusese ocu
pată în 1848 şi devine şcoală militară în mai 1851.68 

Aşa se încheie drumul prin viaţă şi învăţămînt al nrofe
sorului Al. N. Ponescu (Craiovescu) despre care G. Poboran 
în Istoria Slatinei,69 folosind mărturii de la foştii elevi - afir
mă că era „un bărbat înalt, foarte inteligent, un om integru 
şi independent". El învăţase 5 clase umani oare la liceul Sf. 
Sava din Bucureşti între 1821-1830. Inteligenţa lui i-o dove
desc rapoartele privind şcolile din Olt şi Gorj, pagini antolo
gice de cronică şcolară, iar integritatea, numeroasele şicane ~i 
persecuţii venite din partea boierimii retrograde, reacţionar~ 
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şi buzive, care au mers pînă acolo că l-au silit să ţină cursuri 
atît în Slatina cît şi la Tîrgu;Jiu în nişte construcţii lucrate de 
mîntuială, cu speculă. şi mereu neterminate, fapt ce i-a mă~i
nat sănătatea înainte de vreme. 
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