
CITEVA DATE DESPRE îNVAŢĂMINTUt 

DIN TîRGU-JIU 

LA JUMĂTATEA SEC. AL XIX-LEA 

VASlLE CARABIŞ 

La 20 octombrie 1845, Ai. N. Crniovescu";" profesorul 
~colii •10rmale drn Tîrgu-Jiu, raportează Eforiei Şcolilor că 

un Simicn Brîncoveanu, de ndţie sîrb, Pet·ru şi losiof Popescu 
dm Bauutul Timişoarei, împreU:i.1ă cu Maria KeHer şi cu o 
guvernantă a paharmculUi îo11 Sîmboteanu au deschis în 
Tîrgu-Ji·1, I.a 11 oclombrăe 1645, un pension pentru fete în 
limbile româ.nă, franceză, germană şi maghiară. Pensionul 
era _pus sub supravegherea şi îngrijirea paharnicilor Ion 
Sîmliotcoou, C. Roşicmu şi Gn. Magheru. ' 

Din memor.iul 5'CTis de Simion Brînooveanu către Minis
terul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, din 12 noiembrie 186'.3, 
uflat la Arhiveie Sta.tulUJi. diu Bucureşti, se deduce că acesta 
nt' er;i 5hb ci româa bă.nătc:iu. 

Memoriu! p• ezintă o valodre documentară, deoarece re
liefeazu o s~11e 1le situaţii de ordin economiu, soda! şi mai 
cu SCi'lJP. a cu.itm al dmainte ~l <lupă. .1848. Deşi sînt înşira.te 

anu:n1te amctnude bwgrafice, c;;ti.torului i se relatează zbu
ciumul. peniJet1·le ş1 peregnnănle impresionante ale aces
tui profesor nest.at.ornic şi ne-1comodabil, mereu persecutat, 
m0reu îi1 conllicL cu oamenii ture, poaite, nu l-au înţeles. 

Din memoriul său ni se relevă că Simion Brîncoveanu 
a nbsol\ it , in universităţile din imperiul Au~triei studi.ile 
gimnaziaie, pl1ilos0Iice şi jurd1ce··, ia·r din 1829 a profesat 
avocatura în Timişoara. 

476 



T:1 anul i o4::, ,,neputînd ca adv0c.at totodată ca subjugat 
romJn .i mai suferi jugul apdsăloarelor puteri, (s.n.) m-am 
indepiJrlut cili.Jt~nd a5ilu de !'CaiJure şi de scutire aici în 
România la Tîrgu-Jiului ca în p.atria mea strămoşească ro
mână". Aci, căpă.tînd de la mai multi boieri o învoire, întă
ri Lă ·Cll un Lu;u s, swe a de.>.:tude un institut şcolar pentru 
cre·~lt>rea fieit::ioi:, cdld.lor.eşte [.-1 Pesta, de unde. în 1845, re
vine în Tît9u-JiLJ. C'J profesor;i: ,D.D. lo5im şi Petru Po
pescu rn o :Jllv~·rnant~i·', pe i.Jroprid lui cheltuială. Cu invo
ir<·'il buieril·-·1 :,;l pcin11~ilor gorjt-ni s-a inaugurat, cu solem
ni'atf'a cuvl":ni tei. inst. lutul de care am amintit, la care Si
m inn Brinco\·'~a·m a Jost re,.; 1;.osc.Jt „de privat director şi 
!11s:Jectnr la c.::EI prir; sîrgmnţa iDEcl înfiinţat institut·'. 

In<i in se.un timt• intre ace.~ti i:rofesori s-au ivit animo
zităti. In urma .,amicabilei împăciuiri" cei doi profesori -şi 
cn 9uver.nant<l '-ieUer s-au înv0,t â-I despăgubi cu 36 de gal
beni. ln Lerm~rn:.r.! fixaL, neprim.inJ cheltuielile lui nici de la 
r,.rofe->ori şi 111c1 rle Id „boieni ;:;ărinti", S. Bîncoveanu a fost 
.:;!li~ să prec1ea toat~ scrisoril~: ongina1e şi contractele lui 
Grigorie Bălteanu care. sub iscălitura sa proprie, şi-a luat an-
9ajam0:1 'ul cie a rezolva această prnblemă. Au trecut anii şi 
n;c1 C1i'.;;-.11e GJ..1iean11 şi nici succ?50!"ii săi n-au fost în stare 
siî licilid,:ze o dutori ~- ridicdt<l la suma de 52 de galbeni cu 
d0h'.11da. CUVetllta. 

Ţinînd seama de ardinea monologică, menţionăm, ca 
fap 1_ aparte, dî Ia 1848 S. Brîncoveanu figurează printre 5ern
naturii politici romârui, înitmni.ţi la Budaipesta la 9/21 mai. 
După aceea a venit în Banat cu scopul de a face propagan
dă printre români, spre a se al1ipi la curentul revoluţionar 
maghiar şi a potoJ.i spiritele în comuinele rnmâneşti răscu
late. Era aservit guvernului maghiar. 2 

DiJll motÎ\'e pecuniare şi ia neînţeleg.erd.ok, Îill 1855 S 
Brincovcanu părăseşte Tg. Jiul, oprindu-<se în Bucureşti, un
de funcţionează cîtv.a timp ca peda1gt0g şco:lar. Neputin<l 
suporta această funcţie, s-a dus la mănăstirea Neamţu, un
de stareţul Dioni,sie 1-,a numit bibliotecar mauăstiTesc, „plă-

tH cu o leafă de 100 lei pe lună ,şi alte .înlezniri pentru trai.u 
vieţii". Ca bibliotecar la această mănustire a funcţionat de 
la 2:'> oct. 1855 1pî.nă în iulie 1856, dnd a fo15>t îndepărtat oda
tă cu . alungarea" stareţului Dionisie. 
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In anul 1857 Gheorghe Asachi, 1d1rec1torul şcolilo:r din 
Molclovd. I-a numit şef-pedagog la gimnaziul din Iaşi, avînd 
,,asigurată o leafă de 5000 (lei) pe un an şi alte emolumen"
te: rnasi', locuinţă, ascultare şi :spălatul rufelor". 

Sub diimăcămia lui Teodor Balş B.ru fost îndepărtaţi di1i. 
posturile !or <lin tnvăţămînt, pentru scu11t timp, Gh. Asachi 
şi Au~;ust Treboniu Laurian. ,,Fără viuă, fără cercetare, fără 
judE:cat<l'' a fost îndepărtat şi S. Brîncoveanu din postul de 
şef-pedagog. Reţiintndu-i-se şi leafa, fără nici un alt mijioc 
matnial, a fost nevoit să se adăpostea,scă printre bolna ~·ii 
ele la aşezăminte.Le Sf. Spiiridon din laşi. La irutervenţia me
dicu lui spilalului (bolniţ,ei) Sf. Spiridon i s-a plătit leafd 
restantă .şi totodată a fost repus în postul de şef-pedagog. 

August Treboniu Laurian revenind în funcţia de inspec
tor al şcoJi,lor din Moldova, l-a numit ;pe S. Brîncoveanu ca 
profesor şi iu1spector la şcola centrală de fete din laşi cu 
„leafă c:1nuarn de 6000 le,i şi alte tniez![IJi.iri". 

Ca profesor şi inspector era obligat : „ 1-iu a propune 
înYăţăluri în două clase din s~uddile : geografia, istoria şi 

fizica ; al 2-lea, a purta inspecţia şcolară şi economică". 
Deşi aceste lnsărdnări erau oonsiderate ,,prea grele", S. 
Brînc.ovrnnu le-a îndeplinit conştiinaios. !viindu-se iarăşi di
vergenţe între A.T. Laurian şi depairbamentul Cultelor, S. 
Brîncoveanu, ca protejat al lui Lau:rian, din nou a fost în
lăturd d!n funcţiile sale de la laşi. 

· ln 1858 i s-a dat un post de profesor la Bolgrad in Ba
sarabia. 

Prin tratatul de paice din 1856 de :Ia Paris, ,,pentru a 
depărta Rusi,a de gurile Dunării, s-a impus a-cestei ţări să 
cedeze trei c.listriote din sudul Basarabiei, care s-au alipit 
Moldovei". 3 La Bolgrad lui S. Brîncoveanu i s-a propus să 
predea nu numai în limba română dar şi „in limba slavo
J:iiseric.ească", dîndu-i-se o Jeafă lunară de 5 galbeni. Ne
fiind mulţumit cu această remuneraţie, a cerut detaşare în 
satul Cizmikici unde populaţia era alcătuită mai mult din 
bulgari ~1 c:in aşa numiţi găgăuţi. Ac:i era obligat să predea 
în limba bulgară, dîndu-i-se mai multe manuale in această 
limbă „ia Constantinopole tipărite''. 
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Necunoscînd l1imba bulgară, a cerut o nouă a·etaşa.re la 
Satu~-Nou. unde, de aseiheriea, l-au intîmpina.t „multe ne
plăcutl' advc~rsităţi". In astfel de îni.prejmări insuportabile, 
în 1859 prin mai multe petiţiuni către Mdl!liisterul Cultelor şi 
,,vreo patru" adresate dominitoruluii Alex. Oufa să fie te-
inte'.)rat ca profesor sau şef-ped'agog fo. şebala cootrală Cle 
fote din luşi. 

Toate plîngerile sale lllefiindu..:i luate îU seamă, a fost 
nev.oit să :aule azil la schitul Ciolan dil!l Buzău, unde a 
stat din septembrie pîn:ă la 20 decehibrte 1859. 

Părăsind azilul mănă'.stkesc, din :n61u 1.a Bucureşti bate 
dl'limurile cu peHţH la MihisteruJ d.i1telch, fa ErO'ria $comor 
şi la palatul lui Alex. Cuza-Vodă unde „aighi'otantul'' nu i-a 
permis nici o audientă. „Neavînd nici doi gologani - scrie 
S. Brîncoveanu în IlJ.emoŢ,iul său ----: spre a cumpăira o suh
ţfrici't m~imăligă de la ţigani", în 1860 pă1răseşte România şi, 

dispnat, ajunge În Austria la Viena. ln capitala Austriei, 
în conditilrni ci.estul de grele, stă pînă Îlll 1863. ,,Suspinîn1l 
sub jugul apăsătO:arelor puteri, mă gîndeam ziua-.ri.Oa;Jtea 
pe c,~ cale să perigri.i1ez? unde să rodi 1caut azil 'de scăpare?". 

ln astfe.l de frămîntări îşi aduce ani.irite de Ierusalim şi 
mănăsti'rea Tismana. Apo1i pe picioare ,,mare aprosfolorum", 
la vîr~la el~ 63 ani, peregrinul Sosi în z1iua de 26 august l86J 
la mănăstirea Tismana, lntr-o zi, însă, Teodor Zăgănesc:u. 

egumenul îi spuse că la mănăstire ipentru el ,,nu-i nid un 
viitor". Silit <.ii părăsească mănăstirea, cu un galben în lm
zunar, dăruit de egumen, la 18 octombri~ 1863, în Tg.-Jiu, 
s-a învo:it cu l\foria Burzinska, directoarea Institutului de 
fete din acl'st oraş, la urpiătoarele obligaţii: ,,1-iu, a pro
pune înviită.t11:-i în limha germană cie trei ori pe săptămină; 
al 2-lea, ·a urma prelectiunile prescrise pentru clasa I şi a 
II-a a vînct .a căpăta o remuneraţie ;po.trivHă însărdnilrilo1r 
şi împlii:1irilor mele". De la 23 o.ctomblii1e 1863 a început lec
ţiile (in ron1il1iă) în toate zi.1ele de la o·rele 9 pînă ia 12, iar 
în liinb:l dermană de la 31 ootom'brf.e şi 2 noiembrie de ld 
12 pînă l ~:. urin:tnd. Diie·ctoarea Maria Buizinska, cehoslo
vacă de angine, „neavilld ştiinţă de liinba română, niti cit, 
iar în 1imbd gc~rman.ă, fără a fi în stare a analiza sau exrlica 
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cea mai mică construcţie'', şi-a arogat dreptul de a urmă'fi 
lecţiile sale .,mai în toate zilele (cu) ocandaloase abuzuri''. 
Astfel directoarea bătea elevele cu cruzime în faţa lui ; ade-
seor.i cu guvernanta, iarăşi de origine cehă, fără competenţă 
se amestecau la lecţii şi-i făceau obseirvaţii în faţa elev~lo-r. 
lntr-o zi Br:ncoveanu atrage atenţia dir,ectoarei ,,să tacă, 

să nu vornească". „Atunci directoarea Wuriată, a slrig'lt î.n 
limba german~ : „impertinent, cum poţi să-mi zici să tdc ? 
eu sînt directoa:rea, eu te arunc, te dau afară''. Chinuit şi 

demoralizat, cu totale .insomnii, Bdncoveanu a relatat ceie 
întîmplate profesorului D.C. Frumuşarnu, preşedintele (prima
rul) Tg.-.Jiu!ui, şi prof. C. Stanciiovici, ,,membru comitetului 
de i111specţiunea şcolară". 

La 4 1101embrie ( 1863) ,,înspăimînta1t fiind", l-a rugut pe 
profosorul (învăţător) D. Lăzărescu să-l ·îm.oţească la şcoa

la şi, totodată, „să fie mijlocitor stăruind la numita direc
toare spre a o îmblînzi, spre a o aduce la amicabile impii· 
ciuir.i''. Insă, in u.rma intervenţiei întrnprfa1se de D. Uizares
cu, acestu. îl anunţă că directoarea „nu vrea să vorbească 

cu dunrneata, dînsa te 0:preşte a mai urm.a prelecţiunile !n 
hmba germctnd.·'. 

Persec.utC1t, fără să fie vinovat, aru'I1Ca:t pe drumuri. lip· 
sit de mijloace ma:te:riale, Simion Brmcoveanu cere Minis
terului Cuitelor şi Instrucţiunii Publice să fie reaşezat : „a. 
sau în postul meu de şef-pedagog ce l~alIII. acupat în anul 
1856-1857 la laşi la gimnaziu. b. sau să fiu repus în postul 
profesi.onal •Ce l-am avut în 1857 în Şcoala centrală de fete 
Iaşi. c. Sau Sd fiu numit întărit de profesor aici (Tg.-Jiu) în 
Şcoala de fete, rezolvîndu-mi-se o ;potrivită leafă şi o cuve
nită rnco::np.=msaţiune pentru ostenelile şi cheltu~elile mele 
c·e le-um consemnat aici întru îndeplinirea în,sărcinărilor spre 
îinaint.:•rea înv:i~ăturii". Cere să se ia ÎII1 considerare că c în 
stare ,,în tot timpul pregătit a propune ~nvăţături: 1-iu în 
Hmba românfi al 2-lea în limba latină, al 3-lea în limba gor
mană, al 4-lea în limba maghiară, al 5-lea în limba slavo
sî,rbească". 
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Pe acest !ung şi interesant memoriu aut:obfografic nl pro
fesorului Simion Brîncoveanu, Ministerul Cultelor şi instruc
ţiunii Publice pune rezoluţia : ,,In vederea celor aci arătate, 
Onor Cor.siiiu Sup.erior este învestit a opinii". Iar Onor Con
siliu Superior opinează şi scrie: „La dosar".(!) 4 

Cu alte cuvinte bă.trî.nul şi persecutatul dascăl, la vîrsta 
de 63 de ani, e silit să ia din nou toiagul pribegiei şi al vieţii 
dramatice. 

NO T Î! 

1 Alex. ~tefule~.cu, Istoria Tîrgu-Jlului, 1905, p. 100. 

2 Ioan Boroş, Două scrisori ale lui Eftimie Murgu şi o scrisoare a lui 
Simion Brîncoveanu, în „Sernenicul" (Lugoj .119'.'0, I. nr. 12, (decem

brie) pp. 11-15. Vezi şi Eftimie Murgu, Scrieri, sub îngrijirea lui 
I.O. ~.uc'u, î969, p. 480. 

:: Istoi ia Romil.uici, vol. IV, 1964, ţ. 25"1. 

4 Arhivele ~:tdlului Bucure~tl. fond M.C.I.P •• ~oţ. '65/lliA, f, ,,_ e.i. 
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