IV. A[ez\mintele Domni]ei B\la[a
(prezentare, plan, arhitectur\, podoabe etc.)
1. Patrimoniul ctitorial

P

e lâng\ ctitorirea celei dintâi biserici, cu hramul Botezul Domnului,
Domni]a B\la[a [i so]ul ei, banul Manolache Lambrino, au ridicat înc\ de
la început239, lâng\ acest loca[, [i o cl\dire menit\ a îndeplini rolul de
[coal\ pentru copiii ce locuiau în mahalaua învecinat\.
Deoarece, a[a cum reiese din capitolele anterioare (vezi Capitolul III. 1, 3), fiica voievodului Constantin Brâncoveanu nu a avut urma[i, ea [i so]ul ei [i-au închinat întreg avutul
Bisericii, mai ales ctitoriei lor. Aceast\ avere a urma[ei domnitorului }\rii Române[ti nu era
deloc neglijabil\, constând, în primul rând, din zestrea Domni]ei B\la[a, descrise în „foaia”
întocmit\ la 30 octombrie 1708, cuprinzând mo[iile Crovu, Cop\cel, M\t\saru [i Nec[e[ti, cât
[i viile de la Gorgan, lâng\ Pite[ti, Valea lui Voievod, lâng\ Târgovi[te [i {chei240, în fostul jude]
Saac, pe lâng\ casele din Bucure[ti [i Târgovi[te241. La acestea s-au ad\ugat mo[iile agonisite
de c\tre marele ban Manolache Lambrino de-a lungul vie]ii, anume: Furdue[ti-Ciumernicul, în
jude]ul Ilfov, unde banul î[i zidise case la anul 1732242; Filipe[tii de P\dure, M\rul [i Moreni, în
actualul jude] Prahova, [i G\ujani, în fostul jude] Vla[ca243, apar]inând fostului sp\tar Toma
Cantacuzino, fugit `n anul 1711 în Rusia, [i d\ruite so]ului B\la[ei de c\tre domnitorul Ioan
Mavrocordat244; Belciugul, în jude]ul Ilfov, cump\rat\ de la Constantin sin c\pitan Mihala[co
Brezoianul [i Grigore Greceanu245; Furdue[ti [i Ciumernic, amândou\ în acela[i jude], date în
schimbul mo[iei Zgârci]i din Vla[ca de c\tre egumenul Daniil al M\n\stirii Cotroceni246;
Preajba, C\rtojani [i Frasinul, în jude]ul Vla[ca, cump\rate de la doctorul Dimitrie Notara247;
Fundeni, în fostul jude] Saac, cump\rat\ de la Dumitra[co Caragea, unchiul s\u248 [i mo[ia
Râio[i, în jude]ul Teleorman249.
Constantin B|LAN, „Înv\]\mântul”, p. 739.
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp. 7-9.
241 Numit [i S\cuieni/Secuieni, reprezint\ unul dintre cele 17 jude]e ale }\rii Române[ti dinaintea anului 1829,
cuprinzând mare parte din teritoriul actualului jude] Prahova [i partea de vest a jude]ului Buz\u (n.r.).
242 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., p. 67.
243 Vechi jude] al României (pân\ în perioada interbelic\) situat în mare parte pe teritoriul actualului jude] Giurgiu (n.r.).
244 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 17.
245 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp. 21, 27.
246 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 30.
247 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 42.
248 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 43.
249 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 71.
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Dintre acestea, mo[iile Belciugul, din jude]ul Ilfov, cât [i Preajba [i C\rtojani, din Vla[ca,
au fost date de c\tre Manolache [i so]ia sa M\n\stirii Stavropoleos250, nou ridicat\, din
Bucure[ti. De asemenea, mo[ia Frasinul, din jude]ul Vla[ca, a fost oferit\ ca danie Patriarhiei
sârbe de Ipec (Pechiu)251.
Restul mo[iilor au fost închinate ctitoriei lor comune, cea dintâi biseric\ ridicat\ în curtea
caselor din mahalaua Prundului, care devenea astfel, de la bun început, unul dintre cele mai
înzestrate l\ca[uri din cult din capitala }\rii Române[ti. Potrivit istoricului Emil Vîrtosu, pe baza
actului de danie din 1 aprilie 1715, biserica [i A[ez\mântul Domni]ei B\la[a au primit „mo[iile
Furdue[ti, Ciumernic, Gurb\ne[ti (toate în jude]ul Ilfov); S\ve[ti (Dâmbovi]a); Fundeni (în fostul jude] Saac, între Prahova [i Buz\u); M\t\sari [i G\ujani (Vla[ca), Filipe[tii-de-P\dure, M\rul
[i Moreni (Prahova), S\cueni numit\ [i Manolache sau Moara Banului
(în jude]ul Ilfov), precum
[i vii în: Dealul {cheilor,
Dealul
Budure[tilor,
Dealul Sârbenilor (toate
în fostul jude] Saac).
La acestea se
adaug\ casele [i gr\dina Pia]a Sfântul Anton - Pia]a cu Flori. Panoram\ realizat\ din colarea a dou\ fotografii
ale lui L. Angerer din 1856
unde fusese zidit\ biserica, de asemenea [i o pivni]\ de piatr\ cu loc de nou\ pr\v\lii, din fa]a Cur]ii Domne[ti Vechi
pân\ la Pu[c\rie (pe Calea Mo[ilor, în fa]a Pie]ei Sfântul Anton – Pia]a cu Flori – pân\ în dreptul str\zii Pânzari252 [...] Apoi rumâni, ]igani, precum [i 1530 zlo]i nem]e[ti, anual, de la
C\mara imperial\ din Viena: zlo]ii reprezentau dobânzile la banii împrumuta]i acestei «C\m\ri»
de Vod\ Brâncoveanu [i r\ma[i neconfisca]i de turci [...]”253. Patru dintre mo[iile men]ionate
mai sus fuseser\ în fapt ad\ugate la dania ini]ial\, având menirea de a sus]ine existen]a [colii,
despre a c\rei activitate, în primii ani de la fondare, îns\ nu se cunoa[te nimic254. A[adar, patrimoniul ctitorial al bisericii [i A[ez\mântului Domni]a B\la[a însuma 13 mo[ii, 2 vii, 5 locuri
embaticate [i o pr\v\lie, care aduceau, la peste un veac distan]\, în 1885, un venit anual de
231.500 lei255.

Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp. 39, 52.
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 77.
252 Patru dintre aceste pr\v\lii fuseser\ cump\rate de banul Manolache Lambrino în 10 octombrie 1728, de la
Ancu]a, Radul [i Matei Com\neanul (v. Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor
Brâncovene[ti (1838-1938), p. 28).
253 Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”.
254 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 77.
255 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a sever[ita în diua de 29 Septembre în presenta Majest\]ei Sale Regelui,
Tipografia Socec&Teclu, Bucure[ti, 1885, p. 3.
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2. {coala (cca. 1744 – iunie 1898)
Secolul al XVIII-lea este marcat, în plan cultural, de o cre[tere a interesului fa]\ de [tiin]a
de carte, datorit\ schimb\rilor petrecute în sânul societ\]ii române[ti, precum afirmarea noii
boierimi, cât [i a reprezentan]ilor altor categorii sociale256, din rândurile c\rora s-au ridicat
majoritatea preo]ilor [i a func]ionarilor cancelariilor domne[ti ori boiere[ti257, [i care aveau
neap\rat\ trebuin]\ a fi [tiutori de carte.Cea mai mare [coal\ din Bucure[ti [i una dintre cele
mai vechi, Academia Domneasc\ de la Sfântul Sava, a fost întemeiat\ de domnitorul {erban
Cantacuzino (1678-1688)258, unchiul lui Constantin Brâncoveanu, cunoscând doar o întrerupere dup\ mazilirea acestuia din urm\ [i reluându-[i activitatea la anul 1719, cu doi ori trei
profesori greci259. ~naintea acestei Academii Domne[ti, func]ionase deja {coala domneasc\ de
slovenie de la M\n\stirea Sfântul Gheorghe-Vechi; dup\ înfiin]area Academiei, noi [coli au fost
înfiin]ate de sp\tarul Mihai Cantacuzino, pe seama ctitoriei sale de la Col]ea, [i de domnitorul
Nicolae Mavrocordat, pe seama M\n\stirii V\c\re[ti260.
În întreaga perioad\ fanariot\, domnia a sprijinit mai ales înv\]\mântul în limba greac\,
care a dominat vreme de genera]ii [colile din Muntenia [i Moldova261. Cu toate acestea, tot
acum s-au dezvoltat [i [coli în limba român\, precum cele de la M\n\stirea Antim ori de la
biserica Domni]a B\la[a262. De asemenea, Biserica a avut o contribu]ie major\ în acest domeniu, Mitropoliile fiind, de exemplu, îns\rcinate cu verificarea [colilor [i a programelor de studii
ale acestora263. Importan]a rolului jucat de Biseric\ în procesul educa]ional din }\rile Române,
pân\ la mijlocul secolului al XIX-lea, este dovedit\, de exemplu, de relatarea c\l\torului francez
Recordon, scris\ la anul 1821: „Copiii din p\turile s\race din ora[e, precum [i cei de la ]ar\
merg la ni[te [coli ]inute, cel mai adesea, în pridvorul bisericii, de c\tre preo]i [...]”264. Acest
aspect nu era îns\ valabil pentru copiii proveni]i din categoriile sociale inferioare, [colile bisericii polarizând în jurul lor întreaga mahala în care func]ionau: astfel, unul dintre elevii [colii de
la Domni]a B\la[a a fost marele boier [i c\rturar Dinicu Golescu (1777-1830)265, iar un altul –
marele povestitor [i editor Petre Ispirescu (1830-1887)266.
Cu privire la [coala de pe lâng\ biserica Domni]a B\la[a nu exist\ men]iuni pân\ în data
de 1 noiembrie, când, în hrisovul prin care organiza via]a ctitoriei brâncovene[ti, domnitorul
Alexandru Ghica (1766-1768) ar\ta c\ pe lâng\ a[ez\mânt trebuie s\ fie [i un dasc\l, iar copiii
Constantin B|LAN, „Înv\]\mântul”, p. 736.
Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 77.
258 Neagu DJUVARA, Între Orient [i Occident, p. 231.
259 Constantin B|LAN, „Înv\]\mântul”, p. 738.
260 Constantin B|LAN, „Înv\]\mântul”, p. 739.
261
Neagu DJUVARA, Între Orient [i Occident, p. 230.
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Constantin B\LAN, „Înv\]\mântul”, p. 739.
263
Constantin B\LAN, „Înv\]\mântul”, p. 743.
264
Neagu DJUVARA, Între Orient [i Occident, p. 226.
265 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XIII.
266 Fondul Epitropiei A[ez\mintelor Brâncovene[ti, 1835-1912, Arhivele Na]ionale ale României, Bucure[ti, nr.
inv. 2765.
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mai înzestra]i la înv\]\tur\ trebuie ajuta]i s\ devin\ preo]i (vezi Anexa 5). Ulterior, la anul
1791, din porunca domnitorului Mihail {u]u, a trebuit s\ g\zduiasc\ [i {coala Domneasc\ (cu
excep]ia bibliotecii, care a fost dus\ la {coala slavoneasc\ de la Sfântul Gheorghe-Vechi267),
ceea ce dovede[te extinderea spa]iului acordat acesteia268. La aceast\ vreme, Academia era
condus\ de vestitul dasc\l grec Lambru Fotiade, iar ca profesori îi avea pe filozoful Constantin,
Gheorghe din Ampelakia, c\lug\rul Iosif Moesiodax (român din Cernavod\) [i dasc\lul
Dragnea, cel mai probabil ardelean de origine, care preda latina269.
Emanoil Hagi-Mosco era de p\rere c\, în perioada cât au func]ionat în aceea[i loca]ie,
aceste dou\ [coli nu s-au contopit, oferind drept argument afirma]iile englezului F. D. Clarke,
c\l\tor prin }\rile Române la anul 1802, men]ionând [i c\ acesta face o confuzie în privin]a
materiilor predate la Domni]a B\la[a, preluând o parte din programa {colii Domne[ti: „Exist\
o [coal\ public\ unde se preda greaca veche sau, cum se spune de obicei, literar\; [i alt\
[coal\, numit\ Doamna B\la[a, unde tinerii înva]\ latina, franceza, italiana, germana [i limba
valah\”270. Dup\ cum arat\ Emil Vîrtosu, este posibil ca elevii de la [coala Domni]a B\la[a
s\-[i fi însu[it în acest r\stimp [i cuno[tin]e de limba greac\271. Ulterior, dup\ cutremurul din
11 octombrie 1802272, {coala Domneasc\ a fost mutat\, la îndemnul mitropolitului Dositei
Filitti, în metocul Mitropoliei de lâng\ biserica M\gureanu273.
Sfâr[itul perioadei fanariote este martora afirm\rii curentului na]ional [i în înv\]\mânt,
prin înfiin]area, la 10 decembrie 1817, din porunca domnitorului Ioan Gheorghe Caragea, a
{colii de studii superioare de la Sfântul Sava, unde, sub îndrumarea dasc\lului ardelean
Gheorghe Laz\r, cursurile secundare s-au desf\[urat pentru prima oar\ în limba român\274.
Spre deosebire de Academia Domneasc\, la {coala bisericii Domni]a B\la[a cursurile
(programa cuprindea doar ciclul primar) s-au ]inut dintotdeauna în limba român\. Mai mult
decât atât, prin purtarea de grij\ a banului Grigore Brâncoveanu [i a so]iei sale, Safta, [coala
fiind considerat\ prima dintre cele 28 de [coli private existente în Bucure[ti la anul 1833,
având totodat\ [i cel mai mare num\r de elevi, la fel de mul]i precum cei ai [colii mahalalei
Olteni: 65275. De asemenea, {coala de la Domni]a B\la[a mai avea un avantaj asupra celorlalte asemenea institu]ii, pe care nu îl împ\rt\[ea decât cu {coala de la Col]ea, anume c\ era
gratuit\276, fiind între]inut\ de c\tre b\neasa Safta Brâncoveanu277 ([i ulterior, de c\tre Epitropia A[ez\mintelor Brâncovene[ti). În aceast\ privin]\, Domni]a B\la[a anticipase cu peste

Gheorghe PARUSI, Cronologia Bucure[tilor, p. 125.
Constantin B|LAN, „Înv\]\mântul”, p. 752.
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Nicolae IORGA, Istoria înv\]\mântului românesc, Editura Casei {coalelor, Bucure[ti, 1928, p. 119.
270
Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 77.
271 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XIII.
272 În toamna anului 1803, cf. Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor
Brâncovene[ti (1838-1938), p. XIII.
273 Constantin B|LAN, „Înv\]\mântul”, p. 752.
274 Neagu DJUVARA, Între Orient [i Occident, p. 232.
275 V. A. URECHIA, Istoria Scolelor de la 1800-1864, tom I, Imprimeria Statului, Bucure[ti, 1892, p. 240.
276 V. Raportul lui E. B\lteanu, 1873, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area
A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 214.
277 V. A. URECHIA, Istoria Scolelor de la 1800-1864, tom IV, Imprimeria Statului, Bucure[ti, 1901, p. 363.
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un veac Legea instruc]iunii publice din 25 noiembrie 1864, prin care s-au introdus obligativitatea [i gratuitatea pentru înv\]\mântul primar de patru ani278.
Dup\ reinstalarea domniilor p\mântene, prin numirea, lui Grigore al IV-lea Ghica ca
domnitor, limba român\ a înlocuit-o treptat pe cea greac\ din înv\]\mânt – rolul pe care
aceasta din urm\ l-a jucat în cadrul culturii române în secolul al XVIII-lea a fost preluat în veacul urm\tor de limba francez\279. Principala institu]ie de cultur\ a }\rii Române[ti de la acea
vreme era, bineîn]eles, {coala de la Sfântul Sava, constituit\ ulterior într-un colegiu, unde au
trudit personalit\]i precum Gheorghe Laz\r, Ion Heliade R\dulescu ori Eufrosin Poteca, care
i-au preg\tit pe mul]i dintre profesorii perioadei urm\toare280.
Importan]a [colii de la Sfântul Sava a crescut cu atât mai mult cu cât, în urma hot\rârii
domnitorului Barbu {tirbei din 16 august 1853, toate [colile primare erau obligate s\ nu predea mai departe de ciclul primar, ciclul secundar desf\[urându-se la acea vreme numai la fosta
Academie Domneasc\281. Între [colile ce intrau sub inciden]a acestei hot\râri este enumerat\
[i cea de la biserica Domni]a B\la[a, unde era dasc\l la acea vreme George Georgescu282.
Informa]iile despre [coala ctitorit\ de Domni]a B\la[a se înmul]esc substan]ial dup\ anul
1871, dat\ de la care sunt conservate numeroase rapoarte ale revizorilor [colari, vicarilor mitropolitani ori ale altor func]ionari ce intr\ în contact cu aceast\ institu]ie (vezi Tabelul 2).
Impresiile acestora sunt într-o majoritate covâr[itoare favorabile, vizitatorii fiind pl\cut impresiona]i de cur\]enia [i buna dotare a [colii, de buna preg\tire [i progresele elevilor, cât [i de
efortul depus de profesorii acestora, institu]ia fiind organizat\ în spiritul pedagogilor germani283.
Prestigiul [i vechimea284 acestei institu]ii determin\, de altfel, trecerea ei în rândul [colilor publice, la 13 septembrie 1875285. Tot din relat\rile inspectorilor rezult\ c\ [coala avea patru
clase primare, înv\]\mântul desf\[urându-se conform programei ministeriale, la care se
ad\ugau [tiin]ele naturale, fizica286, gimnastica287 [i, din 1876, muzica vocal\ bisericeasc\288. De
asemenea, din anul 1876 institu]ia beneficia de un sediu nou, situat pe Calea Rahovei (Craiovei) nr. 3289, num\rând `n anul urm\tor 23 elevi la clasa I, 23 elevi la clasa a II-a, 14 elevi la
278 Dan BERINDEI, „Dezvoltarea cultural\ în perioada 1848-1878: Înv\]\mântul”, p. 819, în: Istoria Românilor, vol. VII,
tom I: Constituirea României moderne (1821-1878) (coord. Dan Berindei), Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 2003, pp. 813-823.
279 Dan BERINDEI, „Dezvoltarea cultural\ în perioada 1821-1848: Înv\]\mântul”, p. 337, în: Istoria Românilor, vol.
VII, tom I: Constituirea României moderne (1821-1878) (coord. Dan Berindei), Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 2003,
pp. 329-341
280 Dan BERINDEI, „Dezvoltarea cultural\ în perioada 1821-1848: Înv\]\mântul”, pp. 330-331.
281 V. A. URECHIA, Istoria Scolelor de la 1800-1864, tom III, Imprimeria Statului, Bucure[ti, 1896, p. 102.
282 V. A. URECHIA, Istoria Scolelor de la 1800-1864, p. 103.
283 V. Raportul lui M. Beck, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor
Brâncovene[ti (1838-1938), p. 224.
284 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., p. 78.
285 V. Raportul lui A. F. Nestor, 30 iunie 1875, în: V. Darea de seam\ a preotului Ioan Ionescu din anul 1876,
în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 215.
286
V. Raportul lui. E. B\lteanu din 1873, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area
A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 214.
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V. Raport Preot Ioan Ionescu 1883, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area
A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 240.
288 V. Raportul profesorului Alexandru Podoleanu din 30 noiembrie 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O
sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 221.
289 V. Darea de seam\ a preotului Ioan Ionescu din anul 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani
dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 216.
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clasa a III-a [i 17 elevi la clasa a IV-a290. Num\rul acestora va cre[te îns\ foarte repede, ei
ajungând la 150 în anul 1885291. Între dasc\lii aminti]i de aceste rapoarte se num\r\ profesorii C. Patriciu, Pretorian292 [i B\rc\nescu293, dar mai ales preotul Ioan Ionescu, supranumit
Mirodot294, cel care a ajuns, la sfâr[itul vie]ii, episcop al Romanului, cu numele de Ieronim
Ploie[teanul (între 25 februarie 1895 [i 7 noiembrie 1896)295. Acesta a activat ca profesor la
[coala Domni]a B\la[a între anii 1864 [i 1884, predând în perioada 1864-1868 claselor I-II,
anul urm\tor [i clasei a III-a, iar între 1869-1875 tuturor celor patru clase, fiind singurul profesor al [colii296. Recunoscut pentru folosirea metodei intuitive la clasele mici, pentru materialele sale didactice [i pentru zelul pe care l-a depus permanent în aceast\ activitate, p\rintele
Ioan Ionescu s-a bucurat de aprecierea unanim\ a celor care l-au cunoscut.
Cu privire la activitatea didactic\ a acestuia, revelatoare sunt: remarca revizorului [colar
M. Petrescu, care inspectase [coala unde acesta preda la 25 iunie 1871, [i ar\ta c\ „[...]
v\zând buna metod\ ce întrebuin]eaz\ în toate clasele, m-am convins cu des\vâr[ire de duhul
cu care sfin]ia sa îndepline[te dificila misiune de preot [i profesor. Pentru necontestatul s\u
merit [i neobosita-i activitate, îi m\rturisesc deplina mea gratitudine [...]”297; concluzia inspectorului Rîureanu, din raportul s\u, întocmit doi ani mai târziu: „[...] urez scumpei noastre patrii
ca s\ aib\ cât mai mul]i preo]i [i profesori cu focul sacru de care este însufle]it sfin]ia sa, pentru binele [i prosperitatea instruc]iunei noastre na]ionale”298; în fine, cea a directorului {colii
Normale „Carol I”, Melidon: „Meritul acestui institutor este cu atât mai mare, cu cât metodele
sale le-a inventat numai cu propriul s\u geniu, f\r\ studii prealabile speciale, [i f\r\ s\ mai [...]
ca mul]i al]ii, marafeturile streine”299.
Prestigiul [colii primare de la biserica Domni]a B\la[a era unul incontestabil în a doua
jum\tate a secolului al XIX-lea, dovad\ stând, spre exemplu, faptul c\ orice [coal\ secundar\
accepta diplomele acesteia300, ori c\ {coala Normal\ „Carol I” alegea aceast\ institu]ie pentru
desf\[urarea orelor de practic\ pedagogic\ a elevilor s\i301. Astfel, la anul 1885, [coala num\ra
150 elevi, fiind imortalizat\ într-o fotografie, iar în 1896 exista câte un profesor pentru fiecare
clas\302.
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292 V. Raport C. D. Aricescu, 1878, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area
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293 V. Raport C. D. Aricescu, 1880, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area
A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 235.
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Nicolae IORGA, Istoria Bisericii române[ti [i a vie]ii religioase a românilor, vol. II, Ed. Ministerului Instruc]iunii
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296 V. Darea de seam\ a preotului Ioan Ionescu din anul 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani
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302 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 78.
290

291

43

Între anii 1894-1895, Epitropia A[ez\mintelor Brâncovene[ti a luat în calcul organizarea unei [coli speciale pentru copiii orbi, cu o capacitate de 6-10 locuri, ce ar fi presupus
preg\tirea unei îngrijitoare [i a unui pedagog (de preferat orb [i el) la institute pedagogice speciale303, proiect din p\cate nerealizat. Totodat\, dup\ terminarea anului [colar 1897-1898,
[coala primar\ a bisericii a fost închis\304, progresele realizate în acel moment de înv\]\mântul românesc f\când inutil efortul unei ini]iative private în aceast\ direc]ie, atât de folositoare
mai înainte. Cl\direa vechii [coli [i-a aflat îns\ o nou\ întrebuin]are, devenind farmacia
Spitalului Brâncovenesc305.

3. Azilul/Xenodochionul306 (1751-11961)
Domni]a B\la[a a mai ridicat în jurul l\ca[ului de cult, pe lâng\ biserica cu hramul
În\l]area Domnului [i [coal\, unele chilii destinate ad\postirii a 50 de femei nevoia[e, la anul
1751, potrivit istoricului Emil Vîrtosu307. Prima men]iune despre acest a[ez\mânt al fiicei
Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu se reg\se[te în hrisovul emis la 1 noiembrie 1768
de c\tre domnitorul Alexandru Ghica, în care se arat\ c\: „[...] voise ca s\ fie xenodohion,
adic\ loca[ priimitoriu de streini nemearnici [i tic\lo[i, carii n-au unde s\ se umbreasc\, [i
umbl\ lipsi]i de hrana lor, s\ [az\ întru aceast\ sfânt\ m\n\stire [...]”308 (vezi [i Anexa 4).
De asemenea, acest domnitor orânduie[te în locul ctitorei, stins\ prea devreme din via]\,
modul în care va func]iona a[ez\mântul ei: este numit\ o eforie, alc\tuit\ din patru membri –
mitropolitul ]\rii, câte un membru al familiilor Cre]ulescu [i Brâncoveanu [i vel postelnicul în
func]ie – pentru a r\spunde de bun\starea întregului stabiliment. Un alt rol al acesteia era acela
de a desemna un epitrop, îns\rcinat cu majoritatea chestiunilor administrative cotidiene. Prima
eforie astfel constituit\ era alc\tuit\ din mitropolitul Grigorie309, fostul ban Constantin Cre]ulescu, nepotul Saftei Brâncoveanu [i postelnicul Ianache, cel de-al patrulea membru din familia
Brâncovenilor, nefiind lizibil310.
În afara acestui hrisov, secolul al XVIII-lea nu mai p\streaz\ nici o m\rturie scris\ despre
A[ez\mântul „Domni]a B\la[a”, a[a cum a ajuns s\ fie cunoscut acesta, în afara inten]iei, de
altfel nepus\ în practic\, a domnitorului Alexandru Ipsilanti, de a înfiin]a pe lâng\ biserica fiicei
V. Proiectul de înfiin]are a unei [coli pentru copii orbi, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela
înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 248.
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(ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp. 255-257.
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306 Cuvânt provenit din grecescul ξενοδοκια, însemnând „primirea str\inilor”. Ini]ial, camer\ sau cas\ de oaspe]i
a unei m\n\stiri, destinat\ g\zduirii temporare a trec\torilor [i pelerinilor (n.r.).
307
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p.
XV, cf. G. I. IONNESCU-GION, Istoria Bucurescilor, p. 175.
308 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p.
117, cf. Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., Anexa II, p. 82.
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lui Constantin Brâncoveanu un orfanotrofion (orfelinat) pentru 100 de b\ie]i311, în paralel cu
unul de fete, ridicat la M\n\stirea Antim312. Este clar îns\ c\ membrii familiei Brâncovenilor au
purtat permanent grija celor neputincio[i – spre exemplu, marele ban Grigore Brâncoveanu a
fost vreme îndelungat\ în fruntea Epitropiei s\rmanilor evgheni]i313, ce avea drept principal\
menire actele de caritate. La începutul veacului urm\tor, un raport al mitropolitului Dositei
Filitti [i al vel-vornicului ob[tilor, din 19 iulie 1803, ar\ta starea proast\ în care se aflau cl\dirile
a[ez\mântului, în urma cutremurului din anul precedent314.
O a doua men]iune a a[ez\mântului apare la 31 decembrie 1839 în Condica de venituri [i cheltuieli a Bisericii Domni]a B\la[a, unde este inclus un capitol privind lefurile v\duvelor,
atunci în num\r de 40, primind remunera]ii între 20 [i 50 lei pe lun\, înafara banilor de
„jimbl\” (pâine)315. O astfel de list\, întocmit\ la anul 1859, arat\ c\ a[ez\mântul ajuta
peste 200 de femei, dintre care majoritatea locuiau în afar\, adresele lor fiind notate în
registre316.
Între anii 1871-1875, paralel cu construc]ia noii cl\diri a [colii, este în\l]at [i un nou
imobil pentru a[ez\mânt, care putea g\zdui 65 de femei317. Acestea trebuiau s\ se supun\ unor
reguli stricte:
Potrivit Regulamentului pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, scopul
Azilului Domni]a B\la[a este acela de a „da locuin]\, nutriment [i îngrijire v\duvelor b\trâne [i
s\race, f\r\ osebire de condi]iune social\, na]ionalitate sau religiune”318. Condi]iile pentru
admiterea în institu]ie erau, conform Articolului 570: vârsta minim\ de 50 ani, lipsa oric\rui
mijloc de subzisten]\ [i incapacitatea de a munci. Femeia admis\ nu putea s\ aduc\ decât rufe
[i ve[minte, primind din partea A[ez\mintelor dou\ costume, pentru var\ [i iarn\, pe care trebuia s\ le poarte de s\rb\tori [i la ocaziile solemne. De asemenea, ocupantele trebuiau s\
aeriseasc\ zilnic vreme de 15 minute camerele în care rezidau [i s\ le cure]e deplin de dou\
ori pe lun\, iar vizitele [i ie[irile din azil se f\ceau cu permisiunea superioarei319. Totodat\, în
cazul în care una dintre femeile aflate în grija a[ez\mântului se îmboln\vea u[or, primea consulta]ii [i medicamente gratuit, din partea stabilimentului320.
Treptat, începând de la finele secolului al XIX-lea, asistatele din A[ez\mântul „Domni]a
B\la[a” au trecut în grija statului. Ultimele pensionare, în num\r de 43, au fost transferate
for]at, în timpul guvernului comunist condus de Petru Groza, la c\minul „Ghenadie Petrescu”
din Bucure[ti, la data de 24 octombrie 1949, în urma evacu\rii for]ate a localului azilului de
c\tre un inspector al Comitetului Prevederilor Capitalei, cu numele de familie Ciobanu, parte
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din imobil fiind folosit\ pentru locuit de c\tre personalul Spitalului Brâncovenesc. Sfâr[itul
propriu-zis al azilului a survenit la 1 ianuarie 1951, când toate institu]iile filantropice de acest
fel din România au fost trecute sub conducerea Comitetului Provizoriu al statului321. În cele
din urm\, `n anul 1961, printr-un contract de comodat, Spitalul Brâncovenesc a preluat
imobilul, a[ezând aici sec]ia sa de Maternitate [i oferind în schimb administra]iei A[ez\mântului „Domni]a B\la[a” un apartament cu [apte camere, în imobilul Nirscher322, situat pe
Calea Rahovei nr. 3, acolo unde se aflase [i [coala. Vechea cl\dire a A[ez\mântului a
împ\rt\[it ulterior soarta celorlalte imobile ale A[ez\mintelor Brâncovene[ti, fiind demolat\
`n anul 1985323.
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