Omul de cultur? Ion Maiorescu (1811-1864)

<p style="text-align: center;"><img src="images/stories/ion maiorescu.jpg" border="0" alt="Ctitor
de scoala noua si om de cultura" width="170" height="217" style="vertical-align: middle; border:
0;" />�</p> <h3 style="text-align: justify;text-size:+5;">Ion Maiorescu s-a n?scut � anul 1811,
la Bucerdea Grinoasa, � Transilvania. Aici, � comuna natal?, a f?cut cursurile ?colii primare. A
urmat, � continuare, gimnaziul rom�esc la Blaj. Liceul l-a f?cut la Cluj, iar studiile universitare
la Budapesta, apoi a fost trimis la Viena pentru a lua doctoratul � teologie. � marea Carte de
Aur a �v???m�tului craiovean, a celui din Oltenia, a invatamantului romanesc, Ion Maiorescu profesor de istorie si de stilul scrierii, directorul Scolii Centrale in perioada 1837-1848 ocupa un
loc de frunte. Inainte de a veni la Craiova, Ioan Maiorescu - Ioan Trifu, cum era mentionat in
ordinul sau de numire in invatamant - a functionat, mai intai ca "supleant de invatator", timp de
un an, la scoala din Cernetii Mehedintului. Venirea lui Ioan Maiorescu in fruntea invatamantului
din Craiova va marca o epoca de reala inflorire pentru Scoala Centrala unde o functionat, cu o
intrerupere fortuita de un an, timp de un deceniu.</h3> <h3 style="text-align:
justify;text-size:+5;">�Apreciat ca fiind omul "....cel mai luminat dintre craioveni", serdarul Ioan
Maiorescu a fost numit - in urma reorganizarii invatamantului public, la sfarsitul lunii septembrie
1847 - revizor al scolilor din Oltenia.�El face parte din categoria numeroasa a emigrantilor
transilvaneni despre care s-a spus ca "din nastere erau revolutionari", aceasta fiind "o calitate
sufleteasca mostenita de la mosi-stramosii lor, aflati in vesnica suferinta si nedreptate". A luat
parte la Revolutia din 1848.�Exista, in privinta contributiei lui Ioan Maiorescu la pregatirea unui
climat revolutionar in Oltenia, si alte numeroase si convingatoare dovezi. Iata, pentru
exemplificare, una din ele: la Craiova, inca din primavara anului 1848, s-au pus bazele unei
societati secrete cu caracter revolutionar. Ctitorul ei - dupa afirmatia lui Voda Bibescu - a fost
Ion Maiorescu.�"Ramas credincios revolutiei", pe care a servit-o, in continuare, "cu toata
convingerea mintii si caldurii inimii, Ioan Maiorescu a fost numit, in iulie 1848, agent diplomatic
al Guvernului revolutionar pe langa dieta germana de la Frankfurt pe Main.��Intre anii
1850-1857 a fost in slujba guvernului Austriei, ca translator in Ministerul Justitiei.�</h3> <h3
style="text-align: justify;text-size:+5;">Revenind in tara de la Viena, in anul 1859, Ion Maiorescu
a fost numit profesor de istorie critica si stilistica la clasele superiore ale Colegiului din Bucuresti
si, dupa aceea, director al Eforiei Scoalelor (1859-1861). In 1864, scriitorul Al. I. Odobescu il
numeste profesor de istoria romanilor la Facultatea de Litere din Bucuresti. A murit, in varsta de
numai�54 de ani, la 24 august (5 septembrie) 1864.</h3> <h2 style="text-align:
justify;">�</h2>
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