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Târgu-Jiu, reşedinţa judeţului Gorj, este 
aşezat în centrul Olteniei de Nord, la in-
tersecţia paralelei 45°02’ latitudine nordi-
că cu meridianul 23°17’ longitudine estică 
şi la 230-210 metri faţă de nivelul mării. 
Pe aceeaşi latitudine se mai află Torino 
(Italia), Bordeaux (Franţa), Mineapolis 
(S.U.A.) şi Peninsula Crimeea cu Delta 
Volgăi (Rusia).

Municipiul se afl ă la încrucişarea unor 
importante drumuri naţionale şi judeţene: 
DN 67, spre Râmnicu-Vâlcea (113,5 km) şi 
spre Drobeta Turnu-Severin (84,5 km); DN 
66, cu direcţia Nord- Sud: Petroşani (57 
km) – Filiaşi (68 km) – Craiova (103 km); 
DN 67D, prin Tismana – Baia de Aramă la 
Drobeta Turnu-Severin (118 km). De ase-
menea, prin oraş trece calea ferată Bucureşti 
(352 km) – Filiaşi (70 km) – Petroşani (51 
km) – Simeria (130 km).

Oraşul se întinde pe o suprafaţă de 9661 
hectare şi se înalţă pe ambele maluri ale râ-
ului Jiu, cu preponderenţă pe cel stâng. El 

îşi poartă numele, croindu-şi drum în istorie 
de la apa care-l traversează de la Nord la Sud 
pe o distanţă de 10 km, care de-a lungul 
timpului şi-a tot mutat albia de la deluşorul 

Obrejie mai spre apus, formând trei terase 
ce reprezintă vatra de azi a oraşului.

Se crede că locurile pe care se află 
Târgu-Jiu purtau în vechime denumirea de 

Arcina, iar râul Jiu se numea Rhabon. 
Renumitul geograf antic Ptolemeu, in prime-
le veacuri ale erei noastre, atunci când a în-
tocmit harta Daciei, ar fi  însemnat localitatea 
Arcina, cam pe unde este astazi Târgu-Jiu.1

Numele Târgu-Jiu este pomenit de mai 
multe documente scrise în limba slavonă. 
El este alcătuit din două cuvinte: „târg” şi 
„Jiu”. „Târg” corespunde cuvintelor „trăgă” 
(slava veche), „targ” (poloneză), „torg”(rusă) 
si „trăg” (bulgară). Râul Rhabon şi-a schim-
bat şi el numele, care, în veacul al XIII-lea, 
când pe aceste meleaguri fi inţa Ţara Litua, 
„ţara de piatră a voievodului Litovoi”2, a 
evoluat în Jil, Jiu, torent de apă. Aşadar, 
Târgu-Jiu înseamnă „Târgul de lângă apă” 
sau „Târgul de lângă Jiu ”.

 continuare în pagina a 51-a
1 Florentina Preda, Geto-Dacii în izvoarele 

antice, Bucureşti,1978, p. 10
2  Documenta Romaniae Historica, B, Ţara 

Românească, vol. I, Edit. Academiei, Bucureşti, 
1966, p. 6-8

Este o onoare, un privilegiu şi o mare res-
ponsabilitate pentru mine să fi u în locul de 
unde se conduc destinele unei comunităţi, 
într-un moment în care aceasta îşi trece în 
calendar anul 600 de existenţă.

Istoria oraşului, acumulată în secole şi 
transferată, ca moştenire, de-a lungul atâtor 

generaţii, vine acum să ne amintească cine suntem, ce 
suntem şi care este menirea noastră în acest spaţiu pe 
care îl umplem acum, la rândul nostru, cu viaţă şi cu 
energie.

Rezistenţa unei comunităţi peste veacuri este do-
vada că oamenii care au compus-o şi care o compun 
la un moment dat din timp au ştiut să pună piatră 
peste piatră, cărămidă peste cărămidă, într-o structu-
ră vie, căreia fi ecare om îi adaugă valoare prin tot ceea 
ce devine în timpul vieţii sale.

Văd oraşul de azi ca pe o sumă a oamenilor care l-au 
locuit de 6oo de ani încoace. Văd oraşul de azi ca pe un şir 
lung de vieţi trăite aici, cu bune şi rele, dar niciodată de 
prisos. Văd în copiii acestui oraş certitudinea viitorului său.

Avem o sărbătoare în care ne includem pe noi şi pe 
cei care au fost aici înaintea noastră.

Privirea într-un trecut care ne determină prezentul 
mă face să înţeleg acel viitor către care ne îndreptăm 
cu speranţă. Suntem aici, umăr lângă umăr, privind 
către ziua care vine, către anii care vin, către ceea ce 
ne dorim să devină casa noastră comună.

Mă simt şi eu, alături de fi ecare membru al comu-
nităţii, mândru să pot adăuga prin munca mea şi prin 
sensul vieţii mele, un strop de împlinire oraşului care 
mi-a oferit dreptul de a-l numi, oricând şi oriunde 
m-aş afl a, ACASĂ.

Credinţa mea în acest cuvânt care conferă linişte 
şi siguranţă fi ecărui om, este cea care îmi dă putere, 
curaj şi încredere pentru orice nouă provocare.

Ştiu că rostul nostru aici e să fi m demni de ce am 

primit şi mândri de ce vom lăsa în urmă celor care vor 
veni după noi.

Cu ochii minţii văd oraşul peste timp. Îl văd puter-
nic şi plin de viaţă. Îl văd crescând prin oamenii care 
îl vor locui şi primitor pentru oricine îi va trece hota-
rul. Îl văd mândru de cei pe care i-a crescut în sânul 
lui şi pe care i-a dăruit lumii întregi împreună cu toa-
te realizările lor.

Ştiu că n-am fi  ajuns astăzi să ne bucurăm de săr-
bătoarea celor 600 de ani ai oraşului dacă baza aces-
tora n-ar fi  fost construită pe două adevăruri în care 
credem şi în care trebuie să continuăm să credem: res-
pectul faţă de oameni şi credinţa în Dumnezeu.

Dincolo de cuvinte se afl ă bucuria că suntem mar-
tori la o aniversare atât de importantă.

Dumnezeu să ne binecuvânteze CASA.
LA MULŢI ANI, TÂRGU-JIU!

EDITORIAL
Mesajul primarului Florin Cârciumaru

adresat cu prilejul sărbătoririi a 600 de ani de  

atestare documentară a localităţii Târgu-Jiu

Târgu-Jiu - 600 ani de atestare documentară

Amintirile oraşului

Istoria Târgu-Jiului de altădată
şi «modelul Ştefulescu»

În urmă cu o sută de ani, marele şi pasionatul istoric al 
Gorjului, institutorul Alexandru Ştefulescu, edita lucrarea 
Istoria Târgu-Jiului (1906), după ce în 1899 văzuse lumina ti-
parului, la Bucureşti, o „Încercare asupra istoriei Târgu-Jiului”. 
Este întâia lucrare de acest gen ce se dedică oraşului nostru, 
benefi ciind, în cele 17 capitole, de o privire sistematică şi apro-
fundată asupra a ceea ce constituia substanţa şi specifi cul aces-
tei aşezări de pe Jiul de Sus, care devine, de prin secolul al XV-lea, 
un centru administrativ făcând să graviteze în jurul său întreaga via-
ţă social-economică a regiunii subcarpatice şi din jumătatea de nord 
a Micii Valahii.

În temeinica monografi e, care, deşi azi centenară, îşi păstrează in-
tactă valoarea documentară, întâlnim preţioase informaţii şi date privind 
atât „numele” (I) şi „poziţia” oraşului (II), cât şi „starea” acestuia de la 
începutul secolului al XIX-lea… Capitole întregi evocă „Stradele oraşu-
lui” (VI), „Grădina publică şi împrejurimile ei” (VII), „Administraţia” 
(VIII), „Justiţia” (IX), „Bisericile” (X), „Şcolile” (XI), „Starea medicală a 
oraşului” (XII), „Apele oraşului” (XIII), „Traiul orăşenilor, clădirile, îm-
brăcămintea, comerţul, industria” (XIV), „Foi de zestre” (XV), „Persoane 
istorice” (XVI), „Muzeul Gorjului” (XVII). Avem, aşadar, o imagine 
complexă a celei mai importante aşezări din nordul Olteniei, de la măr-
turiile arheologice, numismatice şi istorice până la aspectul geografi c ori 
consideraţiuni sociologice şi etno-folclorice.

Amintim toate acestea nu atât ca omagiu adus neobositului cer-
cetător gorjean premiat de Academia Română în 1905, ci ca exemplu 
de ceea ce înseamnă ataşament faţă de istoria şi tradiţiile locului şi, 
deopotrivă, valorifi care a moştenirii cultural-istorice, aducând la lu-
mină din străfunduri abia bănuite „povestea unui întreg ţinut şi a unu-
ia din cele mai interesante ale ţării…” (Nicolae Iorga, „Neamul 
Românesc”, 21 noiembrie 1910).

Căci institutorul Al. Ştefulescu nu era unul din cei „împodobiţi 
cu diplome sterpe şi cu învăţătură zadarnică”, ci un autodidact care 
„s-a aruncat cu patimă – cum zice acelaşi mare istoric Iorga – asupra 
comorilor istorice care-i stăteau înainte”. Pilda lui Ştefulescu a rămas – se 
cuvine să recunoaştem cu un apăsător sentiment de recunoştinţă – ne-
întrecută până azi, în complexitatea şi reala ei alcătuire, cu toate că, 
mai ales în deceniile din urmă, s-au întreprins valoroase cercetări is-
torice, geografi ce, arheologice, etnografi ce, folclorice, sociologice şi 
cultural-literare.                                     continuare în pagina a 2-a
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Orele Locul Activitatea

JOI 1 IUNIE

10.00-15.00 Zona Centrală Ziua Internaţională a Copilului –complex de manifestări

12.00-14.00 Muzeul Judeţean Simpozion: Gorjul, vatră de istorie românească – ed. a XX-a: Târgu-Jiu, 600 de ani de atestare documentară

15.00-16.00 Teatrul Dramatic Lansarea filmului documentar „Târgu-Jiu - 600”şi a materialelor promoţionale realizate

18.00-19.00 Zona Centrală Spectacol stradal susţinut de Teatrul „Masca” din Bucureşti, în cadrul Zilelor „Elvira Godeanu”

19.00-21.00 Teatrul Dramatic Spectacol de teatru susţinut de Teatrul de Nord din Satu Mare, în cadrul Zilelor „Elvira Godeanu”

21.00-23.00 Piaţa Prefecturii Spectacol susţinut de formaţiile artistice ale Palatului Copiilor şi Centrului de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi”

VINERI 2 IUNIE

09.00-12.00 Biblioteca Judeţeană
Lansarea unor cărţi tipărite în Colecţia „Municipiul Târgu-Jiu”, dedicate aniversării a 600 de ani de atestare documentară a 

localităţii. Vernisajul expoziţiei filatelice şi numismatice „Târgu-Jiu - 600”

13.00-14.00 Teatrul Dramatic Deschiderea oficială a manifestărilor. Şedinţa festivă a Consiliului Local Târgu-Jiu

14.00-16.00 Sala Consiliului Local Cocktail oferit de primar în onoarea invitaţilor. Înmânarea premiilor laureaţilor Festivalului de umor „Glume la… Masa Tăcerii”, ed. a III-a

18.00-19.00 Muzeul Judeţean Vernisajul Salonului naţional de fotografie, ed. 2006

18.00-19.00 Zona Centrală Spectacol stradal susţinut de Teatrul „Masca” din Bucureşti, în cadrul Zilelor „Elvira Godeanu”

19.00-21.00 Teatrul Dramatic Spectacol de teatru susţinut de Teatrul Municipal din Baia Mare, în cadrul Zilelor „Elvira Godeanu”

21.00-24.00 Piaţa Prefecturii Spectacol de muzică populară susţinut de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” şi invitaţi din ţară

SÂMBĂTĂ 3 IUNIE

10.30-11.30 Grădina Publică Muzică de promenadă cu Fanfara „Armonia”

16.00-17.00 Galeriile Fondului Plastic „Vara Gorjeană” – expoziţie a artiştilor plastici gorjeni

18.00-19.00 Zona Centrală Spectacol stradal susţinut de Teatrul „Masca” din Bucureşti, în cadrul Zilelor „Elvira Godeanu”

19.00-21.00 Teatrul Dramatic Gala Premiilor „Elvira Godeanu” 

20.00-23.00 Piaţa Prefecturii Sărbătoarea majoratului - potrivit unui desfăşurător propriu

DUMINICĂ 4 IUNIE

10.00-12.00 Muzeul Judeţean Simpozionul naţional „Profesor  universitar dr. muzicolog Petre Brâncuşi”, ed. a IV-a

17.00-18.30 Grădina Publică Muzică de promenadă cu Fanfara „Armonia”

18.00-19.00 Zona Centrală Spectacol stradal susţinut de Teatrul „Masca” din Bucureşti, în cadrul Zilelor „Elvira Godeanu”

19.00-21.00 Teatrul Dramatic Spectacol de teatru susţinut de Teatrul Naţional din Cluj Napoca, în cadrul Zilelor „Elvira Godeanu”

19.00-20.00 Grădina Publică „Concertul Concertelor”, cu orchestra de cameră „Lyra Gorjului”

20.30-21.00 Stadionul Municipal Prezentarea câştigătorilor Concursului naţional de creaţie „Titu Rădoi”, ed. a II-a

21.00-24.00 Stadionul Municipal Spectacol cu trupe de muzică uşoară

24.00 Stadionul Municipal Închiderea manifestărilor. Focuri de artificii

Organizatori
Consiliul Local

şi
Primăria Târgu-Jiu,

în colaborare cu:
Consiliul Judeţean Gorj, Prefectura 

Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Gorj, Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Teatrul 

Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de 

Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi”, 

Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefules-

cu”, Biblioteca Judeţeană „Christian 

Tell”, Uniunea Artiştilor Plastici Târgu-

Jiu, Şcoala Populară de Artă,  Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Pro-

movarea Culturii Tradiţionale Gorj, Ce-

naclul „Hohote”, Cenaclul „Vibraţii Spi-

rituale”, Asociaţia Culturală „Armonia”, 

Liga Culturală „Fiii Gorjului”

Notă: În zilele de 3-4 iunie se desfă-
şoară şi tradiţionala întâlnire a  Fiilor Gor-
jului, potrivit unui desfăşurător propriu.

Programul manifestărilor „Zilele Municipiului Târgu-Jiu”, ediţia a VI-a, 1-4 iunie 2006

»»»»» (urmare din pagina 1) „Modelul 
Ştefulescu”, amintit mai sus, s-ar dovedi în 
acest sens pilduitor şi viabil, iar viitorul mo-
nografi st ar folosi in corpore şi materia cărţii 
de faţă, ce acoperă decenii întregi de istorie 
socio-culturală şi economică a oraşului.

Amintirile oraşului este, în această per-
spectivă, atât o carte de sufl et, cât şi una ne-
cesară şi plină de semnifi caţii mai adânci.

Ideea de a strânge, de peste tot, un bogat 
material faptic şi documentar, menit a re-
suscita imaginea de altădată a Târgu-Jiului, 
este, desigur, generoasă şi nobilă, dar şi una 
de „pionierat” cultural. Toate „vocile” din 
paginile ce urmează concură la realizarea 
unor „imagini de epocă” – mai îndepărtate 
sau mai apropiate de noi -, meritul fi ecărei 
evocări venind din spiritul autentic al fap-
tului trăit, din experienţa nemijlocită de 
viaţă, din vibraţia fi rească a sentimentului 
cetăţenesc şi, nu în ultimul rând, din acea 
stare de spirit pe care viaţa o fi ltrează în 
duioşii, regrete, nostalgii…

Căci există, necesarmente, după un timp 
al trăirii, şi un timp al mărturisirii, care, în 
funcţie de circumstanţele ce-l determină, 
vine să recupereze, prin amintire şi evocare, 
acea realitate în care palpită, încă vie, bu-
curia faptului trăit cândva, ce se cere împăr-
tăşită şi transmisă generaţiilor viitoare întru 
fi xarea ei în durata istorică.

Amintirile oraşului cuprinde admirabile 
pagini monografi ce privind unele aspecte ale 
Târgu-Jiului interbelic şi postbelic, în com-
plexitatea manifestărilor sale socio-economi-
ce şi culturale. Personalităţi de altădată, pre-
cum Constantin Brâncuşi, Jean Bărbulescu, 
dr. Nicolae Hasnaş, Vasile Militaru, Th eodor 
Gâlcescu, Victor Daimaca, Stelian Sterescu, 
Constantin Dănău, Dan Smântânescu, 

Aurelian Popescu, Ilarie Popescu, Sabin 
Popescu-Lupu, Dumitru Tătăroiu, Adrian 
Becherete, Ion Cănăvoiu şi mulţi alţii vin să 
întregească vibrante tablouri de epocă şi pro-
fi luri pline de savoare şi inedit. 

Exemple de dăruire şi pasiune, toţi 
aceşti iluştri înaintaşi ai târgujienilor „de-
fi lează” în paginile cărţii prin calde adu-

ceri-aminte şi evocări pline de naturaleţe 
şi farmecul spontaneităţii, resuscitând in-
teresul contemporanilor noştri faţă de oa-

menii, locurile şi obiceiurile 
de altădată.

Există, în toate aceste 
texte memorialistice şi do-
cumentare, un parfum de 
epocă şi acea culoare speci-
fi că scrierilor „retro”, calităţi 
ce dau un farmec aparte 
acestor consemnări de vi-
braţie întremătoare şi nos-
talgică amintire.

Iată, bunăoară, într-o de-
plină rezonanţă cu scrierea 
lui Al. Ştefulescu de acum 
un secol, consemnate: stră-
zile de odinioară ale oraşu-
lui şi negustorimea speciali-
zată  pe  domenii  de 
activitate, cârciumile şi de-
bitele de tutun, farmaciile şi 
băcăniile, bragageriile şi plă-
cintăriile, brutăriile şi meze-
lăriile, pescăriile şi gheţării-
le, distileriile şi topitoriile de 
cânepă, grădinile de zarza-
vaturi şi fl ori, piaţa oraşului, 
distracţiile, muzica militară, 
târgul de vite, aerodromul 
de la Preajba şi mitingurile 
aviatice, baia comunală şi 
iluminatul public, întreceri-
le motocicliştilor şi echipa 

de fotbal, spectacolele teatrale, ceasornică-
riile, lupanarele, bucuriile prilejuite de în-
fl orita „poiană a narciselor” ş.a.m.d. 

Freamătă în paginile acestei cărţi 
Târgu-Jiul de altădată, cu tot ceea ce avea el 
mai caracteristic şi pitoresc, cu instituţiile 
şi personalităţile lui, cu obiceiurile, datinile, 
tradiţiile lui, cu topografi a şi stratifi carea 

socio-economică a populaţiei…  Nicăieri nu 
ai senzaţia că în orăşelul de altădată de pe Jiul 
de Sus „nu se întâmplă nimic”, cum scria 
Sadoveanu despre Paşcaniul natal, dimpotri-
vă, o agitaţie continuă şi un freamăt de vita-
litate debordant, neostoit animă oamenii şi 
dau locului un palpit aparte de „gorjenism” 
autentic, de mândrie pandură.

Recompensate de autenticitatea „feliei de 
viaţă” (ca să folosim o binecunoscută sintag-
mă zolistă, potrivită poate cu lupanarele de 
altădată ale oraşului), multe din aceste evo-
cări, fără pretenţii literar-artistice, consem-
nează şi radiografi ază, aproape proustian, 
întâmplări, fapte, individualităţi, portrete. 
Pretutindeni, însă, grija de a reţine amănun-
tul memorabil şi caracterologic, deopotrivă 
cu plăcerea de a împărtăşi amintirea… Nici 
o concesie diegezei fi cţionale şi toată preo-
cuparea de a fi  cât mai exact, în cadrul unor 
repere spaţio-temporale verifi cabile.

Sub acest aspect, Amintirile oraşului, din-
colo de o fi rească reverberaţie sentimentală, 
capătă o valoare documentar-memorialis-
tică de prim-plan. Mai toţi autorii sunt im-
plicaţi în cele evocate, lăsând, în acest fel, 
mărturia unor conştiinţe capabile a distinge 
esenţa de aparenţe, valorile perene de futi-
lităţi şi efemeride, specifi cul identitar de 
provocările detestabile şi alienante ale coti-
dianităţii.

Un sentimentalism de apartenenţă şi 
mândrie regională se degajă din paginile 
acestor „Amintiri” ale oraşului de altădată, 
un fericit titlu ce sună ca o istorie de străve-
che latinitate în genul „ab Urbe condita”…

Dacă evocarea trecutului este, aşa cum se 
spune de mult, izvor de ne con di ţi o nată iubire 
şi sinceră preţuire, atunci Amintirile Târgu-Jiului 
de altădată îşi dezvăluie şi o altă semnifi caţie, 
tradusă într-un militantism civic şi adâncă 
iubire de glie, pe temeiurile inalienabilei tra-
diţii.                  continuare în pagina a 40-a

Amintirile oraşului...

 C ĂRŢI TIPĂRITE ÎN COLEC ŢIA „MUNICIPIUL TÂRGU-JIU”
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Domnule primar, cum găsiţi oraşul după 
6 ani de „guvernare”?

Părerea mea s-ar putea să fi e subiectivă, 
având în vedere că eu am condus oraşul în 
această perioadă. Dacă este să ne raportăm 
la opiniile celor care ne vizitează, oraşul este 
unul cochet, curat, liniştit. Dar nu liniştit în 
sensul că aici nu se întâmplă nimic, ci în 
sensul că locuitorii se simt în siguranţă pe 
stradă, în orice clipă. Aceste aspecte sunt 
rodul activităţii oamenilor din primărie, sub 
conducerea mea, al activităţii consilierilor 
locali şi, evident, al locuitorilor, care au în-
ţeles încet-încet că dacă realizează ceva pen-
tru oraş realizează pentru ei, că dacă păs-
trează ceea ce realizează alţii păstrează 
pentru ei şi pentru copiii lor. Pentru aceia 
dintre noi care călătoresc mai puţin în ţară 
poate schimbările sunt mai puţin percepti-
bile, pentru că s-au produs treptat, iar acum 
starea de normalitate a oraşului pare a fi  de 
când lumea. Dar sunt şi foarte mulţi cetăţeni 
care simt schimbările în bine ale oraşului, 
îşi dau seama că s-au depus şi se depun efor-
turi şi apreciază acest lucru.

Anul acesta este unul deosebit  - oraşul, ca 
niciodată, va îmbrăca haine de sărbătoare.

Într-adevăr, sărbătorirea a 600 de ani de 
la prima atestare documentară a localităţii re-
prezintă un eveniment deosebit în viaţa ora-
şului. Încă de anul trecut am constituit o co-
misie care a întocmit un program al 
manifestărilor aniversare pentru acest an, prin 
care să atragem atenţia tuturor asupra oraşu-
lui. Şi totuşi, vreau să vă spun că nu am exa-
gerat deloc în privinţa fondurilor alocate pen-
tru acest program. Oraşul derulează 
programul obişnuit al lucrărilor edilitar-gos-
podăreşti, fără alocarea unor sume suplimen-
tare de la buget, iar activităţile din programul 
manifestărilor au prevăzute sume rezonabile, 
ce nu depăşesc pe întregul an  două miliarde 
de lei, în condiţiile în care anual, pentru Zilele 
Municipiului Târgu-Jiu se cheltuia oricum ju-
mătate din această sumă. Şi v-aş ruga să luaţi 
în calcul că partea cea mai consistentă din 
suma respectivă este dirijată spre tipărirea 
unor lucrări de referinţă din istoria oraşului, 
care vor rămâne pentru generaţiile viitoare, 
drept mărturie a activităţii generaţiilor de al-
tădată şi a celor din timpurile actuale în ve-
derea realizării unor însemne aniversare obli-
gatorii pentru un asemenea eveniment, cum 
sunt medaliile şi insignele. Cu alte cuvinte, am 
căutat ca şi cheltuielile ocazionate de aniver-
sarea a 600 de ani de la atestarea documenta-
ră a localităţii să fi e de fapt tot o investiţie şi 
nu o cheltuială propriu-zisă.

Ştim că manifestările dedicate acestui eve-
niment deosebit se vor derula pe tot parcursul 
anului, însă punctul forte se va axa pe cele 
patru zile prilejuite de „Zilele Municipiului 
Târgu-Jiu”. Ce activităţi deosebite aveţi în 
atenţie pentru aceste zile?

Agenda culturală a municipiului, parte 
componentă a agendei culturale a judeţului, 
este presărată cu acţiuni dedicate eveni-
mentului pe care îl vom celebra anul acesta. 
Fiecare dintre instituţiile de cultură desfă-
şoară activităţi sub acest însemn aniversar 
pe parcursul întregului an 2006. Consiliul 
Local şi Primăria Târgu-Jiu organizează 
manifestări dedicate acestui eveniment cu 
o concentrare mai mare în două  perioade: 

1-4 iunie, cu prilejul Zilelor Municipiului 
Târgu-Jiu, şi 22-23 noiembrie, pentru că de 
fapt la 23 noiembrie se împlinesc 600 de ani 
de la atestarea documentară a localităţii.

Dintre activităţile inedite care se vor 
desfăşura cu prilejul „Zilelor Municipiului 
Târgu-Jiu” aş vrea să amintesc „Sărbătoarea 
Majoratului”, care va reuni tinerii din mu-
nicipiu care împlinesc în acest an 18 ani, 
spectacolele de stradă, cu participarea 
unor renumite teatre din ţară, prezente la 
Zilele „Elvira Godeanu”, care se suprapun 
fericit cu „Zilele Municipiului Târgu-Jiu”, 
un concert al concertelor cu orchestra de 
cameră „Lyra Gorjului”, care se va desfă-
şura la Poarta Sărutului,  lansarea unui 
film documentar intitulat sugestiv „Târgu-
Jiu – 600” şi înşiruirea ar putea continua. 
Contăm pe participarea târgujienilor la 
aceste manifestări şi la celelalte înscrise în 
program, aşa cum ne-au obişnuit deja la 
ediţiile precedente ale Zilelor Municipiului 
Târgu-Jiu.

Chiar din spusele cetăţenilor, am reţinut că 
în perioada de după revoluţie, dintre toţi prima-
rii municipiului, dumneavoastră sunteţi apreciat 
ca fi ind cel mai popular primar. Cum v-aţi câşti-
gat această popularitate? Care este secretul?

Credinţa mea este că nu poate fi  vorba de 
un secret. Pur şi simplu, mă comport şi ac-
ţionez în fi ecare situaţie fără ascunzişuri, aşa 
cum sunt eu de fapt, cu calităţile şi defectele 
mele. Dacă am reuşit să-i conving pe târgu-
jieni prin activitatea mea din primul mandat 
să mă realeagă cu un procent de 74% pentru 
un al doilea mandat, înseamnă că sunt pri-
marul de care oraşul are nevoie în acest mo-
ment. Cred că aprecierile oamenilor vin din 
faptul că ţin foarte mult cont de părerile şi 
de propunerile lor. Nu exagerez cu absolut 
nimic dacă vă spun că îmi notez şi încerc să 
rezolv şi solicitările copiilor care mă abor-
dează pe stradă sau în parc şi îmi spun cu 
candoarea specifi că lor „nenea primaru’, la 
mine în cartier, la locul de joacă, s-a rupt toboga-
nul” şi pe cele ale vârstnicilor, care mă aver-
tizează că în cutare sau cutare loc ar mai fi  
nevoie de o bancă sau de un pom. Şi vă măr-
turisesc, chiar dacă uneori exagerez, cuvân-
tul cetăţeanului primează în faţa celui al sa-
lariaţilor din Primărie, pentru că toţi suntem 
plătiţi de cetăţeni şi nu trebuie să uităm ni-
ciun  moment că suntem în slujba lor.

Cum vedeţi dumneavoastră legătura 
aceasta de sufl et dintre oraş, adică cetăţeni, şi 
instituţia pe care o conduceţi, primăria?

Sondajele din ultimii ani arată că a 
sporit încrederea cetăţenilor în primărie. 
Acest fapt este rezultatul atât al muncii 
mele, cât şi al salariaţilor, care şi-au schim-
bat comportamentul faţă de cetăţean. Cei 
care n-au reuşit să înţeleagă că este nevoie 
de un comportament special în relaţia cu 
cetăţeanul, care să includă pe lângă com-
petenţă şi amabilitate, disponibilitatea de 
a căuta soluţii pentru rezolvarea probleme-
lor oamenilor, se autoelimină din sistem. 
Evident, nu toate solicitările care intră în 
primărie sunt legitime sau rezolvabile în 
scurt timp, dar rolul funcţionarilor din 
primărie este să-i convingă pe oameni des-
pre acest lucru atunci când nu au dreptate, 
iar cetăţenii să aibă sentimentul satisfacţi-
ei că au fost ascultaţi şi eventual îndrumaţi 
pentru a găsi soluţii în altă parte pentru 
problemele lor, dacă acestea nu sunt de 
competenţa noastră. Eu am o formulare 
devenită regulă printre angajaţii primăriei. 
Şi anume, că dacă nu sunt în măsură să 

satisfacă solicitările legitime ale cetăţenilor 
care ne trec pragul, nu sunt făcuţi pentru 
posturile pe care le ocupă şi trebuie să lase 
locul altora. În felul acesta am reuşit să re-
alizăm o legătură de suflet între cetăţeni şi 
primărie.

Trebuie să recunosc că în ultimii ani insti-
tuţia primăriei s-a schimbat foarte mult în 
bine, arătând cu adevărat a primărie, care îi 
primeşte altfel pe cetăţeni, încât aceştia nu mai 
intră cu reţinere, ci cu încredere în echipa pe 
care o conduceţi. Cum comentaţi acest lucru?

Într-adevăr, pe lângă modifi cările de or-
din ambiental sau funcţional realizate în ul-
timii ani în primărie, am pus un accent de-
osebit şi pe cele de ordin comportamental 
ale funcţionarilor. Am încercat să sporesc în 
acelaşi timp autoritatea şefi lor de comparti-
mente şi servicii faţă de funcţionari şi să le 
dezvolt deschiderea faţă de cetăţeni. În mo-
mentul de faţă sunt multe solicitări ale cetă-
ţenilor care se rezolvă la nivelul direcţiilor 
şi serviciilor de specialitate, cetăţenii nu mai 
au nevoie să apeleze la primar pentru solu-
ţionarea unor probleme, aşa cum se întâm-
pla în urmă cu câţiva ani. Acesta este mode-
lul de administraţie pe care vrem să îl facem 
la Târgu-Jiu. Cu faţa, nu cu spatele către ce-
tăţean şi problemele lui!

În acest context, ar fi  interesant să cunoaş-
tem şi poziţia dumneavoastră faţă de Centrul 
de Informare a Cetăţenilor.

Centrul de Informare a Cetăţenilor este, 
socotesc eu, interfaţa dintre locuitorii ora-
şului şi primărie. La acest serviciu lucrează 
funcţionari care ştiu să fi e apropiaţi de cetă-
ţeni şi gestionează informaţii de la nivelul 
tuturor compartimentelor, pe care le pun la 
dispoziţia solicitanţilor. O parte din imagi-
nea bună pe care o are instituţia noastră în 
percepţia cetăţenilor se datorează şi modu-
lui în care îşi îndeplinesc atribuţiile funcţi-
onarii de la acest serviciu. Am creat şi aici 
condiţiile necesare pentru ca oamenii ora-
şului să simtă că ei sunt importanţi pentru 
noi, că vrem şi reuşim să le soluţionăm ce-
rerile fără să aştepte la cozi interminabile, ca 
la alte instituţii.

Domnule primar, de unde atâta putere de 
muncă?Ştim că programul dumneavoastră în-
cepe înainte de ivirea zorilor şi se încheie sea-
ra târziu. Unii zic  că biroul primarului este 
chiar oraşul.

Într-o asemenea funcţie nu poţi lucra 
normat, doar 8 ore pe zi. Oraşul trăieşte 
non-stop. Oamenii au bucurii şi probleme 
de rezolvat permanent. Dacă nu reuşeşti să 
fi i alături de ei atunci când au nevoie de 
tine şi chiar să previzionezi şi să rezolvi 
solicitările lor, oamenii te simt. M-am obiş-
nuit să bat oraşul la pas, nu doar pe străzi, 
ci şi printre blocuri, prin parcuri, pe alei, 
pe la groapa de gunoi, peste tot pe unde 
aspecte care pot fi  în neregulă trebuie ob-
servate şi remediate chiar înainte de a fi  
sesizate de cetăţeni. Am indus un asemenea 
comportament şi la colaboratorii mei apro-
piaţi şi împreună, zic eu, reuşim să ne men-
ţinem la cota de încredere pe care cetăţenii 
o au în noi. 

Domnule Florin Cârciumaru, e greu, e 
uşor să fi i primar?

Nimic nu-i uşor, dacă vrei să faci un 
lucru cu responsabilitate. Dar nu-i nici 
greu dacă în ceea ce faci pui pasiune. 
Primăria e un mecanism, pe care dacă re-
uşeşti să îl faci să funcţioneze aşa cum tre-
buie, lucrurile se desfăşoară în condiţii 
bune. Rolul primarului este să regleze per-
manent acest mecanism, să nu îl lase să se 
gripeze, să devină din ce în ce mai perfor-
mant. Eu cred că am reuşit în bună măsură 
până acum acest lucru.

Ce înseamnă oraşul Târgu-Jiu pentru dum-
neavoastră? Cu ce gânduri păşiţi în întâmpi-
narea evenimentului pe care municipiul îl ani-
versează în acest an?

Oraşul Târgu-Jiu este, dacă vreţi, ca şi 
casa mea. Aşa cum mă ocup de grădina 
curţii mele, mă ocup şi de oraş, de spaţii-
le lui verzi, de străzi. Aşa cum încerc să 
rezolv problemele familiei mele, încerc să 
rezolv, pe cât posibil, şi problemele oame-
nilor oraşului. Soţia mea ar putea spune 
chiar că  mă ocup mai mult de oraş decât 
de casă. Am însă noroc că este foarte în-
ţelegătoare. 

Oraşul s-a dezvoltat de-a lungul anilor 
prin contribuţia locuitorilor săi. Acum este 
rândul generaţiei noastre să punem o cără-
midă în plus, dar niciodată ultima, la teme-
lia pe care au făurit-o alţii.

Ionel MIU

„Este rândul generaţiei noastre să punem o cărămidă în 

plus, niciodată ultima, la temelia pe care au făurit-o alţii!”

La 600 de ani de la atestarea Târgu-Jiului,

– interviu cu primarul municipiului Târgu-Jiu, dr. ing. Florin Cârciumaru –
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Aşezat într-un cadru geografi c deosebit, 
într-un amfi teatru natural ce-i conferă pro-
tecţie şi frumuseţe, oraşul Târgu-Jiu îşi pier-
de existenţa în negura istoriei.

Numele şi-l trage atât de la vijeliosul râu 
în care secole de-a rândul s-a oglindit, cât 
şi de la activităţile economice specifi ce lo-
cului unde s-a înfi ripat, intersecţie a unor 
drumuri comerciale tradiţionale.

Numele oraşului îl descoperim consem-
nat documentar între actele emise de can-
celaria domnului Dan al II-lea între care 
întâlnim şi pe cel datat 20 martie 1429 – 9 
aprilie 1430, prin care domnul întărea mâ-
năstirii Tismana mai multe drepturi printre 
care şi pe cel de stăpânire asupra morilor de 
la Târgu-Jiu.

Sporirea rolului jucat în viaţa economi-
că şi administrativă a zonei, determină pe 
domnitorul Mihai Viteazul ca în documen-
tul emis la 22 iunie 1597 să numească 
Târgu-Jiul ca oraş, fi ind a doua aşezare gor-
jeană atestată documentar ca localitate ur-
bană. Prima din această categorie fiind 
Tismana, numită astfel în documentul ce 
poartă semnătura domnului Vlad Vintilă, 
care la 11 ianuarie 1535 dădea în stăpânire 
oraşul Tismana, mânăstirii cu acelaşi nume 
în schimbul unor alte proprietăţi cedate 
mânăstirii Bistriţa.

Una din unităţile administrativ-terito-
riale multiseculare cunoscute la poporul ro-
mân a fost cea a judeţului. Documentar, pe 
teritoriul actualului judeţ Gorj, prima ates-
tare este cea a judeţului Jaleş la 1385, care 
după părerea unor istorici îşi avea reşedin-
ţa în localitatea Dăbăceşti. Lui i-au urmat 
judeţele Jiu, atestat documentar în 1428 şi 
Gilort pomenit pentru prima oară într-un 
document din 3 mai 1502. Sub numele ac-
tual de Gorjiu (Jiul de Sus) judeţul apare 
pomenit la 29 iulie 1497 într-un document 
al domnului Radu cel Mare prin care dăru-
ieşte mânăstirii Tismana dreptul de a per-
cepe o serie de dări de la locuitorii unor 
sate din judeţele Gorj şi Mehedinţi.

Asupra localităţii unde judeţul Jiului de 
munte îşi avea reşedinţa istoricii, în unani-
mitate, au căzut de acord şi-au desemnat 
oraşul Târgu-Jiu.

Alexandru Ştefulescu, în a sa monogra-
fi e dedicată oraşului natal, consideră că do-
cumentul privind hotărnicia satului Masloşi 
datat 25 august 1654 este documentul în 
care se confi rmă pentru prima dată o reali-
tate istorică, atestând ca reşedinţă a Gorjului 
oraşul ce şi-a luat şi el numele de la râul pe 
malurile căruia s-a dezvoltat în timp.

Numele aşezării de pe malul Jiului ca 
oraş reşedinţă de judeţ ori centru politic, 
administrativ, economic sau cultural, în 
timp, este menţionat în foarte multe izvoa-
re istorice scrise, demonstrând o bogată is-
torie, o căutare permanentă a locuitorilor 
săi pentru a-i asigura prosperitatea şi liniş-
tea, pentru a-l înscrie în istoria ţării la loc 
de cinste, alături de celelalte oraşe truditoa-
re pe calea progresului.

Oraşul Târgu-Jiu, un colţ liniştit de ţară, 
unde se păstrau cu sfi nţenie tradiţiile, unde 
se venerau faptele înaintaşilor, după cum 
aprecia marele nostru istoric Nicolae Iorga, 
a avut o evoluţie economică modestă cu-
noscând nenumărate obstacole fi nanciare 
ce-au împiedicat sau întârziat programele 
edilitar-gospodăreşti ce şi le-a propus.

Aşa după cum se consemna într-un do-
cument din anul 1832, oraşul reprezenta o 
aglomerare de 342 de case, majoritatea fi ind 
din lemn acoperite cu paie sau coceni, doar 
43 dintre ele erau din zid cu unul sau două 
caturi, acoperite cu şindrilă, cu străzi pline 
de gropi şi noroaie, iar activitatea sa econo-
mică se reducea la schimbul de produse 

practicat în mici prăvălii sau târguri, la pro-
ducţia unor ateliere în care lucrau unu-doi 
lucrători.

Singura unitate productivă în care pu-
tem aprecia că-şi găseşte germenele activi-
tatea industrială de azi era manufactura ce 
producea vase de porţelan condusă de 
Fridirich Drexler.

Apariţia manufacturii, aici, la Târgu-Jiu 
se pare că nu este întâmplătoare ci doar o 
continuare a unei îndeletniciri tradiţionale 
a locuitorilor săi. Explicaţia rezidă în nu-
mărul mare de meşteri olari ce produceau 
ceramică atât pentru nevoile orăşenilor, cât 
şi a zonelor învecinate, număr şi ocupaţie 
ce a condus la atribuirea denumirii de 
„Olari” unei străzi a oraşului şi chiar a unui 
cartier întreg al său.

După câştigarea independenţei de stat a 
României zisa industrie a oraşului se com-
punea din o fabrică de bere, una de lumâ-
nări, trei brutării, două tăbăcării, două var-
niţe şi o povarnă în care numărul 
lucrătorilor era de maximum 10 (zece). 
Acestora, ca şi-n perioada anterioară, li se 
adăugau numeroase ateliere meşteşugăreşti 
în care, pe lângă proprietar, rar mai lucrau 
unu-doi meseriaşi.

Situaţia nu este schimbată cu nimic în 
bine nici la începutul secolului al XX-lea, 
când, în anul 1911, celor 8.700 de locuitori 
ai săi oraşul Târgu-Jiu le oferea locuri de 
muncă în nouă zise fabrici şi 28 de ateliere.

Peisajul industrial al oraşului cunoaşte 
oarecare schimbări în preajma declanşării 
celui de-al doilea război mondial când sunt 
transferate de la Cluj şi Bucureşti viitoarele 
fabrici de confecţii şi ţigarete, când în nordul 
oraşului, la Vădeni, produceau făbricuţele de 
conserve şi de prelucrare a inului, când fa-
brica de produse refractare îşi începea şi 
menţinea cu mari greutăţi producţia.

Cu efecte benefi ce sau nu asupra econo-
miei, ecologiei şi prosperităţii oraşului ul-
timele trei decenii ale secolului al XX-lea 
au însemnat un salt în economia urbei, pe 
harta sa apărând numeroase unităţi indus-
triale, unele chiar de rang republican.

Locuitorii oraşului Târgu-Jiu al căror 
număr statisticile îl stabileau în 1880 la 
3.446, în 1930 la 12.446, în 1948 la 17.698 
ori la 42.935 în anul 1970, bogaţi sau săraci, 
cu un oraş mai mult sau mai puţin dezvoltat 
edilitar, în permanenţă au fost racordaţi la 
viaţa politică şi socială a ţării, au contribuit 
cu entuziasm şi spirit patriotic la realizarea 
marilor deziderate ale istoriei neamului.

La porţile oraşului s-au bătut cu austri-
ecii sau turcii, şi-au apărat modesta aşezare 
de raidurile pustiitoare ale bandelor de ada-
lâi şi pasvangii şi-au trimis bărbaţii în oas-
tea cea mare a ţării cu care domnul Tudor 
din Vladimirii Gorjului spera să-i scape de 
asuprire şi nevoi.

Idealurilor sacre, multiseculare, de uni-
tate şi independenţă naţională, exprimate ca 
angajamente naţionale în constituţia procla-
mată la Islaz, le-au jurat credinţă la 1848 în 
adunarea din centrul oraşului, rupând cu ve-
chea orânduire prin arderea regulamentului 
organic şi a pitacelor de boierie în procesiu-
nea încheiată în dealul de sub Obrejie.

Tot pentru realizarea aceloraşi aspiraţii 
naţionale trimiteau pe concetăţenii lor Gh. 
Magheru şi Cristian Tell la Bucureşti să-i 
reprezinte în noua guvernare, îşi trimiteau 
din nou la Râureni, bărbaţii în prima arma-
tă naţională, ca sub conducerea generalului 
din Bîrzeiu de Gilort, să apere ţara şi idea-
lurile revoluţiei de invazia străină.

Cu speranţa redeşteptată a unirii tuturor 
românilor în graniţele geografi ce şi politice 
fi reşti, târgujienii se aruncă cu pasiune în 
lupta unionistă, unde din nou în adunarea 
electivă dorinţa de unitate este exprimată 
de deputaţii oraşului Gh. Magheru şi Barbu 
Gănescu.

Vestea victoriei partidei unioniste şi ale-
gerea lui Alexandru Ioan Cuza în fruntea 
românilor, a declanşat în oraş o mare bucu-
rie, o mare sărbătoare, atât de frumos descri-
să de Alexandrina Magheru. Tot oraşul era 
îmbrăcat în haine de sărbătoare, pe la răs-
pântii mese şi lăutari. Toţi jucau şi strigau 
„ura” să trăiască Alexandru Ioan Cuza.

Acelaşi entuziasm patriotic se declanşea-
ză la 9 mai 1877 când în parlamentul ţării 
glasul marelui patriot Mihail Kogălniceanu 
anunţa pentru vecie „suntem liberi”, „suntem 
o naţiune de sine stătătoare”.

Pentru recunoaşterea acestui adevăr isto-
ric, cu mic cu mare, primăria şi locuitorii ora-
şului au donat bani, alimente, haine sau mij-
loace de transport pentru ca pe câmpiile 
Bulgariei, la Plevna, Rahova sau Vidin viteaza 
armată română să impună şi pe calea armelor 
adevărul istoric rostit de Mihail Kogălniceanu 
în profeticele cuvinte din parlament.

Aici, în crâncenele încleştări au căzut la 
datorie fi i oraşului: Călugăru Ion, Ceaureanu 
Matei, Dumitru Preda, Priţa Ion, Stan 
Constantin şi Feraru Constantin.

În octombrie 1916, glasul tunurilor de 
pe culmile dealurilor şi munţilor ce străju-
iau oraşul anunţa locuitorilor săi că liberta-
tea ţării este din nou ameninţată, că pămân-
tul străbun va fi  din nou strivit de cisma 
cotropitoare. Îmbrăcând sau nu haina mili-
tară, cu mic cu mare, s-au ridicat la luptă 
pentru apărarea ţării, a propriului cămin.

Atunci, la 14 octombrie 1916, aşa după 
cum consemnează şi placa comemorativă, 
bătrânii, femeile şi cercetaşii Gorjului au 
oprit cu piepturile lor invazia vrăjmaşă, 
apărându-şi cu îndârjire oraşul, căminul de 
furia cotropitorilor.

14 octombrie 1916 este un moment de 
referinţă în istoria oraşului şi a ţării, un mo-
ment care individualizează, dar şi recoman-
dă dragostea de libertate, patriotismul de 
care sunt capabili locuitorii oraşului natal 

al celei ce va înscrie o pagină nepieritoare 
de vitejie în istoria neamului, a femeii – 
sublocotenent Ecaterina Teodoroiu.

Răsfoind istoria modestei aşezări urba-
ne gorjene din depresiunea ce i-a dat nu-
mele, descoperim că locuitorii săi au fost 
permanent preocupaţi şi de cultivarea spi-
rituală, de înfrumuseţarea aşezării lor cu 
opere de artă care să încânte privirea şi să 
facă cunoscut numele oraşului, de a ascuţi 
şi îmbogăţi minţile tinerelor generaţii prin 
permanentul lor acces la tainele ştiinţei, a 
cunoaşterii umane.

De la şcoala din chilia bisericii catedra-
le atestată documentar la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea şi până la universitatea zilelor 
noastre a fost parcurs un drum lung şi greu, 
cu multe momente de bucurie sau renunţa-
re, dar cu generaţii de absolvenţi care i-au 
dus faima în toate colţurile ţării.

Încă de la începuturile activităţii şcolare, 
micuţii elevi ai şcolii publice din Târgu-Jiu 
sub conducerea neobositului lor profesor, 
Constantin Stanciovici Brănişteanu, reuşesc 
o realizare de referinţă în istoria culturii ro-
mâneşti, când, la 30 august 1834, pe scena 
improvizată în localul şcolii, prezentau în 
faţa orăşenilor uimiţi un spectacol de teatru 
în limba română. Prin fapta lor îndrăzneaţă 
înscriau Târgu-Jiul în fruntea oraşelor ro-
mâneşti unde pentru prima oară limba ma-
ternă era folosită pentru rostirea replicilor.

Începută de foarte de timpuriu activita-
tea teatrală a găsit în această modestă aşe-
zare urbană un loc prielnic, generos, reu-
şind ca la sfârşitul secolului al XIX-lea să 
aibă un local propriu, teatrul Milescu, şi o 
trupă de actori profesionişti.

Timp de aproape un secol teatrul Milescu 
a jucat un rol de seamă în viaţa culturală a 
oraşului, aici târgujienii putând admira ta-
lentul şi creaţia marilor stele ale scenei ro-
mâneşti, s-au putut delecta cu geniul inter-
pretativ al marelui George Enescu sau cu 
talentul oratoric şi spiritual ascuţit al minţii 
lui Nicolae Iorga ori Liviu Rebreanu.

Iubitori de cultură, venerând faptele în-
aintaşilor, la sfârşitul secolului al XIX-lea un 
grup de inimoşi intelectuali, din rândul că-
rora se detaşează institutorul târgujian 
Alexandru Ştefulescu, declanşează o puter-
nică mişcare culturală concretizată în edita-
rea de ziare şi reviste ca „Săteanul”, „Jiul” sau 
„Amicul Tinerimii”, de fondare a unuia din 
primele muzee ale României, de elaborarea 
şi publicarea sub semnătura lui Alexandru 
Ştefulescu a unor lucrări monografi ce dedi-
cate oraşului sau altor localităţi din judeţ.

Dornici de a avea o localitate cât mai 
frumoasă, unindu-şi eforturile, aspectul 
edilitar-gospodăresc se schimbă de la an la 
an motiv pentru care prin decizia din 27 
mai 1936 Ofi ciul Naţional de Turism, ală-
turi de Timişoara, declara oraşul Târgu-Jiu 
ca localitate de interes turistic.

Aceeaşi dorinţă de frumos, de cinstire a 
faptelor înaintaşilor a condus şi la împodobi-
rea oraşului cu opere de artă, bine cunoscute 
nouă astăzi, ca statuia lui Tudor Vladimirescu, 
bustul lui Alexandru Ştefulescu, mausoleul 
Ecaterinei Teodoroiu sau tripticul brâncuşi-
an, opere ce exprimă gândirea creatoare a 
unor artişti gorjeni.

Historia magistra vitae, îşi concluzionau 
experienţa istorică latinii. Într-adevăr istoria 
este învăţătorul vieţii, căci din ea afl ăm ce a 
fost bun şi rău în existenţa umană, din ea am 
învăţat că faptele bune ale oamenilor, ale per-
sonalităţilor sau popoarelor trebuiesc urmate, 
apreciate şi venerate în timp, că cele cu efecte 
negative trebuiesc eliminate pentru totdeau-
na. Din lecţiile ei am învăţat că popoarele sau 
comunităţile umane ce nu-şi cunosc istoria, 
ce nu-şi cunosc trecutul şi prezentul nu-şi pot 
cunoaşte viitorul. Fără rădăcini nici un copac 
nu pate trăi, nu poate rezista furtunilor.

Prof. Dan NEGULEASA

Rememorări
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Târgu-Jiu, reşedinţa judeţului Gorj, este 
aşezat în centrul Olteniei de Nord, la inter-
secţia paralelei 45° 02 ’ latitudine nordică şi 
23° 17 ’ longitudine estică şi la 210-230 m 
altitudine faţă de nivelul mării. Pe aceeaşi 
latitudine cu municipiul Târgu-Jiu se mai 
află Torino (Italia), Bordeaux (Franţa), 
Mineapolis (S.U.A.) şi Peninsula Crimeea cu 
Delta Volgăi (Rusia). De asemenea, se afl ă 
la încrucişarea unor drumuri naţionale şi 
judeţene: DN 67 spre Râmnicu-Vâlcea 
(113,5 km) şi spre Drobeta Turnu-Severin 
(84,5 km); DN 66 cu direcţia Nord-Sud: 
Petroşani (57 km), Filiaşi (68 km), Craiova 
(103 km); DN 67 D prin Tismana – Baia de 
Aramă – Drobeta Turnu-Severin (118 km). 
Prin municipiu trece calea ferată Bucureşti 
(352 km) – Filiaşi (70 km) – Petroşani (51 
km) – Simeria (130 km).

Adăpostit în Depresiunea Olteană de 
dealuri şi masivele muntoase Parâng şi 
Vâlcan, Târgu-Jiu se bucură de un climat 
blând faţă de restul ţării, temperatura medie 
anuală fi ind de +10,2° C.

Localitatea se întinde pe o suprafaţă de 
9333 hectare şi se înalţă pe ambele maluri ale 
râului Jiu. Ea îşi poartă numele croindu-şi 
drum în istorie de la zvăpăiatul râu care o 
traversează de la Nord la Sud şi care, de-a lun-
gul vremii, şi-a tot mutat albia de la deluşorul 
Obrejie, pe unde curgea odinioară, mai spre 
apus, formând trei terase ce reprezintă vatra 
de azi a municipiului Târgu-Jiu.

Se crede că locurile pe care se află 
Târgu-Jiu astăzi purtau denumirea de 
Arcina, iar râul Jiu se numea Rhabon.

Vestitul geograf grec Ptolemeu (sec. I-II 
d. Hr.) atunci când a întocmit harta Daciei, 
a însemnat localitatea Arcina pe unde este 
astăzi Târgu-Jiu.

În acelaşi context iată ce ne spune isto-
ricul Alexandru Ştefulescu în cartea sa 
„Istoria Târgu-Jiului”: „În timpul Romanilor, ca 
şi mai nainte în timpul Dacilor, care trăiau în 
sate în regiunea cursului superior al Jiului 
(Rhabon sau Arhabon) nu se ştie nimic pozitiv 
despre Târgu-Jiului. Se poate presupune că ar fi  
fost aci pe malul Jiului, înaintea cuceririi Daciei, 
un sat dac Arcina. Vatra oraşului de azi, 
acoperită pe atunci cu nenumărate insule pline 
de nestrăbătute păduri printre care şerpuiau 
Jiul, Hodinăul, Voivodiciul, Putna şi Poschia, 
toate formând pe atunci o masă compactă de 
apă, revărsându-se în diferite direcţiuni până 
sub Dealul-Obrejiei şi albia actuală a Jiului, 
constituia un fel de adăpost, deşi sărac şi trist 
pentru traiul oamenilor singuratici şi fără 
protecţiune, dar priincios în contra năpădirilor 
din afară. Mai târziu nevoea de comunicaţiune 
a pus apele în oarecare ordine, a rărit pădurile 
şi a întins terenul locuibil şi cultivabil din ce în 
ce mai mult”.

Numele de Târgu-Jiu este pomenit în 
mai multe documente scrise în limba 
slavonă. El este alcătuit din două cuvinte: 
târg şi Jiu. Târg corespunde cuvintelor „trăgă” 
(slava veche) „targ” (poloneză), „torg” (rusă) 
şi „trăg” (bulgară). Râul Rhabon şi-a schim-
bat şi el numele, care, la începuturile mile-
niului doi, când pe aceste meleaguri fi inţa 
„Ţara Litua” (“Ţara de piatră” a voievodului 
Litovoi), a evoluat în Jil, Jul – torent de apă 
– deci Târgu-Jiu înseamnă „Piaţa de lângă 
apă”, „Târgul de lângă Jiu”.

O explicaţie în acest sens ne-o prezintă 
Alexandru Ştefulescu care consideră că Jiul 
derivă din sanscritul sul (a curge), care la daci 
a devenit sil, sul sau gil cu semnifi caţia de apă. 
Românii au schimbat pe s în j deci Jil, Jul şi 
astfel a rezultat numele localităţii – Târgu-Jiu, 
ceea ce înseamnă „Târgul de lângă apă”, 
„Târgul de (lângă, pe) apă” (vezi „Istoria Târgul 
Jiului” pag. 4).

Unele documente ale vremii amintesc şi 

alte nume ale Târgu-Jiului, că ar fi fost 
odinioară Târgul Frăsinet, nume împrumutat 
de la planta medicinală dictamnus frasinella, 
socotită, în credinţele populare, tămăduitoare 
de boli de nervi. Se spune că în seara Ispasului 
sute de bolnavi veniţi din multe părţi ale ţării, 
dormeau lângă planta miraculoasă, ce se 
găsea din belşug pe aceste meleaguri – pentru 
aceasta oraşului i se mai spunea din bătrâni 
şi „Târgul de fl ori”.

Târgu-Jiu are profunde rezonanţe în tre-
cutul tumultuos şi eroic al poporului român, 
cât şi prin prezenţe remarcabile în contem-
poraneitate. Străveche vatră româ nească, de 
la începuturile comunei primitive şi până în 
zilele noastre oraşul a avut un rol important 
în istoria ţării. Pe aceste locuri s-a născut şi 
s-au dezvoltat tradiţii valoroase care au 
îmbogăţit tezaurul de frumuseţi şi nestema-
te ale neamului românesc.

Aici, din cele mai vechi timpuri, se in-
tersectau importante artere de circulaţie 
rutieră care făceau legătura între Dunăre şi 
Transilvania. Drumul ce unea odinioară 
castre şi municipii romane ca Drobeta (azi 
Drobeta Turnu-Severin) şi Pons-Aluti 
(Ioneştii-Govorii) cu alte aşezări de pe Olt 
sau din Transilvania, cunoşteau o mare 
circulaţie. În timpul războaielor de cucerire 
a Daciei, o parte din armata romană, avân-
du-l în frunte pe însuşi Traian, a trecut prin 
Târgu-Jiu, venind de la Drobeta. A conti-
nuat marşul prin Vădeni, Iezureni şi 
Curtişoara şi s-au oprit la Bumbeşti-Jiu, 
unde a staţionat Cohorta a IV-a Cypria; a fost 
ridicat un castru de pământ, reconstruit 
apoi din piatră şi au mai fost construite alte 
două în apropiere în timpul lui Septimiu 
Severus şi al fi ului său Caracalla.

Aceste locuri au avut un rol important în 
epoca înjghebării primelor formaţiuni sta-
tale prefeudale, în depresiunea Târgu-Jiului 
şi a Tismanei, fiind centrul Ţării Litua, 
condusă de viteazul voievod Litovoi. Ţara 
Litua se afl a pe cursul superior al Jiului pe 
ambele versante ale Carpaţilor până la Olt, 
cuprinzând partea de Nord a Olteniei cu 
judeţele Gorj şi Vâlcea, o parte a judeţului 
Mehedinţi şi chiar a ţinutului Haţegului.

Din Târgu-Jiu a pornit Tudor Vladimirescu 
în fruntea pandurilor săi spre Padeş, unde la 
23 ianuarie 1821, pe Câmpia Soarelui a prezen-
tat istorica sa Proclamaţie către locuitorii Ţării 
Româneşti „veri de ce neam veţi fi”. Din 
Târgu-Jiu s-au ridicat între cei mai de seamă 
revoluţionari de la 1848, generalii Gheorghe 
Magheru şi Christian Tell.

În Vădeni – Târgu-Jiu s-a născut şi a copi-
lărit aceea care a devenit eroina neamului ro-
mânesc – sublocotenent Ecaterina Teodoroiu.

Tot aici şi-a început ucenicia părintele 
sculpturii moderne, genialul Constantin 
Brâncuşi, care a dăruit oraşului opere de 
inestimabilă valoare.

Locuitorii Târgu-Jiului au participat ac-
tiv la toate marile evenimente istorice şi so-
ciale ce au avut loc în ţara noastră de-a lun-
gul secolelor. Populaţia oraşului s-a 
manifestat puternic pentru unirea Moldovei 
cu Ţara Românească, participând în acest 
scop la adunările pregătitoare organizate şi 
trimiţând în Divanul Ad-hoc pe Gheorghe 
Magheru, Zamfi r Broşteanu, Christian Tell, 
Ion Voicu (sătean) şi Barbu Gănescu.

La obţinerea victoriei în războiul pentru 
independenţă de la 1877-1878, Târgu-Jiu 
şi-a adus contribuţia sa prin comandanţi 
destoinici şi soldaţi viteji: sublocotenentul 
Ion Culcer, viitor general, căpitanul Nicolae 
Tătărescu, viitor general, căpitanul Gheorghe 
Lecca, comandantul escadronului de călăraşi 
din Târgu-Jiu, care s-a remarcat în luptele 
de la Vidin şi Rahova.

Iar în timpul primului război mondial 
bătălia de la Podul Jiului va rămâne înscrisă 
în istoria poporului nostru ca un exemplu 
strălucit de eroism şi dragoste de ţară. Iată 
ce scrie pe placa comemorativă de la Podul 
Jiului: „14 Octombrie 1916. Aici bătrânii, feme-
ile, cercetaşii şi copiii Gorjului au oprit năvala 
vrăjmaşă, apărându-şi cu vitejie căminurile”.

Laolaltă cu celelalte oraşe ale ţării, 
Târgu-Jiu a cunoscut o dezvoltare aprecia-
bilă în a doua parte a veacului al XIX-lea, 
în prima jumătate a secolului XX şi în mod 
deosebit şi în toate domeniile de activitate, 
din a doua jumătate a secolului trecut şi 
până astăzi, când se prezintă ca un oraş fru-
mos şi bine gospodărit, având o populaţie 
de circa 100.000 de locuitori.

Primul document istoric în care se vor-
beşte despre o aşezare denumită „Jiul” ce 
poate fi  identifi cată cu Târgu-Jiu este hrisovul 
dat de Mircea cel Bătrân în anul 1406 (6915) 
iulie 15, care are următorul cuprins: „dă 
domnia Mea această poruncă a Domniei 
Mele părintelui şi rugătorului Domniei Mele, 
popii Nicodim, ca nimeni să nu cuteze a în-
cerca să pescuiască pe apa Tismanei, sau să 
pască verice vită, începând de la sat (Tismana) 
în sus până la munţi, însă numai călugării să 
fi e volnici a pescui sau a păşuna vitele mă-
năstirii... şi a fost aceasta în anul 6915 (1406) 

iulie 15 pe când mergeam Domnia Mea la 
Severin, ca să mă întâlnesc cu Craiul 
(Sigismund) şi am ajuns la mănăstirea 
(Tismana) luna noiembrie 23 zile cu toţi egu-
menii mânăstirii şi cu toţi boierii Domniei 
Mele şi încă şi jupân Bratu să-i fi e hotarnic, 
pentru că a fost acela judeţul (conducătorul 
n.n.) Jiului (Târgu-Jiului)” (Ştefulescu, 
Alexandru, Istoria Târgu-Jiului, pag. 15).

Mai târziu, Dan al II-lea (1420-1431) 
este cel care dă o poruncă la 20 martie 1429, 
semnată în duminica Floriilor la Arghişi, în 
care pentru prima dată apare numele de 
Târgu-Jiu „...către aceasta am întărit 
Domnia Mea morile de la Târgu-Jiului, care 

le-au făcut popa Agaton cu fraţii cu a lor 
osteneală” (op. citată, pag. 15).

Târgu-Jiu este menţionat ca târg de des-
facere a mărfurilor până către sfârşitul seco-
lului al XVI-lea când îl afl ăm sub numele de 
oraş într-un hrisov dat de Mihai Viteazul la 
22 iunie 1597 (7105) în Târgovişte, referitor 
la moşiile Cesieni, Vădeni şi Petreşti. „... 
această poruncă a Domniei Mele lui Vâlsan 
din oraşul Târgu-Jiului... pentru ca să-i fi e 
moşie în Cesieni... din Vădeni un loc... din 
Petreşti 2 fălci...” (op. citată, pag. 17).

În secolul al XVII-lea, Târgu-Jiu apare 
în documente ca reşedinţă, scaun sau capi-
tală a Gorjului.

Astfel, într-un document din 25 august 
1654 (7162) relativ la hotărnicia satului 
Masloşi citim: „Deci, când am fost la zi şi 
la sosire, noi ne-am strâns toţi la scaunul la 
Târgu-Jiului şi am şezut şi am citit cărţile 
cele de moşie”. Deci Târgu-Jiu este consem-
nat drept scaun (reşedinţă sau capitală) al 
fostului judeţ Jaleş, ulterior denumit Gorj 
(op. citată, pag. 17).

Administraţia şi conducătorii 
Târgu-Jiului

Din cele mai vechi timpuri şi Târgu-Jiu 
ca şi celelalte oraşe era condus de un sudet 
(judeţ) şi 12 pârgari. Aceştia concentrau în 
mâinile lor întreaga putere administrativă 
şi judecătorească.

Sudet (judeţul) era ales de către orăşeni, 
într-o zi de sărbătoare, când pârgarii făceau 
propuneri de candidaţi, iar preoţii, bătrânii 
şi ceilalţi orăşeni se pronunţau pentru unul 
din cei propuşi. După ce lua sfârşit ritualul 
foarte interesant al alegerii la biserica cate-
drală, judeţul ales înconjurat de pârgari şi 
urmat de notabilităţile şi locuitorii oraşului 
se deplasau în piaţa oraşului, unde se pri-
meau felicitările şi urările de succes şi bun 
augur. Apoi, pârgarii luau de la fostul judeţ 
instrumentele guvernării, sigiliul comunei, 
hrisoavele domneşti şi condicile şi le încre-
dinţau noului ales. Toate acestea erau duse 
acasă la noul judeţ. Pe atunci, ne spune Al. 
Ştefulescu (op. citată, pag. 106), nu era Casa 
oraşului, Primărie sau local de obşte. Şi aşa 
cum afl ăm dintr-un act de vânzare făcut în 
Târgu-Jiu în timpul lui Dima judeţul (1626 
şi 1636) acesta a fost întocmit în casa jude-
ţului. După câteva zile de la alegere, un nu-
măr de pârgari însoţiţi de bătrâni şi preoţi 
ai oraşului (câteodată şi de judeţul ales) se 
duceau în Capitala ţării şi-l încunoştinţau 
pe Domn despre alegerea judeţului.

„După ce intra în funcţiune, judeţul re-
înnoia la Domnie, dacă era nevoie actele 
vechi ale oraşului cu scutirile, drepturile şi 
libertăţile hărăzite de trecuţii Domni; hotă-
ra împreună cu pârgarii cu negustorii şi bă-
trânii cisla, adică partea de bir, de dări, de 
impozite ce se cuvenea să plătească Domniei 
fi ecare orăşan în breasla sa, împărţind pe 
orăşeni în trei grupuri mari: fruntaşi, mij-
locaşi şi codaşi, după plata birului ce-l dau; 
strângea amenzile, făcea măsurătorile locu-
rilor restabilind drepturile de proprietate; 
judeca cauzele cetăţenilor civile şi corecţi-
onale; priveghea aşezămintele staroştiilor şi 
vătafi lor, apăra teritoriul oraşului contra 
usurpaţiunilor, ţinea registru de toţi propri-
etarii oraşului, certifi ca sub sigiliul munici-
pal învoielile dintre orăşeni, priveghea 
aprovizionarea oraşului, forma din orăşeni 
contingentul de oaste cerut în timp de răz-
boi. Salariul judeţului consta din dijma con-
tribuţiilor şi amenzilor”.

După anul 1750 Guvernul a numit un 
epistat ca ajutor al judeţului şi în acelaşi 
timp controlor al lui.

Cei 12 pârgari semnau şi ei împreună cu 
judeţul actele de vânzare, reglementau, împă-

Despre administraţia şi conducătorii Târgu-Jiului
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cau certurile dintre cetăţeni şi judecau cauze-
le importante împreună cu judeţul, vegheau 
la respectarea drepturilor şi privilegiilor co-
munale, controlau conduita judeţului şi a 
funcţionarilor şi-i reclamau la Domn dacă era 
cazul şi tot ei supuneau Domniei „întărirea” 
noului ales ca judeţ şi reînoirea hrisoavelor 
comunei la suirea pe tron a fi ecărui Domn.” 
(op. citată, pag. 106-107).

Cel dintâi judeţ cunoscut a fost jupân 
Bratu în timpul lui Mircea cel Bătrân. 
Judeţii au administrat Târgu-Jiu până la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, ultimul ju-
deţ fi ind la 1798 Niţu judeţul.

Pe parcursul existenţei sale, Târgu-Jiu a 
fost condus de diferite instituţii urmare 
aplicării prevederilor legilor cu privire la 
organizarea administrativă a ţării.

Aşa de exemplu, în timpul Regulamentului 
Organic (începând cu anul 1831 în Ţara 
Românească) instituţia care a condus oraşul 
se numea Magistrat în fruntea căruia era un 
Sfat ales în fi ecare an de deputaţii celor 
două mahalale ce existau în Târgu-Jiu, care 
la rândul lor erau aleşi de obşte pe termen 
de trei ani. Pe la 1836 cele două mahalale 
sau „colorile” în care era împărţit Târgu-Jiu 
erau: mahalaua albastră în care deputaţi 
erau: Medelnicerul Zanfi r Bâlteanu, Şătrarul 
Gr. Săftoiu, Vasile Mongescu al treilea 
Logofăt, Dumitraşco Măldărescu, Zamfi r 
Broşteanu, Nae Măldărescu, Vasile Popovici 
şi Ion Braşoveanu, iar în mahalaua neagră 
Medelnicerul C. Măldărescu, slugerul Ion 
Sâmboteanu, Bănică Politimos, C. Mihuleţu, 
Neagoe Starişin, Ioniţă Protopopescu şi 
Nicolae Tetileanul. Sfatul Magistratului era 
format dintr-un prezident şi doi membri 
sprijiniţi în activitatea lor de un secretar, un 
casier şi doi scriitori.

Sfatul se ocupa de administrarea veni-
turilor (provenite din zeciuiala patentarilor, 
a capitaţiei şi a accizelor, din embaticuri, 
amenzi etc.), de aprovizionarea populaţiei 
oraşului cu produse de strictă necesitate, de 
întreţinerea drumurilor, a podurilor, şi a 
şcolilor, de asigurarea asistenţei medicale, 
de paza contra incendiilor, de înfrumuseţa-
rea localităţii şi de asigurarea lucrărilor de 
notariat (autentifi cări şi legalizări de acte, 
eliberări de adeverinţe etc.).

Această organizare administrativă s-a 
menţinut până în a doua jumătate a secolu-
lui al XIX-lea, când la 31 martie 1864, dom-
nitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat, 
în urma loviturii de stat, legile sale admi-
nistrative (legea pentru organizarea comu-
nelor urbane şi rurale şi cea pentru înfi in-
ţarea consiliilor judeţene) menite să dea o 
nouă organizare administrativă corespun-
zătoare stadiului de evoluţie social-econo-
mică a ţării.

Prin Legea de organizare a comunelor 
urbane şi rurale din 31 martie 1864 au luat 
naştere pentru prima oară la noi în ţară 
unităţi administrativ-teritoriale de bază cu 
personalitate juridică – comunele. Târgu-Jiu 
a devenit comună urbană.

Prin aplicarea acestei legi fosta instituţie 
Magistratul şi-a schimbat numele în primă-
rie, prezidentul Magistratului în primar, iar 
Sfatul Magistratului în Consiliu comunal.

Sub această formă organizatorică a func-
ţionat, cu o perioadă de tranziţie 1949-1950, 
până la aplicarea Legii nr. 5 din septembrie 
1950 privind raionarea administrativ-eco no-
mică a teritoriului ţării (Republicii Populare 
Române – cum se numea atunci).

În baza legii menţionate, oraşul 
Târgu-Jiu a fost reşedinţă Regiunii 17 Gorj 
(în perioada septembrie 1950 – septembrie 
1952, apoi, a Raionului Târgu-Jiu care din 
decembrie 1960 şi până la 17 februarie 1968 
s-a numit Raionul Gorj) şi a făcut parte în 
perioadele menţionate din categoria oraşe-
lor de subordonare regională. În perioada 
1950-1968, oraşul a fost condus de un co-
mitet executiv în frunte cu un preşedinte, 

ales din rândul deputaţilor constituiţi în 
Sfatul popular orăşenesc.

Conform prevederilor Legii nr. 2/17 fe-
bruarie 1968, denumirea instituţiei s-a 
schimbat din nou: Sfatul popular orăşenesc 
a devenit Consiliul popular municipal (mu-
nicipal deoarece prin Legea nr. 20 pentru 
completarea art. 10 al Legii nr. 2 din 17 fe-
bruarie 1968 privind organizarea adminis-
trativă a teritoriului Republicii Socialiste 
România – aşa se numea atunci ţara – vo-
tată de Marea Adunare Naţională în data de 
24 iunie 1968 şi publicată în Buletinul 
Ofi cial nr. 81 din 24 iunie 1968, s-au orga-
nizat ca municipii 46 de oraşe ale ţării, între 
care şi oraşul Târgu-Jiu). Consiliul popular 
municipal ales la fi ecare doi ani şi jumătate, 
îşi alegea dintre deputaţii săi un comitet 
executiv.

Preşedintele Consiliului popular muni-
cipal era şi preşedintele comitetului execu-
tiv al acestuia, fi ind ajutat în activitate de 
un primvicepreşedinte salariat şi mai mulţi 
vicepreşedinţi nesalariaţi.

Această formă de organizare s-a păstrat 
până după 22 decembrie 1989 când prin 
Decretul Lege nr. 2/27 decembrie, privind 
constituirea şi funcţionarea Consiliului 
Frontului Salvării Naţionale şi ale consilii-
lor teritoriale ale acestuia, consiliul popular 
municipal a fost desfi inţat şi în locul lui a 
fost înfi inţat Consiliul municipal al FSN în 
frunte cu un preşedinte, ajutat de un vice-
preşedinte.

Apoi, prin Decretul-Lege nr. 8 din 7 ia-
nuarie 1990 la Târgu-Jiu au fost numiţi un 
primar şi un viceprimar. Aceştia şi-au exer-
citat funcţiile până în luna iulie, când 
Parlamentul României ales la 20 mai 1990, 
a adoptat Legea nr. 5 din 20 iulie privind 
administrarea judeţelor, municipiilor, ora-
şelor şi comunelor până la organizarea de 
alegeri locale. Conform acestei legi la 
Târgu-Jiu era un primar şi doi viceprimari 
care şi-au exercitat funcţiile, până la valida-
rea alegerilor locale din februarie 1992 când 
a intrat în vigoare Legea administraţiei pu-
blice locale nr. 69/1991. În data de 26 fe-
bruarie 1992 s-a constituit Consiliul muni-
cipal Târgu-Jiu, rezultat în urma alegerilor 
desfăşurate în zilele de 9 şi 23 februarie 
1992. Conform legii menţionate mai sus 
Consiliul municipal a confi rmat primar pe 
candidatul care obţinuse cel mai mare nu-
măr de voturi şi a ales din rândurile mem-
brilor săi un viceprimar.

Legea administraţiei publice locale nr. 
69/1991 ulterior a suferit o serie de modi-
fi cări şi a fost în uz până la apariţia unei legi 
noi, care reglementează regimul general al 
autonomiei locale precum şi organizarea şi 
funcţionarea administraţiei publice locale 
şi a fost publicată în Monitorul Ofi cial nr. 
204 partea I din 23 aprilie 2001 sub denu-
mirea de Legea nr. 215 a administraţiei pu-
blice locale.

În conformitate cu prevederile acestei 
legi municipiul Târgu-Jiu are în fruntea sa 
un consiliul local, un primar ales de electo-
rat şi doi viceprimari, aleşi de Consiliul mu-
nicipal dintre consilieri. Alegerile la nivelul 
municipiului au loc din patru în patru ani.

Aşa cum stipulează legea, primarul, cei 
doi viceprimari, secretarul municipiului 
împreună cu aparatul propriu al Consiliului 
local constituie primăria municipiului, in-
stituţie publică cu activitate permanentă 
care duce la îndeplinire efectivă hotărârile 
Consiliului local şi soluţionează probleme-
le curente ale colectivităţii din Târgu-Jiu.

În cele ce urmează redăm numele con-
ducătorilor Târgu-Jiului, fi e că aceştia s-au 
numit sudeţi-judeţi până la regimul regula-
mentar (1831), prezidenţi (preşedinţi ai ma-
gistratului în perioada 1831-1864), primari 
(între 1864-1949), preşedinţi ai comitetelor 
provizorii în perioada de tranziţie 
1949-1950, preşedinţi ai comitetelor execu-

tive ale sfaturilor populare orăşeneşti 
(1950-1968), preşedinţi ai comitetului exe-
cutiv al Consiliului popular municipal 
(1968-22 decembrie 1989), preşedinţi ai 
Consiliului municipal la F.S.N. (27 decem-
brie 1989-7 ianuarie 1990) sau din nou pri-
mar al municipiului (1990 şi în prezent).

Menţionăm că situaţia ce urmează a re-
zultat prin preluarea tabelului prezentat de 
istoricul Alexandru Ştefulescu (în cartea sa 
„Istoria Târgu-Jiului”, Tipografi a Nicu D. 
Miloşescu – 1906) cuprinzând datele până 
în 1905, iar din 1905 şi până în prezent, ta-
bloul a fost completat de autorul acestor rân-
duri pe baza cercetărilor făcute la Direcţia 
Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale cu 
sprijinul domnilor prof. Dan Neguleasa – di-
rectorul instituţiei respective şi prof. dr. 
Vasile Marinoiu – directorul Muzeului 
Judeţean „Alexandru Ştefulescu”.

Judeţii (sudeţii) Târgu-Jiului

Cel mai vechi judeţ al Târgu-Jiului (cu-
noscut din hrisovul lui Mircea cel Bătrân 
dat la 23 noiembrie 1406 – cum am văzut 
mai sus) a fost jupân Bratu.

Iată numele câtorva judeţi după acte: la 3 
martie 1626 era Dima Judeţul, apoi Lupul 
Judeţul, la 1636 Dima Judeţul, apoi Iane 
Judeţul, la 29 noiembrie 1650 Gherghe 
Judeţul, la 18 februarie 1652, Constantin 
Judeţul, la 20 februarie 1657, Gherghe Judeţul, 
la 15 octombrie 1662, Iane Şteful Judeţul, la 
16 octombrie 1667, Nicola Judeţul, la 1672, 
Şteful Judeţul, la 1673, Ivan Judeţul, la 1691, 
Lăpădat Şteful Judeţul, fi ul lui Iane Şteful 
Judeţul, la 1 mai 1717, Ivan Judeţul, la 29 mai 
1746, Pătraşco Judeţul, la 1 aprilie 1757, Barbu 
Judeţul, la 4 august 1757, Stoica Judeţul, la 
1771, Barbu Sârbul Judeţul, la 1779, Coandă 
Judeţul, la 20 iulie 1796, Nicolae Corlan 
Judeţul, la 1798, Niţu Judeţul.

Preşedinţii (prezidenţii) 
Magistratului

Cu timpul (începând cu anul 1831 – 
anul când s-a instituit regimul regulamen-
tar), judeţul s-a numit preşedinte (prezi-
dent) al magistratului, iar pârgarii, membri 
ai magistratului, dintre care unul era casier 
şi doi supleanţi. Membrii magistratului erau 
aleşi de către deputaţii mahalalelor, care la 
rândul lor, erau aleşi de obşte pe termen de 
trei ani.

Întrucât priveşte pe deputaţii care ale-
geau pe membrii Magistratului, cităm pe 
deputaţii mahalalelor albastră şi neagră, 
mahalalele sau culorile în care se împărţea 
Târgu-Jiu pe la 1836.

În mahalaua albastră: medelnicerul 
Zanfi r Bâlteanu, Şătrarul Grigore Săft oiu, 
Vasile Mongescu al treilea logofăt, 
Dumitraşco Măldărăscu, Zanfi r Broşteanu, 
Nae Măldărăscu, V. Popovici şi Ion 
Braşoveanu.

În mahalaua neagră: medelnicerul C. 
Măldărăscu, slugerul Ion Sâmboteanu, 
Bănică Politimos, C. Mihuleţu, Neagoe 
Starişin, Ioniţă Protopopescu şi Nicolae 
Tetileanu.

Ca prezidenţi ai Magistratului cunoaştem 
pe următorii: Medelnicerul Răducan 
Sărdănescu (1832), Medelnicerul Zanfir 
Bâlteanu (1835), Nae Măldărăscu (1836), 
Bănică Politimos (1837), Medelnicerul 
Zanfi r Bâlteanu (1838), Medelnicerul C. 
Măldărăscu (1839), Sărdarul G. Magheru 
(1840-1842), Radu Barbovici (1842), 
Mateiţă Şişescu fi ul pitarului Stanciu Şişescu 
(1843), Medelnicerul Zanfir Bâlteanu 
(1844),  Pitarul  Zanfir  Broşteanu 
(1844-1845), Sărdarul Grigore Săft oiu (1846 
aprilie), D. Urdăreanu (1846-1847), Sărdarul 
Zanfi r Broşteanu (1848), Nae Măldărăscu 
(1848-1853), Sărdarul C. Mihuleţu (1854), 
C. Stanciovici (1855-1857), Tănase 
Stănciulescu (1857-1860), D. C. Frumuşanu 
(1860-1864).

Încă de pe la 1856, începuse a se zice în loc 
de Sfatul Magistratului, Consiliu comunal.

Primarii Târgu-Jiului

De la prof. Constantin Stanciovici 
Brănişteanu, la dr. ing. Florin Cârciumaru

  
La 1864 Sfatul municipal s-a transfor-

mat în Consiliul comunal, iar preşedintele 
(prezidentul) Magistratului în primar.

Primul primar al oraşului Târgu-Jiu la 
1864 a fost Sărdarul C. Stanciovici, iar în con-
tinuare au fost: Andrei Socoteanu (1868), 
Grigore Mihuleţu (1869), Grigore Săft oiu (1870), 
Athanasie Moschuna (1871), N. Popovici (1872), 
I. Palada (1874), Franz Milescu, Păun C. Popescu 
şi Grigore Pâhă (1877), Vasile Lascăr (1879), 
Nicolae Junian (1884), I. Mongescu (1888), C. 
Stanciovici (1891), Dr. I. Frumuşanu (1891, iu-
lie, 4), Titu D. Frumuşanu (1893), V. I. Popescu 
(1894), Dr. I. Frumuşanu (1894, martie, 16), 
V. I. Popescu (1894, septembrie, 16), Titu D. 
Frumuşanu (1895), I. Gr. Săft oiu (1899, mai, 
15), I. Câlniceanu (1899, noiembrie, 1), Titu 
D. Frumuşanu (1901).

• 1901-1904: Primar: Titu D. Frumuşanu
Ajutor de primar: A. C. Pojogeanu – Sache 
Membrii consiliului: Matei Dănăricu,  Petre 

I. Hobeanu, Toma Călinescu, Ştefan Bobancu, 
Gh. Nicolaescu-Ceobotea, Ioniţă Ionescu

(Vol. II, Dosar – Arhiva Primăriei 
Târgu-Jiu 1896-1945, dosar 36/1904; Proces 
verbal întocmit în şedinţa Consiliului comu-
nei urbane Târgu-Jiu din 14 ianuarie 1904).

• 1905 – Preşedinte: Eugenie Părăianu-Cuca
Vicepreşedinte: Vasile Măcescu
Membrii comisiei interimare: Gh. 

Dimitrescu, M. M. Petrescu-Nica, Trifon 
Cloşanu.

(Dosar 40/1905. Primăria Târgu-Jiu, pro-
cesele verbale ale Comisiei Interimare din 3 
şi 11 ianuarie, 8 şi 18 februarie 1905).

• 1905 – Primar: Eugenie Părăianu-Cuca
Ajutor de primar: Gh. Dimitrescu
Membrii consiliului: Barbu I. Mihail, 

Alecu I. Meculescu, August Crainic, Ion 
Mosculescu, Trifon Cloşanu, C. Doetescu, 
N. N. Lupulescu.

(Proces verbal nr. 185 din 2 martie 1905 
în dosar nr. 40/1905).

• 1906 – Primar: Eugenie Părăianu-Cuca
Ajutor de primar: Gh. Dimitrescu
Membrii Consiliului comunal: Barbu I. 

Mihail, Alecu I. Meculescu, August Crainic, 
Ion Mosculescu, Trifon Cloşanu, C. 
Doetescu, N. N. Lupulescu

(Dosar 44/1906. Procesele verbale ale 
şedinţelor Consiliului comunal Târgu-Jiu 
din 10 ianuarie, 10 februarie, 12 septem-
brie, 6 octombrie şi 1 noiembrie 1906).

• 1907 – Primar: Eugenie Părăianu-Cuca
Ajutor de primar: Gh. Dimitrescu
Membrii Consiliului comunal: Barbu I. 

Mihail, Pantelimon C. Râmniceanu, Toma 
Călinescu, C. Doetescu, N. N. Lupulescu, 
Augustin Crainic, Al. Meculescu

(Dosar 48/1907. Procesele verbale ale şe-
dinţelor Consiliului comunal din 3, 14 şi 27 
ianuarie, 12 şi 28 februarie şi 15 martie 1907).

• 1907 – Primar: Al. Pojogeanu S.A.che
Ajutor de primar: Victor I. Capeleanu
Membrii Consiliului comunal Târgu-Jiu: 

Matei I. Dănăricu, Ioniţă Ionescu, Ştefan N. 
Dobruneanu, Gh. Nicolăescu-Ceobotea, Trifon 
Cloşeanu, Vasile Roşca, Grigore N. Iunian

(Dosar 48/1907. Procesul verbal al şedinţei 
Consiliului comunal Târgu-Jiu din 21 octom-
brie 1907).

• 1907-1908 – Primar: Al. Pojogeanu S.
A.che (ales în 22 oct. 1907)
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Ajutor de primar: Victor I. Capeleanu 
(ales în 22 oct. 1907)

(Dosar 49/1907-1908. Registru de 
prezenţă şi achitarea salariilor personalului 
– primar şi ajutor primar – pe luna octom-
brie 1907 până în martie 1908).

• 1908-1909 – Primar: Al. Pojogeanu S.
A.che

Ajutor de primar: Victor I. Capeleanu
(Dosar 53/1908-1909. Registrul de 

prezenţă şi achitarea salariilor personalului, 
primarului şi ajutorului de primar pe luna 
aprilie 1908 până în martie 1909).

• 1909-1910 – Primar: Al. Pojogeanu S.
A.che (ocupă funcţia de la 22 octombrie 
1907).

Ajutor de primar. Victor I. Capeleanu (ocupă 
această funcţie de la 22 octombrie 1907).

(Dosar 61/1909-1910. Registru de 
prezenţă şi achitarea salariilor pentru primar 
şi ajutor de primar pe luna aprilie 1909 până 
în martie 1910 pentru primar, iar pe luna 
aprilie 1909 şi până în iunie 1909 pentru 
ajutorul de primar).

• 1910-1911 – Primar: Al. Pojogeanu S.
A.che

(Dosar 68/1910-1911. Registru de 
prezenţă şi achitarea salariului primarului pe 
luna aprilie 1910 până în 11 ianuarie 1911).

• 1911 – Preşedinte: Gh. Stolojanu
Vicepreşedinte: Nicolae Tâmpeanu
(Dosar 68/1910-1911. Registru de pre-

zenţă şi achitarea salariilor preşedintelui şi 
vicepreşedintelui Comisiei Interimare înce-
pând cu 12 ianuarie 1911).

• 1911 – Primar: Gh. Stolojanu
Ajutor de primar: Nicolae Tâmpeanu
(Dosar 75/1911. Registru de prezenţă şi 

achitarea salariilor pentru primar şi ajutor 
de primar pe luna aprilie 1911 şi până în 
martie 1912).

• 1912 – Primar: Gh. Stolojanu
Ajutor de primar: Nicolae Tâmpeanu
(Dosar 84/1912-1913. Registru de pre-

zenţă şi achitarea salariilor pe lunile aprilie 
-21 octombrie 1912).

• 1912 – Preşedinte al Comisiei interi-
mare începând cu 21 octombrie 1912: C. I. 
Klinceanu

Vicepreşedinte: N. Sachelarie – până în 
decembrie 1912 când apar în documente ca 
primar şi ajutor de primar până în decembrie 
1913 când primar devine N. Sachelarie.

(Dosar nr. 84/1912-1913. Registru de pre-
zenţă şi achitarea salariilor pentru primar şi 
ajutor de primar şi respectiv pentru preşedin-
tele şi vicepreşedintele Comisiei interimare 
ce au funcţionat în perioada de referinţă).

• 1914 (11 ianuarie – 5 februarie): 
Primar: N. Sachelarie

Ajutor de primar: Gh. Dumitrescu
• 1914 (5 februarie – 21 martie) 

Preşedinte: C. Bălănescu
Vicepreşedinte: N. Carabatescu
(Dosar 98/1914-1915. Registru de pre-

zenţă şi achitarea salariilor pentru primar 
şi ajutorul acestuia şi preşedintele şi vice-
preşedintele Comisiei interimare).

• 21 martie 1914 – 6 iunie 1919 – 
Primar: C. Bălănescu

Ajutor de primar: I. Pătrăşcoiu (din no-
iembrie 1916 dispare funcţia de ajutor de 
primar).

(Dosar 118/1916. Registru de prezenţă şi 
salarii pe lunile aprilie – octombrie 1916).

(Dosar 125/1917, 1918 şi 1920. Registru 
de procese verbale ale şedinţelor Consiliului 
comunal al oraşului Târgu-Jiu).

• În procesul verbal al Sesiunii extraor-
dinare din 23 iulie 1917 a Consiliului co-
munal Târgu-Jiu în care s-a aprobat buge-
tul, apar: 

Primar C. Bălănescu
Consilieri: Ioniţă Ionescu, Pantelimon 

Bărbulescu, Iancu Sckileru, Mateiu 
Dănăricu, Al. Stroe.

Din partea Comandaturei Districtului a 
asistat Kipper – locotenent, ofiţer de 

administraţie. În procesul verbal al şedinţei 
extraordinare din 2 martie 1918 nu mai 
apar Pantelimon Bărbulescu şi Sckileru, iar 
în cel al şedinţei din 14 august 1918 nu mai 
apare Matei Dănăricu.

• În procesul verbal al şedinţei extraor-
dinare din 19 mai 1919 apar:

Primar: C. Bălănescu
Consilieri: Pantelimon Bărbulescu, Al. Stroe, 

Mateiu Dănăricu, Constantin Popescu, Ioniţă 
Ionescu.

• În şedinţa din 6 iunie 1919 se desfi inţează 
Consiliul comunal al oraşului Târgu-Jiu şi se 
formează Comisia interimară formată din:

Preşedinte: Gh. Stolojan
Vicepreşedinte: Gh. Nicolăescu-Ceobotea
Membrii: Dr. N. Hasnaş, I. I. Câlniceanu 

Ioniţă Ionescu
• Aşa cum reiese din procesul verbal al 

şedinţei Comisiei interimare din data de 22 
septembrie 1919, Gh. Stolojan nu mai apare 
ca preşedinte al Comisiei, ci doar ca membru 
şi este amintit Gh. Nicolăescu-Ceobotea ca 
vicepreşedinte.

• În procesul verbal al şedinţei Comisiei 
din 28 noiembrie 1919 sunt amintiţi:

Vicepreşedinte: Gh. Nicolăescu-Ceobotea
Membrii: Dr. Nicolae Hasnaş, I. I. 

Câlniceanu, I. Ionescu, iar în procesul verbal 
al şedinţei din 16 ianuarie 1920 sunt amintiţi 
aceiaşi ca mai sus: absent I. I. Câlniceanu.

Iar din data de 9 ianuarie 1920 în frun-
tea Comisiei interimare se afl ă ca:

Preşedinte: Virgiliu Slăvescu
Vicepreşedinte: Şerban Frumuşanu
(Dosar 136/1919-1920. Condica de 

prezenţă şi de primire a salariilor). 
• 1923, ianuarie 24, din procesul verbal 

al şedinţei Comisiei interimare din data re-
spectivă reiese:

Preşedinte: C. Bălănescu
Vicepreşedinte: Gr. Stoichiţoiu
Membrii: C. M. Dănăricu, Ioniţa Ionescu, 

Lt. col. I. Becu, Pantelimon Bărbulescu, C. 
Ştefănescu, Radu Dănăricu, C. Ciocoiu – 
(absenţi de la şedinţă C. Popescu şi I. 
Popescu-Stăneşti).

(Dosar 150/1923. Registrul de procese 
verbale ale şedinţelor Comisiei interimare a 
oraşului. În procesul verbal al şedinţei din 
27 ianuarie 1923 apar aceiaşi ca mai sus.

În procesul verbal al şedinţei din 26 
martie 1923 sunt amintiţi aceiaşi ca mai 
sus. În această şedinţă s-a dezbătut proble-
ma alimentării cu apă şi a canalizării, pre-
cum şi a construirii unei hale de carne.

În procesul verbal al şedinţei din 7 iunie 
1923 sunt amintiţi aceiaşi ca mai sus. În 
aceasta şedinţă s-a dezbătut problema 
pavării cu bolovani de râu a străzii Unirea.

În procesul verbal al şedinţei Comisiei 
interimare a oraşului Târgu-Jiu din 1 octom-
brie 1923, sunt amintiţi aceiaşi ca mai sus. În 
această şedinţă se hotărăşte construirea unui 
nou local de şcoală şi a două săli – una pen-
tru ţesătorie şi alta pentru muzeu.

În procesele verbale ale şedinţelor din 17 
octombrie, 24 octombrie, 11 şi 26 decembrie 
1923, se consemnează aceleaşi persoane care 
apar în procesul verbal al şedinţei din 24 ia-
nuarie 1923, menţionate mai sus.

• 1926-1938. – Aşa cum rezultă din re-
gistrul care conţine componenţa consiliilor 
şi comisiilor interimare din perioada men-
ţionată, la conducerea oraşului s-au afl at:

- Consiliul comunal ales pe 18 februarie 
1926 şi instalat pe 8 martie acelaşi an:

Primar: C-tin Bălănescu – director de bancă
Delegaţie permanentă: dr. N. Hasnaş, 

Pantelimon Bărbulescu – comersant, C. 
Ştefănescu (comersant) şi 23 membri consi-
lieri printre care I. Doppelreiter şi A. 
Păunescu – arhitecţi.

- Comisia interimară din 30 decembrie 
1928 este formată din: 

Preşedinte: D. Gh. Manolescu (avocat) 
şi 7 membri

- Consiliul comunal ales la 4 august 1929:

Primar: D. Gh. Manolescu (avocat)
Membri permanenţi: Titu Staicu şi 

Vasile Arjoceanu şi 20 membri consilieri.
- Consiliul comunal ales pe 14 martie, ins-

talat la 24 aprilie şi intrat în funcţiune în 
decembrie 1930:

Primar: D. Gh. Manolescu (avocat)
Ajutor de primar: Ana P. Petrescu 

(menajeră) şi 35 membri consilieri.
- Comisia interimară de la 17 iulie 1931 

– 9 iunie 1932 compusă din:
Preşedinte: N. D. Comşa
Vicepreşedinte: Dr. Gh. Paulian şi 5 

membri.
- Comisia interimară din 9 iunie – 10 oc-

tombrie 1932 compusă din:
Preşedinte: D. Gh. Manolescu şi 6 membri.
- Consiliul comunal ales în 1930 şi ins-

talat la 10 octombrie 1932 având următoarea 
componenţă:

Primar: D. Gh. Manolescu
Ajutor de primar: Ana Petrescu (care 

ulterior demisionează, în locul ei fi ind ales 
Şerban Frumuşeanu – avocat) şi 35 membri 
consilieri.

- Comisia interimară de la 8 martie 1933 
– 17 noiembrie 1933 compusă din:

Preşedinte: Vasile Arjoceanu.
Vicepreşedinte: Gh. Dobrescu şi 5 membri.
- Comisia interimară de la 17 noiembrie 

1933 – 5 aprilie 1934 formată din: 
Preşedinte: Şerban Frumuşeanu
Vicepreşedinte: C. Mihăilescu şi 5 membri.
- Comisia interimară de la 5 aprilie 1934 

– 17 martie 1935 având următoarea 
componenţă:

Preşedinte: Şerban Frumuşeanu
Vicepreşedinte: Pantelimon Bărbulescu
Vicepreşedinte: Dopelreitter
Vicepreşedinte: Al. Sgabură şi 6 membri.
- Consiliul comunal ales pe 17 martie 1935 

şi instalat la 31 martie 1935 format din:
Primar: Şerban Frumuşanu
Ajutor de primar: Pantelimon Bărbulescu
Ajutor de primar: Gr. Gr. Lupescu din 

27 martie 1936
Ajutor de primar: Alex Sgabură din 27 

martie 1936 şi 34 de consilieri.
- Comisia interimară de la 12 ianuarie 

1938 – 12 februarie 1938 în următoarea
componenţă:

Preşedinte: Gh. Miţescu (avocat)
Vicepreşedinte: Vasile Bălan şi 9 mem-

bri.
- Primar delegat de la 12 la 17 februarie 

1938 a fost G. Cornicioiu – secretarul pri-
măriei, iar de la 18 februarie 1938 la 1 de-
cembrie 1938 a fost primar delegat Al. 
Ciocănescu (fost prim-preşedinte al 
Tribunalului Gorj).

- 30 noiembrie 1938 – iulie 1940 primar 
a fost avocatul Titu Decu Staicu.

- 1 iulie – 1 septembrie 1940 a fost pri-
mar delegat Em. Em. Săvoiu – (avocat).

- Ajutori de primari au fost, în perioada 
1 decembrie 1938 – 27 ianuarie 1941 
următorii: 

- V. Bălan (avocat) – 1 decembrie 1938 
– 1 februarie 1939

- M. Constantinescu (avocat) – 17 fe-
bruarie 1939 – 15 septembrie 1939

- Căpitan I. Ionescu (15 septembrie 
1939-1940)

- Gr. Manta – delegat provizoriu (1940)
- Farmacistul Coman Vidrighin (3 de-

cembrie 1940 – 27 ianuarie 1941)
25 octombrie 1940 – 27 ianuarie 1941 a 

fost numit primar profesorul Nicolae 
Aniţescu.

27 ianuarie 1941 a fost numit primar 
avocatul Gh. Miţescu, care la 1 august 1943 
a demisionat, ajutor de primar R. Dănăricu 
şi 23 consilieri.

1 august 1943 – 6 noiembrie 1944 a fost 
primar inginerul Ion Câlniceanu, ajutor de 
primar: Radu Dănăricu.

6 noiembrie 1944 prin Decret ministerial 
nr. 19598 este numit primar profesorul Petre 

Panaitiu; ajutor de primar: R. Dănăricu, iar 
din 29 decembrie 1944 până în 6 martie 1945 
ajutor de primar a fost Gh. Coiculescu.

În perioada 1946-1948 primar a fost ce-
feristul Vasile Andrei. Lui i-a succedat în 
anii 1948-1949 Nicolae Jerdea.

În perioada 1950-l952, la conducerea 
oraşului s-au afl at: Rădulescu Gheorghe şi 
Floroiu Gheorghe – ca preşedinte şi respec-
tiv secretar mai întâi ai Comitetului 
Provizoriu al oraşului Târgu-Jiu, iar prin 
Decizia nr. 1 din 10 martie 1952 au fost nu-
miţi preşedinte şi respectiv secretar ai 
Comitetului Executiv al Sfatului Popular al 
oraşului Târgu-Jiu. În această perioadă pos-
tul de vicepreşedinte a fost vacant, iar în 
comitet mai erau 6 membri (dosar nr. 
13/1950, fi la 33).

Începând din 1952, preşedinte al 
Comitetului Executiv al Sfatului Popular al 
oraşului Târgu-Jiu: Drăghici Iancu (până în 
noiembrie 1960); secretar: Petre Popeangă 
până în iunie 1959, când această funcţie o 
preia Ijeac Emil. (Dosar 43/1954 şi Dosar 
1/1960, fi la 40).

Noiembrie 1960 – preşedinte al 
Comitetului Executiv al Sfatului popular 
oraş Târgu-Jiu: Pănescu Petre; secretar: 
Ijeac Emil.

În şedinţa Comitetului executiv al oraşului 
Târgu-Jiu din 17 ianuarie 1961, Târgu-Jiu este 
declarat oraş de subordonare regională.

Noul comitet executiv alege ca preşedinte 
pe Ion Virgiliu şi ca vicepreşedinte pe ingi-
nerul Ion Gagiu; din aprilie 1961 se mai 
adaugă doi vicepreşedinţi inginerul Traian 
Huiculescu şi profesorul Ion Bobic. Ca se-
cretar a rămas în continuare Emil Ijeac, 
(Decizia nr. 1/1962).

În anii 1962, 1963, 1964, 1965 şi 1966 
s-a menţinut aceeaşi componenţă a Comi-
tetului Executiv al Sfatului Popular al ora-
şului regional Târgu-Jiu.

Din luna iunie 1967, vicepreşedintele 
Traian Huiculescu este înlocuit cu Ion 
Popescu, iar în urma alegerilor, Comitetul 
Executiv în şedinţa sa din 15 august 1967 
l-a desemnat ca preşedinte pe Ion Ungurici 
(care a deţinut această funcţie până în fe-
bruarie 1968), ca vicepreşedinţi: I. Gagiu, I. 
Popescu şi I. Bobic. Secretar a rămas pe mai 
departe Emil Ijeac.

19 februarie 1968, în şedinţa Comitetului 
executiv al Consiliului Popular provizoriu 
al municipiului Târgu-Jiu, în funcţia de pre-
şedinte este numit Mihai Smarandache şi ca 
vicepreşedinte ing. I. Gagiu, ca secretar ră-
mâne în continuare Emil Ijeac.

Municipiul Târgu-Jiu este încadrat în ca-
tegoria a III-a (în funcţie de numărul popu-
laţiei).

Din iulie 1968, în locul ing. I. Gagiu este 
numit vicepreşedinte ing. Stelian Ionescu.

În sesiunea din 17 martie 1969, de consti-
tuire a Consiliului Popular al municipiului 
Târgu-Jiu, Mihai Smarandache este ales 
preşedinte, iar Stelian Ionescu şi Dumitru 
Mustoiu ca prim vicepreşedinte şi respectiv 
vicepreşedinte ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al municipiului 
Târgu-Jiu, ca secretar este numit Emil Ijeac.

În anii 1970 şi 1971, în conducerea mu-
nicipiului au fost aceleaşi persoane.

Potrivit prevederilor Legii nr. 57/1968, 
au avut loc, la fi ecare doi ani şi jumătate, 
alegeri de deputaţi pentru Consiliul Popular 
municipal Târgu-Jiu.

Din anul 1972, la conducerea municipiu-
lui Târgu-Jiu s-au aflat: Ion Negrea – 
preşedinte, Iancu Drăghici – prim vice-
preşedinte, Toader Laurenţiu – vicepreşedinte 
şi Ijeac Emil – secretar.

În urma scrutinului din anul 1974 au fost 
validate mandatele următorilor 43 deputaţi: 
Paraschivu Gheorghe, Pavel Nicolae, Crâng 
Nicolae, Niculescu Alexandru, Blaga Lucia, 
Bălăşoiu Nicoliţa, Iacobescu Nicolae, Enache 
Ion, Petcu Ion, Bobei Elena, Vintilă Ilarie, 
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Drăghici Iancu, Mustoiu Dumitru, 
Giurgiţeanu Marin, Crăiete Ioana, Jianu Ion, 
Ivănică Maria, Stănoiu Paula, Trotea Sergiu, 
Epuraş Marin, Hotoboc Ion, Toacsen Mircea, 
Trif Elvira, Câlniceanu Nicolae, Nimară 
Virginia, Pop Gheorghe, Butulescu Ion, 
Câlniceanu Gheorghe, Banţa Victor, 
Şarapatin Grigore, Burciu Nicolae, 
Drăgănescu Elena, Taşcău Ion, Mancu 
Octavian, Toader Laurenţiu, Tâlvescu Ion, 
Groza Melania, Bejenaru Elena, Gârdu 
Cristina, Ularu Constantin, Dinu Constantin, 
Brânzan Victoara şi Dijmărescu Dumitru.

În sesiunea de constituire a Consiliului 
popular al municipiului Târgu-Jiu, rezultat 
în urma alegerilor din anul 1974, a fost ales 
Comitetul Executiv al Consiliului popular 
municipal în următoarea componenţă: 
Iacobescu Nicolae – preşedinte, Drăghici 
Iancu – prim vicepreşedinte, Toader 
Laurenţiu – vicepreşedinte, Tâlvescu Ion, 
Petcu Ion, Niculescu Alexandru, Stănoiu 
Polina, Mustoiu Dumitru, Trotea Sergiu – 
membri, Ijeac Emil – secretar.

Pe baza rezultatelor scrutinului de la 20 
noiembrie 1977, au fost validate mandatele 
următorilor deputaţi: Niculescu Alexandru, 
Ungureanu Lucreţia, Paraschivu Gheorghe, 
Tâlvescu Grigore, Iacobescu Nicolae, 
Simion Marin, Pop Gheorghe, Băloi Maria, 
Stănoiu Polina, Turceanu Rodica-Viorica, 
Şarapatin Elena, Tudor Amelia, Cărăgui 
Nicolae, Taşcău Ion, Ciurez Gheorghe, 
Morega Dan Ilie, Ciovică Alexandru, 
Bălănescu Antonie, Mancu Octavian, 
Zglobiu Maria, Fătăşan Nicolae, Pasăre 
Vasile, Părăianu Marina, Zamfi r Tiberiu, 
Apostoleanu Eugen, Mustoiu Dumitru, 
Vâlceanu Mihai, Drăghici Iancu, Tâlvescu 
Ion, Florescu Georgeta, Dănciulescu Petre, 
Cocoş Maria, Crâng Nicolae, Petcu Ion, 
Dijmărescu Ilie, Şarapatin Grigore, Burciu 
Nicolae, Miloşescu Nicolae, Drăgănescu 
Elena, Ghinoiu Ana, Ularu Constantin, 
Niculescu Gheorghiţa, Brânzan Ion, 
Stănculete Ioana şi Dijmărescu Dumitru.

Consiliul popular al municipiului Târgu-Jiu 
rezultat în urma alegerilor din 20 noiembrie 
1977 s-a întrunit în sesiune de constituire pe 
data de 23 ianuarie 1978 şi a ales Comitetul 
executiv al Consiliului popular municipal în 
următoarea componenţă: Iacobescu Nicolae 
– preşedinte, Drăghici Iancu – 
prim-vicepreşedinte, Brânzan Ion – 
vicepreşedinte, Tâlvescu Ion – vicepreşedinte, 
Crâng Nicolae, Mustoiu Dumitru, Petcu Ion, 
Pop Gheorghe, Şarapatin Grigore, Tudor 
Amelia, Turceanu Rodica, Ungureanu Lucreţia, 
Vâlceanu Mihai, Ijeac Emil – secretar.

La 9 martie 1980, au fost aleşi următorii 
deputaţi în cele 49 circumscripţii electorale 
municipale: Simion Maria, Bobârsc Iulică, 
Brânzan Ion, Dumitrescu Haralambie, Voinea 
Ion, Burduşa Marin, Miculaş Tudor, Băloi 
Maria, Stănoiu Polina, Popescu Stelea-Aurel, 
Ciuchi Virginia, Mertoiu Maria, Popescu 
Vasilica, Pânişoară Titu, Şendroiu Elena, 
Rădulescu Aurelia, Bălănescu Antonie, 
Florescu Dumitru, Mitran Ioniţă, Pupăză 
Victoria, Rătezeanu Constantin, Baloşin 
Trandafir, Fătăşan Nicolae, Berca Ion, 
Marinescu Julieta, Tiştere Ion, Niculescu 
Alexandru, Seceleanu Petre, Daviţoiu 
Gheorghe, Mărtoiu Mihail, Petcu Ion, Jelcu 
Nichita, Dănciulescu Petre, Şerbu Gheorghe, 
Iordan Magdalena, Dănilă Ion, Milosteanu 
Gheorghe, Popescu Gheorghe, Negreţ Ştefan, 
Banţa Constantin, Burciu Nicolae, Haranaciu 
Nicolae, Drăgănescu Elena, Ularu Constantin, 
Olteanu Ion, Priescu Ilinca, Catană Elena, 
Alexandrescu Zâna şi Tudor Maria.

În sesiunea de constituire, Consiliul popular 
al municipiului Târgu-Jiu a ales un comitet exe-
cutiv format din 15 membri după cum urmează: 
Negreţ Ştefan – preşedinte, Pânişoară Titu – 
prim-vicepreşedinte, Seceleanu Petre – 
vicepreşedinte, Simion Maria – vicepreşedinte, 
Baloşin Constantin – vicepreşedinte, Retezeanu 

Constantin – vice pre şe din te, Ciuchi Virginia, 
Dumitrescu Haralambie, Iordan Magdalena, 
Marinescu Julieta, Mărtoiu Mihail, Mitran Ioniţă, 
Milosteanu Gheorghe, Petcu Ion, Popescu 
Vasilica – membri, Roibu Gheorghe – secretar.

În urma alegerilor din 21 noiembrie 1982, 
au fost aleşi deputaţi în cele 49 circumscripţii 
electorate următorii: Ciurez V. Gheorghe, 
Baloşin J. Victor, Brelea N. Ion, Blaga O. 
Lucia, Luţaru F. Paula, Miertoiu N. Maria, 
Cioromela Gh. Dorica, Dragomir T. Mihai, 
Pânişoară I. Titu, Rădulescu A. Angela, 
Popescu Gh. Victor, Pupăză Gh. Victoria, 
Brâzan C. Ion, Mocioi V. Maria, Popescu T. 
Aurel, Ştefoane D. Pantelimon, Fătăşan N. 
Nicolae, Brânzan Gr. Ion, Tudor I. Gheorghe, 
Dumitrescu H. Haralambie, Niculescu C. 
Alexandru, Păsărin Gr. Ilie, Daviţoiu I. 
Gheorghe, Tătaru I. Th eodor, Petcu V. Ion, 
Borcan I. Viorica, Dobromir N. Constantin, 
Mitran Gh. Ioniţă, Drumen I. Ana, Bidică I. 
Gheorghe, Popescu C. Gheorghe, Iorga H. 
Luminiţa, Brădiceanu N. Vasile, Olaru V. 
Aurică, Şarapatin Grigore, Burciu Gh. 
Nicolae, Haranaciu E. Nicolae, Lungu N. 
Elena, Vlădulescu D. Aurelia, Tiţa I. Maria, 
Meleca N. Ion, Catană V. Elena, Oproiu C. 
Maria şi Dijmărescu A. Dumitru.

În sesiunea de constituire din 3 decembrie 
1982, Consiliul popular al municipiului Târgu-Jiu 
a ales un comitet executiv în următoarea 
componenţă: Ciurez V. Gheorghe – preşedinte, 
Pânişoară I. Titu – prim-vicepreşedinte, 
Brădiceanu N. Vasile, Blaga O. Lucia, Dragomir 
T. Mihai şi Ionici C. Lazăr – vicepreşedinţi, Petcu 
V. Ion, Cioromela Gh. Dorica, Daviţoiu 
Gheorghe, Iorga A. Luminiţa, Drumen I. Ana, 
Dumitrescu H. Haralambie, Tătaru I. Th eodor, 
Mitran Gh. Ioniţă, şi Mocioi V. Maria – membri, 
Roibu Gheorghe – secretar.

În baza rezultatelor alegerilor din 17 martie 
1985 au fost validate mandatele următorilor 49 
deputaţi: Ciurez Gheorghe, Rădulescu Ovidiu, 
Brânzan Ion, Blaga Lucia, Jumolea Emilian, 
Popa Vasile, Vladu Cristian, Şurcă Nicolae, 
Tudorescu Ioan, Ţigăran Angela, Voicu Florica, 
Popescu Vasilica, Ghimiş Rodica, Rătezeanu 
Constantin, Pânişoară Titu, Rădulescu Angela, 
Ţiclete Maria Dochin Georgeta, Haiducescu 
Dumitru, Ionică Maria, Toaxen Mircea, Vladu 
Măriuca, Dumitrescu Haralambie, Dragomir 
Mihai, Mitran Ioniţă, Niculescu Alexandru, 
Trănescu Ştefan, Daviţoiu Gheorghe, Paliţă 
Lucica, Maria Nina, Maria Alexandru, Şerbu 
Gheorghe, Brădiceanu Vasile, Mărtoiu Mihail, 
Predescu Radu, Dobreanu Nicoleta, Diaconescu 
Elvira, Tomescu Ion, Petcu Ion, Olaru Aurică, 
Burciu Nicolae, Băleanu Dumitru, Drăgănescu 
Elena, Plăstoi Viorel, Ularu Rodica-Viorica, 
Buzuloiu Iulica, Catană Elena, Oproiu Maria 
şi Vâlcu Maria.

Întrunit în sesiunea de constituire în data 
de 3 aprilie 1985, Consiliul popular a ales 
Comitetul executiv al Consiliului popular al 
municipiului Târgu-Jiu, pe funcţii în 
următoarea componenţă: Ciurez Gheorghe – 
preşedinte, Pânişoară Titu – prim 
vicepreşedinte, Brădiceanu Vasile, Blaga Lucia, 
Dragomir Mihai şi Ghimiş Rodica – 
vicepreşedinţi, Maria Nina, Mărtoiu Mihail, 
Mitran Ioniţă, Haiducescu Dumitru, Olaru 
Aurică, Petcu Ion, Rădulescu Ovidiu, Ţigăran 
Angela şi Vladu Măriuca – membri, Roibu 
Gheorghe – secretar.

La 15 noiembrie 1987, au fost aleşi în 
Consiliul popular al municipiului Târgu-Jiu 
următorii deputaţi: Popescu Paulina, Ivaşcu 
Ion, Taşcău Ion, Blaga Lucia, Ursu Sorin-Dan, 
Avramescu Marian, Popescu Adina, Vilău 
Alexandru, Truşcă Minodora-Mirela, Ţigăran 
Angela, Ilie Ştefan, Părău Elena, Tănase 
Eleonora, Rădulescu Angela, Pânişoară Titu, 
Paliţă Lucica, Rădulescu Petre, Gâju Ioan, 
Haiducescu Dumitru, Ghighilicea Ana, Feier 
Mariela, Vladu Măriuca, Popescu Neron-Elian, 
Mitran Ioniţă, Dumitrescu Haralambie, 
Copiluşi Dumitru, Predescu Radu, Daviţoiu 
Gheorghe, Tudor Maria, Bărbuţi Olga, Maria 

Alexandru, Şerbu Gheorghe, Stamatoiu 
Ion-Grigore, Mărtoiu Mihail, Grivei Vasile, 
Voicu Florica, Brădiceanu Vasile, Selişte 
Romeo, Petcu Ion, Olaru Aurică, Brânzan Ion, 
Giorgi Nicolae, Trăistaru Ilie, Creaţă Ion, 
Popescu Ecaterina, Nicolescu Maria, Catană 
Elena, Oproiu Maria şi Vâlcu Maria.

În sesiunea de constituire din 1 decembrie 
1987, Consiliul popular municipal a ales un 
comitet format din 17 membri după cum 
urmează: Pânişoară Titu – preşedinte, Popescu 
Paulina – prim-vicepreşedinte, Blaga Lucia, 
Brădiceanu Vasile, Selişte Romeo, Tănase 
Eleonora – vicepreşedinţi, Bărbuţi Olga, 
Daviţoiu Gheorghe, Dumitrescu Haralambie, 
Haiducescu Dumitru, Ivaşcu Ion, Mărtoiu 
Mihail, Mitran Ioniţă, Olaru Aurică, Taşcău 
Ion, Ţigărean Angela, Vladu Măriuca – mem-
bri, iar Roibu Gheorghe – secretar.

Aparatul Comitetului executiv al Consi-
liului popular al municipiului Târgu-Jiu era 
foarte restrâns şi îşi desfăşura activitatea pe 
baza Regulamentului de Ordine Interioară şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Spre exemplificare, redăm situaţia 
salariaţilor de la Primăria municipiului 
Târgu-Jiu din anul 1989. În afară de mem-
brii Comitetului executiv mai era secretarul 
în persoana juristului Gheorghe Peştişanu.

În cadrul primăriei erau următoarele 
sectoare şi ofi cii:

a) Sectorul administraţiei locale de stat 
şi secretariat: 1. Ionaşcu Titu – jurist, şef 
sector; 2. Runceanu Georgeta – inspector prin-
cipal; 3. Constantinescu Veronica – starea civi-
lă; 4. Anghel Mioara – secretar-dactilograf; 
5. Post vacant (jurist) prin plecarea juristu-
lui Miruţă Gheorghe, fost şeful sectorului, 
în locul lui a fost promovat Ionaşcu Titu, 
iar locul acestuia a devenit vacant.

b) Sectorul de arhitectură şi sistematizare: 
1. Vişan Ion – inginer, şef sector; 2. Grecu 
Ilie – inginer; 3. Truşcă Mihai – tehnician 
principal; 4. Bărbulescu Florentina – dacti-
lograf; 5. Post vacant (arhitect) prin pleca-
rea arh. Maicovschi Mihai

c) Sectorul de gospodărie comunală şi 
locativă: 1. Iacob Marcel – inginer, şef sec-
tor; 2. Feroiu Ion – inginer; 3. Vintilă Ilarie 
– tehnician principal; 4. Birău Constantin – 
tehnician principal; 5. Răguşitu Emil – teh-
nician principal.

d) Ofi ciul de planifi care: 1. Taşcău Ion 
– economist, şef ofi ciu; 2. Căilean Narcisa 
– economist; 3. Miloşescu Marina – func-
ţionar economic.

e) Ofi ciul organizatoric: 1. Bărboi Nicolae 
– şef ofi ciu; 2. Tatomir Ion – inspector prin-
cipal; 3. Curuţu Gheorghe – inspector principal

f) Ofi ciul administrativ; 1. Tulpan Ion – 
şef ofi ciu; 2. Hotoboc Ion – tehnician cu pro-
bleme A.L.A.; 3. Popescu Olimpia – arhivar; 
4. Ulariu Aurel – magazioner; Inginer agro-
nom al municipiului era Covrig Maria.

În subordonarea Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal era şi 
Circumscripţia fi nanciară a municipiului 
Târgu-Jiu având în componenţa sa pe 
următorii: 1. Petcu Ion – economist, şeful 
circumscripţiei; 2. Vâlceleanu Veronica – 
economist principal; 3. Mitrea Ludovica – 
contabil şef; 4. Micu Aura-Ninita – conta-
bil; 5. Sucea Ana – secretar-dactilograf; 6. 
Olaru Mihai – şef birou I.T.; 7. Coiculescu 
Dumitru – inspector principal; 8. Puzdrea 
Valentina – inspector principal; 9. Savu 
Ecaterina – contabil principal; 10. Pânişoară 
Elidia – contabil principal, precum şi un 
număr de remizieri.

Deputaţii, constituiţi în Consiliul popu-
lar al municipiului, aveau în răspundere 
circumscripţia electorală unde fuseseră aleşi, 
ţineau permanent şi nemijlocit legătura cu 
alegătorii şi prezentau periodic dări de seamă 
în faţa acestora, asupra modului în care îşi 
onorau mandatul încredinţat.

De-a lungul anilor, atât Consiliul popu-
lar municipal cât şi Comitetul său executiv, 

pre cum şi aparatul acestuia au mobilizat 
cetăţenii la realizarea obiectivelor edi li-
tar-gos po dăreşti.

Activitatea lor s-a caracterizat prin se-
riozitate şi responsabilitate, iar cetăţenii au 
dat dovadă de solicitudine şi au susţinut pe 
deplin acţiunile iniţiate de Consiliul popu-
lar municipal Târgu-Jiu.

După evenimentele din 22 decembrie 
1989, prin Decretul – Lege nr. 2 din
27 decembrie acelaşi an, privind constituirea 
şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării 
Naţionale şi ale consiliilor teritoriale ale 
Frontului Salvării Naţionale, consiliile popu-
lare ce funcţionaseră până atunci au fost des-
fi inţate, iar consiliile teritoriale ale Frontului 
Salvării Naţionale au devenit organe ale pu-
terii locale, ierarhic subordonate Consiliului 
Frontului Salvării Naţionale.

La nivelul municipiului Târgu-Jiu, s-a 
constituit un Consiliu municipal al F.S.N., în 
frunte cu avocatul Aurică Popescu, preşedinte, 
şi Paulina Popescu, vicepreşedinte.

Conform Decretului-Lege nr. 8 din 7 
ianuarie 1990 privind organizarea organelor 
locale ale administraţiei de stat, au fost 
înfi inţate la nivelul judeţelor, municipiului 
Bucureşti, sectoarelor acestuia, municipii-
lor, oraşelor şi comunelor, primării, ca or-
gane locale ale administraţiei de stat. 
Primăriile erau formate dintr-un primar, un 
vice-primar (cu excepţia municipiului 
Bucureşti, care avea doi vice-primari), un 
secretar şi de la 3-7 membri.

Decretul-Lege nr. 8/1990 prevedea, la 
art. 6, că organele locale ale administraţiei 
de stat, în întregul lor, şi fiecare dintre 
membrii acestora sunt răspunzători în faţa 
consiliilor teritoriale ale F.S.N. la fi ecare ni-
vel şi în faţa organelor administraţiei de 
stat, ierarhic superioare şi a Guvernului.

Potrivit prevederilor Decretului-Lege nr. 
8 din 7 ianuarie 1990, la Târgu-Jiu au fost 
numiţi ca primar inginerul Nicolae Preoteasa 
şi ca viceprimar inginerul Florin Felindean.

Cei doi şi-au exercitat funcţiile până în 
luna iulie, când Parlamentul României, ales 
la 20 mai 1990, a adoptat Legea nr. 5 din 20 
iulie 1990 privind administrarea judeţelor, 
municipiilor, oraşelor şi comunelor până la 
organizarea de alegeri locale. Conform pre-
vederilor de la art. 1 al acestei legi, consiliile 
de uniune naţională constituite provizoriu la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
şi-au încetat activitatea (acestea fuseseră 
constituite conform prevederilor art. 2. până 
la formarea viitoarelor organe locale, ca 
rezultat al alegerilor), administraţia judeţelor, 
a municipiului Bucureşti, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor se realiza de prefec-
turi şi primării, ca organe locale ale admi-
nistraţiei de stat cu competenţă generală.

Conform art. 4 al legii menţionate, 
primăriile erau compuse dintr-un primar (pri-
mar general al municipiului Bucureşti), 1-3 vi-
ceprimari, 1 secretar şi 3-8 membri. Potrivit 
prevederilor Legii nr. 5/20 iulie 1990, primăria 
municipiului Târgu-Jiu avea în componenţa se 
pe Gheorghe Caralicea Mărculescu – primar, 
Liviu Nimară şi Gheorghe Popescu, vicepri-
mari. Ulterior, în locul lui Gheorghe Popescu 
a fost ales viceprimar Ilie Nimară.

Această organizare a administraţiei de 
stat a durat până la validarea alegerilor lo-
cale din februarie 1992, când a intrat în vi-
goare Legea administraţiei publice locale nr. 
69/1991.

În data de 26 februarie 1992, s-a consti-
tuit Consiliul municipal Târgu-Jiu, rezultat 
în urma alegerilor desfăşurate în zilele de 9 
şi 23 februarie 1992.

La şedinţa de constituire a fost prezent 
şi juristul Toni Mihail Greblă – prefectul 
judeţului Gorj.

A fost confi rmat în funcţia de primar al 
municipiului Târgu-Jiu inginerul Victor 
Murea, iar ca viceprimar a fost ales din rân-
dul consilierilor inginerul Ilie Nimară.
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Consiliul municipal Târgu-Jiu rezultat în 
urma alegerilor din februarie 1992 era for-
mat din 23 consilieri, după cum urmează:

F.S.N. (Frontul Salvării Naţionale): 9 – Ion 
Popescu, inginer, directorul I.E. Rovinari; 
Viorel M. David, inginer, directorul S.C. 
Artego S.A. (IATCCR); Onisifor Olaru, in-
giner Universitatea „Constantin Brancusi”; 
Doru Traian Diaconescu, inginer, director 
I.R.U.M. Târgu-Jiu; Ilie Nimară, inginer, vi-
ceprimar; Dumitru C. Contoloru, economist, 
director Banca Comercială; Vasile V. Trotea, 
inginer, S.C. Rostramo S.A. (C.P.L.) 
Târgu-Jiu; Dumitru C. Albulescu, econo-
mist-inginer, şef serviciu R.A.L.; Petre P. 
Nanu, învăţător, inspector şcolar;

C.D.R. (Convenţia Democratică din 
România): 6 – Adonis Bălan, medic la 
Spitalul /judeţean; Aurel Comănescu, pen-
sionar; Mihail Creţan, inginer A.I. Leleşti; 
Eugen Velican, profesor la Şcoala Normală 
„Spiru Haret”; Ion Ciugudeanu, subinginer 
la E.M. Rovinari; Gheorghe Ciucă, inginer, 
IRUC Târgu-Jiu;

P.D.A.R. (Partidul Democrat Agrar din 
Romania): 2 – Ion I. Tănase, inginer, direc-
tor S.C. „COREMI” S.A.; Aristică Buzuru, 
inginer, director Întreprinderea laptelui;

Alianţa Romilor: 1 – Petre Sandu, mais-
tru mecanic, C.F.R. Târgu-Jiu;

Uniunea Stângii Democrate: 1 – Nicolae 
Mergea, profesor, inspector şcolar);

Mişcarea Ecologistă din România 
(M.E.R.): – Ştefan Plăvăţ, tehnician sto ma to-
logic, Policlinica Târgu-Jiu);

P.U.N.R. (Partidul Unităţii Naţionale din 
România): 1 – Valeriu Popescu, jurist S.C. 
„GORJPAN” S.A. (I.M.P. Târgu-Jiu);

P.N.L. - A.T. (Partidul Naţional Liberal - 
Aripa Tânără): 1 – Alexandru Simescu, in-
giner, RENEL Târgu-Jiu;

F.S.N. (Frontul Salvării Naţionale – Social 
Democrat): 1 – Elian Neron Popescu, ingi-
ner, director S.P.J. Gorj.

Prin alegerea consilierului Ilie Nimară 
în funcţia de viceprimar al municipiului 
Târgu-Jiu, inginerul Dincă Roibu director 
la „ROMCEREAL” Târgu-Jiu, a devenit 
consilier. El a candidat în alegeri din partea 
Frontului Salvării Naţionale.

Primarul, viceprimarul şi consilierii 
menţionaţi mai sus şi-au exercitat mandatul 
până la alegerile din luna iunie 1996. Alegerile 
din anul 1996 s-au desfăşurat în data de 2 iu-
nie şi s-au repetat, ca urmare a absenteismu-
lui, în datele de 16 şi 30 iunie anul respectiv.

Rezultat în urma alegerilor, Consiliul 
municipal Târgu-Jiu a fost format din 23 de 
persoane din partea a 11 formaţiuni poli-
tice, după cum urmează:

C.D.R. – 4 locuri: Nimară Mircea, Pană 
Petre Marinel, Ciugudeanu Ion, Făsuiescu 
Leonard.

U.S.D. (P.D. - P.S.D.R.) – 4 locuri: Manta 
Pantelimon, Nanu Petre, Zamfirescu 
Adrian, Catană Valentin.

P.D.S.R. – 3 locuri: David Viorel, Sanda 
Gabriel, Haranaciu Nicolae.

P.S.M. – 3 locuri: Popescu Stelea Aurel, 
Iacob Marcel, Hortopan Vasile.

M.E.R. – 2 locuri: Plăvăţ Constantin, 
Tufan Constantin.

P.A.C. – 2 locuri: Bălan Adonis, 
Giurgiulescu Ion.

P.D.A.R. – 1 loc: Tănase Ion.
P.R.M. – 1 loc: Lemnaru Constantin.
P.N.R. – 1 loc: Cristea Dumitru.
Convenţia Creştină a Etniei Romilor – 1 

loc: Sandu Petre.
P.P.R. (Partidul Pensionarilor din 

România) – 1 loc: Hortopan Vasile.
Primar al municipiului Târgu-Jiu a fost 

ales profesorul-economist Petre P. Nanu, iar 
ca viceprimari medicul Mircea Nimară şi 
economistul Gabriel Sanda.

Ca urmare a numirii şi, respectiv, a ale-
gerii consilierilor Manta Pantelimon, Nanu 
Petre, Nimară Mircea, Sanda Gabriel în 
funcţiile de prefect al judeţului Gorj, primar 
şi viceprimari ai municipiului Târgu-Jiu, pre-
cum şi a renunţării de către Haranaciu 
Nicolae la calitatea de consilier, în locul aces-
tora au devenit consilieri următorii: Emil 
Popescu, Ion Ştefănoiu, Constantin Preoteasa 
şi Constantin Căruntu.

În urma alegerilor din data de 4 iunie 
2000, în Consiliul Local Târgu-Jiu au fost aleşi 
23 de consilieri:

a) Din partea P.D.S.R. (Partidul Demo-
craţiei Sociale din România): Sanda Gh. 
Gabriel, Mergea Nicolae, Mischie Sanda, 
Rovenţa-Micu Ileana, Roibu Dincă Petrişor, 
Temereancă Gheorghe, Margine Amelia, 
Răducan Daniel, Roman-Bărbuţi Ion, 
Cernăianu Mihai Cătălin.

b) Din partea P.R.M. (Partidul România 
Mare): Lemnaru Constantin, Predescu Nicolae, 
Greculescu Luminiţa, Pigulea Gheorghe.

c) Din partea P.D. (Partidul Democrat): 
Nanu Petre, Zamfi rescu Traian, Andriţoiu 
Cornel, Popescu Emil.

d) Din partea Ap.R. (Alianţa pentru 
România): Nichifor Gheorghe, Antonie 
Vasile, Popescu Emanoil, Pătrăşcoiu Traian.

În urma celui de-al doilea tur de scrutin 
al alegerilor locale, desfăşurat pe 18 iunie 
2000, pentru funcţia de primar al municipiu-
lui a ieşit învingător candidatul propus şi 
susţinut de P.D.S.R. ing. Florin Cârciumaru, 
directorul S.C. GRIMEX S.A. Târgu-Jiu.

În şedinţa de investitură a primarului 
ing. Florin Cârciumaru şi de constituire a 
Consiliului Local Târgu-Jiu, ţinută în data 
de 23 iunie 2000, au fost aleşi şi cei doi vi-
ceprimari în persoanele ing. Ion Roman 
Bărbuţi şi ec. Gabriel Sanda, ambii din 

partea P.D.S.R. În ziua de 6 iunie 2004 a 
avut loc alegeri conform Legii nr. 215 din 
aprilie 2001. În funcţia de primar al mu-
nicipiului Târgu-Jiu a fost reales din pri-
mul tur de scrutin dr. ing. Florin 
Cârciumaru. În Consiliul local al munici-
piului Târgu-Jiu au fost aleşi următorii 21 
consilieri ale căror mandate au fost vali-
date în ziua de 11 iunie 2004:

1. Câlniceanu Dumitru-Liviu (PNL); 2. 
Daviţoiu Leşu Gheorghe (PSD); 3. 
Greculescu Luminiţa (PRM); 4. Lemnaru 
Constantin (PRM); 5. Mergea Nicolae 
(PSD); 6. Mischie Sanda (PSD); 7. Nichifor 
Gheorghe (PSD); 8. Pătrăşcoiu Traian 
(PSD); 9. Pigulea Gheorghe (PRM); 10. 
Popescu Aurel (PNL); 11. Popescu Grigore 
Marian (PNL); 12. Popescu Emanoil (PD); 
13. Predescu Nicolae (PRM); 14. Puiu Ion 
(PD); 15. Roată Elena (PD); 16. Roibu 
Dincă-Petrişor (PSD); 17. Roman-Bărbuţi 
Ion (PSD); 18. Rovenţa-Micu Ileana-Silvia 
(PSD); 19. Sanda Gheorghe-Gabriel (PSD); 
20. Taşcău Dorin-Dan (PSD); 21. 
Temereancă Gheorghe (PSD). În şedinţa re-
spectivă au fost aleşi cei doi viceprimari 
conform legii din rândul consilierilor în 
persoanele ing. Roman-Bărbuţi Ion şi a dr. 
ec. Sanda Gheorghe Gabriel. În locul lor au 
fost validate mandatele domnilor Antonie 
Vasile şi Tudor Adrian Marcel, supleanţi pe 
lista de candidaţi pentru consilieri la 
Consiliul Local al municipiului Târgu-Jiu 
– din partea Partidului Social Democrat.

*
*      *

Instituţia administrativă (fi e că ea s-a 
numit magistrat, primărie, Sfat popular 
orăşenesc, Consiliu popular municipal, 
Consiliul municipal al F.S.N. sau primăria 
municipiului Târgu-Jiu) a avut mai multe 
sedii, şi s-a afl at de-a lungul anilor într-o 
continuă peregrinare. Astfel din cele mai 
vechi timpuri când treburile erau conduse 
de un judeţ şi de 12 pârgari şi „nu era (aşa 
cum menţionează istoricul Alexandru 
Ştefulescu în „Istoria Târgu-Jiului” la pag. 
106) nici Casa oraşului, nici Primărie sau 
local de obşte”, actele se întocmeau şi se 
păstrau, împreună cu sigiliul, alte docu-
mente etc., la casa judeţului.

Mai târziu, odată cu aplicarea Regula-
mentului Organic (1831) şi înfiinţarea 
instituţiei magistratului, sediul acesteia se 
afl a în case închiriate, aşa cum a fost o vre-
me în casele lui Neagoe Starişin, care se 
afl au chiar în perimetrul în care se găseşte 
astăzi clădirea în care funcţionează Consiliul 
Judeţean şi Prefectura Gorj.

Tot în casele lui Neagoe Starişin a fost şi 
instituţia Primăriei, înfi inţată în 1864 potrivit 
prevederilor Legii de organizare a comunelor 
urbane, până când s-a mutat în localul pro-

priu (actualul sediu al Consiliului Judeţean şi 
Prefecturii Gorj, imobil a cărui construcţie a 
început în 22 august 1898, a fost recepţionat 
provizoriu la 9 mai 1900 şi la care s-au tot 
executat diverse lucrări până în anii 
1910-1911). Primăria Târgu-Jiu a funcţionat 
în localul propriu până în anul 1957, când a 
început peregrinarea şi anume:

• 1957-1958 – în clădirea actuală a 
Bibliotecii judeţene „Christian Tell” cu une-
le compartimente într-o casă din strada 
Olteniţei;

• 1958-1960 – în localul Muzeului jude-
ţean „Alexandru Ştefulescu”, apoi Casa 
Culcer din strada Tudor Vladimirescu, ul-
terior demolată, care se afl a pe actualul am-
plasament al Tribunalului judeţean Gorj, cu 
unele compartimente în Casa Bâca de pe 
strada Traian, vis-a-vis de Casa Gănescu (în 
prezent demolată), parţial în casa din stra-
da Olteniţa;

• 1960-1968 – în Casa Iunian (actualul 
sediu al Rectoratului Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” şi parţial în casa din strada 
Olteniţa;

• 1968-1972 – într-o clădire situată la 
intersecţia Căii Eroilor cu strada Griviţei, 
ulterior demolată, unde actualmente se afl ă 
Facultatea de ingineri a Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” şi parţial în casa din 
strada Olteniţa şi la muzeu;

• 1972-1975 – în Casa Iunian, clădirea 
Protoieriei şi casa din strada Olteniţa;

• începând cu 1975 – s-a mutat în imo-
bilul din bulevardul „Constantin Brâncuşi” 
nr. 19, unde se afl ă şi în prezent.

Redăm în continuare imaginile foto ale 
imobilelor în care a funcţionat instituţia 
administrativă a Târgu-Jiului de-a lungul 
existenţei sale.

*
*      *

De-a lungul anilor, aşa cum se poate 
uşor observa din cele prezentate mai sus, 
în fruntea instituţiei administrative a 
Târgu-Jiului s-au afl at un număr important 
de oameni de valoare care în raport de pri-
ceperea şi pregătirea fi ecăruia sau de tim-
pul cât şi-au exercitat mandatul încredinţat 
de cetăţeni, au acţionat pentru prosperita-
tea urbei. Desigur, fi ind vorba de un arti-
col, care nu putea să aibă o întindere prea 
mare, în rândurile de faţă am făcut doar o 
prezentare cronologică a acestora, fără a 
vorbi despre contribuţia fi ecăruia la dez-
voltarea localităţii în diferitele perioade is-
torice ale acesteia. Tocmai de aceea apreci-
em că în viitor se impune a fi  scrisă o 
lucrare de amploare şi bine fundamentată 
despre viaţa şi activitatea conducătorilor 
Târgu-Jiului din cele mai vechi timpuri şi 
până în prezent. 

Titu PÂNIŞOARĂ

Sediile Primăriei Municipiului Târgu-Jiu de la înfiinţare, până în prezent
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Scurt istoric

Primul document istoric în care se 
vorbeşte despre o aşezare numită „Jiul” ce 
poate fi identifi cată cu localitatea Targu-Jiu 
datează din timpul domniei lui Mircea cel 
Mare şi a fost emis de domnitor la 23 
noiembrie 1406.

Până în secolul al XV-lea, localitatea 
este menţionată ca târg de desfacere a 
mărfurilor şi numai după 22 Iunie 1597, 
când Mihai Viteazul confi rmă lui Vâlsan 
din oraşul Târgu-Jiu, stapânire peste mai 
multe cumpărături în Ceseani, Vădeni şi 
Petreşti, este recunoscut ca oraş.

Din secolul al XVII-lea, aşa cum reiese 
dintr-un act datat 26 august 1654, în care 
se menţionează: „Deci, când am fost la zi şi 
la sosire, noi ne-am strâns toţi la scaunul la 
Târgu-Jiului şi am şezut şi am citit cărţile 
cele de moşie.” Târgu-Jiu este consemnat drept 
scaun – resedinţă, sau capitală a fostului judeţ 
Jaleş, ulterior devenit Gorj.

1. Începuturile dezvoltării
economice a Târgu-Jiului

Afl at la aproape 20 km de pasul Vâlcan, 
unde era o vamă pentru negustorii europeni 
în drum spre Bucureşti, ca o deschidere spre 
sudul balcanic, Târgu-Jiu a fost din punct de 
vedere economic un centru comercial până 
la începutul secolului al XX-lea.

La începutul secolului al XIX-lea în 
Târgu-Jiu erau unele ateliere de olărit, su-
gestiv fi ind, în acest sens, cartierul Olari, 
situat în partea de Sud a oraşului. Alături 
de acestea mai funcţionau mici ateliere de 
bioangerie, cojocărie, cizmărie etc.

În continuare, oraşul a cunoscut o anu-
mită dezvoltare industrială. Astfel, s-a pus 
în funcţiune o fabrică de lumânări din seu a 
lui Matei Păun, iar în anul 1830 o fabrică de 
porţelan, prima din Târgu-Jiu şi din ţară, de 
către austriacul Friederich Dresler.

O a doua fabrică de acelaşi fel s-a pus în 
funcţiune în anul 1847. Ambele au funcţi-
onat până în anul 1863. Se presupune că 
cele două fabrici luau materia primă din 
perimetrul Schela – Viezuroiu.

Omul a fost obligat de-a lungul istoriei 
să-şi satisfacă nevoile gospodăreşti: îmbră-
camintea, încălţămintea, hrana, să-şi con-
fecţioneze obiectele de uz gospodăresc şi 
să-şi construiască locuinţe.

Prima consemnare documentară pri-
vind evidenţa meseriaşilor în oraşul Târgu 
Jiu s-a făcut după ce Regulamentul Organic 
(1831), a proclamat libertatea comerţului, 
practicarea meseriilor şi organizarea mese-
riilor în bresle.

Astfel, la Filiala Gorj a Arhivelor Statului, 
fondul Prefectura, jud. Gorj, dosarul 
60/1831 – 1832, fi lele 5 –9, documentele 
consemnează împărţirea oraşului Târgu-Jiu 
în două „mahalale”:

• Mahalaua de la deal, cu văpsaua neagră, 
era locuită de un bogasier, 3 cojocari groşi, 
5 cizmari, un barbier, 5 brutari, 4 circiu-
mari, un fi erar, 5 curelari, 7 mamulari, un 
precupeţ, un zugrav.

• Mahalaua de la vale, cu văpsaua albas-
tră, era locuita de 3 cojocari groşi, 3 croi-
tori, 4 cizmari, un brutar, 4 cârciumari, un 
dulgher, un tabac, 2 precupeţi, 18 olari.

Cartografi a din anul 1835 cuprindea ta-
belul patentarilor din oraşul Târgu-Jiu: bo-
gasier – 1, brasoveni – 3, bacani – 3, circiu-
mari –7, arendasi –6, cojocari grosi –6, 

cojocari subtiri –4, abagii –3, boiangii –4, 
barbieri –1, luminarari –2, simigii –3, bru-
tari –2, argintari –1, zugravi –1, cizmari –
13, curelari –3, dulgheri –25, fi erari –5, ma-
mulari –20, matrapazi –55, precupeti –29. 
Odata cu dezvoltarea orasului s-au dezvol-
tat si activitatile aparind noi meserii.

În anul 1888 s-a construit calea ferata 
Târgu-Jiu – Filiaşi şi, astfel, orasul a fost legat 
de capitală, devenind un centru economic si 
cultural din ce în ce mai puternic, infl uenţând 
întreaga dezvoltare a judetului.

2. Dezvoltarea economică
a Târgu-Jiului în prima jumătate

a secolului XX

În prima jumatate a secolului XX, 
Târgu-Jiul începe să cunoască şi o dezvol-
tare economică. Astfel, pentru valorifi carea 
cărbunelui din zona Rovinari, se infi inţează, 
mai întâi la Târgu-Jiu, în anul 1928, socie-
tatea „Jiul S.A.R-Miniera”, cu un capital de 
100.000 lei. La aceasta societate erau anga-
jate 64 persoane, din care 3 funcţionari, 4 
maiştri minieri, 11 minieri, 2 meseriaşi în 
ateliere şi 44 muncitori zilieri.

În anul următor ia fiinta societatea 
„Salatruc” cu un capital de 5 milioane lei.

Pentru valorifi carea argilei refractare din 
zona Schela, inginer Aurel Mihail Alimanescu 
a deschis în anul 1923, pe locul actualului 
S.C. UNIREA S.A., un atelier de olărit şi 
sobe de teracotă. Atelierul functioneaza sub 
diversi proprietari până în anul 1940. 

La fi nele deceniului al IV-lea au luat fi in-
ta primele unitati industriale: Fabrica de 
Tigarete, Fabrica de Confectii si altele. 
Intreprinderile industriale înfi inţate prin anii 
’40 funcţionau în stilul atelierelor meş-
teşugăreşti.

In anul 1947, februarie 17, comisia din 
Târgu-Jiu a Sindicatelor Unite informa 
Prefectura despre situatia intreprinderilor 
din judetul Gorj. Aceasta era urmatoarea:

♦ Fabrica CAM, avea 872 muncitori si 
producea tigarete Carpati, Marasesti, 
Nationale si Plugarul, tutun calitatea a I-a, 
a II-a si a III-a.

♦ Fabrica de marmeladă Vadeni, avea 51 
lucratori si producea marmelada, compo-
turi si conserve de zarzavaturi.

♦ Fabrica de prelucrat plante textile, avea 
70 muncitori şi prelucra numai în sezonul 
de vara plante textile, in şi cânepă. Capa-
citatea de prelucrare era de 5000 kg cinepa/
zi, din care rezulta circa 1000 kg fuior de 
trei calităţi; în sezonul de iarnă se produ-
ceau circa 100 kg fringhii/zi.

♦ Atelierul Sadu, aveau 820 muncitori si 
produceau căldări de tablă, blacheuri, pot-
coave si pineze.

♦ Atelierele APACA, aveau 380 munci-
tori şi confectionau efecte militare, man-
tale, şepci, lenjerie, cizme şi bocanci.

♦ Mina Schela-Gorj, avea 87 muncitori şi 
producea circa 400 t/luna antracit.

Functionarea cooperatiei mestesugares-
ti a fost reglementata prin legi: Legea pri-
vind infi intarea Cooperativelor de munci-
tori şi meseriasi, din 19 decembrie 1909, 
Legea privind Organizarea Meseriilor, 
Creditului si Asigurarilor Muncitorilor din 
anul 1919 si Decretul-Lege din 10 februarie 
1919, referitor la înfi inţarea Cooperativelor 
Populare Orasenesti. In anul 1935 a fost 
promulgata Legea pentru Organizarea 
Cooperatiei, modifi cata în anii 1938, 1939, 
1940 si 1941.

3.Dezvoltarea economică
a Târgu-Jiului în a doua jumătate
a secolului XX. Industrializarea 

socialista

Dupa cel de-al doilea razboi mondial, 
orasul Targu Jiu, cunoaste o dezvoltare eco-
nomica rapida, functiei sale preponderant 
comerciale de pina atunci, adaugându-i-se 
si functia industriala, consecinta a con-
structiei unor obiective industriale impor-
tante, a reutilarii si reconstructiei vechilor 
intreprinderi.

Fiind din anul 1950 centru de raion, din 
1961 oras de subordonare regionala, iar din 
1968 resedinta de judet, orasul a primit un vo-
lum important de fonduri pentru investitii.

In anul 1955 s-a dat in folosinţă linia fe-
rata Targu-Jiu – Rovinari si s-a realizat astfel 
legatura între oras si prima exploatare mini-
eră în carieră. In acelasi timp s-a construit şi 
calea ferata forestiera Targu-Jiu – Tismana, prin 
care se asigura transportul masei lemnoase, 
din zona de munte, necesara prelucrarii. 
Astazi, acest drum de fi er, a fost demolat.

In anul 1958 s-a terminat constructia 
magistralei de gaz de sonda Ticleni – Valea 
Sadului, cu traseul prin Targu-Jiu, ceea ce a 
favorizat constructia de fabrici si uzine in 
localitate.

Astfel, in anul 1959, s-au pus bazele pri-
mului complex industrial al orasului, 
Combinatul de Prelucrare a Lemnului (CPL), 
azi S.C. ROSTRAMO- SA, iar in 1960 ale 
Combinatului ed Lianti si Azbociment (CLA), 
azi S.C. ROMCIM-LAFARGE S.A., 
Combinat în faza de demolare…

Vechile fabrici de Confectii, de Tigarete si 
de Produse refractare au cunoscut o noua or-
ganizare si dezvoltare.

Cea mai puternica dezvoltare a cunos-
cut-o orasul Targu-Jiu dupa anul 1968, cind 
a devenit resedinta judetului Gorj si a fost 
ridicat la rangul de municipiu. In deceniul 
al VIII-lea I-au fost alocate importante fon-
duri de investitii in toate domeniile, trans-
formindu-l intr-un puternic centru econo-
mic si cultural al tarii. Ca urmare, marile 
intreprinderi s-au dezvoltat continuu, apa-
rind totodata altele noi, strins legate de dez-
voltarea economica de ansamblu a judetu-
lui, minerit, energie, petrol si gaze, etc.

In perioada 1968-1988, in partea de nord 
a orasului, au fost construite si puse in func-
tiune noi intreprinderi: Intreprinderea de 
Articole Tehnice din Cauciuc si Cauciuc 
Regenerat (S.C. ARTEGO S.A.), Intreprin-
derea de Sticlarie si Menaj (S.C. STARGLASS 
S.A.), Intreprinderea de Nutreturi Combi-
nate (S.C. COMBGORJ S.A.), Intreprinderea 
de Masini Unelte pentru Presare si Forjare 
(S.C. MIRFO S.A.), Intreprinderea de Utilaj 
Minier (S.C. GRIMEX S.A. si S.C. AMORIM 
S.A.), Intreprinderea de Transporturi Auto, 
Intreprinderea Forestiera de Exploatare si 
Transport (S.C. ROBUR S.A.), Intreprinderea 
de Industrie Mica (S.C. ILGO S.A.), Baza de 
Aprovizionare Tehnico Materiala pentru 
Agricultura, Fabrica de Bere (S.C. BERGO 
S.A.). Au fost extinse si modernizate: Fabrica 
de Produse Refractare, UNIREA, Intreprin-
derea de Tigarete (S.C. GALAXY S.A.), ELIF 
S.A., Fabrica de Sucuri si Gheata.

S-a construit o noua moara de macinat 
la Intreprinderea de Morarit si Panifi catie 
S.C. Vel Pitar S.A.).

In partea de sud a municipiului s-au rea-
lizat alte obiective importante printre care 

mentioenz: Intreprinderea Avicola (S.C. AVI 
INSTANT S.R.L.), sediul pentru S.C. Electrica 
S.A. - Sucursala Targu-Jiu, Baza Judeteana de 
Aprovizionare Tehnico-Materiala (S.C. 
COMAT S.A.), Intreprinderea de Recuperare 
a Materialelor Refolosibile (S.C. REMAT 
S.A.), modernizarea depozitului de materiale 
al Intreprinderii Judetene de Constructii 
Montaj (S.C. CITEX S.A.), modernizarea 
spatiilor de depozitare al I.C.R.A. (S.C. 
COLUMNA S.A.), ale Intreprinderii judetene 
de Legume si Fructe, inclusive construirea 
unui depozit cu capacitatea de 5000 tone.

In aceeasi peioada, in zona de est, dota-
rea orasului a sporit cu cite o noua cladire 
pentru Intreprinderea Laptelui (S.C. 
LACTIN S.A.) si Intreprinderea Viei si 
Vinului (S.C. Vinalcool S.A.).

Au fost modernizate si dezvoltate spati-
ile de productie si de depozitare al Intre-
prinderii de Confectii (S.C. CONFECTIA 
S.A.) si ale Intreprinderii Judetene de 
Legume si Fructe (Societatea Comerciala de 
Legume si Fructe); s-au dat in functiune 
sediul, spatii de productie si un siloz cu ca-
pacitatea de 5000 tone, pentru Statiunea de 
Cercetare si Productie Pomicola, sediu si spa-
tii de productie si prestarii de servicii pentru 
Cooperativa „Constructorul” si altele.

De asemenea, in partea de vest, pe malul 
drept al Jiului, au fost modernizate spatiile 
existente si s-au construit altele noi la 
Intreprinderea de Reparat Utilaj Minier 
(S.C. Uzina de Reparatii S.A., Târgu-Jiu); 
s-a extins Intreprinderea de Materiale de 
Constructii (S.C. MACOFIL S.A.), s-au 
construit sediul si spatiile necesare activi-
tatii sectiei de drumuri nationale.

In paralel cu aceste obiective industria-
le s-au construit cladiri necesare pentru lo-
cuinte, sedii administrative, pentru invata-
mint, cultura, sanatate, sport si altele.

Marea majoritate a obiectivelor indus-
triale mentionate au fost realizate de S.C. 
Santierul 4 S.A. Targu-Jiu, infi intat in urma 
cu 50 de ani, din pacate, astazi, in stare de 
faliment.

O alta unitate importanta de constructii 
este S.C. Hidroconstructia S.A., care pe linga 
lucrarile cu specifi c hidrotehnic, a executat 
lucrari civile si industriale, drumuri si poduri, 
lucrari edilitare etc. Ansamblurile de locuinte 
din orasul Târgu-Jiu au fost realizate de fosta 
Intreprindere Judeteana de Constructii-Montaj, 
in prezent, S.C. CITEX S.A.

Cooperativele mestesugaresti au evoluat 
in aceasta etapa, fi ind organizate in uniuni 
judetene, avind ca obiect de activitate:

 Lucrari de comanda si prestari servicii;
 Productia de bunuri de consum;
 Productia de obiecte de arta populara 

si artizanat;
 Realizarea de produse prin cooperare 

cu intreprinderile de stat;
 Desfacerea de marfuri.

In prezent cooperatiile mestesugaresti 
sunt organizate in Asociatia Teritoriala a 
Cooperativelor Mestesugaresti – ATCOM.

4.Economia Targu-Jiului
la începutul mileniului 3

Fata de situatia industriei municipiului, 
existenta la fi nele secolului XX, s-au produs 
multe transformari. Cu mici exceptii, intrea-
ga industrie a fost supusa unor procese de 
restructurare, reorganizare si faliment, pro-
cese care au insemnat reduceri importante de 
activitati, soldate cu disponibilizari masive de 

Etape în dezvoltarea economică a oraşului Târgu-Jiu
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personal. Declinul unor sectoare importante 
in economia judetului Gorj si indeosebi al 
celui minier, a avut o infl uenta decisiva asu-
pra unor unitati colaboratoare din industria 
constructoare de masini si constructii-mon-
taj si de deservire generala, care au fost obli-
gate la rindul lor sa-si reduca activitatea, sa 
intre in reorganizare juduciara sau faliment 
si in fi nal sa fi e lichidate. Societati cunoscute, 
precum S.C. GRIMEX S.A., S.C. UR S.A. 
Târgu-Jiu, se afl a in aceasta situatie.

Procesul de privatizare a afectat activi-
tatea industriala, indeosebi in unitatile in-
dustriei alimentare: industria carnii, a lap-

telui, a berii, a viei si vinului, producerea si 
conservarea fructelor si altele. Unitatile re-
spective, dupa privatizare, au fost inchise, 
declarate in faliment si apoi lichidate.

Au rezistat indeosebi acele unitati in-
dustriale privatizate prin PAS, care au avut 
conducatori interesati si competenti: S.C. 
ARTEGO S.A., S.C. CONFECTIA S.A., S.
C. STARGLASS S.A., S.C. ROSTRAMO 
S.A. si altele.

Cu exceptia societatii ARTEGO, care 
si-a diversifi cat activitatile si si-a mentinut 
numarul de salariati, celelalte, fara exceptie, 
si-au redus numarul de personal, trecind de 

la categoria unitatilor foarte mari, la unitati 
mari, sub 1000 de salariati.

La fi nele anului 2005, numai societatile 
ARTEGO si ROSTRAMO aveau peste 1000 
de angajati, fi ind clasifi cate la unitati foarte 
mari. Numai unitatile CONFECTIA si 
STARGLASS aveau peste 500 de salariati, 
fi ind incadrate in categoria unitatilor mari; 
marea majoritate erau in categoria unitati-
lor mijlocii cu un numar de salariati cu-
prinsi intre 50 si 499.

Unitatile de constructii-montaj, cu ex-
ceptia S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A., 
erau in reorganizare judiciara si faliment.

Reducerea drastica, sau disparatia capa-
citatilor industriale, a insemnat si reducerea 
locurilor de munca. Cu un procentaj de 
10,5%, judetul Gorj se situeaza pe locul 3 
pe tara in rindul judetelor cu cel mai mare 
numar de someri.

Târgu-Jiu, mai 2006
Dr. ing. Emil HUIDU
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1. CASA MOANGĂ

Documentele la care am avut acces până 
acum nu ne oferă informaţii despre o viaţă 
culturală organizată înainte de primele de-
cenii ale secolului al XIX-lea. Ceea ce se ştie 
cu siguranţă este că marii boieri şi negustori 
ai Târgului de dinainte de 1800 aveau profe-
sori particulari şi/ sau guvernante pentru co-
piii lor şi că în casă, pe lângă limba maternă, 
se mai învăţau limbile greacă şi turcă, şi, în 
unele cazuri, franceză sau germană. 
Presupunem şi că unii dintre cei amintiţi 
mai sus dispuneau de biblioteci proprii, sigur 
însă e doar faptul că, pe la 1832, dascălul 
Stanciovici-Brănişteanu se arăta surprins şi 
încântat de obiceiul sameşului Vasile Moangă 
de a-şi rezerva bună parte din timp citirii 
cărţilor afl ate în mare număr în salonul de 
taină al dumnealui. 

În opinia noastră, a ceas ta ar fi  prima 
informaţie care certifi că funcţionalitatea 
unei vaste biblioteci par ti cu lare în Târgu-Jiu. 
Repetăm, acest fapt nu exclude existenţa 
altora, ceea ce ne lipseşte temporar fi ind 
numai do ve zile certe. 

Dar să-l lăsăm pentru câteva momente 
pe istoricul Al. Ştefulescu să ne fi e ghidul 
cel mai autorizat:

„Vasile Moangă este cunoscutul prieten al 
lui Tudor Vladimirescu, care l’a făcut ispravnic 
al judeţului. Originar din Brădiceni unde s’a 
născut pela 1753, a venit în T.-Jiului pe la 1771 
şi a murit pe la 1849. Era apreţiat ca bărbat ce-
tit şi patriot de toţi oamenii însemnaţi pe acea 
vreme ca Petrache Poienaru. Mai tot timpul zilei 
îl petrecea în pridvor, răsturnat pe un fotoliu, cu 
ciubucul în gură şi cu picioarele răzimate de un 
scăunel, cetind foarte mult, mai ales în greceşte. 
A murit în etate de 96 ani regretând că n’a 
învăţat destul.” (Al. Ştefulescu, Istoria 
Târgu-Jiului, Tipografi a Nicu D. Miloşescu, 
Târgu-Jiu, 1906), pg. 171). 

Să fi e oare mâna destinului că astăzi, în 
vechea şi vestita casă a întâlnirilor boierului 
cu Tudor Vladimirescu (str. Siret, nr. 30), 
se află unul dintre sediile Bibliotecii 
Judeţene? Tot ce se poate. Există un anumit 
spirit al locurilor care dăinuie peste timp, 

păstrând neschimbată identitatea originară 
a unui spaţiu binecuvântat. 

2. CASA MĂLDĂRĂSCU 

Conform documentelor locale, primul 
lăcaş care a adăpostit o manifestare culturală 
în Târgu-Jiu este Casa pităresei Uţa 
Măldărescu. Aflată pe strada Tudor 
Vladimirescu, nr. 36 (fostă Uliţa Domnească, 
Uliţa Mare, Uliţa Târgului sau Drumul 
Poştei), – strada centrală a străvechiului nos-
tru târg şi singura care, vreme de secole, 
dădea aspect de oraş micii localităţi de pe Jiu 
– casa Uţei Măldărescu îşi are umbrele şi se-
cretele sale. Important pentru noi este însă 
faptul că aici a funcţionat, începând cu 18 
aprilie 1832, Şcoala Naţională din Târgu-Jiu, 
sub conducerea lui Constantin Stanciovici- 
Brănişteanu, cel dintâi profesor public din 
istoria Gorjului.

La vremea aceea, populaţie probabilă a 
oraşului era de până în 2000 de locuitori, 
circa 2% din total fi ind reprezentată de 
cetăţeni de altă naţionalitate.

Şi în acest oraş, ca printr-o minune, pe 
30 august 1834, la „şapte ceasuri evropeneşti”, 
la sediul Şcolii Naţionale are loc primul spec-
tacol de teatru în limba română din istoria 
Gor ju lui: tragedia „Regulus” de Io sef 
Heinrich von Collin, pusă în scenă cu ajuto-
rul câr mu i to rului judeţului Tache Ben ges cu 
şi cu sprijinul elevilor şcolii de către dascălul 
Stan cio vici-Brănişteanu. 

Fost elev al Şcolii de la Goleşti a marelui 
vornic Dinicu Golescu (al cărui bunic este 
polcovnicul Nicolae Ştirbei, cel născut, cres-
cut şi încetat din viaţă în Bălceştii Gorjului; 
de altminteri, şi soţia ilustrului iluminist, 
Zoe, născută Farfara – are origini gorjeneşti, 
iar o altă Zoe, născută Florescu şi căsătorită 
cu fi ul acestora, Radu, se stinge din viaţă la 
22 iulie 1804, tot în casele de la Bălceşti, 
construite cu un veac în urmă de străbunicul 

Ilie Ştirbei, consilier imperial în perioada 
ocupaţiei austriece din Oltenia) şi absolvent 
al Colegiului „Sf. Sava” din Bucureşti, unde 
îi are ca profesori pe Aaron Florian, Gh. 
Lazăr, I.H.Rădulescu sau C. Aristia, 
Stancovici-Brănişteanu este familiarizat cu 

arta dramatică, instituţia bucureşteană de 
învăţământ fi ind şi una dintre primele scene 
de spectacole în limba română.

De ce se opreşte Stanciovici tocmai la 
Regulus? Simplu: la 30 martie 1830, elevii 
Şcolii din Goleşti dau examenul anual de 
absolvire la catehism, gramatică, retorică, 
geografi e, istorie, istoria naturii şi mitolo-
gie. După eveniment, absolvenţii joacă tra-
gedia Regul de von Collin! 

Nu ştim dacă dascălul târgujian a fost 
printre actori, dar, ca elev al acestei şcoli, a 
putut urmări spectacolul, după cum a putut 
fi  martor la momentele în care textul trage-
diei prindea viaţă în urma indicaţiilor de 
regie date de Florian. 

În ziua sorocită, Ion Sâmboteanu, Preşe-
dintele Magistratului (Primarul) Târgu-Jiului 
„a înştiinţat prin mijloace locale pe boierii şi 
negustorii din cuprinsul oraşului, invitându-i să 
vină la şcoala naţională, spre vederea împodo-
bitului teatru ce o să-l dea pă limba naţională 
profesorul Costache Stanciovici prin slăvit nu-
mele măriei sale înălţatul nostru domn 
(Alexandru Dimitrie Ghica, n.n.)”.

După vizionare, înaltul demnitar local 
întocmeşte un Raport către Marea Dvornicie 
Dinlăuntru, în care menţionează plastic at-
mosfera în care s-a jucat, neuitând a subli-
nia caracterul de noutate absolută a 
iniţiativei: 

„Dumnealui profesoru Şcoalei Naţionale 
Costache Stanciovici întru cinstirea măriei sale 
în casele Scoalei au dat un teatru cu nevinovaţii 
săi şcolari, atât de potrivit pentru moralitatea şi 
vârsta şcolarilor încât au pornit lacrimi de la 
toţi, mirăndu-se toţi pentru o astfel de faptă 
lăudată şi nemaivăzută în oraşul acesta.”

Ion Sâmboteanu face chiar mai mult de-
cât atât: prezintă pe scurt conţinutul piesei 
şi dă informaţii coerente relativ la jocul ac-
torilor, la elementele de regie şi scenografi e, 
la costumele şi recuzita folosite, ceea ce face 
ca textul în discuţie să poată fi  considerat 
ca fi ind prima cronică dramatică din istoria 
culturală a aceleiaşi urbe:

„Ceremonia aceasta s-a început astfel după 
ce toate casele (casele Uţei Măldărescu, n.n.) 
erau luminate în toate părţile. În porţile caselor 
jumătate erea cu bănci pentru şederea privitori-
lor. De la jumătate încolo să începea scena 
rădicată ca de o jumătate de stănjen (circa 1 

metru, n.n.) în sus. De la începerea scenei s-au 
văzut opt perdele părând zugrăvite cu felurimi 
de alegorii. Pă perdeaua dintăi numele Măriei 
Sale se vedea în nişte ţifre (cifre, n.n.) mari 
care erea încurcată într-un ghirlan(dă) de fl ori 
de dafi n şi deasupra doi îngeri ţinea în măini 
ţifrele de fericire ale Măriei Sale.

La altă perdea erea o alegorie, adecă un 
bătrăn pleşuv ţinea coasele suptţiori. El şedea pă 
iarba ce au cosit-o, cu măna stăngă ţinea un văl 
negru supt care să vedea ţifra Măriei Sale în-
tr-un şarpe şi altă ţifră poleită cu aur. Cu măna 
dreaptă să făcea a arăta acele ţifre.

Vălul cel negru însemna jalea Valahiei pănă 

la epoha Măriei Sale, şi cu măna stăngă arăta 
că Valahia cea tristă au păstrat păntru fericirea 
fi ilor săi aceste ţifre, care nu erea altele decăt ale 
(lui) Alexandru Ghica. Iar pă celelalte mai mici 
perdele erea alte zugrăveli, după (în funcţie 
de..., n.n.) schimbarea acturilor.

Teatrul acesta au fost mai mult prin înfi er-
bântarea patriotismului în fi ştecare rumân, care 
au şi făcut mare energie între mulţi din privi-
tori. Istoria a fost a lui Regulu Romanu, care au 
fost prins robi la Cartaga, în Africa, şi cu soli 
cartaginezi s-au întors la patria lui ca să 
mijlocească pacea între cartaginezi şi romani.

Teatrul s-a arătat în cinci acturi, 
schimbăndu-să fi ecare după fi rul istoriei {...}”. 

Pe marginea primei fi le a Raportului 
sunt adăugate alte informaţii:{...} acestea au 
fost cu cheltuielile profesorilor şi oprirea 
slobodită unde s-au străns tot publicul oraşului”. 
{...} „Numărul acestora (al actorilor, n.n.) au 
fost patrusprezece (băieţi, n.n.) şi trei şcolărese 
(...) de laudă, care dintrănşii şi-au jucat rolul 
lor cu deosăbit curaj. Toţi ereau înbrăcaţi cu hai-
ne destul de frumoase, după portul {...}”. 

*
Pentru a realiza adevărata măsură a eve-

nimentului cultural petrecut în Casele Uţei 
Măldărescu, trebuie să ne întoarcem din 
nou în timp, ca să încercăm a contura câte-
va dintre elementele vieţii publice caracte-
ristice începutului de secol XIX românesc.

În fapt, toate transformările politice, 
economice şi culturale care pregătesc 
România modernă îşi au indubitabil sursa 
de pornire provocată de Revoluţia condusă 
de Tudor Vladimirescu. Ceea ce a urmat, a 
însemnat practic ieşirea din Evul Mediu a 
ţării şi intrarea într-o Europă care avea alte 
unităţi de măsură valorică decât cele orien-
tale, care au guvernat viaţa publică româ-
nească timp de mai multe secole. 

La vremea respectivă (ca, de altfel, până 
acum câteva decenii), Târgu-Jiul era singurul 
oraş al Gorjului. Atmosfera de mic târg de 
provincie era proprie, în fapt, celui mai mare 
sat al judeţului deceniului IV al veacului al 
XIX-lea. Iniţiativele de modernizare urba-
nistică debutează cam în aceeaşi perioadă şi 
se continuă pe durata întregului secol. 

Vechi lăcaşuri de cultură ale Târgu-Jiului
În studiul „Artele spectacolului în Gorj” 

(2002) şi în romanul istoric „Zmeul de hârtie” 
(2004) am încercat a scrie o istorie a culturii 
cetăţii de scaun a Gorjului. Amintim acestea 
întrucât în cele ce urmează cititorii vor putea 
regăsi unele dintre informaţiile publicate aco-
lo. Ceea ce nu am făcut însă în cele două cărţi 
– şi vom îndrăzni a face cuvenitele adăugiri aici 

– a fost o trecere în revistă a câtorva dintre 
lăcaşurile ce, în timp, au adăpostit iniţiative 
culturale deosebite, unele dintre acestea cu 
implicaţii majore în devenirea spirituală a ur-
bei de pe Jiul de Sus. Menţionăm că am folosit 
termenul „lăcaş” în accepţiunea sa veche de 
„casă, locuinţă, construcţie” cu destinaţie 
culturală vremelnică sau permanentă.
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În ceea ce priveşte zestrea industrială a 
oraşului, la 1832 – cea mai apropiată dată 
de anul care ne interesează pe noi – aceasta 
se compunea dintr-o fabrică pentru vase 
din pământ, proprietate a lui Frederich 
Drexler, şi 4 cazane de produs rachiul. I se 
adăuga producţia atelierelor meşteşugăreşti 
care ofereau articole indispensabile vieţii 
cotidiene: cizmărie, croitorie, morărit, co-
jocărie, olărit, boiangerii etc., în perioadă 
fi ind cunoscute atât nume de uliţi precum 
Sărari, Olari, Morilor, cât şi nume proveni-
te de la meseriile practicate: Lumânăraru, 
Lânaru, Olaru, Hangiu ş.a.m.d.

Cât priveşte accesul la îngrijirea medi-
cală instituţionalizată, acesta se manifestă 
relativ târziu (predominante fi ind practici-
le empirice), un fel de felcer, Solomon, fi ind 
semnalat la 1812. Pe la 1832, Fr. Drexler, 
starostele sudiţilor austrieci din zonă, este 
menţionat ca făcând ofi ciul de medic al ora-
şului, având şi calitatea de spiţer. 

O situaţie asemănătoare întâlnim şi în 
ceea ce priveşte învăţământul public. Până 
la 1832, când, prin aplicarea Regulamentului 
Organic, s-a decis redeschiderea şcolilor – 
practic dispărute în perioada 1821- 1830 
din cauza Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, 
a războiului ruso- turc şi a holerei care bân-
tuise ţara -, în Târgu-Jiu existau două lăca-
şuri de studiu: la Biserica „Sfi nţii Apostoli” 
şi la Catedrală. De menţionat faptul că, în 
ambele, cursurile erau gratuite, cheltuielile 
fi ind suportate de ispravnic din veniturile 
judeţului, inclusiv indemnizaţiile celor doi 
dascăli: grec şi român.

Revoluţia de la 1821 a însemnat însă, 
printre altele, şi dispariţia dascălului grec, 
şcolile, după exemplul lui Gheorghe Lazăr 
la Colegiul Sf. Sava, devenind autentice fo-
care de cultură naţională.

Acesta este şi momentul apariţiei şi dez-
voltării învăţământului public în Târgu-Jiu, 
ale cărui începuturi datează de la 29 martie 
1832 când Eforia Şcolilor îl numeşte pe 
Constantin Stanciovici- Brănişteanu ca pro-
fesor institutor la Şcoala Naţională(primară) 
din oraş – prima şcoală de stat cu predare in-
tegrală în limba naţională din istoria urbei. 

Iată, deci, cât se poate de sintetic, atmo-
sfera pregătitoare evenimentului teatral din 
1834. Un târg patriarhal în întregul sens al 
cuvântului, clar stratifi cat din punct de ve-
dere social dar uniform din acela al percep-
ţiei culturale, pendulând între tihna lene-
voasă a perioadei fanariote şi necesitatea 
grabnică de adaptare la ideile şi mentalită-
ţile Apusului civilizat. Or, şi acest fapt tre-
buie subliniat încă odată, ieşirea din lentoa-
rea spirituală păguboasă în care se lăfăia 
oraşul de atât amar de vreme, nu se putea 
face în acelaşi ritm de dulce lâncezeală bi-
necunoscut, ci prin şi de către personalităţi 

puternice, crescute şi educate în spiritul eu-
ropean al timpului, oameni a căror funda-
mentală misiune să fi e cultivarea în sufl etul 
tinerelor generaţii a ideilor de libertate şi 
unitate naţională. 

Mijlocul cel mai adecvat pentru atinge-
rea acestor deziderate îl reprezenta şcoala 
care, dincolo de obligatoriile segmente ale 
instruirii ştiinţifi ce, putea oferi o dezvoltare 
armonioasă a personalităţii elevilor prin in-
termediul educaţiei estetice.

*
Revenind la obiectul studiului nostru, 

maghistratul oraşului nu numai că informează 
autorităţile domneşti despre desfăşurarea şi 
implicaţiile educative ale transpunerii sce-
nice, dar solicită – şi obţine – de la Marea 
Dvornicie Dinlăuntru o recompensă în bani 
pentru inimosul profesor. Mai mult, prin 
intervenţia dr. Meyer, medicul domnitorului, 
lui Stanciovici-Brănişteanu i se transmite din 
partea conducerii aceluiaşi minister un act de 
mulţumire pentru iniţiativa sa patriotică.

La rândul lor, autorităţile şi personalităţile 
locale – impresionate de noutatea şi gran-
doarea evenimentului – se întrec în a aduce 
elogii dascălului şi, fapt obişnuit în epocă, 
în a-i răsplăti material eforturile. Astfel, Ion 
Sâmboteanu îi dăruieşte un ceas de aur re-
petir iar Elena, soţia slugerului Barbu 
Gănescu (fi ii, Grigore şi Barbu, se numărau 
printre elevii lui Stanciovici şi, probabil, 
printre „actori”, ca şi Alexandrina Magheru, 
de altfel), o uniformă de profesor, cu gulerul 
„spicul grâului” brodat pe catifea de vestitul 
Nacu Ceaprazarul din Bucureşti. 

Manifestarea de la 30 august 1834 are 
importanţă crucială nu numai datorită fap-
tului că atunci s-a pus piatra de temelie a 
teatrului în Târgu-Jiu. Prin demersul său, 
Constantin Stanciovici realizează practic 
alinierea spirituală a capitalei Gorjului la 
dezideratele mişcării culturale româneşti 
promovate de minţile luminate ale timpu-
lui, asigurându-i în acest fel o evoluţie 
concomitentă cu aceasta, transformând-o 
în parte integrantă a procesului de 
deşteptare şi dezvoltare a conştiinţei 
naţionale.

Să ne amintim, în acest sens, că numai cu 
cinci ani înainte, mai exact la 1829, la 
Bucureşti şi Iaşi apar primele publicaţii 
româneşti: „Curierul românesc” al lui Heliade 
şi „Albina românească” a lui Gheorghe 
Asachi. Abia cu un an în urmă, în 1833, se 
înfi inţase prima instituţie culturală specializată 
din Ţara Românească, anume Societatea 
Filarmonică din Bucureşti, printre membrii 
fondatori fi ind – spre satisfacţia noastră – şi 
gorjenii Christian Tell, Gh. Magheru şi, ceva 
mai târziu, Catinca Sâmboteanu.

Toate acestea demonstrează că în Târgu-Jiul 
primei jumătăţi a veacului al XIX-lea dorinţa 

de emancipare prin cultură avea toate şansele 
să izbândească, fi ind puternic susţinută de re-
marcabile personalităţi publice, de oameni 
pentru care interesele comunităţii aveau carac-
ter pri oritar în toate actele să vâr şite de ei. Mai 
mult chiar, aici s-a creat atât o atmosferă cât şi 
o viaţă culturală extrem de motivante, dovada 
cea mai pertinentă fi ind aceea că târ gu jiencele 
Maria, Polina şi Raluca Stavrescu ajung în 
aceşti ani actriţe ale Teatrelor cele Mari (viito-
arele Teatre Naţionale) din Bucureşti, Craiova 
şi Iaşi, iar I. Di mi tri escu-Creţu şi Mia 
Mărculescu actori de prestigiu şi apoi socie-
tari ai Teatrului Naţional din Craiova. 

Ca lăcaş de cultură şi educaţie, Casa 
Măldărescu – din fericire existentă şi astăzi 
– şi-a continuat destinul, fi ind în ultimele 
decenii ale se co lu lui XX sediul Şcolii Po pu-
lare de Artă Târgu-Jiu. La 30 august 1994, 
cu prilejul împlinirii a 160 ani de la primul 
spectacol de teatru în limba română din is-
toria Gorjului, din iniţiativa autorului aces-
tor rânduri, pe faţada casei a fost fi xată o 
placă memorială întru eternizarea istoricu-
lui eveniment. 

În ultimii ani, după ample lucrări de 
restaurare, clădirea a devenit sediul Funda-
ţiei „Ecaterina Teodoroiu”.

3. CASA BARBU GĂNESCU

Datând din secolul al XVIII-lea şi, din 
fericire, existentă şi astăzi, casa slugerului 
Barbu Gănescu (Piaţa Revoluţiei, nr. 2, 
lângă Palatul Administrativ al judeţului) 
este unul dintre lăcaşurile care ar merita o 
recunoaştere culturală mult mai accentuată 
decât aceea pe care o are în prezent.

Afl ată într-o zonă de interes istoric pen-
tru târgujieni (alături se situau casa negus-
torului Neagoe Starâşin – unde a poposit 
prima oară Stanciovici-Brănişteanu -, fa-
brica de porţelanuri a lui Fr. Drexler – în-
tâia întreprindere capitalistă din Oltenia/ 
1830 -, precum şi Catedrala oraşului), casa 
Gănescu pare a fi  fost unul dintre centrele 
de întâlnire a protipendadei din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea. Oricum, 
coana Elenca, soţia slugerului, avea un spi-
rit viu, fiind preocupată de fenomenul 
cultural local. Aminteam anterior de im-
pactul produs de primul spectacol de teatru 
în româneşte organizat la Târgu-Jiu, ca şi de 
cadoul  făcut  de  s lugereasă  lui 
Stanciovici-Brănişteanu, realizatorul acelui 
eveniment şi dascăl al fiilor acesteia – 
Grigore şi Barbu. Astfel de întâlniri cu 
exponenţii celei dintâi elite intelectuale a 
Târgu-Jiului s-au repetat, Elena Gănescu 
acordând o mare importanţă elementului 
educaţional-artistic în formarea spirituală 
a propriilor săi urmaşi.

Grigore şi Barbu i-au moştenit din feri-
cire aplecarea spre cultură. Cel dintâi, după 

studii făcute în ţară şi un periplu ca profe-
sor de istorie la Colegiul „Sf. Sava” din 
Bucureşti, se stabileşte în Franţa, unde 
desfăşoară o susţinută activitate publicistică 
şi scriitoricească. În 1852, Grigore, 
împreună cu fratele său Barbu şi cu Vasile 
Petroni, publică la Bucureşti „Istoria 
generală a lumei de la cei dintâi timpi până 
în zilele noastre”. Tot sub semnătura sa mai 
apar: „La Valachie depuis 1830 jusqu’a ce 
jour. Son avenir.” – Bruxelles/ Paris, 1855 şi 
„Diplomatie et nationalite”, Paris, 1856.

Fiul său, Constantin Gănescu, a practi-
cat sculptura. Stabilit şi el la Paris, a avut 
legături cu cercurile literare şi artistice din 
capitala Franţei, fi ind în relaţii amicale cu 
sculptoriţa Maria Bengescu, rudă a 
Găneştilor târgujieni. Ceea ce ni se pare cu 
adevărat interesant este faptul că sculptorul 
s-a împrietenit la Paris cu Brâncuşi, fi ind 
cel care l-a recomandat pe acesta lui 
Auguste Rodin. Iată că, peste ani, spiritul 
gorjenesc a continuat să funcţioneze şi în 
cetatea luminilor.

Întâmplarea care pe toate le guvernează 
a făcut ca în perioada în care Brâncuşi a 
lucrat tripticul de la Târgu-Jiu (1937-1938) 
să locuiască în chiar casa Gănescu. Sigur, 
între timp casa îşi schimbase proprietarii: 
pe la 1905 aparţinea comerciantului 
Bărbulescu, mai apoi negustorului 
Bălănescu. Şi vechea clădire suferise 
modificări, în anii ‘30 arhitectul Iulius 
Doppelreiter adăugând pridvoarele laterale 
şi modifi când parţial faţada.

Începând cu popasul târ gujian al magu-
lui de la Hobiţa, lăcaşul îşi recapătă va len-

ţele culturale. Fapt cu nos cut dar afl at în-
tr-un ciudat con de umbră, în curtea casei 
Gănescu Brâncuşi a creat grădina cu pietre 
(trovanţi), pe lângă piese să le spunem cla-
sice afl ându-se şi unele zoomorfe. După 
1938, pre o cu pat aproape exclusiv de sculp-
tu ra de exterior, el considera că esenţa artei 
se afl ă în re pre zentările naturale ale mate-
riei, proiectul de la Târgu-Jiu fi ind primul 
de acest gen în creaţia sa.

Devenită casă de oaspeţi a administraţiei 
judeţene în ultimele patru-cinci decenii, 
clădirea ar merita o destinaţie exclusiv 
culturală. Până atunci însă, ar fi  un gest de 
minimă morală aplicarea pe pereţi a unei 
plăci de marmură care să amintească lumii 
locul ultimului domiciliu târgujian al lui 
Constantin Brâncuşi. 

4. PALATUL ADMINISTRATIV/ 
PREFECTURA/ MUZEUL GORJULUI

Construit în 1875, vechiul Palat al jude-
ţului (afl at pe strada Geneva, fostă Griviţa, la 
nr. 8, în vecinătatea casei Măldărescu) 
continuă să fi e şi acum una dintre puţinele 
clă diri impozante ale oraşului. Pe lângă 
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destinaţiile fi reşti, le gate de funcţionarea unor 
de partamente administrative, lă caşul a fost şi 
primul sediu al Muzeului Gorjului. 

În „Istoria Târ gu-Ji u lui”, Tipografi a Nicu 
D. Mi lo şes cu, Târgu-Jiu, 1906, istoricul 
Alexandru Ştefulescu notează:

„Muzeul Gorjului îşi da to reşte începuturile 
unei mici colecţiuni de porunci domneşti slavone 
şi româneşti, manuscrise, fotografi i de pe monu-
mentele istorice, monede dace, romane etc. ale 
autorului acestor şire precum şi colecţiunii de Şt. 
naturale ale d-lor I. Moisil, A. Diaconovici şi W. 
R. Piekarsky. La 16 iulie 1894 s’a constituit comi-
tetul membrilor fondatori astfel: Al. Ştefulescu, 
Director; I. Moisil, Secretar; A. Diaconovici 
Cassier şi W. R. Piekarski, Custode. Ca preşedinte, 
comitetul a ales pentru a fi  sprijinită această 
mişcare culturală de autoritatea în drept, pe pre-
fectul judeţului. Administraţia judeţului a pus la 
dispoziţia Muzeului vremelniceşte 2 camere în 
palatul administrativ, 2 dulapuri şi 3 mese...”.

După aproape opt decenii de peregrinări 
prin diferite locaţii, mai potrivite sau mai 
puţin potrivite unei astfel de instituţii, în 
august 1974 Muzeul Gorjului a revenit la 
sediul iniţial, de această dată având la 
dispoziţie întrega clădire, cu utilităţile şi 
facilităţile respective. Din acel moment, 
clădirea şi-a perpetuat menirea de spaţiu 
cultural major al oraşului, pe lângă destinaţia 
muzeală propriu-zisă adăugându-se dimen-
siunea artistică şi ştiinţifi că, aici desfăşu-
rându-se în permanenţă simpozioane, se-
siuni de comunicări, vernisaje de expoziţii 
diverse, lansări de cărţi şi reviste, concerte 
de muzică clasică ş.a.m.d.

5. TEATRUL MILESCU

Nici un alt lăcaş de cultură al Târgu-Jiului 
nu a avut o istorie mai bogată decât acesta şi 
nu a fost gazda, în timp, a unor personalităţi 
culturale şi artistice atât de prodigioase pre-
cum acelea care au evoluat pe scena Teatrului 
Milescu.

La anul intrării sale în circuitul cultural 
românesc – 1875, după opinia noastră – 
existenţa sa în capitala Gor jului este 
echivalentă cu un miracol. Spunem aceasta 
pen tru că, la acea dată, orăşelul numit 
Târgu-Jiu, cu o populaţie de circa 3000 de lo-
cuitori, fără o şcoală secundară, fără presă 
locală, fără străzi asfaltate sau pietruite, fără o 
clădire spitalicească mai de soi, fără sedii pro-
pri ale ad mi nistraţiei publice sau judecătoreşti, 
fără utilităţi urbane minimale ş.a.m.d. îşi per-
mitea în schimb să posede o sală de teatru 
performantă – a cincea din Regat, la acea vre-
me, după Bucureşti, Iaşi, Craiova şi Focşani 
– şi să găzduiască o trupă profesionistă de 
teatru, condusă de actorul itinerant Th eodor 
Popescu, Th eatrul Român din Târgu-Jiu, după 
cum certifi că documentele locale.

Înainte de a face alte comentarii legate 
de soarta celui mai vestit lăcaş cultural al 

Târgu-Jiului, vom încerca să prezentăm pe 
cele două mari personalităţi ce şi-au dat 
mâna în a fundamenta mişcarea teatrală 
profesionistă din Târgu-Jiu: Francisc 
Milescu – proprietarul Sălii de spectacole 
– şi Th eodor Popescu – iniţiatorul trupei 
Th eatrul Român din Târgu-Jiu.

Francisc Milescu, cel de numele căruia 
se leagă în bună măsură istoria teatrului în 
Târgu-Jiu, se stabileşte aici în anul 1869. 
Putem presupune că la acea dată (când este 
numit preşedinte al Tribunalului), urmare 
şi a intervalului de timp petrecut în 
călătoriile prin Europa, Milescu avea până 
în 30 de ani, ceea ce ar permite avansarea 
ca dată a naşterii undeva în jurul anului 
1840. Nu avem cunoştiinţă despre o anume 
biograf ie  ante 1869,  majoritatea 
informaţiilor parvenindu-ne fi e din corela-
rea unor date existente în documente lo-
cale şi privitoare la Teatrul pe care acesta 

l-a ridicat în oraş, fi e din singura sursă 
credibilă istoriceşte – profesorul Stelian 
Sterescu. Din studiul acestuia – „Teatrul 
Milescu din Târgu-Jiu şi câteva umbre din po-
vestea vieţii lui...”, Gorjul literar, I, Târgu-Jiu, 
1969), redăm portretul pe care îl face omu-
lui şi promotorului de cultură Milescu:

„Acest boier Frantz Milescu era originar din 
Turnu-Severin, făcuse studii la Viena şi 
călătorise mult, prin Franţa şi Italia, de unde 
adusese numeroase amintiri şi lucruri de preţ, 
adunate cu oarecare pasiune de colecţionar.

Stabilit în Târgu-Jiu, în 1869, Milescu s-a 
căsătorit mai târziu cu sora prietenului său Vasile 
Lascăr (Eliza, n.n.), primar în 1879 şi apoi, mi-
nistru (de Interne, în perioada 21 noiembrie 
1896 – 30 martie 1897 şi 22 noiembrie 1902 
– 12 decembrie 1904; a fost, de asemenea, 
fără întrerupere, începând din 1883 şi până 
în 1906, membru al Parlamentului României, 
n.n.). Familia Frantz Milescu a clădit alături de 
casa lor cu etaj şi o sală de teatru, despărţită de 
casă printr-un gang spaţios. {...}

Avocatul Frantz Milescu era un om uscăţiv, 
cu o mustaţă bogată lăsată în jos la colţurile gu-
rii, iar fruntea lăţită de un început de chelie îi 
fi xa un chip interesant, potrivit fi rii sale taci-
turne.

Din numeroasele călătorii în străinătate, 
adunase în sufl et impresii bogate despre pei-
saje noi, spectaculoase, din viaţa din marile 
oraşe care îl va fi  impresionat de asemenea 
mult, iar toate aceste amintiri îl vor fi  făcut 
poate, ca pe un Dinicu Golescu, să se gândească 
şi la patria şi poporul nostru care îşi aşteptau, 
pe atunci, preţuirea nesosită încă.

Admirând spectacolele strălucitoare ale 
marilor scene din apus, înţelesese desigur, 
foloasele educative ale teatrului, pentru oa-
meni şi societate în general.

Citea mult. Viciul nepedepsit al lecturi-
lor ca şi o suferinţă ascunsă, care îl măcina 
pe nesimţite (poate o boală de plămâni) îl 

făcuseră să se gândească mai mult la oa-
meni şi la setea lor de fericire...

Soarta fusese darnică şi îi îndestulase viaţa 
şi experienţa. Românii lui olteni nu meritau oare 
mai mult decât aveau atunci? Dorea în mod ta-
cit să fi e generos şi modestul Târgu-Jiu de la în-
ceputurile vieţii lui urbane, îi aştepta în mod 
nemărturisit generozitatea.

{...} Ceilalţi boieri localnici îl socoteau un 
original, ba chiar, poate, un maniac...

Milescu însă pierduse din vedere să le ceară 
părerea... Nu a trăit mult. A dispărut ca o umbră...

Clădise un teatru la Târgu-Jiu, pentru că el 
însuşi iubea teatrul şi dorise să se împărtăşească 
din această bucurie, cât mai mulţi oameni.

{...} Numele de „Teatrul Milescu” a devenit o 
tradiţie, în care numele iniţiatorului şi al ctito-
rului s-au prelungit discret în amintirile 
generaţiilor de artişti şi spectatori chiar după 
moartea lui timpurie... Milescu era numele unui 
teatru, în zidurile căruia îşi odihnea un sufl et 
pribeag bucuria artei şi poate, o dragoste 
generoasă de oameni...” 

Spre deosebire de conjudeţenii săi, 
Francisc Milescu a fost ceea ce se poate 
numi un Mecena pentru Târgu-Jiu. Iniţiativa 
construirii Teatrului ce i-a purtat numele 
nu poate fi comparată, în timp şi în 
proporţiile de rigoare, decât cu aceea a 
Arethiei Tătărescu relativă la ridicarea în 
acelaşi oraş, de către Brâncuşi, a grandiosu-
lui ansamblu memorial. 

Theodor Popescu, cel supranumit 
„Maestrul” în lumea artiştilor, este cel de 
activitatea căruia se leagă, aproape sigur, 
înfi inţarea primei trupe profesioniste de 
teatrudin istoria Gorjului.

Puţinele studii despre mişcarea dra-
matică locală nu amintesc mai nimic despre 
el, în afara numelui, a perioadei 1885 şi a 
repertoriului jucat la Târgu-Jiu. Datele bio-
grafi ce ne lipsesc în mare măsură, încercările 
de coroborare a unor informaţii diverse 
neajutându-ne, de pildă, să afl ăm nici anul 
corect al naşterii, nici locul unde s-a produs 
aceasta ori studiile incipiente efectuate de 
actor. 

În istoriile diferitelor teatre din ţară se 
menţionează în perioadă atât un Teodor, cât 
şi un Th eodor Popescu. Din comparaţiile 
făcute la nivel de componenţe de trupe, de 
repertoriu, instituţii, turnee, stagiuni pe ani 
etc., putem trage, totuşi, concluzia că este 
vorba de una şi aceeaşi persoană, mai mult, 
că acest T(h)eodor Popescu este cel căruia 
Târgu-Jiul îi datorează deschiderea întâiei 
ferestre spre mişcarea teatrală profesionistă. 

Cât priveşte anul în care acesta vede pen-
tru prima oară lumina zilei, el este dat aici cu 
aproximare, pornind de la faptul că în stagiu-
nea 1912 – 1913 Teodor Popescu „vechi artist 
lirico-dramatic” – aşa cum se menţionează 
într-un afi ş de epocă – şi-a sărbătorit „50 de 
ani de carieră teatrală” jucând în Bucureşti 
una dintre marile reuşite actoriceşti ale vieţii 
sale – piesa „Moartea civilă.”

Făcând operaţiunile de cuviinţă, ar 
rezulta că pe la 1863 îşi începe îndelunga-
ta-i trudă artistică. După cutumă, debutul 
în teatru la acea vreme se făcea la o vârstă 
fragedă: 15 – 16, rar 17 ani împliniţi, ceea 
ce, cu necesarele corecturi, ar da ca an al 
naşterii 1846.

În orice caz, în mai 1864, trupa de turneu 
„Dragulici et comp.” din Bucureşti (constituită 
ad-hoc din Maria Constantinescu- Blonda, 
Frosa Sarandi, Carolina Macsim, I. 
Romanescu, M. Petrescu, Gh. Alexandrescu 
II şi alţii) cuprinde printre actorii care obţin 
dreptul de reprezentaţie în mai toate orăşelele 
mai răsărite „de dincoace şi de dincolo de 
Milcov” şi pe Teodor Popescu. 

Cariera îl preocupă de timpuriu, astfel 
încât, un an mai târziu, împreună cu Gh. 
Alexandrescu solicită autorităţilor compe-
tente din Bucureşti aprobarea pentru 
susţinerea unui spectacol în benefi ciu, cu 
scopul de „a strânge ceva mijloace şi a pu-
tea să studieze muzica în Italia” (Ioan 
Massoff , Teatrul românesc, vol. II, Editura 
pentru Literatură, Bucureşti, 1969, pg. 249). 
Lucrurile s-au întâmplat cum se cuvine, 
pentru că, la pagina 539 a Teatrului la ro-
mâni, D. Ollănescu specifi că faptul că, în 
iunie 1869, la Teatrul cel Mare din Bucureşti 
„... Teodor Popescu, tenor, trimis la Milano cu 
spezele Domnitorului (Al. I. Cuza?! Carol I?! n.
n.), ca să înveţe muzica, debuta cu succes în 
Belisario.” 

Între timp, aidoma tuturor celor din 
generaţia sa, migrează de la o trupă la alta 
sau de la un teatru la altul. Astfel, în stagiu-
nea 1869 – 1870 îl afl ăm făcând parte din 
Asociaţia dramatică a lui Ştefan Vellescu, 
printre spectacolele jucate amintind 
Bastardul de A. Touronde, Ministromania de 
Scribe şi Bayard şi Bărbatul pleşuv de Emile 
Augier. La una din apariţiile bucureştene 
cântă „Fata de la Cozia” după Bolintineanu, 
pe muzică de Flechtenmacher. 

În 7 noiembrie 1871, alături de Vellescu, 
Ioan Gestian, Ion Christescu, Maria 
Constantinescu-Blonda, Maria Flechtenmacher 

şi Eufrosina Popescu, este nominalizat drept 
component al „Artiştilor asociaţi” ai lui Matei 
Millo, evoluând la „Bossel” într-o serie de 
reprezentaţii dintre care unele vor fi  reluate 
mai târziu şi la Târgu-Jiu: Căsătoria lui Figaro 
de Beaumarchais, Parizienii de Th . Barriere, O 
glumă serioasă de Ştefan Vellescu, O răzbunare 
de G. Marian, Haimanalele de Alecsandri, 
Barbu Lăutaru, Bastardul etc. La sfârşit de sta-
giune trupa se destramă iar Th eodor Popescu 
nu mai este consemnat în vreo trupă cunoscută 
din Bucureşti, Iaşi ori Craiova, intrând în-
tr-unul din acele misterioase conuri de umbră 
ce i-au însoţit cariera. 

Merită menţionat faptul că urmare 
calităţilor de muzician-actor, i se propune 
a face parte din Teatrul Român de operete, 
ce se preconiza a fi înfiinţat în 1874. 
Iniţiativa rămâne fără fi nalitate.
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În 1875 dă ajutor aceluiaşi Millo, care îşi 
organizează spectacole „în benefi ciu”, mai 
întâi la „Bossel” în 9 octombrie, mai apoi la 
Teatrul- Circ, în 30 noiembrie, la ultimul 
aducându-şi contribuţia şi actorul Costache 
Dimitriade. 

La 2 mai 1876, prin grădinile de vară ale 
Bucureştiului, Th eodor Popescu este printre 
protagoniştii noii mode de spectacol, cel 
mixt. Astfel, trupa e compusă din gimnastul 
şi dansatorul G. Moceanu, violonistul 
Wiest, cântăreţul Th. Popescu şi actorii 
Ştefan Iulian şi Th . Marinescu.

Temperament neconformist, rămas fără 
angajament după închiderea Operei Italiene, 
în acelaşi an va organiza în sala „Ateneului” 
din capitală o serie de reprezentaţii la care 
îşi dau concursul soţia şi cumnatele sale, 
surorile Clotilda şi Eugenia Ademollo.

La 31 august 1876 îl afl ăm la Naţionalul 
bucureştean, unde obţine un mare succes 
în „Banii, gloria şi amorul” în traducerea lui 
Eugeniu Carada.

Alte informaţii ne parvin din septem-
brie 1877 (când, împreună cu Ştefan Iulian, 
Moceanu, I. D. Ionescu şi Raluca Stavrescu, 
participă la Teatrul-Circ la un spectacol de 
binefacere în folosul spitalelor şi al răniţilor 
din războiul de independenţă) şi 1882 
(când, la grădina Orfeu, dă un spectacol în 
benefi ciu propriu ajutat de Adelina, Eugenia 
Ademollo şi Clotilda Calfoglu).

Urmează altă pauză de activitate 
consemnată, până în 1885, ceea ce, acum, 
ne îndreptăţeşte să afi rmăm că se afl a la 
Târgu-Jiu. În anul cu pricina va realiza la 
grădina „Dacia” din Bucureşti o mare cre-
aţie în „Othello” de Shakespeare.

În acelaşi an, Maria Th eodorini, la în-
demnul fi icei sale Elena, înjgheabă o trupă 
cu Th eodor Popescu, Ion Tănăsescu, Ion 
Fărcăşanu, N. Petreanu, N. I. Popescu, N. 
A. Bogdan, Adelina Popescu şi surorile 
acesteia – Eugenia Marinescu, Clotilda 
Calfoglu şi Olga Ademollo. Stagiunea 
craioveană (februarie 1886) îl va găsi ju-
când în drama Kean de Al. Dumas, alături 
de Maria Th eodorini. Alte succese a obţinut 
în Doi călăi de Eugene Nus (dramă tradusă 
de Eugenia Marinescu), Vrăjitoarea sau cri-
ma unui soţ şi Moştenitorii crimei de G. T. 
Buzoianu, profesor în localitate. Sala mai 
mereu goală va crea mari probleme şi aces-
tei trupe. 

Astfel, stagiunea 1886 – 1887 îl va obli-
ga pe Th eodor Popescu să facă un fel de 
navetă între Craiova (unde evoluează în 
Orfanul din Dorna, Păunaşul codrilor- feerie 
naţională de I. H. Rădulescu şi Alexandru 
Renea de Tradem) şi Iaşi. Comentând pe-
rioada cu pricina, când Teatrul Naţional din 
Iaşi căuta să-şi întărească ansamblul de ac-
tori prin cooptarea unor personalităţi artis-
tice din Munteania, Ioan Massoff  (Teatrul 
românesc, volumul VII, Editura Minerva, 
1978, pg. 495), referindu-se la unul dintre 
noii angajaţi, notează: „Th eodor Popescu – 
un tip pitoresc, fost cântăreţ de operă, tre-
cut la <<dramă>>, un inadaptabil care o 
viaţă a fost nevoit să cutreiere provincia cu 
numeroasa-i familie, printre care băiatul 
Achille, care va deveni unul dintre marii 
noştri actori, şi soţia sa Adelina (născută 
Ademollo).”

La Iaşi, în 30 octombrie 1886, va debuta 
în Kean de Al. Dumas; vor urma apariţiile 
din Memoriile dracului de Etienne Arago şi 
Vocea sângelui de A. d’Ennery. 

În aceeaşi stagiune va mai juca în două 
melodrame celebre în vreme: Peticarul din 
Paris de Felix Pyat (cu P. S. Alexandrescu- 
soţul Frosei Sarandi şi unchiul Miei 
Th eodorescu, Aglae Th eodorescu, Maria 
Constantinescu-Blonda şi Costică Ionescu) 
şi Veneţiana sau Călăul secret de Anicet 
Bourgeois, alături de cumnata sa Clotilda 
Calfoglu.

Ultimul spectacol al anului va fi  în 4 de-
cembrie, Când Th eodor, împovărat de o 
grea familei, va juca un „benefi ciu” cu pie-
sa lui de căpătâi – Othello, rolul maurului 
rezervându-l pentru sine iar Desdemona 
fi ind Adelina. Presa ieşeană vorbeşte despre 
un „Othello furios, infl uenţat de felul de joc 
al marilor actori italieni naturalişti.” Un 
amănunt picant îl reprezintă faptul că so-
cietarii ieşeni au cerut direcţiunii teatrului 
să-i interzică lui Th eodor Popescu apariţia 
în „Othello”, considerând-o ca lipsă de mo-
destie, întrucât rolul fusese cel în care 
excelaseră un Rossi sau Salvini. La rându-i, 
împricinatul le contestă dreptul de a se 
amesteca în „benefi ciile” lui, amintind şi 
faptul că la Bucureşti sau Craiova nimeni 
nu l-a acuzat de lipsă de modestie. 

Urmează cea de a treia perioadă de 
dispariţie din peisajul teatral al marilor 
oraşe (1886 – 1890), dar documentele lo-
cale îl prezintă ca evoluând la Târgu-Jiu.

Stagiunea 1890 – 1891 îl găseşte la 
Craiova, evoluând alături de Clotilda, N. 
Petreanu, Eugenia Procopiu şi Al. Bobescu 
în Fântâna Blanduziei. Tot aici se afl ă şi la 
18 octombrie 1892, când se dă premiera cu 
opereta Frumoasa Elenă de Off enbach, par-
tea comică fi ind susţinută de consacratul 
trio Ion Tănăsescu, Ion Anestin şi Th eodor 
Popescu.

Din ce în ce mai apăsat de grijile fami-
liale, va continua cu „benefi ciile”, în 1895, la 
grădina „Dacia”, încercând fără succes să 
prezinte melodrama „Statuia de carne”. 
Urmează altă pauză, până în 1904, în vară 
fi ind component al trupei lui Al. P. Marinescu 
(cumnat, căsătorit cu Eugenia), printre co-
legi afl ându-se şi fi ul său, Achille.

În volumul III al istoriei sale, referin-
du-se la iarna grea a lui 1907, Ioan Massoff  

menţionează: „ {..} doar actori rătăcitori ca 
Th eodor Popescu şi S. Bosianu, ca să-şi 
tragă zilele, au organizat primul la „Dacia” 
{...} benefi cii cu Moartea civilă...” (pg. 185)

Peste alte zeci de pagini, acelaşi, vorbind 
despre soarta formaţiilor nesubvenţionate 
din Bucureşti în stagiunea 1907 – 1908, 
notează cu amărâciune: „Bătrânul Th eodor 
Popescu, al cărui fi u Achille se remarcase 
în ultimul timp ca un talent excepţional, a 
încercat să-şi dea câteva benefi cii cu vechiul 
său <<cal de bătaie>> Othello.” (pg. 266)

Ultima ştire o avem din stagiunea 1912 
– 1913, când Th eodor Popescu „vechi artist 
lirico-dramatic” îşi sărbătoreşte „50 ani de 
carieră teatrală” jucând aceeaşi Moarte civilă, 
titlu parcă predestinat pentru ultimii ani de 
viaţă ai artistului.  Teodor Popescu a fost ceea 
ce se poate numi un boem, un actor rătăcitor 
adică, un artist care alternează mari creaţii 
precum aceea din „Othello”, în 1885, interpre-
tate în teatre mai mult sau mai puţin 
subvenţionate (cu activitate permanentă şi 
contracte ferme pentru actori), cu partituri de 
mai mică rezistenţă în aşa numitele trupe „de 
vară”, cu care evolua prin grădinile-restaurant 
bucureştene ori pleca în turnee obositoare la 
sfârşitul stagiunilor ofi ciale în calitate de actor 
dar şi de (co)director.

Absenţa îndelungată din capitală, dar şi 
o serie de documente din epocă, ne convin-

ge că Teodor Popescu a fost, în principal, 
unul dintre cei mai cunoscuţi actori 
ambulanţi ai vremii şi un conducător 
obişnuit de trupe ad-hoc, asemenea lui Fany 
Tardini – Al. Vlădicescu şi Al. B. 
Leonescu-Vampiru. În aceste două ipostaze, 
se va fi  afl at deseori la Târgu-Jiu, care, mai 
ales după 1875, va deveni unul dintre locu-
rile preferate de popas dar şi de plecare în 
turnee spre alte localităţi.

Cine a fost cu adevărat Th eodor Popescu 
şi ce a reprezentat el pentru evoluţia 
mişcării teatrale din Târgu-Jiu?

Coroborând etapele în care s-a afl at an-
gajat cu contract ferm la vreunul din Teatrele 
cele Mari (viitoarele Teatre Naţionale) din 
Bucureşti, Iaşi, Craiova, cu acelea ale 
evoluţiilor în spectacole „în benefi ciu” date 
în aceleaşi oraşe şi cu pauzele de angajamen-
te ferme, când dispare pur şi simplu din no-
menclatorul stagiunilor marilor instituţii 
teatrale din ţară, putem afi rma cu destul te-
mei că Th eodor Popescu şi-a desfăşurat o 
bună parte a carierei la Târgu-Jiu.

Pentru a nu se creea nedorite confuzii 
– întrucât actorul apare în aceeaşi stagiune 
în două sau mai multe oraşe (inclusiv la 
Târgu-Jiu), facem menţiunea că în perioadă 
accepţiunea termenului stagiune era diferită 
de aceea dată astăzi.

Dacă pentru noi stagiunea înseamnă in-
tervalul cuprins între octombrie curent şi 
iunie viitor, circa 9 luni adică, pentru spec-
tatorii celei de a doua jumătăţi a veacului al 
XIX-lea aceasta cuprindea alte limite tem-
porale. Astfel, pentru actorii cu contract 
ferm la un teatru subvenţionat dintr-un oraş 
mare al ţării (către care tindeau toţi acei 
care-şi făcuseră profesiune şi ideal al vieţii 
din arta dramatică), stagiunea dura cel mult 
5 luni – din octombrie/ noiembrie până în 
martie/ aprilie următor. Din primăvară şi 
până toamna târziu, în funcţie de împrejurări 
(valoare intrinsecă, nivel de relaţii stabilite 
cu colegi, antreprenori sau proprietari de 
săli, autorităţi publice etc.), actorii se grupau 
în trupe alcătuite ad-hoc şi fi e evoluau în 
grădinile- restaurant din oraşele mai impor-
tante ale ţării (în stagiuni de vară sau „în 
benefi ciul” propriu), fi e plecau în turnee de 
luni de zile, în care străbăteau de la un capăt 
la altul provinciile ţării. Pentru ei – şi vor-
bim aici de actori precum Mihail Pascaly, 
Matei Millo, Theodorini, Dimitriade, 
Aristizza Romanescu, Grigore Manolescu, 
Nottara ş.a. -, aceste turnee reprezentau sin-
gurul mod de completare a veniturilor, 
îndeobşte mici, obţinute în urma contracte-
lor semnate cu diverşi directori de teatre.

Pentru cei care fi e nu obţineau angajarea 
la una din instituţiile subvenţionate, fi e nu 
doreau să-şi vadă îngrădită libertatea de 
mişcate, aşa numiţii actori itineranţi, 
rătăcitori, situaţia se prezenta oarecum di-
ferit: ei nu aveau niciodată un venit fi x, care 
să le asigure minimum de existenţă 
cotidiană. Urmare, din primăvară până în 
toamnă se afl au în permanenţă pe drumuri, 
jucând în localităţi cât de cât răsărite (care 
aveau cel puţin un han cu o curte mai 
acătări ori în care vieţuia vreun bogătaş mai 
bizar, ce le oferea chiar câteva camereîn care 
să se adăpostească noaptea sau de intempe-
rii), trăindu-şi viaţa de azi pe mâine şi 
afl ându-se totalmente în mâinile hazardu-
lui. Odată cu începerea anotimpului frigu-
ros (noiembrie/ decembrie – ianuarie/ fe-
bruarie) se aciuau în vreun orăşel mai 
însemnat – gen Turnu- Măgurele, Vaslui, 
Caracal, Târgu-Jiu, Turnu- Severin etc. -, 
unde proprietarii sau antreprenorii sălilor 
erau mai generoşi ori mai dornici să-şi 
amortizeze investiţia făcută într-o baracă 
sau clădire, înfiinţau rapid o Societate 
dramatică botezată pompos „Teatrul Român 
din...” sau „Teatrul Naţional din...”, gâdilând 
astfel şi amorul propriu al ofi cialităţilor şi 
pe cel al publicului local, care deveneau 
peste noapte „protectori ai Artelor”, luau în 
antrepriză sala sau hala de spectacole şi ce-
reau imediat subvenţii de la „budget” (dând 
exemplul altor „metropole” de 3-4 mii de 
locuitori care făceau la fel), asigurându-şi, 
pe cât era posibil, o iarnă ceva mai liniştită. 
Menţionăm că printre aceşti actori 
ambulanţi se afl au şi artişti lirici sau drama-
tici de incontestabilă valoare, precum acest 
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Popescu Th eodor (cu studii în Italia, fost 
bariton la Opera Italiană din Bucureşti), 
soţia sa Adelina şi surorile acesteia – 
Clotilda, Eugenia şi Olga (de asemenea cu 
studii clasice în Apus) sau Achille, fi ul lui 
Th eodor, considerat în epocă superior lui 
N. Leonard – cel supranumit „prinţul ope-
retei româneşti.

Fenomenul este binecunoscut la 
Târgu-Jiu. Stelian Sterescu, în studiul me-
morialistic „Teatrul Milescu din Târgu-Jiu...” 
(Gorjul literar, nr. 1/ 1969), la pagina 139 
notează:

„În trecut, veneau trupe de artişti care popo-
seau câte o lună, două, primind şi camere de 
găzduire de la proprietar în spaţiosul său imobil.” 

Având drept punct de plecare nevoi 
strict materiale, de supravieţuire a lor şi a 
familiilor de obicei numeroase, această 
veritabilă roire de actori şi trupe a constituit 
însă, în esenţă, un proces absolutamente 
pozitiv pentru cultura românească. Datorită 
lor, zone întregi din ţară – altminteri lipsite 
în quasitotalitate de contacte culturale şi nu 
numai cu lumea civilizată – se trezeau brusc 
la viaţă şi începeau să participe la schimbul 
de valori culturale, aliniindu-se cu alte cu-
vinte spiritului înnoitor al veacului care pe 
ei îi găsise vegetând impasibili.

Din acest punct de vedere, trupele itine-
rante au avut multiplu rol: de liant între for-
mule culturale diverse, de socializare a unor 
comunităţi constituite mai degrabă geogra-
fi c şi fi zic decât spiritual, de modernizare a 
structurilor societăţii civile, rămasă secole 
de-a rândul îngropată într-o păguboasă le-
nevie de tip oriental. 

Despe Târgu-Jiu, acelaşi Stelian Sterescu 
menţionează: „ Din judeţ, veneau cu trăsurile 
şi alte familii de moşieri, care erau găzduiţi de 
asemenea în numeroasele camere ale soţilor 
Milescu şi viaţa de petreceri, de jocuri de noroc 
şi etalări de toalete dura cât ţinea stagiunea de 
spectacole, fi reşte cu repertoriu variat.” 

Acest adevărat prozelitism cultural, acest 
misionariat sau apostolat în numele unei 
idei care nu producea, iată, imediate efecte 
materiale, a condus nu numai la moderni-
zarea structurilor sociale sau economice de 
care vorbeam mai sus ci şi la acelea ale psi-
hologiei individuale şi colective. Astfel, oa-
menii simpli, spectatorii comuni, privind 
comédiile sau melodramele de pe scenă au 
început să-şi descopere viaţa sentimentală 
pe care cutume prost înţelese şi aplicate o 
zăvorâseră în adâncul sufl etului sub numele 
de pudoare, de interdicţie a manifestării pu-
blice a ei. Pentru că acasă nu puteau vărsa 
lacrimi pentru iubirea pierdută, nu se pu-
teau revolta împotriva unui tată ori soţ/ 
soţie arhidictatoriali, nu puteau lua partea 
unei fecioare ori femei/ bărbat cu pirostriile 
puse, care-şi părăsea familia pentru 
iubitul(a) visat(ă), au făcut toate aceste lu-
cruri „la teatru”. Este vorba aici de un trans-
fer de personalitate pe care numai arta îl 
posedă şi dăruieşte integral omului.

Dar iată cum prezintă acelaşi ilustru cro-
nicar al Târgu-Jiului – un fel de Ionel 
Teodoreanu de pe Jiu, cu nimic inferior prea 
titratului în epocă scriitor, ba dimpotrivă, 
am zice – atmosfera acelor vremuri:

„Uneori păreau prea stridente şi tot mai sin-
gulare toaletele celor bogaţi, în timp ce, ti mid, în 
înserarea străzilor cu oameni puţini, răzbătea din 
dosul geamurilor cu perdeluţe albe ale unui res-
taurant stingher, o melodie duioasă, căutătoare 
de omenesc simplu, a unei romanţe noi:

«Iubitul meu nu este prinţ,
El n-are grijă, nici dorinţi,
Şi nici palate...»
Numai la Teatrul Milescu, sufl etul omului 

modest şi de pe stradă, cei puţini care puteau să 
ajungă înăuntru, acolo, lumea cu iluzii a acto-
rilor cu costume colorate şi luminate de becurile 
rampei, crea un miraj şi răscolea pasiuni, care 
aveau un ecou grav asupra gândurilor fugărite 

de griji şi uneori, de nesiguranţe... Scena aceea 
fermecată, cu dialogul fardurilor şi al cântecelor 
pudrate de idealuri şi dureri omeneşti, era dorită 
pentru o izbucnire de râs, pentru o viziune 
eroică, sau pentru prăbuşire sufletească, 
răsplătită, printre lacrimi discrete, cu aplauze 
generoase... Iar galeria şi „stalul doi” ştiau să 
aplaude frenetic şi fascinate...

A doua zi, spectacolul era repovestit legen-
dar, la un popas pe stradă, pe o bancă în parcul 
oraşului sau între o cafeluţă şi o ţigară, la cafe-
nea... Poate că şi cei mari îl discutau la un prâ-
nz îndestulat, dar împletind spectacolul cu 
intrigări găunoase despre toalete poleite cu 
extravaganţe...” (pg. 144 şi urm.)

În acelaşi timp, protipendada, notabili-
tăţile, au descoperit marele folos pe care îl 
puteau trage din frecventarea spectacolului 
dramatic: acela că teatrul este creator şi 
promotor de imagine publică gratuită. 
Drept care, într-o primă fază, l-au încurajat 
şi admis ca fi ind necesar, l-au sprijinit prin 
activităţi de mecenat ori prin subvenţii de 
la bugetele locale controlate de ei, l-au aju-
tat să reziste şi să se dezvolte chiar. Că 
aceleaşi structuri administrative l-au lăsat 
în părăsire mai târziu, când teatrul a deve-
nit tribună a libertăţii de exprimare, este o 
altă poveste.

Acest tip de stagiune de iarnă şi acest 
mod de subvenţionare locală sunt comune 
şi Sălii Milescu, şi Th eatrului Român din 
Târgu-Jiu.

În privinţa conducătorului trupei, tre-
buie subliniat încă odată aportul lui 
Th eodor Popescu – comparabil doar cu ace-
la al lui Stanciovici- Brănişteanu şi Francisc 
Milescu – la civilizarea şi modernizarea 
prin cultură a capitalei judeţului. Pe nedrept 
– şi datorită, în primul rând, necunoaşterii 
activităţii sale -, Th eodor Popescu a fost 
ignorat în totalitate atât de istoriografi a 
locală cât şi de instituţiile culturale ale zo-
nei. Atunci când se vorbeşte însă despre 
excelenţa generaţiei de la 1890, cea care, din 
punct de vedere cultural, a ridicat Târgu-Jiul 
şi pe gorjeni la nivelul secolului în care 
trăiau, numele lui Th eodor Popescu trebuie 
trecut în aceeaşi Carte de onoare a 
luminătorilor.

*
Pentru a avea o imagine cât mai lim-

pede asupra importanţei deosebite pe care 
Teatrul Milescu a avut-o în dinamica 
mişcării teatrale din Gorj şi Târgu-Jiu, tre-
buie să acceptăm dintr-un început ca 
adevărate următoarele ipoteze:

a) construcţia localului Milescu a fost 
contemporană cu înfi inţarea şi funcţionarea 
unei trupe profesioniste (posibil chiar 
„Teatrul Român” din Târgu-Jiu);

b) data construcţiei imobilului este ori-
cum anterioară aceleia avansate de Octavian 
Un gureanu/ Ion Sanda (“Luminile scenei”, 
Târgu-Jiu, 1980) – „pe la 1888” -şi chiar a 
aceleia ac cep tate ca sigură de Vasile Cărăbiş 
în „Istoria Gorjului” – „1885”. Dacă ultimul 
a luat ca dată de referinţă a construcţiei 
clădirii anul în care crede că debutează pri-
ma trupă pro fe sionistă de teatru, primii au 
considerat sufi ciente amintirile lui Stelian 
Sterescu (Teatrul Milescu din Târgu-Jiu şi câ-
teva umbre din povestea vieţii lui..., Gorjul 
literar, I, Casa creaţiei populare, Târgu-Jiu, 
1969, ediţie îngrijită de Titu Rădoi), care, 
în baza unor tra diţii orale, menţionează: 
„Lângă imobilul Mileştilor, s-a clădit mai târziu, 
pe strada Unirii, prin 1894 – 1895, spitalul 
judeţean (azi spitalul vechi) deci, Teatrul Milescu 
este clădit cu mai mulţi ani înainte de 1894, pro-
babil prin 1888, 1889, confruntând unele tradiţii 
orale.” (pg. 136)

c) Teatrul Milescu nu a fost o instituţie 
în accepţiunea de astăzi a termenului, adică 
un aşezământ care dispunea de propria sa 
trupă de teatru (precum cele din Bucureşti, 
Iaşi, Craiova etc.), ci o sală de spectacole 

pusă temporar la dispoziţia unor companii 
teatrale locale – de amatori ori profesio-
niste – sau venite în turneu; urmare, nu pri-
mea nici un fel de subvenţii din partea 
autorităţilor administrative ale vremii;

d) Societatea Dramatică „Teatrul Român 
din Târgu-Jiu”, ”Teatrul Român din 
Târgu-Jiu” al lui Teodor Popescu, ca de alt-
fel şi alte trupe – companiile de turneu din 
a doua jumătate a veacului al XIX-lea şi 
până la acelea ale lui A. Vlădicescu, D. 
Teodorescu, Octavian Valeşteanu, B. 
Leonescu, Olăreanu de la sfârşitul aceluiaşi 
secol – care, nu de puţine ori, rămâneau o 
lună sau două în oraş, nu reprezentau per-
sonal artistic angajat al Teatrului Milescu, 
ci entităţi teatrale independente care, în 
baza unor sume modice, închiriau pentru 
reprezentaţii sala mai sus menţionată;

e) cele două organisme culturale: 
Societatea Dramatică din Târgu-Jiu – indi-
ferent de numele purtat mai devreme sau 
mai târziu – şi Teatrul Milescu au funcţionat 
concomitent şi în acelaşi spaţiu cel puţin în 
perioada 1875 – 1900, an de la care trupa 
profesionistă dispare practic din nomencla-
torul mişcării teatrale locale şi regionale.

Avansam anterior ipoteza că în Târgu-Jiu 
a existat încă de pe la 1875 – sau, oricum, 
înainte de 1880 – o sală cu utilităţi mini-
male capabilă a oferi suportul tehnic nece-
sar producţiilor teatrale ale trupelor locale 
ori ale celor afl ate pentru câtva timp în tur-
neu în oraş, sală care a fost cunoscută ulte-
rior drept Teatrul Milescu.

Iată argumentele noastre în acest sens:
1) În „Luminile scenei” de Octavian 

Ungureanu şi Ion Sanda, ca şi în Pliantul 
din 1984 al Comitetului Judeţean de Cultură 
Gorj (1984) se menţionează că, la 1874, tru-
pa lui Ştefan Iulian (din care făcea parte şi 
Nottara) susţine un spectacol la Târgu-Jiu. 
Aceeaşi va prezenta la 1879 „O noapte 
furtunoasă” de I.L.Caragiale. 

Prezenţa lui Constantin Nottara 
(1859-1935) ca actor, în 1874, nu trebuie să 
surprindă în ciuda faptului că acesta avea la 
acea dată doar 15 ani. În epocă, viitorii ac-
tori îşi făceau ucenicia pe scenă de la o 
vărstă cât se poate de fragedă. În ceea ce 
priveşte trupa care face deplasarea în 1879 
nominalizările cele mai pertinente sunt 
făcute chiar de unul dintre participanţi – 
Aristizza Romanescu:

“În vacanţă (vara lui 1879, după încheierea 
stagiunii 1878 – 1879, n.n.), Iulian, Mateescu, 
Hagiescu, Petreanu, Am. Welner, Tudora 
Pătraşcu şi A. Andronescu (sufl eur) formează 
trupă. Plec cu ei în „tournee”. Jucăm la 
T.-Măgurele, în T.-Jiu şi în Severin, ”Noaptea 
furtunoasă” şi comedii într’un act. La Severin, 
d. Maiorescu, vine să asiste la reprezentaţie şi, 
spre a respunde fl uerelor publicului, dă un ban-
chet în onoarea autorului.” (Aristizza 
Romanescu, 30 DE ANI/ Amintiri, Bucureşti, 
Editura Librăriei Socecu & Co., 1904)

Turneul este notat cam în aceiaşi ter-
meni şi de Ioan Masoff  (Teatrul românesc, 
vol. III, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 
1969, pg. 74), cu amendamentul că acesta 
menţionează doar pe Iulian, Constantin 
Nottara, Mateescu şi Amelia Welner, nici-
decum pe Aristizza Romanescu. Aceasta, la 
rândul său, nu-l trece pe Nottara printre 
participanţi. Întrucât ambele surse vorbesc 
de acelaşi turneu, de aceeaşi piesă, de 
aceleaşi localităţi şi aceeaşi primire la 
Turnu-Severin, absenţa numelui unuia sau 
altuia dintre actori nu înseamnă nimic alt-
ceva decât inerente farse ale memoriei. 

În Târgu-Jiul acelor ani, în afara 
Palatului Administrativ al oraşului (vechea 
Prefectură, actual sediu al Muzeului 
Judeţean „Al. Ştefulescu”), construit în 1875 
şi ale cărui spaţii ar fi  putut oferi posibilita-
tea vizionării unor spectacole de gen – 
variantă neconfi rmată de vreun document 

al vremii, nici un alt imobil nu era pretabil 
unor montări teatrale mai sofi sticate.

Or, pentru a se putea reprezenta cât de 
cât onorabil o piesă precum „O noapte 
furtunoasă” (scrisă de un dramaturg care 
nu a făcut niciodată concesii de la normele 
artei dramatice), o piesă care, aşadar, pre-
supunea o anumită autonomie de joc a ac-
torilor, schimbări de decor nu puţine – deci, 
inevitabil, un simulacru de mecanică de gen 
– şi o mişcare scenică neîncorsetată de 
limitări spaţiale (intrări, ieşiri etc.), era 
necesară o sală care să posede măcar câteva 
din asemenea obligatorii facilităţi tehnice. 
Această sală putea foarte bine fi Sala 
Milescu. Specificăm- Sala, nu Teatrul 
Milescu în forma lui arhitecturală şi 
funcţională defi nitivă. La 1869, Francisc 
Milescu se afla în Târgu-Jiu, fiind deja 
Preşedinte al Tribunalului Gorj, poziţie 
socială care impunea deţinerea unei case 
propri, fi e moştenită, fi e – cazul nostru – 
proaspăt construită, fapt cât se poate de rea-
lizabil până în 1875.

2) În Raportul nr. 273/ 14 decembrie 
1940, adresat de Serviciul Tehnic al 
Primăriei conducerii acesteia (şi înregistrat 
cu nr. 9922, aceeaşi dată), se specifi că:

“Clădirea teatrului Comunal din 
Târgu-Jiu, dobândit de Primărie prin 
cumpărare în anul 1928, este o construcţie 
veche de peste 80 ani.”

Informaţia coboară existenţa imobilului 
înspre anul 1860 dar ea trebuie tratată cu 
indulgenţă chiar dacă este raportul tehnic 
al unui serviciu de specialitate îndeobşte 
bazat pe documente sigure.

3) În sinteza „Arhivele Statului. Judeţul 
Gorj. Îndrumător arhivistic”, Târgu-Jiu, 
1994, eminentul cercetător Dan Neguleasa 
notează la pagina 327 următoarele:

“Datând de pe la mijlocul secolului trecut 
(al XIX-lea, n.n.), această clădire a adăpostit ani 
în şir  sala Teatrului Milescu  apoi 
Cinematograful Capitol.” Şi această formulă 
trebuie luată în calcul la adevărata ei valoa-
re, o sintagmă precum „de pe la mijlocul 
secolului”, oricâtă aproximare ar presupune, 
nu poate depăşi 20-25 ani plus-minus faţă 
de anul 50 al fi ecărui veac, ceea ce ne-ar 
duce tot spre anul 1875.

Datele din cele două documente se 
completează astfel fără nici un dubiu.

Sigur, istoricul de profesie nu umblă cu 
aproximări şi nu dă verdicte decât în baza 
unor dovezi irefutabile, şi asta după consul-
tarea şi compararea mai multor surse care 
fac referire la eveniment.

Spre deosebire de el, repetăm, noi nu 
suntem sclavii istoriei, drept urmare ne per-
mitem a avansa ipoteze şi a visa în fi ecare 
clipă descoperirea adevăratei şi unicei 
Atlantide.

4) Revenind la alegaţia lui Octavian 
Ungureanu din sinteza Luminile scenei, con-
form căreia Teatrul Milescu ar fi  fost al cin-
cilea din ţară (Regat, n.n.) la acea dată (după 
Bucureşti, Iaşi, Craiova şi Botoşani – afi rmă 
autorii, luând ca punct de plecare rememo-
rările din 1969 ale lui Stelian Sterescu, greşit 
însă, pentru că ilustrul dascăl vorbeşte, co-
rect, de Teatrul Pastia din Focşani şi nu de 
Botoşani, n.n.), informaţie preluată pentru 
anul 1885 şi de Vasile Cărăbiş într-un articol 
despre teatrul în Gorj -, în urma comparării 
anilor de apariţie a diverselor teatre româ-
neşti suntem în situaţia de a afi rma că ordi-
nea apariţiei celor mai importante săli de 
teatru din Regat este Bucureşti, Iaşi, Craiova, 
Focşani, Târgu-Jiu.

Aceeaşi situaţie comparativă ne duce la 
concluzia că, pentru a fi reală datarea 
Teatrului Milescu ca fi ind al cincelea din 
ţară, clădirea trebuia să fi e ridicată în preaj-
ma deceniului şapte al secolului al 
XIX-lea.

În atare circumstanţe, este mai mult de-
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cât probabil ca, în 1869, pe când era 
Preşedinte al Tribunalului Gorj, Francisc 
Milescu să fi  început construcţia pe propri-
etatea sa a unui imobil pentru uzul specta-
colelor, fi nalizat după 4-5 ani şi care, prin 
1874 – 1875, va deveni sala Milescu.

5) În Adresa nr. 2141 a Primăriei Urbei 
Târgu-Jiului datată 7 octombrie 1875 (lună 
în care, prin tradiţie, se deschid stagiunile 
de spectacole), se specifi că:

„Domnule Epitropu
Dela representaţiunea dată de către Dl. 

Director al Teatrului în benefi ciul Bisericei ce 
administraţi adunându-se lei trei sute treizeci şi 
unul bani 50, subscrisu vii trimit D-voastră cu 
aceasta spre ai întrebuinţa în cheltuielile Bisericei 
de primirea cărora să ne răspundeţi.

Primar,
D/lui Epitrop al Bisericii Sf. Constantin şi 

Elena din oraşi” (Arhivele Statului, fi liala 
Gorj, Fond Primăria oraşului Târgu-Jiu, do-
sar nr. 5/ 1882, fi la 63)

La fi la 81 a aceluiaşi dosar, în Tabelul 
sumelor adunate şi cheltuite pentru 
construirea bisericii Sf. Constantin şi Elena 
(târnosită la 14 decembrie 1875), la poziţia 
175 găsim notată sursa donaţiei:

„Adresa 2141/ 7 octombrie 1875 off erită de 
Direcţiunea Teatrului pentru reprezentaţiunea 
dată în Beneficiu Bisericei în ziua de Sf. 
Nicolae – 331,50 lei”.

Informaţia prezintă interes nu numai 
prin aceea că certifi că fără dubii existenţa 
la 1875 a unei trupe profesioniste de teatru, 
ci şi din următoarele considerente:

- un spectacol dat în favoarea unei in-
stituţii publice presupune o anume tradiţie 
de gen a donatorului, care nu poate apărea 
decât urmare a unei activităţi de mai lungă 
durată, realizată într-un perimetru favorabil 
activităţii de bază;

- o astfel de întreprindere, care înseamnă 
renunţarea benevolă la un câştig realizat cu 
greutate (ca titlu informativ, menţionăm că 
suma donată nu este derizorie, aproximativ 
la aceeaşi dată, teatrul din Craiova realiza o 
reţetă zilnică de circa 200 lei, din care aproa-
pe jumătate reprezentau cheltuieli alocate 
chiriei şi altor servicii) presupune şi o doză 
destul de mare de responsabilitate comuni-
tară pe care donatorul nu şi-o poate asuma 
imediat după constituirea formulei produ-
cătoare de benefi cii – trupa de teatru, în ca-
zul nostru, ci doar după un anumit interval 
de timp şi în baza unor sentimente îndea-
juns de puternice pentru localitatea care-l 
găzduieşte; susţinerea spectacolului şi cuan-
tumul sumei ne îndreptăţeşte să afi rmăm, în 
acelaşi timp, că trupa respectivă nu se con-
stituise doar cu gândul realizării unei acţi-
uni de mecenat ci cu acela de a realiza câş-
tiguri şi în benefi ciu propriu, deci derula o 
stagiune de spectacole, atât ante- cât şi 
post-reprezentaţie de binefacere; 

6) Într-un act (jalbă) înregistrat la nr. 
1264/ 15 iunie 1879 (Fond Primăria 
Târgu-Jiu, dosar nr. 25/ 1879 – 1881, fi la 43) 
un grup de locuitori ai mahalalei Albastre 
şi Botorogi se adresează nemulţumiţi pri-
marului Vasile Lascăr la acea dată (al cărui 
mandat se prelungeşte până pe la 1884), 
specifi când:

„Ne informarăm că Onorab. Comitetului 
Permanentulu ar fi  decisu ca soseaua proectată 
în anulu 1875 a se face de la Th eatrului D/lui 
Milescu pre la Biserica Sf. Troiţe prin Botorogi 
{...} con respunzându în soseaua judeţeană...”. 

7) Într-o cerere de despăgubire adresată 
Primăriei la 11 iulie 1879 (Fond Primăria 
Târgu-Jiu, dosar 1/ 1879, fi la 63), un Tudor 
Cârstea menţionează:

„Domnule Primar
La zece ale curentei lunei Iulie din nenorocire 

s’a întâmplat de sa aprinsu nişce case ale 
Domnului Franţi Milescu în acesti oraşi...”. 
Informaţia este completată şi de faptul că, în 
14 iulie, primarul mulţumeşte printr-o scri-

soare protocolară mai multor personalităţi 
ale oraşului, printre care şi lui Starâşin, pen-
tru atitudinea responsabilă manifestată cu 
ocazia producerii sinistrului;

8)În Dosarul nr. 24/ 1879 – 1881 (Fond 
Primăria Târgu-Jiu), în Adresa înregistrată 
cu nr. 1441/ 24 iunie 1880, se specifi că:

„Regimentul Gor-Jiu
Serviciul tresorierului
nr. 529
Domnule Primariu
Cu ocazia împărţireai premiilor care au avut 

loc în localul Milescu închiriat pentru Casarma 
acestui Regiment spârgânduse două Geamuri de 
către Agenţi Dvoastre la facerea Decorurilor, Vă 
rog a lua măsuri spre a se înfi inţa fi ind necesare.

Primiţi Domnule Primariu...”
Comandat al regimetului la acea dată 

era locotenent-colonel Mihail Ivanovici.
9) În sfârşit, în articolul citat mai sus, 

acelaşi Dan Neguleasa – pe baza comparării 
planurilor teatrului şi a restului imobilului 
proprietate a lui Francisc Milescu realizate 
în 1928, 1945 şi 1959 cu planurile oraşului 
din 1877 – vorbeşte despre „perfecta lor 
asemănare (format şi dimensiuni)”. Ceea ce 
presupune că la 1877 (an în care Milescu 
este primar al Târgu-Jiului), ba chiar cu 
destul de mult timp înainte de acest an, lo-
calul avea deja structura în care s-a păstrat 
până la demolare.

Mergând în continuare pe raţiunea 
existenţei concomitente – în virtutea unor 
raporturi de colaborare însă, nicidecum de 
subordonare administrativă sau funcţională 
a uneia faţă de alta – a unei săli şi a unei 
trupe de teatru, concluziile ce se pot trage 
din analiza informaţiilor de mai sus sunt 
următoarele:

a) La 1875, în Târgu-Jiu funcţiona deja o 
trupă de teatru care nu era alcătuită nici din 
şcolari nici din amatori de vârstă medie;

b) Spre deosebire de formaţiile de ama-
tori – care sunt rodul unor iniţiative cultu-
rale entuziaste dar pur ocazionale sau 
conjuncturale, şi a căror logică a înfi inţării 
oscilează între nevoia pătimaşă a animato-
rilor şi actanţilor de a face ceva util în fa-
voarea comunităţii şi între gloria de-o clipă 
dăruită acestora de strălucitoarele lumini 
ale rampei – trupa de la 1875 avea cert sta-
tut profesionist, era adică o structură 
culturală care funcţiona administrativ sub 
conducerea unui „director al Teatrului”, avea 
la dispoziţie un spaţiu – închiriat – protejat 
de intemperii şi prevăzut cu minim mobi-
lier pentru şederea spectatorilor şi cu 

instalaţii pentru iluminat. Sintagma „direc-
tor al Teatrului”, în acest caz, nu trebuie 
înţeleasă în sensul de proprietar al unui 
imobil cu destinaţie teatrală ci de antrepre-
nor pe o anumită perioadă de timp al 
spaţiului respectiv; 

c) O astfel de iniţiativă nu este rezultatul 
unor umori vremelnice, dimpotrivă se 
constituie doar în momentul consolidării şi 
maturizării unor circumstanţe favorizante 
apariţiei, anume:

- există o cerere culturală comunitară 
sufi cient de motivantă şi un public constant, 
educat în spiritul artei dramatice;

- există, dacă nu certitudinea unui profi t 
urmare a serviciilor culturale prestate, cel 
puţin speranţa acoperirii din spectacolele 
vândute a cheltuielilor presupuse de salari-
zarea actorilor şi personalului tehnic-admi-
nistrativ, a celor pentru recuzită, decoruri, 
costume, deplasări, afi şaj, colaborări sau ori-
ce alte întreprinderi pe care le solicită 
producţia teatrală. În sinteză, constituirea şi 
menţinerea unei trupe de teatru nu este doar 
o problemă de voinţă culturală sau de ordin 
artistic şi tehnic, ci, în primul rând, una de 
natură economico-fi nanciară;

- există o sală – proprie sau închiriată 
– cu sufi ciente dotări care să permită orga-
nizarea de stagiuni permanente, nu doar a 
unor spectacole ocazionale precum la 

formaţiile de amatori, şi cu o capacitate de 
plasament a unui număr sufi cient de ten-
tant de spectatori plătitori care, la rându-le, 
să asigure companiei măcar posibilitatea 
subzistenţei dacă nu şi a minimului profi t.

Prin urmare, existenţa şi funcţionarea 
unei trupe profesioniste de teatru nu este 
rodul unui act de caritate sau de voluntarism 
nobil (decât într-o mică măsură, anume că 
răspunde unei comenzi sociale, recte unei 
nevoi culturale a comunităţii), ci al unui 
calcul economic realist, care include atât ca-
pacitatea curentă, concretă şi obiectivă a 
unei comunităţi de a reacţiona favorabil la o 
astfel de iniţiativă, cât şi prognoza de gen 
pentru un anumit număr de ani.

Fără a intra în detalii ce pot declanşa 
controverse, mai ales că formaţiunea 
noastră de bază nu este aceea de istoric, şi 
întrucât nu putem proba prin documente 
existenţa unei astfel de săli încă de pe la 
1860, suntem obligaţi să rămânem doar la 
convingerea că la crucea deceniilor VII şi 
VIII ale secolului al XIX-lea în Târgu-Jiu a 
existat o sală sufi cient de bine dotată în care 
se juca teatru în condiţii comparabile cu 

oricare altele din oraşele mai importante ale 
României de atunci, alta decât aceea a Şcolii 
Normale sau a vreunei alte instituţii şcolare 
sau publice din oraş. Sala se afl a situată pe 
Uliţa Sărarilor (devenită strada Unirii), la 
fosta Barieră a Severinului, spre Târgul de 
săptămână (azi Parcul Coloanei), fiind 
alipită casei care, din fericire, există şi astăzi 
lângă Pasarela de peste calea ferată. 

În baza tuturor acestor motivaţii, 
considerăm că, începând cu anul 1875, la 
Târgu-Jiu se poate vorbi de existenţa Sălii 
Milescu, precum şi de aceea a unei trupe pro-
fesioniste de teatru.

Această sală, la 1877 (an în care Francisc 
Milescu îndeplineşte funcţia de primar al 
oraşului), după lucrări de reconstrucţie şi 
îmbunătăţiri tehnice (care nu-şi aveau ros-
tul, dacă sala ar fi  fost construită din teme-
lii în chiar acel an, n.n.) căpătase deja forma 
în care s-a păstrat până la cutremurul din 
noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940. 
Devenise, deci, Teatrul Milescu.

Aici, pe lângă spectacolele trupelor şco-
lare ori ale celor de amatori, în perioada 
1875 – 1900 s-au putut viziona producţiile 
trupelor profesioniste locale afl ate în acti-
vitate în acest segment de timp, dar şi ace-
lea ale companiilor teatrale venite în turneu 
la Târgu-Jiu. Referitor la acestea din urmă, 
facem menţiunea că ele reprezentau atât 

înjghebările de actori, care datorită mai sla-
belor înzestrări profesionale nu puteau ac-
cede la a evolua pe marile scene din 
Bucureşti, Craiova sau Iaşi – urmare alcă-
tuiau adevărate trupe ambulante, jucând 
unde şi cum da Dumnezeu -, cât şi ansam-
bluri extrem de valoroase, aşa numitele 
„trupe de vară”, având în componenţă mari 
valori ale teatrului românesc, dar care, din 
cauza obişnuinţei ce făcea ca o stagiune să 
dureze din toamnă până pe la mijlocul pri-
măverii iar angajarea actorilor, inclusiv a 
celor cu contract de muncă, să fi e făcută 
exclusiv pe perioada stagiunii, se vedeau 
puse în situaţia de a muri de foame în restul 
anului. În epocă, sunt cunoscute numeroa-
sele turnee de acest gen făcute de Millo, 
Pascaly, Nottara, Aristizza Romanescu etc. 

Informaţii inestimabile ca valoare des-
pre arhitectura şi decoraţiunile interioare 
ale sălii, ca şi despre atmosfera creată de 
spectacolele găzduite de Teatrul Milescu 
sunt oferite de ilustrul profesor târgujian 
Stelian Sterescu, el însuşi un pasionat actor, 
regizor şi animator al vieţii teatrale locale 
(“Teatrul Milescu din Târgu-Jiu şi câteva um-
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bre din povestea vieţii lui...”, Gorjul literar, 
I, 1969; „Teatrul Milescu” (schiţă monografi -
că)”, 1973):

„Clădirea teatrului nu avea nimic specta-
culos pe dinafară, părea o anexă a casei cu 
etaj şi multe ferestre, tăiate la parter de un 
gang. Avea la colţul străzii o uşă pentru 
ieşirea de la spectacol. Intrai pe gang într-o 
curte, lăsând în dreapta clădirea fostului pro-
prietar, cu numeroase camere, iar în stânga, 
era uşa care da în scenă şi cabine şi, mai la 
dreapta ei, o altă uşă se deschidea spre ves-
tiar, din care se intra în sala de teatru.

Erau două rânduri de loji, o galerie sus, 
cam înghesuită spre tavan, iar jos, în mijloc, 
fotolii pluşate în faţă, urmate de scaune sim-
pe şi bănci. Lojile erau frumos îmbrăcate în 
pluş roşu, cu oglindă, cu 4-5 scaune, iar tava-
nul, în boltă largă, avea picturi fine, gen 
fresco, cuprinzând scene mitologice şi pe mar-
gine, deasupra fi ecărei loji de sus, o serie de 
portrete înconjurate de o linie groasă în cerc, 
reprezentând fi guri celebre – recunoscându-se 
chipurile lui Corneille, Racine, Moliere, 
Shakespeare, Lope de Vega şi chiar ... 
Alecsandri.

Pe frontalul de deasupra scenei, se distin-
geau, într-un ansamblu pictural în stil neo-
clasic, Zeul Apollo şi cele nouă muze, având 
la picioare pe Momus, măscăriciul mitic. 

Din mijlocul tavanului, atârna un cande-
labru de bronz destul de mare, care se cobora 
cu o frânghie din pod pentru a se aprinde 
lumânările – pe vremea începuturilor – dar 
mai târziu, se instalase lumina electrică, 
după ce s-a construit uzina oraşului.

Interiorul sălii impresiona prin atmosfera 
şi decorul ce sugera, în mic, gustul şi distinc-
ţia unor modele mari de teatru. Scena era 
destul de mare, cu două decoruri de bază: 
pădure şi cameră. Artiştii însă ştiau să com-
bine, să modifi ce şi să dea marea iluzie...

În trecut, veneau trupe de artişti care po-
poseau câte o lună, două, primind şi camere 
de găzduire de la proprietar în spaţiosul său 
imobil.

Din judeţ veneau cu trăsurile şi alte fami-
lii de moşieri, care erau găzduiţi de asemenea 
în numeroasele camere ale soţilor Milescu şi 
viaţa de petreceri, de jocuri de noroc şi etalări 
de toalete dura cât ţinea stagiunea de specta-
cole, fi reşte cu repertoriu variat.

Veneau la teatru şi „mărimile” şi 
autorităţile locale, dar nu lipseau nici intelec-
tualii, mulţi negustori şi meseriaşi, patroni şi 
chiar funcţionari mai modeşti.

{...} Tradiţia impunea intrarea în teatru 
în ţinută sobră, de sărbătoare, iar prin loji se 
puteau admira toalete elegante şi scumpe.

Fără haină de culoare închisă nu se putea 
intra decât la galerie. Se remarca, în acele 
vremi, un contrast izbitor provocat de luxul 
toaletelor „protipendadei” din loji...” 

Stelian Sterescu (1910 – 1978) prezintă 
situaţia spectatorilor de teatru din perioada 
tinereţii sale. Componenţa acestora o 
repetă, întru-câtva, pe aceea de la nivel 
naţional la sfârşitul secolului al XIX-lea: 
notabilităţi, protipendadă, negustori, patro-
ni etc. Puţini funcţionari mai modeşti şi, pe 
cât se vede, lipsă cu desăvârşire de la apel 
simplii târgoveţi, muncitori etc. Aspectul 
acesta nu trebuie să mire prea tare, pentru 
că, abia la 1897, social-democraţii români 
reuşiseră să impună aprobarea Legii privind 
repausul duminical, urmarea imediată a 
acestui act normativ extrem de important 
fiind organizarea, din toamna anului 
următor, a primelor matinee ale teatrelor 
din România (11 octombrie 1898, la orele 
2 p.m., are loc întâiul matineu la Teatrul 
Naţional din Bucureşti, cu Scrisoarea 
pierdută a lui Caragiale). Iniţiativa, 
amplifi cată de vânzarea la jumătate de preţ 
a biletelor de intrare, a permis accesul în 
sălile de spectacole a muncitorilor, micilor 
meseriaşi şi funcţionari şi a studenţilor. 

Pe scurt, iată care a fost destinul acestei 
construcţii:

- 1886, în sală se face prima experienţă 
din istoria Târgu-Jiului cu lumina 
electrică;

- 1896, se realizează a treia ieşire pentru 
evacuarea publicului (primele două aveau 
deschidere spre curtea proprietarului), cu 
acces direct spre Strada Gării;

- între 1897 şi 1904 – fi ind închiriată 
temporar şcolii publice, dar şi din alte mo-
tive, sala este închisă manifestărilor teatra-
le, spectacolele putând fi vizionate la 
Grădina Hotel Cămărăşescu;

- 1906, se introduce iluminatul elec-
tric;

- 1907, se fac primele proiecţii cinema-
tografi ce;

- 14 mai 1908 – Eliza Milescu, deja vă-
duvă, adresează o cerere Primăriei 
Târgu-Jiu, prin care solicită „debursarea su-
mei trebuincioase instalaţiunii electrice 
pentru cinematograf.”

Urmare a protestului cât se poate de 
ferm al directorului Uzinei electrice împo-
triva acestei „periculoase întreprinderi”, şi 
întrucât „kinematograful ar putea cauza o 
licărire a întregii reţele particulare, adică a 
luminii” apelul Elizei este respins;

- 21 iunie 1918 – Eliza Francisc Milescu, 
prin testament, transmite dreptul de pro-
prietate asupra imobilului nepoatei sale 
Margareta Eleft erie Rădulescu, domiciliată 
în Bucureşti;

- 1919/ 1920 – 1926, localul Milescu 
este închiriat Şcolii Normale de băieţi; spec-
tacolele de mai mare anvergură sunt prelu-
ate de Teatrul Cinema Căldăruşe, înfi inţat 
în 1924;

- 20 iunie 1928 – Întrucât întreţinerea 
în bune condiţii a unei astfel de clădiri pre-
supune cheltuieli pe care moştenitoarea nu 
le mai poate face, aceasta vinde cu 2 mi-
lioane lei întregul imobil Primăriei din 
Târgu-Jiu. Actul de vânzare cuprindea o 
clauză pe care cumpărătorul a respectat-o 
întocmai: sala de spectacole să poarte de-
numirea de „Teatrul Milescu”, iar în cazul în 
care întregul imobil va avea destinaţie 
spitalicească acesta să se numească „Salonul 
Milescu”.

Întrucât ne afl ăm în anul 600 al atestării 
Târgu-Jiului, ne permitem o paranteză: cam 
de vreo doi ani am solicitat celor în drept 
să recondiţioneze peretele dinspre pasarelă 
al casei Milescu, pe frontonul căruia – în 
urma căderilor succesive de straturi de var 
– se pot citi literele ESCU. Indubitabil, 
inscripţia cu pricina trebuie să consemneze 
sintagma SALONUL MILESCU, restaurarea 
şi punerea în valoare a ei fi ind o minimă 
dovadă de respect faţă de ilustrul om de 
cultură. La fel de normal ni s-ar prea şi ca 
imobilul, restaurat cum se cuvine, să devină 
sediul unui Muzeu al teatrului din 
Târgu-Jiu; 

- 1928 – 9/10 noiembrie 1940; sala se 
afl ă în proprietatea municipalităţii care îi dă 
numele de „Teatrul Comunal Milescu”, restul 
imobilului (aripa de pe str. Unirii) fi ind 
cedată spre folosinţă spitalului judeţean cu 
care se învecina.

Este perioada cea mai fructuoasă din 
punct de vedere al spectacolelor teatrale, 
dar şi perioada în care se fac reamenajări si 
consolidări ale sălii, se aduc îmbunătăţiri 
tehnice scenei şi anexelor. Printre acestea, 
la începutul anului 1930, se numără şi pic-
tarea decorurilor şi a cortinei de către Iosif 
Keber:

„Ofertă
Pentru decorul ce se va ecsecuta la ”Teatrul 

Comunal” din oraşul T. Jiu. -
1. Un decor de interior – salon – cu şeapte 

piese adaptabile, de schimb. – adică: 
a) Una uşe principală cu două canaturi şi 

geam

b) Două ferestre
c) Patru uşi cu tăblii
lei – 15.000
2. Un decor peisagiu într’un interior pădure 

compus din:
a) Un fondal -
b) Patru culise 
c) Două sufi te.     

  - 25.000
Lucrarea se va putea essecuta în timp de 

şease săptămâni. – 
Materialul de pictură mă priveşte personal 

– afară de materialul de construcţie care va fi  
pregătit conform indicaţiilor date de mine. -

Tot timpul lucrului se va pune la dispoziţie 
căldura necesară-

Diplomat pictor
I. Keber ”
Spre finele lui martie lucrarea este 

terminată, devreme ce la data respectivă, 
prin cererea nr. 1658/ 26 martie 1930 
adresată primarului oraşului, Keber 
menţionează:

“Domnule Primar,
Terminând decorurile cu care am fost anga-

jat, la Teatrul Comunal Milescu, şi anume: un 
decor salon, cu şapte piese adaptabile de schimb, 
precum şi un decor peisaj interior pădure, com-
puse din patru culise, două sufi te, un fundar şi 
un practicabil, pentru care vă rog să bine voiţi 
a-mi ordonanţa suma de Lei 40.000 costul lor. 
Cu stimă

Diplomat pictor
I. Keber
T-Jiu Griviţii 19 ”
- cutremurul din noaptea de 9 spre 10 

noiembrie 1940 aduce mari prejudicii loca-
lului, fapt care determină Primăria oraşului, 
încă proprietară la acea dată, să ceară 
Serviciului Tehnic, printr-un Ordin rezolu-
tiv, o anchetă şi eventuale soluţii problemei 
apărute. 

Şeful departamentului cu pricina îşi 
prezintă concluziile în Raportul nr. 273/ 14 
decembrie acelaşi an:

“Domnule Primar,
Ca urmare a Ord. DVs. rezolutiv NO. 9745/ 

1940;
Am onoarea a vă raporta următoarele:
Clădirea teatrului Comunal din 

Târgu-Jiu, dobândit de Primărie prin cum-
părare în anul 1928, este o construcţie ve-
che de peste 80 ani. -

Din cauza acestei vechimi, clădirea se 
găseşte în prezent cu totul ruinată. -

Şarpanta acoperişului, tavanele, planşeele şi 
bolţile lucrate din lemnărie sunt în majoritate 
putrezite din cauza vechimei şi a apei care s’a 
scurs între timp prin acoperişul de tablă. -

Deasemenea zidurile prezintă crăpături şi 
degradări. -

Aceste degradări au fost agravate şi de cutre-
murul ce a avut loc în noaptea de 9-10 Noembrie 
1940, astfel că în prezent rezistenţa acestei clădiri 
la încercări este redusă sub minimul necesar şi deci 
nu mai poate fi  utilizată pentru spectacole. -

Din cauza degradărilor profunde la zidărie 
şi fondaţii şi din cauza putrezirii a majoritatea 
pieselor de lemnărie această clădire nu mai poa-
te fi  reparată sau renovată. -

În sensul celor arătate mai sus înaintez aci 
alăturat şi un proces verbal al constatărilor 
făcute cu Dl. Delegat al Serv. Technic Judeţean 
la ceastă clădire. -

Pentru aceste motive, am onoarea a vă ruga 
să bine voiţi a dispune închiderea Teatrului 
Comunal pentru orice folosinţe. -

Întrucât existenţa unui teatru Comunal este 
totuşi necesară în acest oraş, – mai ales că nu 
există nici’un teatru particular confortabil, – în 
permit a vă ruga să binevoiţi a aviza asupra 
posibilităţilor de înfăptuire a acestei necesităţi. – 

Domniei S.A.le
Dmnului Primar al Oraşului Târgu-Jiu 
Loco” 
Rezoluţia dată de primar două zile mai 

târziu precizează:

„16. XII. ‘940
Bazat pe acest raport se va cere scutire totală 

de taxă şi Dl. Popescu ne va face un istoric asu-
pra (cuvânt ilizibil, n.n.) acestui teatru.”

- După o perioadă de căutări a unor 
soluţii cât de cât convenabile menţinerii în 
circuit a vechiului lăcaş de cultură, sala 
ajunge în proprietatea lui Mihai Marinescu. 
Acesta va face, la rându-i, o serie de mici 
renovări, va desfi inţa lojile folosind doar 
parterul, iar sala va ajunge la capacitatea de 
doar 260 de scaune. 

Din antetul tipărit pe o cerere adresată 
primarului, înregistrată sub nr. 7572/ 23 oc-
tombrie 1945 şi în care se solicită o majo-
rare a preţului biletelor de intrare la spec-
tacole, afl ăm că instituţia, nominalizată în 
Registrul Comercial la Nr. 1865/ 1944, se 
numeşte acum Cinema Teatru „Capitol”.

În documentul cu pricina, proprietarul 
foloseşte terminologia „Cinematograful 
„Capitol”/ Milescu”.

Acelaşi act oferă o imagine realistă atât 
asupra stării clădirii, cât şi a condiţiilor im-
puse de război activităţii culturale:

“Cum în oraşul nostru există împrejurări 
speciale, ca de ex. lipsa curentului electric în cur-
sul după amiezii spre a se putea ţine matineuri, 
deoarece reprezentaţiile de seară sunt foarte slab 
frecventate, precum, şi faptul că sala „Capitol” 
nu este centrală, şi nu are decât 266 locuri, din 
care cauză zilele de Duminecă şi Sărbători nu se 
pot exploata îndeajuns, şi acestea sunt singurele 
zile când se poate conta pe încasări cari să aco-
pere spesele de regie zilnică ale întreprinderii, 
fără a mai aminti că aceste spese ca, curent elec-
tric, afi şe, fi lme, impozite, etc.. sunt în continuă 
creştere.

Pentru orientarea Dvs. vă rog a cunoaşte că 
în timp ce locaţiunea unui fi lm mai bun a fost 
majorată de 30-50 ori, din anul 1940, preţul de 
intrare la cinematografele din provincie, nu a 
fost majorat nici măcar de 10 ori.

Pentru aceste motive cu onoare vă rog să 
bine voiţi a propune Comisariatului General al 
Preţurilor, pe baza celor expuse mai sus, ca ac-
tualul preţ de intrare de lei 190 să poată fi  ma-
jorat la cel puţin lei 250.”

- În anul 1950, din cauza insecurităţii 
avansate a construcţiei dar şi ca urmare a 
unui lung litigiu între Primăria Oraşului – 
deţinătoare a sălii de teatru şi autorităţile 
sanitare – proprietare ale clădirii Milescu 
dinspre strada Unirii, lăcaşul care adăpostise 
până nu cu mult timp în urmă vestitul în 
epocă Teatru Milescu este trecut în proprie-
tatea aceluiaşi Minister al Sănătăţii.

- Deceniul următor sala este scoasă to-
talmente din circuitul cultural, noul pro-
prietar transformând-o în depozit pentru 
materiale diverse, pentru ca, prin Adresa nr. 
1067 din 2 aprilie 1960, Sfatul Popular 
Târgu-Jiu să decidă demolarea ei.

După aproape o sută de ani de la 
construire, impusă mai curând de existenţa 
unei bogate mişcări teatrale decât de aceea 
a formării şi promovării acesteia, sala 
Milescu dispare defi nitiv din peisajul urba-
nistic şi cultural al Târgu-Jiului.

Iată unul dintre ultimele actele care-i 
mai pomenesc ofi cial numele:

“Spitalul Unifi cat Târgu-Jiu
Nr. 2160
1960 iunie 2
C Ă T R E
SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI TG JIU
SECŢIUNEA GOSPODĂRII COMUNALE 

La adresa dvs. nr. 1067 din 2 aprilie 1960 în 
legătură cu demolarea clădirii fostului teatru 
Milescu,

Vă facem cunoscut că am început demolarea 
acestei clădiri, dar au fost întrerupte lucrările 
întrucât Banca de Investiţii Tg.Jiu prin procesul 
verbal din 28 mai 1960 ne-a trasat ca sarcină ca 
până în ziua de 10 iunie 1960 să se întocmească 
deviz sau un proces verbal în care să se 
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stabilească preliminat cantităţile de materiale ce 
vor rezulta din demolare şi numai după aceia să 
se continuie demolarea.-

Vă rugăm insistent a delega de urgenţă un 
tovarăş inginer care să se deplaseze la faţa locu-
lui pentru a constata şi stabili cantităţile de ma-
terial, ce vor rezulta din demolare pentru a se 
putea continua lucrările. -

MEDIC DIRECTOR SPITAL
 Dr. Baluş Iulian
  ADMINISTRATOR
       Pătraşcu C. ”

*
Ce an, ce trupă şi piesă pot fi  conside-

rate drept începutul reprezentaţiilor teatra-
le în Sala Milescu, nu ştim. Nici documen-
tele locale cunoscute de noi nu ne dau prea 
mare ajutor în acest caz.

În urma corelării unor informaţii exis-
tente în istoriografi a generală a teatrului ro-
mânesc cu acelea, puţine, din sinteze şi ar-
ticole despre mişcarea teatrală târgujiană 
putem ajunge, totuşi, la unele concluzii 
apropiate de realitate. 

De mare importanţă pentru demonstra-
ţia noastră sunt afi rmaţiile făcute de Dan 
Neguleasa în Litua/ 7/ 1997, anume:

„O privire mai atentă aruncată asupra pla-
nurilor teatrului şi restul imobilului proprietatea 
Fr. Milescu realizate în anii 1928, 1945, 1959 cât 
şi asupra planului oraşului din 1877 îţi relevă 
perfecta lor asemănare (format şi dimensiuni).

Toate cele arătate mai sus credem că ne per-
mit a afi rma că în anul 1877 localul teatrului 
era deja construit în forma în care s-a păstrat 
până la dispariţia sa.” (pg. 293)

Certifi carea printr-un document tehnic, 
precum Planul urbanistic, a existenţei la 
1877 a Teatrului Milescu ne permite a face, 
la rândul nostru, o afi rmaţie de bun simţ, 
anume că localul era funcţional înaintea da-
tei menţionate, ştiut fi ind faptul că, în ge-
neral, astfel de documente cartografi ce nu 
se realizează decât la distanţe mai mari de 
timp şi că înregistrează realităţi anterioare 
datei culegerii de informaţii şi facerii publi-
ce a lor.

Aşadar, primul spectacol trebuie să fi  
fost în octombrie 1875, certifi cat ca dată nu 
şi ca titlu de piesă ori sală (ceea ce nu ne 
împiedică să considerăm că este vorba de 
Teatrul Milescu) în Adresa din 7 octombrie 
acelaşi an, prin care Primăria Târgu-Jiu în-
ainta epitropilor aproape fi nalizatei Biserici 
Sf. Contantin şi Elena o sumă de bani drept 
donaţie „de la reprezentaţiunea teatrală dată 
de către domnul director al Teatrului în fo-
losul bisericii”. 

Un alt spectacol – fără nici un dubiu de 
această dată, pentru că, după cele mai pesi-
miste evaluări, Teatrul Milescu funcţiona 
deja – a fost cel din 1879 cu „O noapte fur-
tunoasă” de I. L. Caragiale, dat tot de trupa 
„de vară” a lui Iulian, spectacol certifi cat la 
anul respectiv de Ioan Masoff  în Teatrul ro-
mânesc, vol. III, dar şi de Aristizza 
Romanescu în memoriile sale, ca făcând 
parte dintr-un turneu de vară care a cu-
prins, pe lângă Târgu-Jiu, Turnu-Măgurele 
şi Turnu-Severin, din trupă, alături de 
Nottara şi Aristizza făcând parte Mateescu, 
Hagiescu, Petreanu, Am. Welner, Tudora 
Pătraşcu şi A. Andronescu (sufl eur).

Cât priveşte trupa care activa la Sala 
Milescu – Th eatrul Român din Târgu-Jiu – sub 
conducerea lui Th eodor Popescu, aceasta, cu 
siguranţă, avea deja o anume tradiţie aici. 
Dar să lăsăm documentele să vorbească. 

Pentru început, iată ce act (scrisoare/ bi-
let, înregistrată la nr. 56/ 13 – 15 ianuarie 
1880) găsim în Arhivele Statului Gorj, Fond 
Primăria Târgu-Jiu, dosar nr. 2/ 1880, fi la 1:

„D-lui Directoru alu Th eatrulu
În faţa mizeriei care apassă parte din popu-

laţiunea noastre urbane şi în vederea frumoase-
lor sentimente de care ştiu că sunteţi animatu 
(sublinierea noastră) mi permisei a vă ruga D-le 

Directore să binevoiţi a interveni pe lângă D-nii 
şi D-nele Artiste ca să dea uo representaţiune 
Th eatrală în folosulu săracilor din acestu oraşi.

Ştiindu desigur D-le Directore că cererea 
mea va găsi ecou atâtă în inima D-tale câtu şi a 
tuturora D-lor şi D-lore Artiste vă mulţumescu 
prin anticipaţiune şi vă rogu să primiţi asigura-
rea distinsei mele consideraţiuni.”

Deşi nesemnat, biletul aparţine indubi-
tabil primarului, întrucât destinatarul îi va 
menţiona numărul sub care fusese înregis-
trat la ieşire în răspunsul dat (Fond Primăria 
Târgu-Jiu, dosar nr. 2/ 1880, fi la 6), răspuns 
(nr. înregistrare la Primăria Târgu-Jiu 112/ 
13 ianuarie 1880) care limpezeşte în bună 
măsură şi întrebările relative la numele pri-
mei trupe profesioniste şi pe acelea privi-
toare la identitatea directorului acesteia:

“Direcţiunea Th eatrului Român din T – Jiu
Domnule Primar
În urma appelului ce mi aţi făcutu prin adre-

sa Domniei Voastre cu No. 56 spre a contribui în 
folosulu sărmanilor nenorociţi din această urbe, 
atâtu cu micul meu talentu câtu şi alu artiştilor 
ce compun trupa mea dându o representaţiune 
theatrală în profi tulu acestoru nenorociţi, viu a 
vă încunoscinţa Domnule Primaru că suntu gata 
şi mă simtu fericitu ca să potu conrespunde no-
bilei iniţiative ce aţi luatu cu această ocasiune, 
fi csându pentru numita representaţiune ziua de 
Marţi 22 ianuarie 1880 binevoindu a lua dispo-
siţiunile necesare în privinţa aceasta.

Primiţi vă rogu D-le Primaru assecurarea de 
cea mai distinsă consideraţiune şi respectu ce vă 
conservu.

Directore Th . Poppesco”      
În lipsa altor acte doveditoare, spectaco-

lul pro gramat pentru 22 ia nu a rie 1880 certi-
fi că exis ten ţa aici a trupei profe si o nis te cu 
denumirea „Th eatrul Român din Târgu-Jiu” 
– Di rec ţi unea Th eodor Popescu.

Dintre directorii vre mel nici ai trupei, în 
afară de Th eodor Popescu amintim pe I. 
Dimitriescu-Creţu (societar al Teatrului 
Naţional Cra io va), Al. Vlădicescu (fratele 
primului soţ al Ralucăi Sta vrescu, originară 
din Târgu-Jiu), Al. B. Leonescu-Vampiru, D. 
Teodorescu, Gr. Valeşteanu, Al. Olăreanu, 
Ion Răiciulescu. Cât priveşte actorii care au 
evoluat la Teatrul Milescu de-a lungul 
existenţei sale, vom da numai câteva nume: 
Aristizza Romanescu (fi ica Polinei Stavrescu 
din Târgu-Jiu), Matei Millo, C. Nottara, 
George Vraca, Elvira Go dea nu (fi ica Josefi nei 
Visner, născută la Târgu-Jiu), Lulu Cru cea-
nu, George Calboreanu, Marioara Voiculescu, 
Iancu Bre zeanu, Constantin Tă na se, Ion 
Manolescu, Marieta Sadova, Sonia Cuceru, 
Nicki Atanasiu, Ion Finteşteanu, Costache 
Antoniu, George Ciprian, Vasiliu Birlic, 
Marcel Anghelescu, Radu Beligan ş.a. Au 
concertat pe aceeaşi scenă Elena Th eodorini 
(fi ica Mariei Stavrescu, din urbea noastră), 
N. Leonard, Mircea Popescu, George Enescu 
(în 1915 şi 1931) şi au conferenţiat Liviu 
Rebreanu ori Nicolae Iorga. 

Un alt eveniment cu mari implicaţii asu-
pra destinului cultural al târgului nostru tot 
la Sala Milescu îşi are începutul. În prag de 
secol XX, vechea Societate filarmonică, 
înfi inţată la 1892 de Ştefan Bobancu şi maes-
trul de muzică Gh. Cernican, este transformată 
în Societatea corală fi larmonică Lyra Gorjului. 
Iniţiator este inginerul Aurel Diaconovici, 
alături de el afl ându-se Iuliu Moisil, W. R. 
Piekarski, Ion Popescu-Voiteşti, Anghel 
Niculescu, I. Wirnstl, I. Schmidt-Faur şi Iosif 
Minof, viitor prefect al judeţului după Marea 
Unire. Conducerea muzicală a fost încredin-
ţată profesorului de muzică D. Avramescu.

La 4 decembrie 1902 are loc la Teatrul 
Milescu „prima şezătoare muzical literară” 

a noii societăţi, debutând astfel ceea ce în 
epocă a fost considerat fenomenul cultural 
cel mai pregnant nu numai în Gorj, ci şi în 
judeţele vecine. Mai bine de patru decenii, 
pe această scenă „Lyra Gorjului” a evoluat 
în numeroase concerte, suplinind cu 
strălucire absenţa unei instituţii muzicale 
profesioniste. 

Timp de aproape un se col aşadar, pe 
scena Tea tru lui Milescu au urcat sute de 
amatori şi profesionişti de toate genurile şi 
din toate segmentele vieţii publice; actori, 
muzicieni, literaţi, istorici, savanţi, politi-
cieni de anvergură naţională au ono rat 
Teatrul Milescu, ono rân du-se în acelaşi 
timp pe ei. 

Tot aici, pentru câteva ore pe zi, iluzia de 
pe scenă ori de pe pânza mişcătoare a ecra-
nului de cinema a înlocuit viaţa reală, mai 
bună sau mai puţin bună, mai searbădă ori 
mai dătătoare de speranţe, aflată la anii 
tinereţii nemuritoare ori la aceia ai înţelepţirii 
târzii şi inutile.

Cutie cu bijuterii de duminică, acest 
Teatru a avut tot atâta personalitate cât în-
tregul oraş la un loc.

A fost cartea lui de vizită cu chenar aurit 
şi fl oarea pusă la butonieră ori la ureche de 
eternul cuplu adamic al omenirii: un bărbat 
şi o femeie care, cam pe la nouăsprezece 
ceasuri evropeneşti, plecau în fi ecare seară 
hai-hui în lume ca să afl e izvorul miracolu-
lui vârstei dintâi. Vreme de o sută de ani, 
târgujienii l-au găsit numai la Teatrul 
Milescu.

6. CASA CULCER

În 1882, prin căsătoria cu Dumitru 
(Tache) Culcer, la Târgu-Jiu se stabileşte 
Ana Bălcescu. Posesoare a unei solide 
educaţii muzicale primite în familie (la 
Craiova avusese ca profesoară de pian pe 
Eliza Seigelert), crescută într-un mediu în 
care muzica cultă – la fi gurat, dar şi la pro-
priu – era la ea acasă (în 1874, pe când Ana 
avea 14 ani, oaspete de onoare al tatălui său 
fusese celebrul pianist Franz Liszt, care, im-
presionat de talentul tinerei domnişoare, nu 
pregetase să o invite a cânta împreună, la 
patru mâini, mai multe piese clasice), Ana 
Bălcescu a indus în mica lume a Târgului 
de pe Jiul de Sus un indicibil farmec perso-
nal, distincţie şi inteligenţă creativă, o mare 
doză de nobleţe spirituală care îndemna la 
fapte care să ducă la emulaţie artistică, adică 
toate acele atribute ce caracterizaseră 
generaţia de la 1848, căreia îi aparţineau 
atât tatăl său Barbu, cât mai ales unchiul 
Nicolae Bălcescu.

În fapt, stabilirea în Gorj a Anei, ca şi a 
surorii sale Zoe (căsătorită cu junimistul 
Nicolae Mandrea, în al cărui conac de la 
Floreşti, între 10 iunie 1878 şi septembrie/
octombrie acelaşi an, a poposit însuşi Mihai 
Eminescu), nu era decât o reîntoarcere la 
obârşii. Bunicul celor două, decedat pe la 
1824, se chema Barbu Petrescu. Tradiţia de 
familie spune că numele de Bălcescu era al 
bunicii Zinca, fata unui Pătru de la Bălceştii 
de Gorj şi al Ecaterinei Stoian Băbeanu 
(George Călinescu, Istoria literaturii române 
de la origini până în prezent, ediţia a II-a, 
pg. 184, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982). 

În casele soţului său de pe strada Tudor 
Vladimirescu nr. 32 (foste Otetelişeanu, 
moştenite de la Aniţa Otetelişeanu-Culcer, 
pe locul cărora se afl ă actualmente clădirea 
nouă a Tribunalului Judeţean Gorj, vechiul 
imobil fi ind demolat în 1990), ea va orga-
niza după moda timpului din marile oraşe 
un salon literar-muzical, în care intelectua-
litatea micului oraş, în fi ecare după amiază 
de joi, discuta literatură şi făcea muzică sau 
teatru.

De o discreţie de să vâr şită, Ana nu şi-a 
dezvăluit talentul muzical decât în perime-
trul salonului său, unde, alături de prietena 
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sa, remarcabila pianistă Rachel Mudbeck de 
Vilers (o bel gi an că stabilită în Târgu-Jiu 
cam în aceeaşi perioadă), oferea 
participanţilor adevărate regaluri pianistice 
in ter pre tând din Beethoven, Liszt ori 
Chopin.

Dacă nu a evoluat nicio dată în public 
(în sensul de spectacole date pe o scenă, în 
faţa unei mulţimi de as cul tă tori sau privi-
tori), în schimb Ana şi-a pus în slujba lui 
toată cunoştinţele sale des pre ar tă, spri ji-
nind şi or ganizând ea însăşi trupe de teatru 
alcătuite din studenţi (aşa cum îşi va a min ti 
mai târ ziu Mihail Cruceanu) sau organi-
zând cu aportul lui Victor Du mi tres cu-Bum-
beşti, tâ năr stu dent la Conservatorul de artă 
din Bucureşti, recitaluri muzicale la Teatrul 
Milescu.

În deceniul şapte al secolului XX, pen-
tru o perioadă de timp, aici şi-au avut sediul 
vremelnic Centrul judeţean al creaţiei, Casa 
orăşenească de cultură şi Comitetul 
Judeţean de Cultură Gorj.

7. GIMNAZIUL/ LICEUL/ COLEGIUL 
NAŢIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU”

În baza ordinului Ministerului Cultelor 
şi Instrucţiunii Publice nr. 7681 A/ 23 iulie 
1890, la Târgu-Jiu ia fi inţă Gimnaziul Real de 
Băieţi, cea mai veche şcoală secundară din 
Gorj, cea căreia, prin Decretul Regal nr. 
2413/ 23 iunie 1897, i se va acorda denumi-
rea – întipărită în memoria a zeci de generaţii 
succesive de elevi, mulţi afl aţi pe alte meri-
diane ale lumii – de „Tudor Vladimirescu”.

Deschiderea cursurilor, întâmplată la 9 
septembrie 1890, se face în prezenţa prima-
rului oraşului, nimeni altul decât Constantin 
Stanciovici-Brănişteanu, iar la conducerea 
Gimnaziului este numit ardeleanul Ştefan 
Bobancu. La 4 octombrie 1898, în prezenţa 
ministrului Spiru Haret se inaugurează noul 
sediu al instituţiei – adevărat „palat al cultu-
rii” locale, cum inspirat şi vizionar l-a nu-
mit Iuliu Moisil -, o clădire impunătoare, 
modernă, prevăzută de arhitectul Toma 
Dobrescu şi antreprenorul italian Bardelli 
şi cu un amfi teatru dotat cu scenă, gazdă 
viitoare atât a unor spectacole artistice de 
referinţă, cât şi a unor conferinţe publice pe 
varii teme – în fapt cele dintâi expresii ale 
unei activităţi de educaţie permanentă. 

Odată cu înfi inţarea Gimnaziului real, o 
altă pagină se deschide în istoria culturală 
a locului: la Târgu-Jiu şi în judeţ începe 
ceea ce a rămas cunoscut în epocă drept 
mişcarea de renaştere culturală sau, după 
altă formulare, noul iluminism gorjean.

Mişcarea – pornită de la Gimnaziul lo-
cal şi struc tu rată pe două segmente ma jo re: 
cercuri culturale şi coope ra tive/bănci po-
pulare – va fi  o expresie practică a ilu mi nis-
mului dar şi, deopotrivă, a po po ranismului 
şi socialismului utopic.

Dincolo de ideologie însă, ea a fost pri-
ma mişcare cul turală românească ce a de-

mon strat că o doctrină so ci ală (în speţă, 
ha re ti a nis mul) poate deveni viabilă în anu-
mi te circumstanţe istorice şi economice, că 
militantismul activ şi apostolatul intelectual 
în numele ideii de dezvoltare prin cultură a 
obştii săteşti sunt posibile într-o ţară cu 

economie quasi-naturală, mai mult, că 
reprezintă una dintre puţinele căi de urmat 
într-un interval anume de timp.

Influenţată de teoriile despre fermele 
model enunţate şi puse în practică de Ion 
Ionescu de la Brad, dar şi de cele ale narod-
nicismului rusesc privitoare la responsabili-
tatea morală a celor cu ştiinţă de carte faţă 
de cei mulţi, doctrina haretiană a găsit în 
Gorj teren propice aplicării şi dezvoltării ei.

Astfel, la sfârşit de secol XIX, în Târgu-Jiu 
şi judeţ începe să activeze o generaţie 
intelectuală deosebită, în urma căreia au 
rămas iniţiative culturale de mare anvergură, 
unele dintre ele fi ind chiar premiere la nivel 
naţional: 1894 – înfi inţarea primului Muzeu 
judeţean din Regat; 1895 – apariţia publicaţiei 
„Amicul tinerimii” – prima revistă şcolară 
din ţară; 1900 – înfi inţarea Şcolii de ceramică; 
1902 – legiferarea la nivel de ţară a cercurilor 
culturale iniţiate la Târgu-Jiu etc.

Din această generaţie de aur a Gorjului au 
făcut parte în primul rând cadrele didactice de 
la gimnaziu şi din şcolile târgujiene şi gorjene, 
acestora alăturându-se însă şi cadre militare, 
preoţi sau animatori culturali, gorjeni de obârşie 
sau de adopţie. Ne facem o datorie de onoare 
amintind pe cei mai reprezentativi membri ai 
mişcării: Ştefan Bobancu, Iuliu Moisil, Al. 
Ştefulescu, W. R. Piekarski, Nicu D. Miloşescu, 
Aurel Diaconovici, Ion Popescu-Voiteşti, Ana 
Culcer-Bălcescu, Em. Părăianu, Gh. Pârvulescu, 
Gh. Dumi trescu-Bumbeşti, Lazăr Arjoceanu, 
Ion Haiducescu, Titu Frumuşanu, Augustin 
Crainic, D. Avramescu, I. Wirnst, I. 
Schmidt-Faur, Dimitrie Brezulescu. 

Urmările culturale fi ind atât de impor-
tante, simţim nevoia să facem alte câteva 
menţiuni relative la resorturile intime ale 
producerii şi desfăşurării mişcării.

Ne place sau nu ne place, fără aportul 
ardelenilor şi bănăţenilor (întrucât, din 
punctul nostru de vedere, mehedinţenii 
aparţin mai vădit tiparului bănăţean decât 
celui oltean), renaşterea aceasta ar fi  întâr-
ziat ori s-ar fi  petrecut la alte dimensiuni 
decât acelea cunoscute. În fapt, un singur 
lucru trebuie lămurit aici: în ce măsură ar 
fi  fost în stare gorjenii, de unii singuri, să 
iniţieze, aplice şi dezvolte un astfel de pro-
ces de emancipare culturală şi socială.

Credinţa noastră intimă este că, fără 
contribuţia intelectualilor veniţi de peste 
munţi şi de pe malul Dunării, acest fenomen 
nu s-ar fi  produs la dimensiunile cunoscute. 
Şi asta, din cel puţin două motive:

- credincios tipului de cultură de sor-
ginte mitologică, folclorică, gorjeanul se 
orientează mai degrabă şi mai uşor spre o 
realitate metafi zică, transcendentă, tinzând 
spre depăşirea vremelnicului şi ignorând cel 
mai adesea componenta imediată, concretă 
a vieţii; spre deosebire de el, ardeleanul şi 
bănăţeanul – occidentalizaţi mult mai de 
timpuriu pe varianta austriacă (şi asta 
înseamnă educaţie şi instrucţie clasică, 
legislaţie, presă, tehnologie, apariţia bur-
gheziei orăşeneşti şi rurale etc.) – consideră 
actualul, socialul drept o realitate imperioasă 
în care te cufunzi la modul direct, pentru 
că numai astfel poţi cuprinde mai mult 
adevăr despre tine şi ceilalţi;

- din aceeaşi cauză, mentalitatea şi atitu-
dinea fundamentală faţă de lume şi viaţă ale 
gorjeanului şi ardelean/ bănăţeanului se afl ă 
la polii opuşi: în cazul celui dintâi primează 
paseismul (cultul deseori exagerat faţă de tre-
cut) şi utopia (apetenţa pentru proiecte idea-
le, grandioase, rămase însă mai mereu în plan 
ipotetic), ambele neproductive în plan social; 
la ceilalţi, primordial este activismul, adică 
prezentul şi, pe cât posibil, viitorul construit 
exclusiv pe structura raţională a acestuia.

Aşadar, sintetizând, atributul funda-
mental care face diferenţa dintre cele două 

tipuri de gorjeni (cei de baştină – rămaşi 
acasă şi cei adoptaţi – stabiliţi vremelnic 
sau defi nitiv aici) este dat de modalitatea de 
abordare a existenţei şi devenirii sociale: 
prin evadare în absolutul greu controlabil 
(trecut sau viitor) – în cazul gorjeanului, şi 
prin ancorare în realitatea imediată, în co-
tidian a ardelean/ bănăţeanului. 

De ce în Gorj o astfel de mişcare? Mai 
întâi, pentru că Gorjul însuşi era o sumă de 
sate mai mari sau mai mici, iar principiul 
cooperării era unul tradiţional aici, moşne-
nimea fi ind majoritară.

În Litua, VII, Târgu-Jiu, 1997, pg. 141 şi 
urm., Dinică Ciobotea dă imaginea comple-

tă a dimensiunilor moşneniei în Gorj la 
1864, coroborând o serie de date din statis-
ticile anului 1899. Astfel, în a doua jumăta-
te a secolului al XIX-lea, 269 de cătune din 
cele 363 câte avea Gorjul (74%, aşadar) erau 
moşneneşti, proprietatea lor reprezenta 52, 
50% din suprafaţa agricolă totală, iar popu-
laţia, nu mai puţin de 63,68% din aceea a 
întregului judeţ.

Alte statistici ale vremii relevă încă o 
realitate: raportat la media pe judeţ, numă-
rul ştiutorilor de carte din Gorj, la sfârşitul 
celui de al XIX-lea veac, deşi mic, e drept, 
era totuşi cel mai ridicat dintre toate ţinu-
turile Olteniei.

Proprietatea moşnenească şi dorinţa de 
cultivare a minţii au fost adevăratele cauze 
ale proliferării rapide în Gorj a acestei miş-
cări de impact naţional.

În al doilea rând, se ştie că iluminismul 
european apare în societatea feudală, cu o 
economie încă preponderent naturală. Or, 
Gorjul, în ciuda faptului că deţine în Oltenia 
primatul înfi inţării unei întreprinderi de tip 
capitalist (manufactura de porţelean a lui 
Fr. Drexler – 1831/ 1832), în secolul XIX se 
afl a încă în domeniul relaţiilor de producţie 
de tip feudal, cele capitaliste, care presupun 
o burghezie revendicativă în planul obţine-
rii drepturilor economice, politice şi cultu-
rale, fi ind slab reprezentate.

Apoi, neavând o viaţă urbană consisten-
tă (cu excepţia Târgu-Jiului), Gorjul s-a pli-
at în plan cultural pe tiparul oferit de ele-
mentele spiritualităţii rurale.

În aceste circumstanţe, activismul de 
sorginte ardelenească, indus de intelectualii 
de peste Carpaţi stabiliţi aici, a găsit imedi-
at puncte de contact cu apetenţa spre utopie 
a gorjeanului de baştină. Din acest punct de 
vedere, falansterul „Deşteptarea”, înfi inţat la 
1899 de Lazăr Arjoceanu la Bălăneşti, este 
mai mult decât simptomatic.

Adăugând tuturor acestora eforturile lui 
Spiru Haret de a face din şcolile pedagogice 
regina învăţământului românesc, iar din 
dascăl şi preot personalităţile fundamenta-
le ale satului românesc (“luminătorii” sau 
„apostolii” cum mai erau numiţi), devine 
limpede că Gorjul, la sfârşit de secol XIX, 
era printre puţinele locuri din ţară unde era 
posibilă producerea unui astfel de fenomen 
social, economic şi cultural.

Ceea ce a deosebit însă mişcarea de la 
Gorj de altele asemănătoare de aiurea a fost, 
pe de o parte, concomitenţa aplicării planu-
rilor structurale, iar pe de alta, componen-
ta cultural-artistică majoră a ei.

Reprezentanţii mişcării de la 1890 au 
avut foarte clar în minte o realitate: absenţa 
aşezămintelor culturale din viaţa publică a 
localităţilor judeţului. Orice am zice, 
Th eatrul Român din Târgu-Jiu, stagiunile de 
spectacole de la Teatrul Milescu ori cele ale 
Societăţii coral-fi larmonice „Lyra Gorjului” 
se adresau, cu precădere, unei elite sociale 
şi intelectuale. Mai jos, la nivelul târgoveţu-
lui simplu ori al ţăranului nu pătrundea mai 
nimic. Or, despre ce emancipare mai putea 
fi  vorba?

Din această cauză, nu atât construcţia 
de şcoli, dispensare sau bănci populare a 
marcat specifi cul renaşterii de care vorbim, 
ci perseverenţa cu care, în corpul sau pe 
lângă imobilele amintite, s-au prevăzut săli 
destinate bibliotecilor publice şi desfăşură-
rii de programe artistice. În felul acesta, so-
cietăţile de lectură, conferinţele pe varii 
teme de interes obştesc, recitările, specta-
colele formaţiilor corale şi ale celor de tea-
tru popular (nu folcloric, ci neprofesionist) 
au devenit formulele indivizibile ale acestei 
mişcări. Faptul că modelul Gorjului a fost 
extins la scara întregii ţări în primii ani ai 
secolului XX demonstrează că aici s-au pus 
bazele nu unui experiment ci unei strategii 
socio-culturale complete, care a păstrat şi 
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valorifi cat măsura şi tiparul unei necesităţi 
naţionale.

Spre mândria noastră, strategia aceasta 
a fost concepută la Gimnaziul „Tudor 
Vladimirescu”.

De-a lungul celor 116 ani de existenţă, 
Gimnaziul/ Liceul/ Colegiul Naţional „Tudor 
Vladimirescu” a fost cea mai productivă in-
stituţie cultural-educativă a Gorjului.

De la înfi inţare şi până astăzi, a fi  dascăl 
sau elev la „Tudor” a constituit şi constituie 
cel mai înalt titlu de nobleţe primit într-o 
viaţă de om.

8. TEATRUL CINEMA CĂLDĂRUŞE

Începând cu 1924, o parte din spectaco-
lele de mai mare anvergură sunt preluate de 
Teatrul Cinema Căldăruşe, sală ridicată în 
acel an de cofetarul Gh. Căldăruşe (n. 
1878), care făcuse parte cu Constantin 
Ţăranu din Caransebeş, vestit grădinar şi 
patron de cinematograf în oraşul său.

Afl ată pe strada Unirii – vis-a-vis de su-
permarketul Succes, în zona în care se situ-
ează astăzi minipiaţa de fl ori) – noul lăcaş 
oferea bune condiţii de vizionare, un avan-
taj faţă de vechea Sală Milescu fi ind şi po-
ziţionarea în zona centrală a târgului.

Aici, la Teatrul Cinema Căldăruşe, vor 
poposi mari actori ai Teatrelor Naţionale din 
Bucureşti şi Craiova, vor conferenţia ilustre 
personalităţi ale culturii române şti, va con-
certa nu odată vestita „Lyra Gorjului” iar 
eroii de pe banda de celuloid vor deveni per-
sonaje familiare multora dintre târgujieni.

Amintim pentru memoria locurilor fap-
tul că, la 1 iunie 1929, la Teatrul Căldăruşe 
are loc o şezătoare literară la care îşi aduce 
prinosul de har Tudor Arghezi.

Nu lipsită de interes ne pare a fi  o în-
tâmplare petrecută în 1931. În acel an, din 
motive fi nanciare, Primăria Târgu-Jiu înce-
pe demersurile de concesionare a Teatrului 
Milescu. Printre doritori, nimeni altul decât 
Gh. Căldăruşe care intenţiona, probabil, să 
instituie un adevărat monopol al spectaco-
lelor în Târgu-Jiu. Astfel, printr-o adresă 
din 30 octombrie 1931, Căldăruşe oferă 
pentru o perioadă de închiriere de cinci ani 
suma de 20.000 lei (Fond Primăria 
Târgu-Jiu, dosar nr. 36/1931, fila 104). 
Licitaţia publică cu ofertă închisă are loc pe 
26 noiembrie acelaşi an, dar este anulată 
din lipsă de competitori.

În 1936, la 1 iulie, la Teatrul Căldăruşe, 
la invitaţia Ligii revizioniste din judeţul 
Gorj, va conferenţia despre „Spiritul autoh-
ton” Nichifor Crainic. Teoreticianul ortodo-
xismului românesc va mai susţine aici o 
conferinţă cu tema „Naţionalismul programa-
tic” la 27 august acelaşi an; la 28 iunie 1939 
îl găsim din nou în Târgu-Jiu, vorbind des-
pre subiecte dragi lui, precum etnocraţia şi 

statul noocratic. Cu acest prilej, la Teatrul 
Căldăruşe are loc un adevărat festival artis-
tic, la care îşi aduc contribuţia Căminele 
culturale judeţean şi orăşenesc, precum şi 
„Lyra Gorjului”.

Gh. Căldăruşe se sfârşeşte din viaţă în 22 
aprilie 1945. Dar iată ce omagiu i se aducea 
în „Gorjanul” din 27 aprilie 1945, pg. 3:

“A murit un om de ispravă:
GHEORGHE CĂLDĂRUŞE

În preziua onomasticei sale, s-a înălţat către 
ceruri sufl etul bun şi curat al concetăţeanului 
Gh. Căldăruşe, unul dintre cei mai cum se cade 
oameni ai târgului nostru.

Deşi era la o vârstă relativ înaintată, – avea 
peste 67 ani – vestea morţii sale a mâhnit sincer 
pe toată lumea, pentrucă nenea Gheorghe 
Căldăruşe se bucura de unanime simpatii. De o 
delicateţă feminină, blând, îndatoritor din cale 
afară, el n-a cunoscut ura, invidia, răutatea. Era 
bun cu toţi, respectuos chiar faţă de un copil. De 
aceea – la rându-i – era iubit şi respectat.

La trista ceremonie a înhumării, – în ziua 
de 24 Apr. – a luat parte foarte multă lume, iar 
numeroasele fl ori şi coroane ce au împodobit 
carul mortuar, au făcut o cât de slabă dovadă a 
simpatiei de care el s-a bucurat în viaţă.

În drum spre cimitir, cortegiul funerar a 
oprit o clipă în faţa teatrului ce poartă numele 
defunctului. Aci, d. primar Petre Panaitiu a scos 
în relief – în puţine dar simţite cuvinte – perso-
nalitatea lui Gh. Căldăruşe şi contribuţia lui la 
cultura gorjană, prin investirea unui frumos ca-
pital – care putea da multă rentabilitate în alt 
domeniu, – în construirea localului de teatru, 
care a stat tot timpul în slujba ridicării cultura-
le a Gorjului.

Lăsăm să cadă o lacrimă sinceră pe mor-
mântul acestui om de ispravă al Gorjului.”.

Fără a avea istoria strălucitoare a 
Teatrului Milescu, Teatrul cinema Căldăruşe 
a completat însă, în felul său, nevoia de cul-
tură a târgujienilor, mai ales în deceniul 
cinci al secolului XX, când rămăsese singu-
ra sală de spectacole a oraşului. Demolat în 
anii ‘70, lăcaşul ar merita o cronică a sa.

9. CULA DE PE DIGUL JIULUI/ MUZEUL 
GORJULUI „AL. ŞTEFULESCU”/ 
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ 

„CONSTANTIN BRâNCUŞI”

Constituită în 1923, Liga Naţională a 
Femeilor din Gorj îşi propunea printre al-
tele: „ ... conservarea artei naţionale şi dez-
voltarea industriei casnice”, precum şi „în-
grijirea monumentelor istorice”. Condusă 
vreme de mai bine de trei decenii de Arethia 
Tătărăscu, Liga a adus servicii culturale in-
estimabile Gorjului: înfi inţarea atelierului 
de covoare, construirea culei de pe digul 
Jiului, ridicarea mausoleului Ecaterinei 

Teodoroiu, contribuţia la înălţarea tripticu-
lui brâncuşian.

În cele ce urmează ne vom referi strict 
la cula de pe digul Jiului, unul dintre ve-
chile lăcaşuri de cultură ale oraşului. La 20 
iunie 1925, într-o cerere către primarul 
oraşului, Arethia Tătărăscu menţiona că în 
ultima întâlnire a Ligii, din dorinţa păstrării 
stilului arhitectural naţional, s-a luat 
iniţiativa „să se construiască o culă după mo-
delul celei de la Groşerea, care să servească ca 
local de expoziţie al ligei {...}, cât şi ca muzeul 
al Gorjului.” (Fond Primăria Târgu-Jiu, dos. 
46/1925, f. 2)

Coordonarea lucrărilor a fost în cre din-
ţa tă arhitectului Iulius Doppelreiter, o vre-
me in giner şef al oraşului, cula, construită 
pe malul Jiului, fi ind fi nalizată în prima ju-
mă tate a anului 1926. La vremea respectivă, 
colecţiile muzeului de istorie şi etnografi e, 
grav prejudiciate în timpul primului război 
mondial, erau găzduite într-o cameră a 
Liceului „Tudor Vladimirescu”.

La 10 august 1926, Arethia Tătărăscu 
adresează lui Archir Iancu, directorul liceu-
lui, următoarea scrisoare:

„Domnule director,
zilele trecute au fost terminate lucrările de 

construire a Culei din Grădina publică, unde va 
fi  instalat Muzeul Gorjului „Al. Ştefulescu”.

Vă rugăm să binevoiţi a ne preda obiectele 
ce ne-ar interesa şi care au mai rămas din acel 
muzeu pentru a le putea expune şi supune 
examinării şi clasării ce se va face de către D. 
Tzigara Samurcaş, inspectorul muzeelor Ţării 
care va sosi în curând în oraşul nostru.

Inaugurarea muzeului va avea loc în ziua de 
5 septembrie a.c. De obiectele predate se va încheia 
Proces-Verbal în dublu exemplar, unul rămânând 
în arhiva noastră, altul în arhiva muzeului.

Preşedinte,
ss/ Aretia Tătărăscu”
Documentul cu pricina poartă rezoluţia: 

Aprobat mutarea muzeului prin proces verbal, 
13 august 1926, ss/ Archir Iancu.

În „Ghidul Gorjului”, editat de Ligă 
(Craiova, f.a., pg. 17-19) Gh. Gâţă notează:

„În atmosfera de taină şi răcoare a acestui 
muzeu, îţi trec pe sub ochi – la parter – o inte-
resantă colecţie de vestigii arheologice, găsite în 
diferite părţi ale judeţului, un număr apreciabil 
de manuscrise şi tipărituri religioase, icoane şi 
alte obiecte sacre cum şi o întreagă cameră ocu-
pată de zapise şi hrisoave domneşti în slavoneş-
te, unele inedite, toate clasate şi catalogate.

La etaj, vizitatorul poate admira bogata ex-
poziţie de covoare olteneşti a Ligii, lucrate în 
atelierele proprii (în corpul de clădiri al Şcolii 
primare de băieţi din Târgu-Jiu) iar ca răsplată 
binemeritată, la sfârşit, din pridvorul culei, fru-
moasa vedere a Jiului, dealurile cu alesături de 
vii şi pometuri dinspre apus şi în fund spre nord, 
linia dantelată a munţilor profi lându-şi spre ori-
zont vârfurile cu peruci de nouri pudraţi.”

Într-un interviu acordat lui Vasile 
Vasiescu în anul 1999, Sanda Tătă răs cu-Ne-
gro pon tes, fi ica Arethiei, menţionează soar-
ta unora dintre exponatele afl ate în culă:

„Tata, mama şi cu regina Elisabeta, care stă-
tea atunci la noi, s-au retras la Târgu-Jiu (de la 
Poiana, n.n.) pentru a nu rămâne în calea ar-
matelor sovietice. Şi stând noi în pridvorul casei 
lui Bălănescu (imobilul de lângă sediul actualei 
Prefecturi, n.n.) am văzut mărşăluind prin oraş 
tancurile ruseşti acoperite cu covoarele noastre 
olteneşti şi cu costumele populare adunate cu 
atâta dragoste din satele Gorjului.” (V. Vasiescu, 
Brâncuşi versus Brâncu$i, Ed. Fundaţiei 
Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2006, pg. 
188 şi urm.)

Ca sediu al muzeului a funcţionat până 
prin 1962, apoi, vreme de două decenii, a 
fost sediul staţie de radiofi care a oraşului. 
Preluată de Comitetul judeţean de cultură 
în 1982, clădirea a devenit locaţia unei 
expoziţii fotodocumentare Brâncuşi. 

Actualmente, urmare a investiţiilor făcute 
de Primăria municipală în renovări şi intro-
ducere de utilităţi, vechea culă de pe digul 
Jiului este sediul Centrului de cultură şi artă 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

10. SALA 23 AUGUST/ SALA 
CENTRAL/ TEATRUL DE VARĂ

După cel de-al doilea război mondial, 
activitatea culturală a oraşului a fost 
concepută şi organizată în mare parte de 
Casa orăşenească de cultură. Paradoxal, 
aceasta a fost casa fără ... casă, în sensul că 
până în 1984 nu a avut un sediu al său, 
aşezământul funcţionând multă vreme în 
spaţiile altor instituţii ori în locaţii impro-
vizate la Teatrul de Vară. După 1959, a ocu-
pat, printre altele: 4 încăperi în fostul club 
al elevilor de pe bl. Republicii, 5 camere la 
etajul Bibliotecii judeţene, 2 camere în Casa 
Culcer, 3 camere în aripa stângă-spate, la 
parterul Muzeului Judeţean, două camere 
în actualul sediu al Primăriei Târgu-Jiu etc. 
În fi ne, în 1984, i s-a repartizat ca sediu ve-
chea clădire a Arhivelor Statului, pe str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 54, imobil reven-
dicat în 1994 de foştii proprietari şi câştigat 
de aceştia în instanţă. Ca de fi ecare dată în 
astfel de momente, Casa de cultură s-a re-
tras tot la Teatrul de Vară. Dacă în privinţa 
sediului instituţional nu a avut noroc, nu 
acelaşi lucru se poate spune despre sălile de 
spectacol, de „Municipală” aparţinând Sala 
23 August (numită Central, după revoluţia 
din 1989) şi Teatrul de Vară – două locaţii 
care, vreme de o jumătate de veac 
(1949-1998), au găzduit evenimente cultu-
rale majore, dând strălucire culturii de tip 
neprofesionist din Târgu-Jiul postbelic.

Sigur, aşezăminte culturale de tip nepro-
fesionist au existat în oraş încă de la începu-
tul deceniului 3 al secolului XX. În anul 
1921, conform documentelor de epocă, 
funcţionau în capitala Gorjului Casa de 
Cultură Naţională şi Universitatea Liberă. 
Ceva mai târziu, în 1938 mai exact, au apărut 
Căminul Cultural Judeţean „Tudor 
Vladimirescu” şi Căminul Cultural orăşenesc 
„Domnul Tudor”, pentru ca un an mai târziu 
să se înfi inţeze şi Căminul Cultural orăşenesc 
„Sfânta Treime” Târgu-Jiu.

Cel de-al doilea război mondial şi schim-
barea de regim politic intervenită în epocă 
au făcut din păcate ca ideologia să pre-
cumpănească în faţa culturii adevărate. 
Comunitatea a trebuit să se adapteze circum-
stanţelor istorice şi politice dar, în ciuda 
limitărilor doctrinare, a continuat să-şi 
conserve şi chiar amplifi ce fi inţa spirituală. 
Au apărut astfel instituţii noi iar cele vechi 
şi-au modifi cat dimensiunile şi preocupările. 
În 1945, un grup de entuziaşti constituie 
Asociaţia Scriitorilor şi Publiciştilor Gorjeni. 
În acelaşi an, documentele vorbesc şi de 
existenţa unui Teatru din pădure. În sfârşit, 
în 1949, se înfi inţează un Ateneu al tineretu-
lui care devine apoi Casa orăşenească de 
cultură „Mihail Eminescu” ale cărei spaţii de 
spectacole vor fi  cele amintite deja: Sala 23 
August (1950/1951) şi Teatrul de Vară – 
recepţionat provizoriu la 20 decembrie 1954 
şi defi nitiv un an mai târziu. După 1952, 
pentru o scurtă perioadă de timp şi fără a 
intra în memoria culturală a locului, institu-
ţia s-a numit Casa orăşenească de cultură 
„George Coşbuc”.

Într-o publicaţie ocazională (Augur, sept. 
1994, editor Rodica Săpun), prilejuită de 
împlinirea a 45 ani de la înfi inţarea aşeză-
mântului (şi într-un moment în care se pu-
nea problema desfi inţării instituţiei), sub-
semnatul, sub titlul „Singurătatea culturii”, 
a făcut câteva consideraţii. Chiar dacă une-
le informaţii date atunci nu mai corespund 
realităţii, în esenţă omagiul este valabil şi 
astăzi, şi totdeauna:
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„A face istoricul unei instituţii culturale este 
la fel de complicat ca a face istoria unei localităţi. 
Cu atât mai mult cu cât, aproape 45 de ani, Casa 
de Cultură a Municipiului Târgu-Jiu (care iniţial 
s-a numit Casa Orăşenească de Cultură „Mihail 
Eminescu”) s-a confundat, în ultimele decenii, 
cu însăşi fi inţa spirituală a acestei localităţi.

Cum altfel am putea spune de vreme ce ves-
titul ‘’Taraf ” al Gorjului, care aici a func ţionat 
o perioadă, le-a avut ca prim-soliste pe Maria 
Tănase şi Maria Lătăreţu? De vre me ce ansam-
bluri folclorice de referinţă – „Doina Gorjului” 
şi „Altiţa” – de aici au ple cat în lume. De vreme 
ce aici şi-au început ucenicia într-ale teatrului 
actori precum Ho ra ţiu Mălăele, Nicu Gherghe, 
Marian Negrescu, Armand Calotă, Manon 
Oprişan, Eugen Titu, Claudia Motea sau mulţi 
dintre membrii întâiului teatru profesionist din 
istoria Gorjului – Teatrul Dramatic „Elvira 
Godeanu”. De vreme ce, în sfârşit, aici a fiinţat 
şi fiinţează unul dintre celebrele cenacluri ale 
ţării – cenaclul „Columna” -, ai cărui membri 
marcanţi au fost sau sunt: scriitorii Stelian 
Sterescu, Jean Cănăvoiu, Aurel Antonie, Nicolae 
Diaconu, Adrian Frăţilă, Zenovie Cârlugea, Ion 
Popescu, Gelu Birău, Lucian Tamaris, Spiridon 
Popescu, Romeo Ionescu, Viorel Gârbaciu şi 
mulţi alţii; muzicienii Mihaela Popescu, Mircea 
Suchici, Florin Berculescu, Marius Ciulică – so-
list al Filarmonicii braşovene; plasticienii 
Mihai Ţopescu, Valer Neag, Marin Colţan, 
Alexandru Jakabhazy, Viorel Ciurea, Marian 
Cozariuc, Corina Fulger, Florin Isuf, Robert 
Kelemen“ Gh. Plăveţi, Minerva Turdean; artiştii 
fo tografi Nicolae Filiş, Ion Catană şi Vasile 
Pleşa. Cenaclu al cărui preşedinte, de câteva 
de cenii, este „magistrul” Titu Rădoi – cel care, 
cu înţeleaptă răbdare, i-a lăsat să-şi ia zbo rul, 
să se revolte, să-l renege uneori, dar şi cel care 
a ştiut dintotdeauna că în cele din ur mă „fiii 
risipitori” se vor întoarce la locul de obârşie, 
pentru că vor păstra pe toată du rata vieţii lor, 
ca pe o siglă ataşată suf letului, ideea 
„Columnei”. Pentru că el, cenaclul, înainte şi 
dincolo de ideea de cenaclu, a fost şi a rămas o 
stare de spirit.

Ne permitem să afi rmăm, şi o facem cu toată 
convingerea, că pe aici, pe la Casa de Cultură, a 
trecut tot ceea ce înseamnă valoare culturală în 
Gorj. Parafrazând un celebru moralist am putea 
spune şi noi că, dacă această instituţie n-ar fi  exis-
tat, ea ar fi  trebuit inventată. Într-atât de mare şi 
de nobilă i-a fost misiunea şi într-atât de profe-
sional s-a achitat de ea. Pentru că aici, la „muni-
cipiu”, întotdeauna ideea de cultură şi artă a 
precumpănit asupra măruntelor şi ignobilelor in-
terese – politice ori de altă natură. Aici nu a exis-
tat invidie, aroganţă sau nimicnicie. Aici a existat 
o fl acără de strălucirea şi puritatea celei olimpice, 
iar cei care s-au adăpat din ea, aidoma lui 
Prometeu, au dus-o mai departe cu ei pretutin-
deni, civilizându-se şi civilizând. {...}”.

De-a lungul existenţei sale (1949-1998), 
casa de cultură a avut un prestigios perso-
nal de conducere, artistic şi administrativ, 
dintre care amintim:

1. Directori: Titi Baban, Maria 
Dinulescu, Titu Comănescu, Ion Talabă, 
Titel Ciolofan, Nicu Gherghe, Paul Plopa, 
Ion Gugu, Adrian Popescu, Ion Postelnicu, 
Constantin Popescu (1976-sept. 1981), Ion 
Cepoi (oct. 1981-martie 1990), Rodica 
Săpun (aprilie 1990-6 iulie 1998);

2. Personal artistic: Ion Cornoiu, Paul 
Plopa, Puşa Talabă, Maria Tănase, Grigore 
Haidău, Elena Popeangă, Ileana Romanescu, 
Andrei Pătru, Gh. Haidău, Marcela Trancău, 
Constantin Scorţeanu, Ileana Vasilescu, 
Aurel Popescu, Rodica Săpun, Marian 
Negrescu, Ovidiu Popescu, Ion Cănăvoiu, 
Gabriela Ciortan, Vasile Pleşa, Mariana 
Gârbaciu;

3. Personal administrativ: Ioana Bogda-
novici, Maria Neacşu, Alexandrina Borcan, 
Tudor Meche, Iacob Roznatovschi, Traian 
Ciucă, Ana Pârvulescu, Petre Guţă, 
Constantin Mărgărint, Florea Dobrescu, 
Constantin Ungureanu, Lucreţia Măcărin.

Din aducerile aminte şi din programele 
şi afi şele afl ate în colecţii particulare, amin-
tim o parte dintre cei mai apropiaţi şi sta-
tornici colaboratori ai casei de cultură, scri-
itori, plasticieni, muzicieni, actori, regizori, 
scenografi , coregrafi , artişti fotografi , solişti 
vocali şi instrumentişti de muzică populară, 
cercetători, conducători de formaţii, anima-
tori culturali: Lia Senin-Adam, Ion 
Anastasia, Smarand Alexandrescu, Vasile 
Andrei, Aurel Antonie, George Amar (alias 
Gh. Vlăoianu), Aurel Amzuică, Coti Baltă, 
Vasile Barbu, Nelu Emil Barna, Arthur 

Bădiţa, Nonu Bălăveanu, Iulian Bârsan, 
Adrian Becherete, Gelu Birău, Sorin 
Bivolaru, Nelu Bobirci, Gh. Braşoavă, 
Nicolae Brânzan, Ticu Brădescu, Cr. G. 
Brebenel, Grigore şi Sevastian Bunăiaşu, 
Ion Catană, Octavia Cazan, Georgiana şi 
Bebe Cămui, Zenovie Cârlugea, Carmen şi 
Vasile Cherciu, Bebe Cetean, Zizi Chiţimia, 
Iunian Ciobanu, Ion Cioroianu, Costel 
Ciort, Marius Ciulică, Viorel Ciurea, Paul 
Codiţă, Marin Colţan, Sergiu Cosciud, 
Marian Cozariuc, Gigi şi Panti Cristea, 
Vasile Cristovici, Constantin Cruceru, 
Ştefan Cucu, Mihai Daviţoiu, Mitică Dănău, 
Costel Dăneţ, Nicolae Diaconu, Gh. 
Diaconescu, Antonie Dijmărescu, Gigi 
Diniu, Costică Dragomir, Geta Drăgănescu, 
Natalia Drăghici, Vera Druţă, Marcel 
Dumbravă, Neluţu Dumitru, Cristina 
Feregan, Nicolae Filiş, Doru Fometescu, 
Stelian Florescu, Corina Fulger, Adrian 
Frăţilă, Costică Găvănescu, Viorel şi 
Mariana Gârbaciu, Maria Godeanu, Marcel 
Groza, Florin Hutium, Al. Jakabhazy, Al. 
Iancu, Viorel Iconaru, C. V. Ionescu, Romeo 

Ionescu, George Iorgulescu, Florin Isuf, 
Leontina Ivaşcu, Virgil Ivănescu, Simion 
Jereb, Loreta Jerdea, Robert Kelemen, Maria 
Lătăreţu, Nicoliţa Luca, Constantin Lucar, 
George Lungoci, Traian D. Lungu, Grigore 
Lupescu, Gh. Lupu, Nicolae Lupu, Piki 
Lupulescu, Iulian Malea, Mimi Manta, 
George Manoniu, Tanţa Marcu, Marin 
Marinescu, Horaţiu Mălăele, Natalia 
Mălăianu, Ştefan Melancu, Gigi Mihăiţă, 
Ilie Mitran, Puşa Mitrescu, Puiu Mischie, 
Valeriu Miss, Ion Mocioi, Ilie Mucioniu, 
Ion Muciuciora, Valer Neag, George 
Nicolaescu, Constantin Nistor, Nicu Novac, 
Ion Oproiu, Dumitru Pascu, Petre Pănescu, 
Costică Părpăneaţă, Tolea Pătraşcu, Aurora 
Pătrăşcoiu, Diana Pânzaru, Nicu Pecingină, 
Gh. Plăveţi, Vasile Ponea, Nicoleta Popa, 
Pavel Popa Misăilă, Aurelian Popescu, 
Angela Popescu, Ilarie Popescu, Ion 
Popescu-Brădiceni, Gh. Popescu-Fifi , Jean 
Popescu, Lazăr Popescu, Mihaela Popescu, 
Petre Popescu-Gogan, Panti Popescu, Puica 
Popescu, Spiridon Popescu, Victor Popescu, 
Miluş Poziumschi, Bebe Pribu, Maria şi 
Ladislau Racoţi, Titu Rădoi, Marcel 
Rădulea, Mariana Rovenţa, George Sandu, 
Vasile Sichitiu, Ion şi Ecaterina Socaci, 
Constantin Spătaru, Nicolae Staicu, Stelian 
Sterescu, Gogu, Mircea şi Marian Suchici, 
Marin Surdu, Ilie Şerban, Jana Şerbănescu, 
Mihai Şuţă, Elena Tantu, Lucian Tamaris 
(Tăloi), Lelia şi Tibi Teodorescu, Nelu 
Teotoi, Ligia Ionela Tilici, Gabriela 
Trăistaru, Ana Maria Tiloiu, Aurora Traşcă, 
Geo Tudorică, Costea Turcuman, Minerva 
Turdean, Victor Ţambu, Dumitru Ţiclete, 
Mihai Ţopescu, Gh. Ţuţuianu, Constantin 

Uscătescu, Bebe Vilău, Mihai Virschi, Reli 
Vâlcu, Rodica Vonica, Jeni Voiculescu, 
Tudor Voinea.

Tuturor acestora – şi multor altora ne-
numiţi aici din cauza memoriei înşelătoare 
– li se adaugă membrii formaţiilor de dan-
suri populare şi balet, ai orchestrelor şi gru-
purilor de muzică populară, uşoară şi folk 
(Columna şi Sideral), ai fanfarei şi corurilor 
mixte sau de bărbaţi (vestitul cor al preoţi-
lor din deceniul IX al secolului trecut), ai 
trupelor de teatru, teatru de păpuşi sau es-
tradă, ai cenaclului Columna ori ai cercuri-
lor şi cursurilor Universităţii Populare. Cu 
toţii împătimiţi ai artei, plini de pasiune şi 
talent. Neputându-i nominaliza aici, îi 
amintim generic pentru că fac parte din 
cartea de onoare a spiritualităţii târgujiene. 
Aducem, totodată, un pios omagiu celor 
care astăzi nu mai sunt printre noi.

Cât priveşte Casa de cultură şi locaţiile 
sale principale, acestea şi-au afl at după 1990 
alte destinaţii. Prin Hotărârea nr. 112/ 6 iu-
lie 1998 a Consiliului local Târgu-Jiu, s-a 
înfiinţat Centrul de Artă şi Cultură 

„Constantin Brâncuşi” prin reorganizarea 
Casei de cultură a municipiului. Dacă aces-
ta a fost momentul dispariţiei în plan cultu-
ral a vechii instituţii, spaţiile sale de specta-
cole continuă sub o altă formă să funcţioneze 
şi acum. Astfel, prin Hotărârea nr. 71/ 30 
mai 1994, Consiliul local Târgu-Jiu decide 
darea în folosinţă gratuită a clădirii Sălii de 
spectacole „23 August” Târgu-Jiu, Teatrului 
Dramatic Elvira Godeanu, pe o durată de 20 
de ani. Din fosta sală au rămas doar pereţii 
exteriori, în 8 iunie 2002 inaugurându-se 
noul sediu al Teatrului, una dintre cele mai 
moderne construcţii de gen din ţară. În pa-
ralel, la mijlocul anului 2000, Teatrul de 
Vară a devenit sediul Şcolii Populare de Artă 
din municipiu. 

Iată, deci, că spiritul de la „municipală” 
nu a dispărut, noi generaţii de animatori şi 
îndrăgostiţi de artă ducând mai departe 
tradiţia lucrului bine făcut.

*
Sigur, încercarea noastră privitoare la cele 

mai cunoscute zece lăcaşuri de cultură ale 
Târgu-Jiului poate fi  discutabilă, atâtă vreme 
cât informaţiile pe care le avem în acest mo-
ment nu acoperă întreaga arie a subiectului. 
Ne rămâne nouă sau altora obligaţia de a 
completa aceste lacune şi de a îndrăzni, în-
tr-un interval de timp rezonabil, scrierea unei 
complete istorii culturale a locului, singura 
în măsură a scoate din uitare oameni, eveni-
mente şi construcţii datorită cărora, vreme 
de şase secole, Târgul Jiului de Sus a dăinuit 
şi a devenit ceea ce este: un oraş cu o identi-
tate culturală proprie, mândru de moştenirea 
sa şi responsabil de prezentul şi viitorul său.

Ion CEPOI
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Titlul este sugestiv pentru spaţiul în care 
ne afl ăm deoarece biblioteca, în postura de 
instituţie culturală, are menirea să primeas-
că cu generozitate şi respectul cuvenit căr-
ţile din toate timpurile.

Prin ele îşi croieşte drum spre inimile 
benefi ciarilor, dar şi spre autorităţile admi-
nistrative care decid atât asupra evoluţiei 
instituţiei, cât şi asupra dezvoltării spiritu-
ale a locuitorilor arealului.

Orice comunitate care se respectă îşi are 
momentele ei de sărbătoare, tot atâtea pri-
lejuri de cinstire a celor merituoşi, de oma-
giere a trecutului, de analiză a prezentului 
şi prognozare, pe diverse perspective, a vi-
itorului. 

Anul 2006 reprezintă pentru municipiul 
Târgu-Jiu ocazia excelentă de a se privi în 
oglindă din toate unghiurile posibile – eco-
nomic, social, civic şi spiritual deoarece o 
dată se împlinesc 600 de ani de atestare do-
cumentară.

Aşezată, nu doar geografi c, în centrul 
urbei de pe Jiu, biblioteca, acest „templu al 
cărţii, al lecturii, al discursului în tovărăşia 
celor mai de seamă spirite ale culturii uni-
versale, de la îndepărtata Antichitate la, ul-
timii contemporani.” (Alex. Balaci), trăieşte 
aceeaşi efervescenţă specifi că marilor eve-
nimente, plasând toate manifestările cultu-
rale din toate cele 12 luni ale anului 2006 
sub semnul celor 600 de ani de existenţă 
fi zică şi scriptică a localităţii. 

Convinşi că orice activitate umană este, 
în ultimă instanţă, tributară cărţii, (dovadă 
că şi anii de vechime ai aşezării se numără 
tot de la momentul fi xării lor prin scris, pe 
un document) şi având , prin legea specială, 
ca punct de sprijin permanent informaţia 
tezaurizată în carte, ne-am străduit să nu 
fi m percepuţi ca un depozit inert, ci ca un 
spaţiu în care autorii şi creaţiile lor se simt 
acasă. Aşa se explică de ce numărul sărbă-
torilor închinate cărţii şi cunoscute generic 
sub sintagma „lansări de carte” a crescut 
semnifi cativ de la un an la altul.

Cu speranţa consolidării culturii naţio-
nale, am întâmpinat cu nedisimulat bucurie 
apariţia oricărei cărţi menite să adauge ceva 
la revigorarea spiritualităţii româneşti, în 
benefi ciul gorjenilor şi al românilor.

În foaierul instituţiei, ori în Sala de lectură, 
fi ecare lansare s-a transformat în sărbătoare 
sobră, nezgomotoasă, în cinstire a cuvântului 
tipărit lăsat moştenire celor de azi, dar mai ales 
celor de mâine ca “memorie pe hârtie a uma-
nităţii” şi “ mijloc de transport al sufl etului 
omenesc în toate direcţiile” (Alex. Balaci).

Volume de versuri, proză, eseuri ori cri-
tică literară, cărţi consacrate artei – ştiinţei 
ori evocării unor personalităţi demne de tot 
respectul contemporanilor au reunit, la mo-
mentul lansării, un public numeros  şi re-
prezentativ pentru comunitate.

Astfel în faţa auditoriului au venit cu 
propuneri de lectură autori precum poetul, 
eseistul, criticul şi publicistul de marcă 
Gheorghe Grigurcu, profesorul Zenovie 
Cârlugea în calitate de critic şi publicist şi 
fondator de reviste extrem de apreciate, 
conferenţiarul Ion Popescu Brădiceni cu 
cărţi de critică literară şi eseistică, conferen-
ţiar Lazăr Popescu cu versuri şi proză scur-
tă, dr. în estetică Ion Mocioi cu lucrări va-
loroase consacrate marelui şi inepuizabilului 
Brâncuşi, dar şi poeţilor gorjeni de care nu 
s-a ocupat nimeni în mod special … Am 
întrerupt fraza pentru a menţiona o prezen-
ţă extreme de activă în viaţa spirituală lo-
cală – Alexandru Doru Şerban care ne-a 
obişnuit cu lucrări bine documentate şi re-
ceptate cu entuziasm. Cultura instituţiona-
lizată şi-a făcut simţită contribuţia prin 
condeiul scriitorului – director Ion Cepoi 

al cărui stil elegant se potriveşte ca o mă-
nuşă conţinutului dens al cărţilor semnate 
de domnia sa, dar şi prin cărţile dedicate cu 
talent celor mai mici cititori de sensibilul 
Viorel Gârbaciu.

Numărul mare al lucrărilor sărbătorite 
face difi cilă înşiruirea cu acest prilej şi, de 
aceea, atenţia va fi  focalizată pe o anumită 
categorie. Este vorba de cărţi cu pronunţat 
caracter documentar ce completează, în 
chip fericit, un gol în informaţia de tip local 
ale cărei pietre de temelie au fost aşezate de 

istoricul Alexandru Ştefulescu prin excelen-
tele: “Istoria Târgu – Jiului” şi “ Gorjul isto-
ric şi pitoresc” tipărite în zorii secolului al 
XX-lea.

Luându-l ca model pe cel care a împru-
mutat numele său Muzeului Gorjului, unei 
Şcoli gimnaziale şi unei edituri apărute 
imediat după 1990, gorjeni inimoşi şi cu 
spirit civic responsabil şi-au amanetat bu-
getul de timp liber şi uneori chiar şi pe cel 
fi nanciar, elaborării unor lucrări de reală 
valoare ştiinţifi că.

Intelectuali de formaţie umanistă pre-
cum dascălii şi responsabilii culturali, ori 
de formaţie tehnică, dar preocupaţi de soar-
ta cetăţii şi-au dat mâna în cercetare şi re-
dactare, roadele neîntârziind să apară .

Societatea civilă şi-a demonstrat meni-
rea printr-un reprezentant destoinic, în per-
soana gorjeanului Titu Pânişoară, fost diri-
guitor administrativ al urbei şi neobosit 
scormonitor în arhive şi colecţii de biblio-
tecă. Domnia sa  nu şi-a asumat doar rolul 
de antrenor spiritual, ci şi de acela de prin-
cipală verigă în relaţia  autori – cercetători 
şi administraţia locală, în speţă cea muni-
cipală, căci ea este sărbătorita şi îşi sărbăto-
reşte existenţa.

Cu argumente imbatabile şi-o perseve-
renţă demnă de toată admiraţia, autorul, 
coautorul, iniţiatorul unor manifestări cul-
turale – l-am numit pe domnul Titu 
Pânişoară – a convins autorităţile munici-
pale – primar şi consilieri locali – să fi nan-
ţeze apariţia cărţilor de căpătâi ce s-au lan-
sat, în ultimii 2 – 3 ani, în majoritate, la 
bibliotecă, într-o atmosferă de mare densi-
tate spirituală.

Succesul întâmplărilor culturale a fost 
garantat deopotrivă de calitatea lucrărilor 

tipărite şi de prestaţia elitei gorjene mai so-
lidară ca niciodată în propăşirea culturală  
a acestor meleaguri pitoreşti şi istorice.

Presa scrisă a reacţionat şi ea pe măsura 
evenimentelor, consemnând pe primele pa-
gini ori la loc de cinste toate lansările cu 
aprecieri de genul: „eveniment editorial de 
excepţie” pentru Monografi a “Municipiului 
Târgu-Jiu” de Titu Pânişoară; „într-o com-
panie selectă” s-a produs lansare lucrării 
“Gorjul administrativ şi teritorial” – autori 
Titu Pânişoară, Gh. Roibu şi Vasile 
Marinoiu.

Cu acelaşi respect şi entuziasm a fost 
întâmpinată “Şcoala târgujiană: biografi e şi 
destin”. Coordonatori : Titu Pânişoară, 
Elena Roată şi Ion Şoldea, apoi “Oameni şi 
întâmplări din Gorj” – autor Titu Pânişoară 
şi nu în ultimul rând “Istoria învăţământu-
lui din Gorj” – autori doi distinşi dascăli de 
vocaţie – Grigore Pupăză şi C. Cheznoiu.

Din insistenţele şi preocupările argu-
mentate ale aceluiaşi Titu Pânişoară s-a 
născut simpozionul consacrat muzicologu-
lui gorjean Petre Brâncuşi; comunicările 
participanţilor fi ind reunite în volume deja 
lansate în anii următori, în faţa unui public 
distins şi receptiv până la admiraţie.

În calitate de gazdă şi moderator al aces-
tor evenimente, poate nu sunt persoana cea 
mai potrivită să consemneze retrospectiv 
ecouri pozitive însă articolele din presă stau 

mărturie pentru sinceritatea demersului. 
Nu-mi arog nici un fel de merite, dar bucu-
ria de a fi  părtaşă la asemenea întâmplări 
trebuie comunicată fi e şi numai pentru a-i 
convinge pe sceptici că “puterea cărţii se 
manifestă integral în bibliotecă”.

Şi mai trebuie subliniat ceva şi anume 
constatarea emoţionantă că o manifestare 
culturală, în speţă o lansare de carte, apro-
pie, reuneşte persoane solidare în sprijini-
rea emancipării semenilor, în benefi ciul în-
tregii comunităţi.

Asemenea ocazii au demonstrat că cei 
aleşi şi cei care  i-au ales pot sta de aceeaşi 
parte a baricadei conlucrând şi cheltuindu-şi 
energiile întru atingerea aceleiaşi fi nalităţi.

Conducători şi conduşi au interpretat 
aceeaşi partitură – sprijinirea creatorilor, 
recunoaşterea meritelor şi încurajarea per-
formanţei sine ira et studio.

Cu gândul la sărbătoarea aşezării – 
“Zilele municipiului” pe care mi le imaginez 
mai interesante ca oricând, îmi doresc păs-
trarea credibilităţii instituţiei şi o colabora-
re cel puţin la fel de benefi că atât cu admi-
nistraţia, cât şi cu  minţile bine mobilate 
spiritual ale gorjenilor de pretutindeni.

Director 
Prof. Alexandra ANDREI

Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”

„Cărţile unui popor sunt, în ultimă analiză, justificarea existenţei acelui popor”    (C.C.Giurescu)

„Cărţile – urne sacre ale gândirii omeneşti”
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Străvechi oraş istoric, Târgu-Jiu. Aici îţi 
aminteşti de fi gura emblematică a titanului 
sculpturii moderne, Constantin Brâncuşi, aici 
parcă auzi glasurile lui Tudor Vladimirescu, 
care striga testamentar peste veacuri „Patria 
este norodul şi nu tagma jefuitorilor!”, al 
Ecaterinei Teodoroiu, afi rmându-şi dorinţa 
de libertate şi dreptate.

Aici s-au scris şi se vor scrie fi le luminoa-
se din cronica istoriei şi culturii poporului 
român, care subliniază trăinicia, dârzenia şi 
nobleţea ce a caracterizat dintotdeauna fi in-
ţa neamului românesc.

Viaţa acestei urbe, dezvoltarea sa econo-
mică şi socială, de-a lungul vremii, a creat 
tot mai mulţi oameni temeinic pregătiţi cu 
ştiinţă de carte, iar, ca o consecinţă a aces-
teia, s-a creat tot mai mult nevoia înfi inţării 
de şcoli. 

Aici în acest spaţiu, în dialogul cu clasa, 
s-a transmis cunoştinţe, s-au zămislit idei, 
s-a înaripat imaginaţia, s-au format oameni 
la acesta fântână din care au sorbit izvorul 
nemuritor.

Învăţământul este componentă de bază 
a sistemului social. Fără educaţie nu poate 
fi  concepută societatea umană, nu poate fi  
realizat progresul. Şcoala face omul, Om. 
Învăţământul a apărut odată cu socie-
tatea umană, şi cu unele particularităţi. 
A parcurs aceleaşi etape la toate popoa-
rele lumii, existând un învăţământ oral 
şi un învăţământ scris, o şcoală muncii 
şi o şcoală a cărţii.

Învăţământul oral a apărut în pro-
cesul muncii. Generaţia tânără a învă-
ţat de la cei adulţi tehnica preparării 
hranei, vânatul, pescuitul, domesticirea 
animalelor, agricultura. Cele mai im-
portante cunoştinţe s-au  transmis pe 
cale orală, din generaţie în generaţie, 
devenind, cu timpul, tradiţie, modele 
de urmat pentru cei care vin, predomi-
nând aspectele practice. 

Educaţia, la începuturile ei, se făcea 
pe vârste şi pe sexe. Copilul primea cu-
noştinţe practice despre procurarea 
hranei, construirea caselor, a fortifi ca-
ţiilor, cunoştinţe de medicină primară, 
de confecţionare a îmbrăcămintei şi în-
călţămintei, era iniţiat în tainele vieţii 
de aici, dar şi de dincolo. 

Mai târziu au început meşteşugurile 
gospodăreşti prelucrarea metalelor, a lem-
nului, olăritul. 

Mărturii ale acestor forme ale educaţiei 
le găsim în numeroase proverbe (Cât tră-
ieşti, înveţi; Nu învăţa până la bătrâneţe, ci 
până la moarte; Pentru a învăţa nu este ni-
meni prea tânăr sau prea bătrân.)

Învăţământul scris are o lungă istorie. 
Până în secolul al XIX, înfi inţarea fi ecărei 
şcoli se realiza pe baza unui act domnesc. 
Scrisul şi cititul, aparţinând domnitorilor, 
cancelarilor şi claselor avute, a pătruns prin 
preoţi, cântăreţi bisericeşti, funcţionari ad-
ministrativi, la sate fi ind însărcinaţi mai 
ales cu strângerea birurilor şi aplicarea po-
runcilor. Aceştia, mai târziu, aveau să devi-
nă dascăli de răspândire a scrisului în limba 
română cu grafi e latină. 

În lunga ei existenţă şcoala din Târgu-
Jiu a trăit nenumărate evenimente de sea-
mă. Unele s-au pierdut în negura vremuri-
lor, altele abia se mai desprind din arhive.

Au existat o serie de forme de transmi-
tere la urmaşi, forme perfectibile pe măsu-
ra evoluţiei societăţii. 

În epoca feudală biserica rămâne unul 
dintre centrele principale de învăţământ, 
activitatea reducându-se la învăţarea citirii 
şi scrierii slovelor, a cântărilor bisericeşti şi 
a ritualului de cult.

Mânăstirea Tismana, ctitorită în veacul 

al XIV-lea, organizase o importantă şcoală 
medievală unde se învaţă scrisul şi cititul în 
slavonă, caligrafi a, arta decorativă şi mini-
aturistică, legarea cărţilor şi, mai ales, meş-
teşugul sufl atului în aur şi argint a cărţilor 
şi icoanelor. Din asemenea şcoli se recrutau 
secretarii, diecii şi grămăticii, necesari cur-
ţilor domneşti, boiereşti şi mânăstireşti.

Tudor Vladimirescu învaţă mai întâi la 
preotul satului şi-şi întregeşte învăţătura 
prin casele boiereşti. Până la această dată 
grija învăţăturii de carte nu cădea în sarcina 
statului. De cele mai multe ori învăţătura 
slovei în colectiv se făcea de către biserică. 
Cei cu dare de mână îşi plăteau dascălii, de 
obicei greci, pentru odraslele lor, iar la sate 
ţîrcovnici şi preoţii învăţau copiii carte în 
tinda bisericii sau în chilii.

În oraşul Târgu-Jiu, la început, s-a învăţat 
carte în chiliile celor două biserici Catedrala 
si Sfi nţii Apostoli. Au fost cărturari însem-
naţi care, după ce au învăţat slovele la bise-
rică sau în casă, s-au pregătit singuri, ex: 
Vasile Moangă, boier cu vederi progresiste 
care apăra pe Tudor Vladimirescu ajutându-
l să meargă la Lainici să scape de Capegi 
Pasa. Petrache Poenaru îl scotea unul dintre 
cei mai citiţi boieri din ţară.

Fiinţau, totodată, şcoli întemeiate din ini-
ţiativa particulară, cum ar fi  cea cu care a luat 
naştere în 1792, cu sprijinul stolnicului 
Dumitrache, ispravnic al judeţului Gorj. 
Acesta, pe cheltuiala proprie, a reparat Biserica 
Sfi nţii Voievozi şi a zidit odăi pentru o şcoală 
elinească şi românească la Târgu-Jiu.

Primul dascăl român la Gorj a fost 
Gheorghe Dascălul din Târgu-Jiu numit de 
Alexandru Ipsilante la 1776. S-a găsit statul 
de salariu al acestui învăţător plătit cu 5 ta-
leri pe lună. 

În mod concret de înfi inţarea de şcoli de 
stat se va putea vorbi abia în deceniul IV al 
secolului al XIX-lea, când se va trece la or-
ganizarea de şcoli în reşedinţele de judeţe. În 
luna septembrie 1831, Vornicia din Lăuntru 
cerea ocârmuitorilor de judeţe să se preocu-
pe de deschiderea şcolilor orăşeneşti care să 
cuprindă „pe toţi copiii fără deosebire”. Mai 
înainte se întocmise un regulament pentru 
casele făcătoare de bine care în articolul 85 
stabilea „câte o şcoală începătoare se va orân-
dui în toate judeţele prin oraşele scaunelor lor, 
care se vor aşeza într-o parte din odăi a celei 
mai mari biserici care se afl a acolo”.

Ca urmare a aplicării acestei măsuri, în 
primăvara anului 1832, au fost înfi inţate şco-
li primare în aproape toate oraşele capitală de 
judeţ. Prin aceste instituţii şcolare, copiii bo-
ierilor şi ai păturilor orăşeneşti înstărite aveau 
de acum o şcoală unde puteau învăţa..

Abia începând cu Regulamente Organice, 
organizarea învăţământului s-a făcut pe baza 
unei legi, statuându-se pentru prima dată 
învăţământul în limba română şi învăţămân-
tul public. 

Şcoala publică din Târgu-Jiu a fost înfi in-
ţată la 1 aprilie 1832, când a fost numit 
Constantin Stanciovici în funcţia de profesor.

În acea perioadă şcolile publice erau acelea 
care se întreţineau din fondurile Eforiei 
Şcoalelor, deci fonduri de stat. În afară de aces-
te şcoli mai existau prin oraşe şcoli fondate de 
persoane particulare (în special străini) frec-
ventate de fi ii de boieri sau de oamenii avuţi. 
La sate, numai după 1838, şcolile plătite din 
fondurile adunate prin „cutia satelor” şi admi-
nistrate de Eforie, au devenit şcoli publice.

Şcoala reorganizată în 1832 în Târgu-Jiu 
apare în documentele timpului sub mai 
multe denumiri: şcoala naţională, şcoala 
publică, şcoala normală, etc.

După Gheorghe Dascălul, până în 1830, 
nu mai avem date. În 1830 – 1831 găsim la 
şcoala de pe lângă Biserica Domnească pe 
Nicolae din Târgu-Jiu şi tot pe el pe statul 
pe ianuarie 1831.

Până la punerea în aplicare a Regula-
mentului Organic învăţământul în cele două 

principate nu se conducea după legi sau re-
gulamente ci după prevederile hrisoavelor 
domneşti ce se dădeau cu prilejul creării 
şcolii din „mila domnească”. Societatea 
noastră din acea vreme, în trecerea ei de la 
feudalism la capitalism, cerea măsuri cores-
punzătoare privind dezvoltarea învăţămân-
tului în cele două principate. Regulamentul 
Organic este prima legiuire cu caracter ob-
ştesc care pune temelia unui învăţământ 
public în amândouă ţările, dispunând ca în 
acest scop să se întocmească Regulamente 
şcolare. Alături de şcolile mai înalte exis-
tente în Bucureşti, Iaşi şi Craiova pentru fi ii 
de boieri, regulamentul prevedea înfi inţarea 
de şcoli elementare pentru burghezie şi 
pentru orăşeni în fi ecare capitală de judeţ. 
În art. 364 al Regulamentului pentru Ţara 
Românească se arata că „învăţătura publică 
trebuie să fi e obiectul îngrijirii şi privegherii 
stăpânirii, creşterea tinerilor să fi e întemeia-
tă pe începuturile celui mai sănătos moral”, 
dar art. 366 precizează că „şcoalele începă-
toare pentru amândouă sexurile în fi ecare 
capitală de judeţ”.

La 1 aprilie 1832, a fost numit la Şcoala 
Naţională din Târgu-Jiu C. Stanciovici. Cu 
această dată se poate afi rma cu adevărat că 
s-au pus bazele şcolii gorjene şi a culturii 
gorjene.

Stanciovici a sosit la Târgu-Jiu la 13 apri-
lie 1832, miercuri după Paşte, trăgând la lo-

cuinţa de la biserica şi neplăcându-i s-a dus 
la cucoana Uţa Măldărăscu unde a fost vizi-
tat în aceeaşi zi de notabilităţile oraşului: 
slugerul Sâmboteanu, Medelnicul Măldă-
rescu, Sărdănescu, Vasile Moangă, Bîlteanu, 
Barbu Vicşoreanu, deputatul judeţului ş.a. 
Vizitele acestea arată cât de dornică de în-
văţătura era burghezia oraşului şi faptul că 
Stanciovici fusese recomandat ca un cărtu-
rar de seamă. Joi după masă a fost invitat la 
Zamfi rache Bîlteanu unde s-a cunoscut cu 
Gheorghe Magheru cu care avea să joace 
istoricul rol de la Islaz şi Craiova.

Faptul că Stanciovici a reuşit ca în câteva 
zile să strângă 170 de elevi şi eleve arată dez-
voltarea economică şi socială a oraşului şi că 
în Târgu-Jiu se crease deja o tradiţie şcolară. 
Şcoala începută de Stanciovici avea să for-
meze mulţi dintre viitorii învăţători săteşti.

Constantin Stanciovici Brănişteanu a fă-
cut studiile la „Sfântul Sava”, la Goleşti. A avut 
ca dascăli pe Gheorghe Lazăr, Ion Heliade 
Rădulescu, Aron Florian, Eufrosin Poteca, 
Genulie, Vâlceleanu, Petrache Poenaru, oa-
meni de primă mărime ai şcolii româneşti.

La 1 aprilie 1832 a fost numit profesor pu-
blic la Şcoala Naţională începătoare din Târgu-
Jiu, pe care a deschis-o la 17 aprilie 1832 des-

făşurându-şi activitatea aici până în 1841 
când a mers la Şcoala Naţională de la 
Slatina, în locul sau venind la Şcoala de 
la Târgu-Jiu, Nicolae Alexandru Popescu-
Craiovescu.

În anul 1849, Constantin Stanciovici 
s-a întors la Târgu-Jiu dar şi aici şcoa-
la era închisă. În 1850 a fost ales pre-
şedinte al Magistraturii. A îndeplinit şi 
funcţia de judecător o perioadă scurtă 
de timp, iar între 1860 – 1865 a fost 
inspector al externatului de fete C. 
Săvoiu.

Din anul 1864 până în 1868 a fost 
primar al oraşului Târgu-Jiu, funcţie pe 
care a mai îndeplinit-o şi în 1890-
1891. 

În perioada primariatului lui, între 
alte realizări însemnate, a fost şi înfi in-
ţarea Gimnaziului din Târgu-Jiu.

În 1841 C. Stanciovici a fost trimis 
la Slatina pentru a organiza şi acolo în-
văţământul. În locul lui a venit A. N. 
Popescu zis Craiovescu şi Gheorghe 

Călinescu care a funcţionat până în 1848, 
anul revoluţionar care avea să marcheze mari 
transformări sociale în Ţările Române. 

Lipsa de cadre determină „Eforia Şcoalelor” 
să dea în 1834 o dispoziţie în care prevedea 
obligaţia pentru cântăreţii bisericeşti, de a-i 
învăţa pe copiii satelor „carte şi cântări”. La 
începutul anului 1838, cârmuitorul judeţe-
lor şi profesorii Şcolii Naţionale, primesc 
instrucţiuni ca recrutarea tinerilor pentru 
învăţători să se facă dintre fi ii de preoţi, ţâr-
covnici, şi de ţărani. Din acest an, 1838, 
Şcoala Naţională din Târgu Jiu îşi schimbă 
denumirea în Şcoală Normală, iar cursanţii 
se numeau candidaţi de învăţători. 
Programa de pregătire prevedea ca aceştia 
să fi e învăţaţi: citirea, scrierea, aritmetica 
– cele patru operaţii – catehismul, rugă-
ciuni religioase, dar şi cântări bisericeşti. 

O veche şi nobilă tradiţie a slujitorilor 
şcolii a constituit o împletire a activităţii 
didactice cu munca de lămurire a poporului 
pe linia intereselor sale vitale, lupta pentru 
eliberare naţională şi socială, pentru dobân-
direa şi păstrarea independenţei de stat a 
României. Aşa au procedat numeroşi învă-
ţători şi profesori luminaţi, cu dragoste de 
patrie şi popor, din Târgu-Jiu şi nu numai, 
în 1848, 1859, 1877, 1907 şi în timpul celor 
două războaie mondiale.

Revoluţia de la 1848 este evenimentul 
culminant al unei întregi epoci de frământări 
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care s-au manifestat în literatură cugetarea 
si arta poporului roman din acea vreme.

Conducătorii revoluţiei şi guvernul pro-
vizoriu s-au sprijinit mult pe învăţători şi 
profesori, luptători activi pentru libertate. 
Nicolae Bălcescu în 1848 se adresa profeso-
rilor îndrumându-i: „fa, domnule profesor, 
din învăţători organe fi dele ale libertăţii, tri-
miţându-i la sate a lumina pe fraţii lor”, iar 
în manualul bunului român cere să se facă 
din învăţători propagandiştii ideilor revo-
luţionare burgheze.

Şi profesorii de la Târgu-Jiu nu numai 
ca au pregătit organele fi dele libertăţii po-
porului pentru evenimentele de la 1848, dar 
în vâltoarea frământărilor sociale au trecut 
în fruntea foştilor lor elevi şi ai maselor de 
săteni asupriţi organizându-le acţiunea îm-
potriva orânduirii feudale.

C. Stanciovici Brănişteanu ia parte la iz-
bucnirea revoluţiei la Izlaz şi apoi conduce 
învăţătorii în drum spre Bucureşti.

De altfel era ceva obişnuit, ceva natural ca 
învăţătorii să fi e alături de năzuinţele poporu-
lui. Participarea multor candidaţi de învăţători 
şi învăţători la revoluţie şi teama că poporul 
luminat nu mai rabdă cu resemnare jugul fac 
ca după înfrângerea revoluţiei forţele reacţio-
nare să închidă şcolile săteşti.

Eforia, reînfi inţată în septembrie 1848, 
cerea caimacamiei să închidă şcolile pentru 
că e „de neapărată trebuinţă ca şcolile de prin 
sate să se închidă cu totul iar subrevizorii şi 
învăţătorii să se ocupe cu rânduiala veche”. 
Cu aceasta, timp de aproape 10 ani şcolile 
de la sate şi-au încheiat activitatea.

În 1845 s-a deschis un pension 
pentru tinerele fete, iar în 1862 
Institutul de Fete Săvoiu, prima 
şcoală particulară. În 1866 Consiliul 
Judeţean hotărăşte înfi inţarea unei 
şcoli secundare de fete. Trebuie 
amintit faptul, că pe lângă şcoala 
publică, între anii 1850 – 1900, au 
funcţionat şi o serie întreagă de 
şcoli particulare. 

La 1 septembrie 1890, sub con-
ducerea eminentului dascăl şi pu-
blicist braşovean Ştefan Bobancu, 
s-a înfi inţat gimnaziul real de băieţi, 
denumit ulterior Tudor Vladimirescu, 
iar din 1898 prestigioasa instituţie 
şcolară dispunea de un local pro-
priu, inaugurat în prezenţa minis-
trului Spiru Haret. Pe lângă acest 
gimnaziu, un deceniu mai târziu, a 
fost creată şi o Şcoală de Ceramică 
cea dintâi din ţară. În 1890, a fost 
înfi inţată Şcoala Profesională, ce 
viza instruirea practică a fetelor, în 
localul vechiului tribunal, azi Muzeul 
Judeţean. Sfârşitul veacului al XIX şi înce-
putul sec. XX sunt dominate de personali-
tatea pedagogului şi omului de ştiinţă 
Alexandru Ştefulescu. Institutor, director şi 
revizor şcolar, a contribuit din plin la creş-
terea calităţii învăţământului gorjean, dez-
voltarea bazei materiale şi apărarea statutu-
lui cadrului didactic. Activitatea sa didac tică 
a fost dublată şi de o activitate cultural şti-
inţifi că, concretizată în apariţia unor publi-
caţii de o importanţă deosebită. 

Bazele învăţământului modern româ-
nesc au fost puse în timpul domniei lui Al. 
I. Cuza. Legea Instrucţiunii Publice din 
1864 consideră educaţia ca o importantă 
problemă de stat, învăţământul fi ind orga-
nizat pe verticală – primar, secundar, liceal, 
superior, şi alternativ - de stat şi privat. În 
acord cu spiritul vremii, dar neobişnuit 
pentru această parte a Europei, legea stipu-
la că învăţământul primar era obligatoriu şi 
gratuit, egal pentru băieţi şi fete. De aseme-
nea, erau prevăzute, cu exactitate, obligaţi-
ile statului şi ale comunităţii locale, în pri-
vinţa finanţării învăţământului public, 
planul de învăţământ, programa şcolară, 

documentele şcolare. Pentru prima dată, la 
noi, se constituie instituţia bibliotecii şco-
lare şi apare conceptul de formare continuă, 
prin obligaţia subrevizorului de a organiza 
conferinţe, unde va ţine „lecţiuni repetitoa-
re şi dezvoltătoare asupra învăţătorilor ce se 
propun în şcoalele rurale”.  Cu toate că dezi-
deratele acestei reforme nu au fost atinse de-
cât parţial, Legea Cuza, completată de legile 
ulterioare, 1893, 1896, 1898, 1899, Reforma 
Spiru Haret – 1901 – 1904, a dus la creşterea 
fără precedent a numărului şcolilor şi a das-
călilor din România şi implicit din judeţul 
Gorj. Se constituie astfel, o nouă categorie 
socio-profesională: Corpul Didactic. 

Liniştea ţării este din nou zdruncinată 
de începerea primului război mondial.

Situaţia învăţământului profesional şi 
gimnazial era şi mai grea datorită distrugeri-
lor suferite, ocupării unor clădiri de către tru-
pele inamice şi lipsei de personal didactic. 

În urma repetatelor demersuri ale pri-
marului din Târgu-Jiu, autorităţile militare 
au aprobat şi redeschiderea gimnaziului 
Tudor Vladimirescu, la 1 august 1917. În 
lunile august-octombrie 1917 a funcţionat 
ca şcoală particulară, în buget nu era pre-
văzută nicio suma în acest scop, cursurile 
fi ind frecventate de 140 elevi, iar profesorii 
primindu-şi salariul din taxa lunară de 50 
lei, plătită de fi ecare dintre ei. Deşi reprezen-
tau numai o treime din numărul elevilor şco-
larizaţi înainte de război, aceştia nu aveau loc 
în puţinele bănci care mai rămăseseră near-
se de trupele Puterilor Centrale.

Corpul didactic era alcătuit dintr-un 
singur profesor titular care revenise din re-
fugiu în februarie 1917 şi nouă suplinitori 
recrutaţi „în lipsa titularilor…  din elemen-
tele culte şi disponibile afl ate în oraş”. Abia 
de la 1 noiembrie 1917 gimnaziul îşi va re-
lua cursurile ca şcoala de stat, cu un număr 
de 395 de elevi şi „…un corp didactic com-
pus dintre intelectualii oraşului, căci cea mai 
mare parte au fost mobilizaţi din refugiaţi, 
în număr de 9 persoane…” dintre care nu-
mai doi profesori erau titulari: Ion Mălăescu 
şi Nicolae Andreescu,care fusese repatriat 
dintr-un lagăr de prizonieri din Germania.

Nici şcolile care, deşi cu mari întârzieri, 
şi-au reluat activitatea, n-au funcţionat în 
condiţii normale, datorita distrugerilor sufe-
rite, lipsei de cadre didactice corespunzătoa-
re, sărăciei şi mizeriei care apăsau întreaga 
populaţie, precum şi din cauza greutăţilor 
provocate de ocupanţi. Însă şi durata anilor 
şcolari suferise mari modifi cări determinate  
de evenimente şi de atitudinea adoptată de 
autorităţile militare. Indiferent de data la 
care şi-au reluat cursurile sub vremelnica 
ocupaţie străină - în ianuarie sau mai târziu, 
ca şcolile primare, în mai, ca şcoala profesi-
onală de fete sau în august 1917, ca gimna-

ziul Tudor Vladimirescu s-au încheiat în oc-
tombrie acelaşi an, dar contând pentru 
întregul an şcolar 1916-1917. Anul şcolar 
următor a durat de la 1 noiembrie 1917 până 
la 31 iunie 1918, pentru ca anul şcolar 1918-
1919 să înceapă în octombrie 1918, cu toate 
ca unele şcoli au reuşit să-şi reia activitatea 
abia în ianuarie 1917.

Distrugerea arhivelor şcolare, fapt care 
s-a petrecut, mai ales, în timpul ofensivei 
trupelor inamice, dar si ulterior, precum şi 
pierderea de către un mare număr de elevi 
a actelor de studii personale, a creat difi cul-
tăţi suplimentare privind înscrierea lor la 
şcoală sau examenele pe care urmau sa le 
susţină. În astfel de situaţii, înscrierea ele-
vilor se făcea numai pe baza declaraţiei lor, 
a părinţilor sau a învăţătorilor, cum ca au 
absolvit un anumit număr de clase. Numai 
o mică parte dintre documentele şcolare au 
putut fi  salvate de furia nimicitorilor, a co-
tropitorilor, ele fi ind de un real folos, atât 
pentru activitatea şcolilor, atunci când s-au 
redeschis, cât şi pentru cei ce ar dori să cu-
noască mai îndeaproape trecutul învăţă-
mântului gorjean.

Refugiindu-se la 1 noiembrie 1916, di-
rectoarea şcolii profesionale de fete reuşea să 
expedieze la Craiova o ladă cu documente, 
de unde le-a adus cu aprobarea autorităţilor 
militare, în luna mai 1917. În august 1917, 
directorul provizoriu al gimnaziului cerea 
primarului Târgu-Jiului să intervină pe lângă 
comandatura Districtului Gorj II pentru a i 
se da o autorizaţie „să meargă la Slatina, spre 

a ridica parte din arhiva şi scriptele lăsate 
acolo de D.A.Crainic, director al gimnaziului, 
care a petrecut în Moldova”.

Pentru a ne lămuri deplin asupra între-
gului complex de cauze, care au determinat 
această tristă stare de lucruri, să dăm din 
nou cuvântul documentelor vremii, nu îna-
inte de a sublinia că au fost selectate mai 
ales, acelea care provin de la factorii cei mai 
autorizaţi să cunoască realitatea, profesorii, 
învăţătorii şi autorităţile româneşti ale tim-
pului.

Cu tot dramatismul evenimentelor, ac-
tivitatea şcolară continuă, perioada inter-
belică reprezentând una de explozie a spi-
ritualităţii româneşti. După înfăptuirea 
Marii Uniri şi refacerea economică, învăţă-
mântul s-a dezvoltat, introducându-se me-
tode moderne, urmărindu-se caracterul 
practic şi cu accent pe activitatea extraşco-
lară. Izbucnirea crizei economice din 1929 
– 1933 avea să afecteze din nou societatea 
românească şi, implicit, şcoala. De aseme-
nea, o perioadă de stagnare a constituit-o 
perioada celui de-al doilea război mondial, 
sfârşitul acestuia şi schimbările petrecute 
în situaţia politică a ţării după 1944, au 
adus modifi cări dinamice în structura, con-

ţinutul şi dezvoltarea învăţământului, in-
fl uenţând nemijlocit şi şcolile din Târgu-
Jiu. Reforma şcolii din 1948 a avut 
infl uenţe directe asupra evoluţiei învăţă-
mântului, în ceea ce priveşte echilibrarea 
treptelor de şcolarizare şi conţinuturile în-
văţământului. Manualele şcolare au fost su-
puse unor revizuiri totale, a fost constitui-
tă o nouă pedagogie şi psihologie şcolară, 
au fost restrânse domeniile unor discipline 
ca: psihologia, sociologia, limbile străine. 
În această perioadă, un rol important l-a 
avut eradicarea analfabetismului. Mulţi ti-
neri din mediul sătesc, cu o condiţie mate-
rială modestă, au putut intra în învăţămân-
tul superior. Şcoala din această perioadă, 
cu toate limitele ei, a asigurat forţă de mun-
că califi cată pentru toate sectoarele econo-
miei într-o evoluţie şi dezvoltare intensă. 
Pentru rezolvarea nevoii de cadre, s-a prac-
ticat sistemul angajării absolvenţilor de li-
ceu, care au fost apoi îndemnaţi să urmeze 
cursurile unor institute şi universităţi la 
fără frecvenţă. Învăţământul treptat, anco-
rat în tradiţiile europene, se diversifi că şi 
în ceea ce priveşte structura, se modifi că 
planurile, programele şi manualele. Au fost 
introduse însă şi criterii aberante de evalu-
are privind promovabilitatea şi admiterea 
în învăţământ. Prin contribuţia didactică a 
unui număr mare de dascăli gorjeni, au fost 
apărate valorile autentice ale şcolii şi aşa ne 
explicăm de ce de pe băncile şcolii au con-
tinuat să plece elemente de mare valoare 
ştiinţifi că, morală şi patriotică, care au fă-

cut cinste şcolilor din Târgu-Jiu, în 
ţară şi peste hotare. Au apărut noi 
unităţi pe harta municipiului, gru-
puri şcolare, şcoli profesionale. 
Dezvoltarea urbanistică şi creşterea 
populaţiei a dus la înfi inţarea de 
noi şcoli: Şcoala nr. 1 şi 6 în 1945, 
Şcoala nr. 2 în 1959, două extinderi 
ale Şcolii nr. 3 (1969 şi 1980), 
Şcoala nr. 5 în 1961, Şcoala nr. 11 
în 1973, Şcoala nr. 12 în 1976; înfi -
inţarea unor licee şi grupuri şcola-
re: Liceul nr. 3 în 1965, Liceul nr. 2 
în 1966, Liceul nr. 4 în 1969, Liceul 
nr. 1 în 1975, Liceul nr. 5 în 1978.

După 1989, şcoala românească 
şi implicit cea din Târgu-Jiu, este 
supusă unor profunde transformări, 
în concordanţă cu mutaţiile care se 
produc în toate sferele societăţii ro-
mâneşti. Derularea procesului de 
reformă a vizat găsirea unui echili-
bru între tradiţie şi integrare 
Euroatlantică, compatibilizarea 
conţinuturilor pentru a da posibili-

tatea integrării absolvenţilor pe piaţa mun-
cii, piaţa privată, în spaţiul european. Am 
în vedere extinderea educaţiei spre clasa 
zero şi spre adulţi, extinderea din punct de 
vedere cantitativ a învăţământului acade-
mic, sporirea importanţei studiilor post-
universitare, globalizarea cunoaşterii, inter-
naţionalizarea educaţiei, sub aspect 
curricular şi sub cel al criteriilor de perfor-
manţă, multiplicarea furnizorilor de educa-
ţie, formarea bibliotecii electronice, organi-
zarea învăţământului de-a lungul vieţii.

Sintetizând, putem spune că şcoala din 
Târgu-Jiu şi-a găsit de-a lungul vremii un 
loc emblematic în cartea de istorie a învă-
ţământului românesc, apreciată ca o şcoală 
pentru eternitate, o vatră mereu aprinsă a 
culturii şi a cunoaşterii. Generaţiile de das-
căli, care s-au succedat de-a lungul vremii, 
aceşti luminători ai neamului au ars ca lu-
mânarea pentru sădi în sufl etul atâtor ge-
neraţii frumosul, iubirea de neam, buna 
credinţă şi buna cuviinţă. Aşadar, generaţi-
ile viitoare vor putea scrie despre un trecut-
viitor, cât şi despre un viitor cu trecut.

Inspector şcolar general adjunct, 
prof. dr. Gheorghe GĂMĂNECI
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Un adevăr de necontestat al vremurilor 
de azi este acela că peisajul spiritual târgujian 
şi gorjenesc n ar mai fi  de conceput fără pre-
zenţa Universităţii „Constantin Brâncuşi”.

Parte integrantă a sistemului naţional de 
învăţământ, Universitatea s a înfi inţat prin 
Hotărârea nr. 288, din l iunie 1992, a 
Guvernului României. Astfel se împlinea do-
rinţa mereu vie a oamenilor acestor locuri 
care, prin reprezentanţii lor, încercaseră de 
multe ori şi înainte de 1989 să determine fac-
torii responsabili la nivel central să adopte o 
decizie de constituire a unei instituţii de învă-
ţământ superior universitar, însă demersurile 
repetate ale autorităţilor au rămas fără ecou.

Un început fusese făcut încă din anul 
1972, când prin HCM nr. 1320 – fuseseră 
organizate la Târgu-Jiu două secţii de subin-
gineri în specializările Centrale termo elec-
trice şi Utilaje pentru industria materialelor 
de construcţii, ambele justifi cate prin exis-
tenţa în Gorj a celor mai mari termocentra-
le din ţară – Rovinari şi Turceni –, precum 
şi a unei puternice industrii în domeniul 
materialelor de construcţii. De altfel, secţi-
ile menţionate au fost puse, de la început, 
sub tutela Termocentralei Rovinari şi a 
Combinatului de lianţi şi azbociment 
Bârseşti. Conducerea academică şi de spe-
cialitate erau asigurate de Universitatea din 
Craiova, prin facultăţile de Electrotehnică 
şi, respectiv, de Mecanică, şi care desemna-
seră pentru coordonare pe universitarul 
Gheorghe Mihăiţă.

Fără îndoială, cele două secţii de subingi-
neri au pregătit temeinic, în circa douăzeci de 
ani, specialişti de marcă, recunoscuţi şi apre-
ciaţi în economia Gorjului şi în cea naţională. 
În acelaşi timp, prin fi inţarea secţiilor de 
subingineri, s au creat şi s au materializat şan-
sele formării unui preţios colectiv de cadre 
didactice, care – în mare parte – s a regăsit şi 
se regăseşte în structura de cadre didactice a 
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu. Atunci, în 1992, tânăra universi-
tate pornea la drum cu două componente: 
Facultatea de Inginerie, aşezată pe temelia 
fostelor secţii de subingineri, şi Facultatea de 
Ştiinţe. Ulterior, ca urmare a preocupărilor 
întregului colectiv academic şi a sprijinului 
primit, instituţia s a dezvoltat prin crearea de 
noi facultăţi şi specializări, prin creşterea nu-
mărului de studenţi şi de cadre didactice.

Anul 2006 găseşte Universitatea 
„Constantin Brâncuşi” bine structurată şi 
echilibrată, ancorată în exigenţele impuse 
de iminenta integrare în spaţiul academic 
al Uniunii Europene. Ea este alcătuită din 
următoarele facultăţi şi departamente:

• Facultatea de Inginerie: Aceasta – aşa 
cum arătam mai sus şi a început activitatea 
în anul universitar 1992/1993 şi dispune de 
o bază materială solidă, formată din amfi -
teatre şi săli de curs, de seminarii şi de la-
boratoare, precum şi din bibliotecă şi depo-
zit de carte. În facultate îşi desfăşoară 
activitatea un număr de peste 60 persoane 
– cadre didactice, didactice auxiliare şi per-
sonal nedidactic. Specializările facultăţii 
sunt: Tehnologia construcţiilor de maşini şi 
Sisteme de producţie, Inginerie economică, 
Termoenergetică, Energetică industrială, 
Automatică şi informatică aplicată, Ingineria 
şi protecţia mediului în industrie. La aces-
tea se adaugă mai multe cursuri de masterat 
şi postuniversitare, precum şi o vastă acti-
vitate de cercetare.

• Facultatea de Ştiinţe Economice: Din 
1992 şi până în prezent această componen-
tă a evoluat substanţial din toate punctele 
de vedere. Numărul cadrelor didactice titu-
lare a ajuns în jurul a 30 de persoane, în 
rândul lor prioritari fi ind profesorii univer-
sitari şi conferenţiarii. Specializările în care 
se realizează şcolarizarea sunt: Finanţe 
bănci, Contabilitate şi informatică de gesti-
une, Management, Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor, marketing, pentru 
fi ecare fi ind organizate atât cursuri de zi, 
cât şi învăţământ la distanţă. Facultatea are, 
din patrimoniul universităţii şi din închiri-
eri, spaţiile necesare desfăşurării în bune 
condiţii a procesului de învăţământ atât sub 
aspect teoretic, cât şi aplicativ, pentru stu-
denţii la zi, la I. D. şi la masterat.

• Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative: Fiinţarea acestei facultăţi 
coincide, în mare, cu aceea a Universităţii, 
avându şi începutul în toamna anului 1992, 
când este contopită cu Facultatea de Ştiinţe; 
specializările de atunci şi din care s a dez-
voltat ceea ce există astăzi erau cele denu-
mite Drept şi, respectiv, Drept economic şi 
administrativ, cursuri de lungă durată.

Un moment de referinţă în evoluţia fa-
cultăţii a fost acela defi nit prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 741/1997, care 
prevedea reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe, 
pentru ca din osatura acesteia să ia naştere 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea 
de Ştiinţe Juridice şi Administrative care, 
din acel moment, funcţionează cu speciali-
zările menţionate mai sus – Drept şi 
Administraţie publică. La specializarea 
Drept, sunt organizate şi cursuri la forma la 
învăţământ la Distanţă. Anual, au fot elabo-
rate şi aprobate planuri de cercetare ştiinţi-
fi că, au loc sesiuni de comunicări pe teme 
de mare interes, cum au fost cele sub gene-
ricele „Echitate şi discriminare”, „Raportul 
dintre instituţiile juridice şi societatea civilă, 
în perioada de tranziţie în România”, 
„Legislaţia şi educaţia în perspectiva inte-
grării europene”.

La nivelul facultăţii funcţionează Centrul 
de cercetare în ştiinţe socio umane şi juridi-
ce şi se editează, conform standardelor aca-
demice, revista „Drept şi societate”.

Perfecţionarea personalului şi a absol-
venţilor este urmărită îndeaproape. Toate 
cadrele didactice au obţinut un titlu de doc-
tor în ştiinţe sau urmează masterate ori 
doctorate; la nivelul facultăţii sunt organi-
zate masteratele Politici publice şi dezvolta-
re locală, împreună cu SNSPA, Drept pu-
blic, Instituţii de drept privat, Dreptul 
societăţilor comerciale, Drept comunitar, 
Drept funciar şi publicitate imobiliară.

Spaţiile proprii ale universităţii, situate 
în Târgu-Jiu, pe străzile Victoriei, nr. 24, 
Geneva, nr. 29, Calea Bucureşti, nr. 75B, 
Griviţa, nr. l, alcătuite din amfi teatre, săli de 
curs, şi laboratoare, stau la dispoziţia pro-
fesorilor şi studenţilor, în paralel, anual, se 
închiriază spaţiile necesare de la instituţii 
ale municipiului (şcoli, muzee etc).

• Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale: 
Această facultate este cea mai tânără din 
Universitatea „Constantin Brâncuşi”, ea fi -
ind înfi inţată începând cu anul universitar 
2005/2006, prin preluarea specializărilor 
Studii Europene şi Limba şi Literatura ro-
mână, Limba engleză, autorizate în 2005, şi 
a atribuţiilor şi studenţilor fostului Colegiu 
universitar. Facultatea are propriul său spa-
ţiu, situat în strada Griviţei, într un imobil 
care a fost modernizat pentru a răspunde 
standardelor europene. Iniţiatorul acestui 
demers ca şi al înfi inţării noii facultăţi, a 
fost profesorul universitar Adrian Gorun, 
rector al Universităţii „Constantin Brâncuşi” 
din decembrie 2005.

• Facultatea de Educaţie fi zică: Funcţio-
nează din anul universitar 2004/2005, cu 
specializările Educaţie fi zică şi Pedagogia ar-
telor plastice, afi rmarea sa fi ind aşteptată în 
viitor.

• Departamentul pentru pregătirea şi 
perfecţionarea personalului didactic: 
Funcţionează din anul universitar 2000/2001, 
menirea sa fi ind aceea de a asigura aplicarea, 
pe baza metodologiei Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării, a unor programe care să per-
mită obţinerea de către învăţători şi educa-
toare a gradelor didactice (defi nitivat, I, II).

În ansamblul său Universitatea „Con-
stantin Brâncuşi” a cunoscut de la un an la 
altul, semnifi cative creşteri cantitative şi ca-
litative. Relevante în acest sens sunt imobile-
le destinate administraţiei şi activităţii didac-
tice, printre care cele mai semnifi cative sunt 
cele ce adăpostesc Rectoratul (Bulevardul 
Republicii), Facultatea de Inginerie (strada 
Geneva), Facultăţile de Ştiinţe Economice, 
Ştiinţe Juridice şi Administrative şi Educaţie 
fizică (Victoriei), Facultatea de Litere şi 
Ştiinţe Sociale şi DPPPD (Griviţei), fastuoa-
sele construcţii ce formează campusul de la 
Debarcader, fosta Casă a agronomului etc. La 
fel de importante sunt şi modifi cările surve-
nite în structura personalului didactic: uni-
versitatea are în 2006, 139 cadre didactice, 
din care 31 profesori, 18 conferenţiari, 58 lec-
tori, 8 asistenţi şi 4 preparatori.

De la constituire şi până în anul 2006, 
universitatea „Constantin Brâncuşi” a fost 
condusă de senate prestigioase, în fruntea 
cărora s au afl at, în calitate de rectori, cadre 
didactice valoroase şi recunoscute pentru 
competenţa lor profesională: prof. univ. dr. 
Valentin Paliţă, prof. univ. dr. Gheorghe 
Moroianu, prof. univ. dr. Adrian Gorun. 
Domnul Adrian Gorun a fost ales ca rector 
în decembrie 2005, când a propus o nouă 
echipă managerială, din care au făcut parte 
prof. univ. Onisifor Olaru – prorector, prof. 
univ. dr. Dorel Chireţescu – prorector, conf. 
univ. dr. Moise Bojincă – cancelar general. 
Ulterior, prof. univ. dr. Dorel Chiriţescu şi 
a prezentat demisia, locul de prorector fi ind 
ocupat de experimentatul prof. univ. dr. 
Vasile Popeangă, care a mai îndeplinit 
această funcţie între anii 2000 2004.

Alături de celelalte instituţii din Târgu-
Jiu, Universitatea „Constantin Brâncuşi” îşi 
face mereu simţită prezenţa. Pe lângă alte 
multe acţiuni de cercetare, de exemplu, 
Universitatea este angajată pentru anul 2006 
într o investigaţie amplă privind perspecti-
vele dezvoltării economico sociale ale jude-
ţului Gorj, pe care o va efectua împreună cu 
Consiliul judeţean Gorj.

După cum se poate observa, Universitatea 
se afl ă pe un drum bun şi ascendent şi va 
putea – după părerea noastră – să facă faţă 
noilor exigenţe ce derivă din aderarea 
României la Uniunea Europeană.

Nicolae BRÂNZAN

Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu
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Există un fel de putere generoasă cu 
mijloace fl exibile care iniţiază saltul din pe-
rimetrul preocupărilor profesionale către 
alt orizont al înţelegerii prin cunoaştere nu-
anţată, interdisciplinară, prin sentimente şi 
solidaritate cu ceilalţi.

Această forţă a concordiei umane este toc-
mai cultura, un lux obligatoriu, investiţie pro-
fi tabilă pentru imaginea omului, care nu sfi -
dează ci, aspiră la armonia părţilor în întreg.

Iată de ce, ne-am propus o viziune 
culturală asupra unei instituţii medicale 
prea încercate şi, paradoxal, afl ată chiar în-
tr-un fel de suferinţă.

Boala poate să fi e defi nită ca o limitare 
de libertate în condiţia ascensiunii umane.

Dar, cum zicea Hippocrate, părintele 
medicinii: «Ars longa, vita brevis», altfel zis, 
longevitatea artei şi culturii ar trebui să aju-
te, într-un anume mod, viaţa scurtă şi 
neîmplinită a omului.

Fără îndoială, Cultura reprezintă «dru-
mul cel mai scurt spre Libertate». Prin ur-
mare, atât Medicina cât şi Cultura «produc» 
cel mai râvnit bun pământean, Libertatea 
sau sănătatea spirituală. Hippocrate a văzut 
şi înţeles în arta medicinii, mult mai mult 
decât prevenirea şi vindecarea bolilor; 
«Scopul medicinii este să perfecţioneze oamenii, 
să-i facă mai fericiţi şi mai buni». Aşa se gân-
dea în antichitate şi reflectaţi cum se 
gândeşte azi…

Mulţi maeştrii ai medicinii au fost preoţi, 
învăţători, oameni de cultură care şi-au 
depăşit limitele profesiei pentru a rezona în-
tr-un registru uman mai cuprinzător, pentru 
a dărui semenului suferind, încredere şi bu-
curia de a trăi… Aşa se explică alegerea unui 
titlu de carte beletristică «Alinări» a docto-
rului cardiolog, Ilarie Popescu, scriere 
prielnică pătrunderii spre inima celorlalţi.

Înaintaşii noştri au practicat o medicină 
misionară, de profund apostolat. Acest fapt 
dezvăluie notorietatea şi aprecierea de care 
se bucurau în comunitate. Ce exemplu mai 
copleşitor pentru dăruirea totală faţă de ne-
voile semenilor afl aţi în suferinţă decât ges-
tul doctorului Nicolae Hasnaş, de a-şi dona 
proprietatea sa spitalului din acea vreme, 
care azi e pe cale de înstrăinare, fără să-i 
poarte amintirea numelui său…(Se spune 

despre nerecunoştiinţă că ar fi  unul din ma-
rile vicii umane). Azi, asemenea gesturi par 
incredibile, atipice. Dar oamenii deosebiţi 
se remarcă prin căldura divinului din-
lăuntru, prin deschidere şi tărie sufl etească. 
Precaritatea relaţiilor umane refl ectată şi de 
creşterea morbidităţii generale ne obligă la 
revigorarea gândirii medicale, la recunoaş-
terea acelei sănătăţi spirituale atât de nece-
sare spiritului comunitar, la crearea unei 
imagini favorabile despre rostul esenţial al 
spitalului în viaţa unei comunităţi.

Am mai zis-o şi altădată, cel mai impor-
tant fapt pentru noi susţinătorii (protecto-
rii) sistemului de sănătate (şi nu «presta-
tori de servicii» - sintagmă umilitoare…) 
nu ţine atât de alocarea de resurse fi nan-
ciare (peste 7% din PIB) cât mai degrabă de 
recâştigarea capitalului de simpatie populară 
prin mijloace bine şi îndelung gândite. 
Spitalul trebuie să devină o instituţie 
puternică, pentru a fi în rezonanţă cu 
tradiţia medicală.

Oamenii sistemului de sănătate sunt 
nevoiţi să regăsească simţul omenescului, 
al compasiunii şi generozităţii fi reşti şi să 
iniţieze proiectul de construcţie în primul 
rând, a unor adăposturi de ocrotire socială 
pentru numeroşi necăjiţi ai soartei, fără 
sprijin familial, înainte de a construi alte 
edifi cii spitaliceşti preconizate. 

Când vezi că îndărăt e dizarmonie şi 
suferinţă de ce atâta grabă pentru mega-
proiecte extrem de costisitoare?!

Aşadar, se simte nevoia unei reforme 
privind demnitatea actului medical, 
căutarea unei înţelegeri superioare de afi r-
mare a primatului fiinţei umane asupra 
unor documente medicale cotidiene, confu-
ze şi birocratice.

În numele unei tradiţii medicale 
sănătoase, zidită de prestigioşii înaintaşi, 
mi-am permis o viziune culturală asupra 
spitalului de azi. Fireşte, o simplă utopie 
care însă, va da de gândit urmaşilor…

Bravii anonimi în alb

Sărbătorirea a 160 de ani de tradiţie spi-
talicească la Târgu-Jiu devine un eveniment 
semnifi cativ pentru comunitatea gorjeană 
(1846-2006).

„Scopul fi nal al medicinii nu este numai 
să vindece sau să prevină bolile, ci încă, să 
perfecţioneze pe oameni şi să-i facă fericiţi 
şi mai buni!” Iată ce gândire altruistă, plină 
de căldură şi demnitate, ne-a lăsat moşte-
nire, HIPPOCRATE, părintele medicinii.

Cât timp medicina românească, azi fără 
vina sa este privită ca o „cenuşăreasă”, în po-
fi da rostului său esenţial, iar spitalul devine 
un fel de „cetate” mereu asediată din toate 
părţile, dinlăuntru şi din exterior, trebuie 
gândită o strategie de breaslă medicală pen-
tru corectarea erorilor din sistemul de să-
nătate comunitar.

Devine necesară crearea unei imagini 
protectoare, în concordanţă cu stările de 
fapt, unde trebuie să se simtă un aer sănătos 
şi proaspăt, interdisciplinar, o bună armonie 
a părţilor în sistem, un corp profesional 
adaptabil din mers la reformă, unit prin în-
ţelegere superioară a sensurilor vieţii.

Oricum, alba Cetate umbrită îndelung de 
neputinţă şi stranii interese nu poate pierde pre-
stigiul şi tradiţia conservatoare de valori umane, 
sănătatea fi ind cea dintâi virtute a omului.

Paşii Sănătăţii spre o posibilă Integrare eu-
ropeană se cer întrevăzuţi responsabil prin dis-
tribuirea echitabilă a fondurilor şi efi cientizarea 
utilizării aparaturii medicale, prin afi rmarea 
educaţiei medicale continue (E.M.C.), indepen-
dent de manifestările fi rmelor de medicamente, 
prin recunoaşterea unor înaintaşi merituoşi, 
adevăraţi apostoli ai medicinii gorjene, precum 
DIMITRIE CULCER, NICOLAE HASNAŞ, 
ILARIE POPESCU, AURELIAN POPESCU, 
CORNEL ADAMEŞTEANU, ALEXANDRU 
NICULESCU, FLORIN BRĂDIŞTEANU, 
GHEORGHE VODISLAV, GHEORGHE 
CREŢAN, ION VELCEA, LUCIA 
SERĂCĂCEANU, CONSTANTIN LUPESCU, 
ADRIAN BECHERETE, GHEORGHE 
CONSTANTINESCU şi încă mulţi alţii.

Precaritatea tranziţiei ne obligă la risipă 
de gândire medicală, la perfecţionarea me-
dicilor prin studiu de fond şi cercetare, prin 
multiple conexiuni între ştiinţe şi arte, prin 
deschidere şi dăruire spre ceilalţi. Avem cu-
rajul să privim critic şi să ne implicăm în 
reechilibrarea unui sistem medical care, 
parţial, a pierdut simţul omului din pricina 
înaltelor tehnologii şi a defi citului de comu-
nicare. Credem într-o renaştere simplă şi 
onestă, de conlucrare între spital cu alte in-
stituţii zonale, medicina fi ind considerată o 
sumă de ştiinţe şi arte în folosul omului.

Bravii anonimi în alb, iniţiaţi la „focul sa-
cru” dintre viaţă şi moarte merită respectul 
şi iubirea gorjenilor.

Într-un climat puţin prielnic optimizării 
calităţii actului medical, există fapte şi reu-
şite remarcabile în cadrul Spitalului 
Judeţean Târgu-Jiu; se evidenţiază spirit de 
echipă managerial şi o direcţie pragmatică 
de rezolvare temeinică a obiectivelor im-
portante ce asigură funcţionalitatea şi efi ci-
enţa instituţiei noastre.

Salutăm încrezător primăvara unei tra-
diţii medicale prestigioase şi pilduitoare 
pentru renaşterea unei medicini perfor-
mante, dar şi echilibrate (non-agresive) po-
trivit principiului hippocratic „în primul 
rând să nu vătămezi!”.

Viziune culturală asupra Spitalului
Motto: „Medicina rămâne un sacerdoţiu umanitar” Hippocrate
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S-a născut la data de 30 august 1931 în 
urbea noastră fi ind cel mai mic din cei trei 
copii ai vestitei familii a lui Grigore 
Lupescu, un industriaş priceput al Gorjului, 
fost directorul Sucursalei Târgu-Jiu a 
„Băncii Româneşti”.

A absolvit cursurile primare şi cele me-
dii la Liceul Tudor Vladimirescu. În 1950, 
în ciuda faptului că în toţi anii de studiu a 
fost premiantul de onoare al liceului, nu i 
s-a permis să participe la concursul de ad-
mitere în Facultatea de Construcţii 
Bucureşti, fi ind omis de pe liste datorită 
originii sociale „nesănătoase”. În toamna 
aceluiaşi an a perseverat şi s-a prezentat la 
concursul de admitere organizat de 
Facultatea de Regie Teatrală din Bucureşti, 
reuşind pe primul loc. Dar şi de aci a fost 
exmatriculat după primii doi ani de studiu 
deşi obţinuse cea mai mare medie pe insti-
tut la „Meşteşugul regizorului”, fi ind propus 
să continue studiile în fosta Uniune 
Sovietică. Ulterior, a absolvit Facultatea de 
Medicină Generală din Bucureşti, unde în 
ultimul an de studiu a suportat o nouă ex-
matriculare (de această dată temporară). În 
perioadele de exmatriculare a lucrat pe şan-
tierele de construcţii şi la o fermă agricolă, 
ca muncitor necalifi cat.

Ca medic, prin concursuri şi examene a 
promovat în treptele ierarhice specifi ce pro-
fesiei: medic de medicină generală 
(Circumscripţia Sanitară Baia, 1960-1964), 
medic secundar şi specialist interne (din 
1967), medic specialist şi primar cardiolo-
gie, prin obţinerea celei de-a doua speciali-
tăţi (1973), medic-şef al Secţiei de 
Cardiologie a spitalului judeţean (din 1977, 
până la pensionarea sa în anul 2002).

În anul 1983 a devenit doctor în ştiinţe 
medicale cu teza intitulată „Probleme de cli-
nică şi fi ziopatologie în stadiile incipiente ale 
hipertensiunii arteriale esenţiale”, având 
drept conducător ştiinţifi c, iniţial pe renumi-
tul profesor Aurel Moga – fost ministru al 
sănătăţii şi preşedinte al Academiei de Ştiinţe 
Medicale, iar ulterior pe profesorul dr. doc. 
Roman Vlaicu de la U.M.F. Cluj-Napoca.

Timp de 15 ani a fost preşedintele Filialei 
A.M.R. Gorj. A fost numit în comisia de spe-
cialişti a Ministerului Sănătăţii pentru pro-
blemele cardiovasculare, răspunzând o peri-
oadă de judeţele Gorj şi Vâlcea.

Este membru al Academiei de Ştiinţe din 
New-York, al Societăţii Mediteraneene de 
Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară, 
membru al Uniunii Balcanice şi al Societăţii 
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România. 
A fost propus în unanimitate de Filiala 
Craiova ca membru emerit al Academiei de 
Ştiinţe Medicale. A obţinut brevetul de in-
ventator (O.S.I.M. nr. 92346/1987) pe baza 
căruia a fost realizat medicamentul 
Nitrovital, inclus în nomenclatorul medica-
mentelor româneşti compensate.

În 1996, Consiliul Local i-a acordat ti-
tlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului 
Târgu-Jiu”. Până în prezent a desfăşurat o 
bogată (rodnică) activitate de cercetare şti-

inţifi că. În cele ce urmează vom menţiona 
doar o parte din realizările mai semnifi ca-
tive, precizând totodată – în paranteze – şi 
cele mai importante reviste medicale în care 
au fost publicate ca articole sau rezumate 
ale congreselor, în număr de peste 70):

• Descoperirea efectelor terapeutice lo-
cale ale nitroglicerinei (N.G.) cu rezultate 
favorabile într-o gamă largă de afecţiuni: 
vasculare periferice (arteriale şi venoase), 
reumatismale, chirurgicale, dermatologice 
(arsuri, ulceraţii, căderea părului etc.) 
(Th erapie, Paris, 1995; British Journal of 
Surgery, London, 1996; European Heart 
Journal, London, 1998; Journal of Clinical 
and Basic Cardiology, Gablitz, 2001).

Rezultatele obţinute au fost apreciate ca 
„une véritable redécouverte de la nitro-
glycérine” (Union Medicale Balkanique, 
Cluj-Napoca, 1987) şi au stat la baza breve-
tului de invenţie a medicamentului 
Nitrovital, menţionat mai sus şi produs de 
Fabrica Armedica S.A. Târgu-Mureş la ini-
ţiativa acesteia.

• Prevenirea sistematică a aritmiilor 
ventriculare şi a morţii subite în infarctul 
miocardic acut şi alte boli medico-chirur-
gicale cu potenţial aritmogen cardiac, prin 
aplicarea unei scheme terapeutice originale, 
reprezentată de administrarea prelungită pe 
cale intramusculară a xilinei în doze relativ 
mici (≈ 200 mg la 6 ore). (Th erapie, Paris, 
1995; Journal of Molecular and Cellular 
Cardiology, London, 1995).

• Relevarea unor noi aspecte epidemio-
logice, clinice şi fi ziopatologice ale hiper-
tensiunii arteriale esenţiale, rod al unei teze 
de doctorat, elaborate timp de un deceniu 
(Journal of Cardiovascular Diagnosis 
Procedures, New-York, 1995; Viaţa Medicală, 
Bucureşti, 1986; Hypertension, New Orleans, 
1997; Revista Colombiana de Cardiologia, 
Santafé de Bogota, 1995).

• Evidenţierea aspectului inedit repre-
zentat de starea surprinzător de bună a dan-
turii multor bolnavi tineri cu reumatism 
articular acut comparativ cu un lot martor 
cee ce sugerează (Concluzii prezentate în Le 

Concurs Medical, Paris, 1993; Israel Journal 
of Medical Science, Tel-Aviv, 1996).

• Contribuţii la studiul infarctului mio-
cardic acut (I.M.A.):

- caracterul înşelător al durerii din forma 
comună a bolii, ceea ce duce deseori la tem-
porizarea instituirii tratamentului (Revista 
Colombiana, Santafé de Bogota, 1995);

- rolul eforturilor fi zice mari în declan-
şarea I.M.A. (Israel Journal of Medical 
Science, Tel-Aviv, 1996).

• Descoperirea unor noi variante terape-
utice ale a amiodaronei (cordarone) în in-
farctul miocardic acut (European Journal of 
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 
Atena, 1996) arteriopatiile obliterante 
(Journal of Cardiovascular Diagnosis and 
Procedures, New-York, 1995; Revista 
Colombiana de Cardiologia, Santafé de 
Bogota, 1995), insufi cienţa cardiacă de cauze 
variate, inclusiv cordul pulmonar cronic.

• Semnalizarea fenomenului de rezisten-
ţă la acenocumarol (trombostop), care poa-
te fi  combătut nu doar prin mărirea dozelor, 
ci şi prin crearea unor „ferestre” terapeuti-
ce, menite să refacă sensibilitatea la drog 
(“A 3-a Conferinţă internaţională pentru să-
nătatea inimii”, Singapore, 1998).

• Elaborarea unui nou test la spirolacto-
nă, capabil să combată numeroase aritmii 
cardiace şi să corecteze modifi cări difuze de 
repolarizare ale electrocardiogramei, inter-
pretate eronat drept cardiopatie ischemică, 
dar determinate uneori de pierderea de K+, 
ca urmare mai ales a bolilor urinare (Journal 
of Clinical and Basic Cardiology, Gablitz, 
2002).

• Optimizarea educaţiei sanitare pentru 
prevenirea şi combaterea bolilor cardiovas-
culare.

Multe din studiile menţionate, cu carac-
ter de pionierat pe plan mondial, au fost 
incluse în volumul „Contribuţii la studiul 
unor probleme de cardiologie” (Editura 
Litera, Bucureşti, 1984).

Rezultatele cercetării ştiinţifi ce ale doc-
torului Grigore Lupescu au fost apreciate in 
mod deosebit:

A fost inclus în prestigioasele dicţionare:
Marquis Who’s Who in the Word; in 

Science and Engineering; in Medicine and 
Helthcare (New Providence, SUA);

Institutul Biografi c American – ABI: 
„Mari minţi ale secolului 21”, Catalogul 
Internaţional al distinşilor lideri”, „The 
Contemporary Who’s 
Who” ş.a.

Centrul Biografic 
Internaţional Cambridge 
(IBC);

“O mie de mari sa-
vanţi” (prima ediţie), 
„Internaţional Who’s 
Who al intelectualilor” 
etc., şi i s-au decernat : 
„Medalia Americană de 
Onoare” (ABI), medalia 
„Mari personalităţi ale 
secolului XX” (IBC).

A fost numit membru de onoare al 
Consiliului Consultativ Al ABI şi IBC.

A primit numeroase nominalizări:
Convenţia Culturală Unită (SUA): „Nobi-

lul premiu pentru Realizare şi Contribuţii 
semnifi cative aduse umanităţii” ABI: „100 de 
profesionişti de frunte din domeniul sănătă-
ţii”, „Premiul universal de realizări”; „Felow 
of ABI”; „Medalia internaţională a libertăţii”, 
„Cei mai interesanţi 100 oameni ai anului 
2002”; „500 de lideri de infl uenţă”; „Sala fai-
mei”; „Premiul Internaţional pentru pace”; 
„Ordinul de excelenţă al Congresului”; „ Elita 
contemporană”; „500 cele mai mari genii ale 
sec. 21” etc.

IBC: „Living Science”; „Premiul pe via-
ţă pentru realizare ştiinţifi că”; „Piramida 
realizărilor a celor 100 de profesionişti de 
frunte din domeniul sănătăţii” etc.

Iată deci ce cercetător remarcabil în do-
meniul Cardiologiei este ilustrul medic, doc-
torul în Ştiinţe Medicale Grigore Lupescu!

Dar, doctorul Grigore Lupescu este şi un 
condeier redutabil. Pe linie literară a cultivat 
mai ales epigrama, publicând la: Papagalul, 
Urzica, Ramuri, Tribuna, Gorjeanul etc.

Epigramele sale au fost selecţionate în 
peste 30 de antologii naţionale precum: 
Epigramişti români de azi, Epigrame alese, 
Perpetuum comic, Hypocrate se amuză, 
Antologiile clubului „Cincinat Pavelescu” 
din Bucureşti (Epigrame pentru eternitate, 
Dicţionar de epigrame) etc. A fost distins 
cu titlul de laureat al mai multor concursuri 
naţionale de epugrame şi a publicat cartea 
„Epigrame”, Editura Litera, Bucureşti, 1977 
şi Colocviul umoristico-medical, Epigrame, 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005. I s-a 
acordat Diploma de Membru de Onoare al 
Uniunii Epigramiştilor din România şi este 
membru fondator al „Societăţii Medicilor 
Scriitori şi Publicişti din România”.

Împreună cu distinsa sa soţie, doamna 
Iuliana Lupescu – medic pediatru (reuşită 
fără concurs la Facultatea de Medicină din 
Timişoara, pe baza mediilor foarte mari 
obţinute la Liceul Elena Cuza din Craiova) 
au crescut şi educat frumos pe cei doi co-
pii ai dumnealor: Grigore, medic primar 
cardiolog, care i-a acordat tatălui său un 
ajutor preţios în activitatea de cercetare 
ştiinţifică şi Roxana, medic de familie şi 
poet ale cărei volume publicate au fost co-
mentate elogios în reviste literare din ţară 
(România literară, Convorbiri literare, 

Steaua, Vatra, Familia, 
Jurnalul literar, Unu, 
Calende, Ramuri ş.a.) şi 
a fost premiată la mai 
multe concursuri naţio-
nale şi la un concurs 
internaţional de litera-
tură. 

Dorim doctorului 
Grigore Lupescu multă 
sănătate şi viaţă lungă 
împreună cu cei dragi 
domniei sale.

Titu PÂNIŞOARĂ

Grigore Lupescu – un medic ilustru
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De pe meleagurile Gorjului, s-au ridicat 
de-a lungul anilor un număr mare de spe-
cialişti de diverse profesii, care s-au remar-
cat prin activitatea de cercetare ştiinţifi că şi 
rezultatele obţinute.

Unul din multele exemple în acest sens îl 
constituie şi domnul doctor, docent, ing. 
Constantin Bălan – locuitor al urbei noastre.

S-a născut în anul 1922 la 9 septembrie, 
în satul Tălpăşeşti, comuna Corneşti – Gorj, 
fi ind unul din cei patru copii (doi băieţi: 
Constantin – personajul articolului de faţă şi 
Ion ajuns medic-pediatru – şeful secţiei 
Pediatrie, Spitalul Orăşenesc Petroşani şi 
două fete: Victoria – căsătorită Cilibiu şi 
Zenobia – căsătorită Bâcleşanu, ambele cas-
nice), unul din cei patru copii pe care i-au 
avut preotul Toma Bălan şi soţia sa Cristina.

De mic copil Constantin a îndrăgit cartea. 
A absolvit Şcoala primară în comuna natală 
(1929-1933), Şcoala gimnazială (cursul secun-
dar) în cadrul Liceului „Tudor Vladimirescu” 
din Târgu-Jiu (1933-1937), Liceul „Matei 
Basarab” (1937-1941) şi Facultatea de 
Agronomie din Bucureşti (1941-1946).

La terminarea studiilor superioare a primit 
diploma de inginer agronom, fi ind repartizat, 
în această calitate, la Baia de Aramă (1947).

În continuare tânărul inginer Bălan a în-
deplinit funcţiile de: inginer şi Şef de labo-
rator la Staţiunea Experimentală Agricolă 
Studina Olt (1948-1954); director al aceste-
ia (1955-1962); director al Staţiunii de 
Cercetări Agricole Caracal – Olt (1962-
1980); director al Staţiunii de Cercetări pen-
tru Cultura Cartofului Târgu-Jiu (1980 şi 
până în anul 1983, când a ieşit la pensie).

În anul 1970 a devenit doctor în ştiinţe 
agricole şi Membru Corespondent al 

Academiei de Ştiinţe Agricole a României.
În responsabilităţile ce i-au fost încre-

dinţate a obţinut rezultate deosebite, fapt 
pentru care a fost distins cu ordine şi me-
dalii între care şi „Meritul Agricol clasa I”.

A elaborat câteva zeci de lucrări ştiinţi-
fi ce şi articole pe care le-a publicat în ziare 
locale şi centrale, precum şi în paginile vo-
lumului „Lucerna”, Analele Institutului de 
Cercetare şi Creştere a Plantelor Fundulea, 
în Revista Probleme Agricole şi Analele 
Academiei Agricole a României.

Iată câteva din lucrările sale: - Epocile 
optime de însămânţare a plantelor; - 
Densitatea optimă a plantelor de cultură; - 

Irigarea culturilor; - Soiurile cele mai adap-
tate condiţiilor de climă şi sol; - Tratamente 
împotriva buruienilor şi dăunătorilor la 
plantele de cultură.

Aşa cum menţionam mai sus, în perioa-
da 1980-1983 a fost primul director al 
Staţiunii de Cercetare şi Producţie a 
Cartofului Târgu-Jiu, care avea ca obiectiv 
îmbunătăţirea soiurilor de cartofi  şi creşte-
rea producţiilor respective în condiţiile de 
sol şi climă specifi ce judeţului Gorj. Staţi-
unea a fost înfi inţată în anul 1980 şi şi-a 
desfăşurat activitatea în patru laboratoare 
de cercetare şi patru ferme de producţie 
(Preajba şi Poloaga pe teritoriul municipiu-
lui Târgu-Jiu, Băleşti şi Peştişani).

Până în anul 1990 sectorul de cercetare 
al staţiunii a rezolvat o serie de obiective de 
mare importanţă între care:

- elaborarea tehnologiei de cultivare şi 
înmulţire a cartofului de sămânţă şi de con-
sum pe solurile aluvionare şi podzolice spe-
cifi ce zonei de activitate;

- elaborarea tehnologiei de cultură a 
cartofului timpuriu pentru judeţul Gorj, 
care s-a aplicat câţiva ani cu rezultate dintre 
cele mai bune;

- stabilirea duratei de reînnoire a mate-
rialului plantat în zona colinară a Olteniei;

- testarea întregii game de erbicide, in-
secticide şi fungicide specifi ce culturii car-
tofului în zona colinară a Olteniei (staţiu-
nea a recomandat sortimente şi doze optime 
strict obligatorii, numai pentru această 
zonă), precum şi elaborarea tehnologiei de 
cultivare a grâului şi porumbului în zona 
colinară a Olteniei;

- stabilirea soiurilor de cartofi  pretabile 
pentru zona colinară a Olteniei.

În cele patru ferme s-au produs zeci de 
mii de tone de cartofi  sămânţă şi pentru 
consum, reuşind să pună la dispoziţia altor 
judeţe, precum şi gospodăriilor populaţiei 
din judeţul Gorj, sămânţă din categorii bi-
ologice superioare. De asemenea, ani de-a 
rândul, o bună parte din necesarul de con-
sum pentru populaţia din judeţul nostru, a 
fost asigurată din producţia realizată în fer-
mele staţiunii.

Staţiunea avea, în 1990, 100 de salariaţi, 
din care 15 specialişti în domeniu. Acest co-
lectiv sub îndrumarea directorului 
Constantin Bălan şi celorlalţi care i-au urmat 
în funcţie, a reuşit prin inteligenţă, pricepe-
re şi multe strădanii să obţină succese remar-
cabile introducând în cultură, pe lângă soiu-
rile obţinute din staţiune şi unele cultivate în 
ţările cu tradiţie cum sunt: „Sante”, 
„Cardinal”, „Roxy”, „Diamant” şi „Fresco”.

Doctorul docent inginer Constantin 
Bălan s-a căsătorit cu Maria, fi ica lui Vasile 
şi Maria Voiculescu din Corneşti – Gorj şi 
au crescut şi educat cu grijă şi frumos pe 
Rodica (căsătorită Diaconescu), medic sto-
matolog Târgu-Jiu; Sorin inginer, Producător 
General ProTV şi Vasile, căsătorit cu 
Mariana-Marcela – medic pediatru, având 
împreună un copil, Raluca Adriana – stu-
dentă la Facultatea de Medicină Dentară), 
Director Executiv la S.C. ARTEGO S.A.

Iată o familie frumoasă şi respectabilă, 
iată cine este domnul Constantin Bălan – 
unicul doctor docent în Ştiinţe Agricole din 
judeţul nostru.

Îi dorim multă sănătate şi viaţă îndelun-
gată, viaţă liniştită şi multă voie bună ală-
turi de cei dragi.

Titu PÂNIŞOARĂ

Doctor docent, ing. Constantin Bălan – ctitorul 

introducerii pe suprafeţe mari a culturii cartofului şi al 

Staţiunii de Cercetare şi Producţie a Cartofului Târgu-Jiu

Cel mai cunoscut artist plastic gorjean 
din ultimele decenii ale secolului trecut si 
începutul secolului nostru a fost 
CONSTANTIN BĂLĂCESCU (1865-1913). 
Răutatea oamenilor şi invidia, însă, au fost 
pe măsura talentului său, căci, bucurân-
du-se de posibilitatea de a studia şi lucra în 
Italia, a fost privit când ca un „fals maes-
tru”, când ca un „sculptor călător”…

În istoria artei plastice româneşti, afi r-
mă Paul Rezeanu (în „Arte plastice în 
Oltenia”,1980), C. Bălăcescu este menţionat 
ca autorul a doar trei lucrări: „Monumentul 
lui Tudor Vladimirescu de la Tg-Jiu”, cel al 
Elenei Th eodorini şi cel al lui Mircea cel Bătrân, 
de la Tulcea, apreciate îndeobşte de specia-
lişti şi publicul larg.

Recent, criticul de artă craiovean Paul 
Rezeanu a întreprins o nouă acţiune de re-
vizuire şi evaluare estetică a artistului în 
cauză, dispărut vreme de aproape o jumă-
tate de secol din atenţia publică. Rezultă că 
rolul jucat de artistul C. Bălăcescu în sculp-
tura românească este cu totul altul decât 
acela ce, în mod ingrat, i se rezervase.

C. Bălăcescu s-a născut la 18 aprilie 
1865, în comuna Bolboşi-Gorj, localitate în 
care va vedea lumina zilei şi pictorul 
NOROCEA DUMITRU, în 1880, absolvent 
al Şcolii de belle-arte din Bucureşti. Rămas 
orfan de ambii părinţi, va fi crescut la 
Craiova de o rudă a tatălui său. Urmează 
Şcoala de arte şi meserii, absolvind-o în 1888, 
ca premiant. Se distinge la sculptura în 
lemn şi la modelaj. Prezent la inaugurarea 
expoziţiei de absolvire, regele Carol I îi 

cumpără, de aici, un bust. Cu o astfel de 
susţinere (talent şi autorităţi) pleacă imedi-
at la Veneţia să-şi continue studiile, mai în-
tâi la Şcoala de arte aplicate în industrie, apoi 
la Academia de Belle-Arte. Participă la expo-
ziţiile organizate de Academie şi obţine re-
marcabile aprecieri în presa veneţiană.

În 1895 expune la Bucureşti, în rotonda 
Ateneului, împreună cu Oscar Obedeanu. Şi 
de astă dată, presa consemnează un succes 
deosebit („Universul”, „Familia”, „Ţara”, 
„Voinţa Naţională”, „Independentul ol-
tean”…). Stilistica sculpturală de acum era 
cea a şcolii moderne italiene.

În 1894, în drum spre Italia, expune la 
Turnu-Severin şi donează Liceului „Traian” 
Bustul lui Dante, iar primăriei Bustul 
Împăratului Traian .

De acum datează „bustul lui Tudor 
Vladimirescu”, ridicat la Baia-de-Aramă - 
„Existent şi azi, bustul acesta este, în fond, unul din 
primele momente de for public ridicat in epoca mo-
dernă, pe pământul Olteniei” (P. Rezeanu).

În 1897 i se încredinţează ridicarea 
„Monumentului lui Tudor Vladimirescu”, de 
la Tg-Jiu, lăsându-i-se toată libertatea de 
concepţie şi expresie artistică. Un an mai 
târziu, monumentul era gata.

Se compunea din: bucăţi mari de piatră 
de stâncă aşezate pe un soclu şi din statuia de 
bronz a domnului Tudor, în mărime puţin 
mai mare decât cea naturală, iar chipul si îm-
brăcămintea amintind de tabloul lui Th eodor 
Aman. În mâna stângă eroul ţine steagul re-
voluţiei, iar în dreapta sabia ridicată. Se adau-
gă, pe soclu, unele elemente simbolice: un leu 

în poziţie de atac, un scut, o ramură de pal-
mier, un fragment de coloană, steme si plăci 
cu diverse inscripţii (toată această încărcătu-
ră simbolică ar „distrage atenţia de la fi gura 
principală”, se precizează în Scurta istorie a 
artelor plastice în RSR, II, 1958, p. 224).

Ca şi alte lucrări, monumentul târgujian 
stă sub infl uenţa şcolii italiene (excesul de-
corativ), de care, după 1900, C. Bălăcescu 
încearcă să se elibereze…Începe o etapă 
nouă, interesul pentru proporţii şi forme jus-
te, expresivitatea psihologică a portretelor, 
studiul luminii ce cade pe suprafeţe (toate 
aceste particularităţi caracterizează busturi-
le sale în marmură, din această perioadă).

Cu „MÂNDRIE” şi „SÂC” participă 
chiar la Expoziţia Universală de la Paris, 
din 1900, obţinând elogii şi chiar o medalie 
de bronz (titlurile lucrărilor sugerează ide-
ea de „replică” artistică).

De acum datează bustul Elenei Th eodorini 
(1901), în marmură de Carrara, al lui Gh. Chiţu 
(bronz, 1903), Grigore Cobălcescu (marmură, 
1903), al prof. Gh. Cândrea (bronz, 1901), al 
domnitorului Al. I. Cuza (bronz, 1903), al lui 
Aug. Treboniu Laurian (marmură, 1903), al ge-
neralului M. Cerchez (bronz, 1905).

C. Bălăcescu a făcut, de asemenea, şi sculp-
tură statuară şi monumentală: Monumentul 
Independenţei de la Tulcea (1900), Monumentul 
lui Mircea cel Bătrân (distrus azi). O caracteris-
tică era asemănarea postamentelor din bucăţi 
mari de piatră, la monumentele executate.

Paralel cu activitatea din România, C. 
Bălăcescu menţine şi atelierul de sculptură 
din Italia („Monumentul lui Mircea cel 

Bătrân” fusese executat în Italia şi inaugurat 
la Tulcea, ofi cial, in 1903).

Datorită reputaţiei sale care trecea hota-
rele ţării, artistul C. Bălăcescu a executat, la 
cerere, şi multe monumente funerare, în stil ne-
oclasic, la Bucureşti, Drobeta Turnu-Severin, 
Craiova, Caracal sau chiar în străinătate 
(Italia), pline de simboluri şi fi guri alegorice, 
în general de un exces decorativ practicat în 
epocă pretutindeni. Cele mai multe se găsesc 
în cimitirul Bellu din capitală.

Din 1906 până la moarte (3 iulie 1913), 
artistul a fost profesor de sculptură şi mode-
laj la Şcoala de arte frumoase din Iaşi, apoi la 
Bucureşti. Din această ultimă perioadă a vie-
ţii sale, datează un Bust în marmură reprezen-
tând tip şi port din Munţii Gorjului (apoi un 
basorelief „LUPTA DE LA CĂLUGĂRENI”, 
distins, la salonul ofi cial din 1909, cu pre-
miul al III-lea, o operă maiestuoasă, apreci-
ată îndeobşte pentru măiestria si originalita-
tea subiectului - un exemplar, în bronz, se 
afl ă la Muzeul de Artă).

După moartea artistului, o „tăcere ne-
dreaptă” s-a aşternut peste numele şi opera 
lui, vreme de mai multe decenii. E de dato-
ria generaţiilor tinere să-l redescopere pe 
marele artist gorjean de la cumpăna ultime-
lor două secole, pentru o mai dreaptă pu-
nere in valoare a operei sale.

Prin opera şi renumele său, C. Bălăcescu 
e cel mai mare sculptor al Gorjului în epoca 
de până la ridicarea „Titanului din Hobiţa”. 
Însuşi marele Brâncuşi avea faţă de aceste 
cuvinte de laudă, de generoasă preţuire…

Zenovie CÂRLUGEA

 Constantin Bălăcescu (1865-1913)
Documentar



Pag. 30  Portal ~ Măiastra - nr. 3(7)/2006

I

„Deşi se presupusese că istoria începe de la 
Sumer – scria cercetătoarea arh. Silvia Păun 
în 1984 – primele forme de scriere se ridică, 
potrivit descoperirilor ulterioare, mult în trecut, 
până în epoca de piatră. Răbojul ne transmite, 
nemijlocit, o scriere arhaică, semnele lui având 
un caracter primitiv din linii drepte, legate de 
sistemul de încrustare iniţial, scrierea păstrează 
forma cea mai apropiată de obiectul de la care 
s-a inspirat, în limba acelui vechi popor”. 1

Zece ani mai târziu, în Prefaţa din 1994 
a Albumului semiotic bilingv româno-ita-
lian „Identităţi europene inedite România 
– Italia”2, arh. Silvia Păun aduce „o nouă op-
tică asupra mesajelor, formelor şi semnelor an-
cestrale (…) din preistorie şi până în folclorul 
contemporan”.

Aceste mesaje create de om, încă din 
preistorie, ca o nevoie de exprimare în re-
laţie cu comunitatea tribală, se pot identi-
fi ca pe diferite obiecte, fi e în forme antro-
pomorfe, fi e în incizii abstract-geometrice.

De la desenele rupestre ale paleoliticului 
la ceramica neolitică pictată, iar de aici 
până în cultura târzie a Daciei, ba chiar 
până la artefactele din etnografi a româneas-
că actuală se repetă mereu unele reprezen-
tări abstract-geometrice. Segmentul de dreap-
tă, triunghiul, spirala, cercul, curba, rozeta, 
morişca, palmeta, zig-zag-ul, mâna, ca şi atâtea 
imagini antropomorfe şi zoomorfe au dăinu-
it, cu rezonanţa lor ancestral-simbolică, în 
ornamentica etnografi că, putând fi  uşor de 
identifi cat atât în îmbrăcăminte şi obiecte 
casnice, cât şi în elemente de arhitectură 
sau artefacte cultice.

Având în vedere originea străveche mul-
timilenară a acestor semne carpato-pelasgi-
ce, care au evoluat de la simbolurile răbojice 
la scrierea ideografi că, putem aprecia valoarea 
lor transcultural-ancestrală, adică acea cir-
culaţie a lor, în mod oarecum simultar şi 
independent, în vaste arii ale civilizaţiilor 
paleo-eneolitice. De aici ideea de a compara 
aceste semne-mesaje din diferite arii de cul-
tură indo-europeană şi de a căuta un sens, 
un rost, un tâlc în aproximarea nevoii de 
comunicare şi exprimare a hominidului încă 
din cele mai vechi timpuri până azi.

Azi nu mai e o difi cultate de a constata că, 
în anumite arii de cultură (arabă, greco-latină, 
slavă etc.) s-au impus, de-a lungul vremurilor, 
anumite semne abstract-geometrice, gene-
rând arhitecturi şi stiluri decorative specifi ce 
anumitor etnii şi civilizaţii. E vorba de acea 
„matrice stilistică” ancestrală de reverberaţie 
spaţio-temporală3, factor de diferenţiere şi spe-
cifi citate a culturilor tradiţionale.

Limbajul acestor semne şi imagini an-
tropomorfe, zoomorfe, dendromorfe vine 
dintr-o mentalitate tribală agricolă, pasto-
rală şi vânătorească. Toate sunt, la origine, 
paleosimboluri indo-europene – arhetipuri 
semantice - raportabile la lumea înconjură-
toare şi de o referenţialitate expresă în ceea 
ce priveşte nevoia de comunicare a omului 
încă din preistorie.

Surprinzătoarele analogii ce se pot sta-
bili între desenele rupestre antropomorfe şi 
zoomorfe sau semne incizate, pe arii vaste 
euro-asiatice, constituie încă o dovadă că 
nevoia de comunicare a omului preistoric 

1  Revista „Cântarea României”, 1984, nr. 9, 
p. 20.

2  Editura Tehnică, Bucureşti,1996.
3  L. Blaga – Trilogia culturii, vol. I, Orizont şi 

stil, Matricea stilistică, ELU, Bucureşti, 1969, pp. 
105-115.

era aceeaşi, fi e că el trăia în peşterile Alpilor, 
ale Carpaţilor, ale Uralo-Altailor sau ale 
Tibetului. Iată, spre exemplu, pentagrama 
dacică, identifi cată de cercetătoprul arheo-
log Vasile Boroneanţ în Peştera Chindiei 
din Mehedinţi, regăsită, ulterior, în cultura 
Greciei antice, în Diagrama lui Pitagora, 
dăinuind în etnografi a românească până 
azi, ca „un semn de mare meşter”, aşa cum re-
marcă arh. Andrei Pănoiu în „Arhitectura 
Gorjului” Buc., 1982, p. 118).

Amuletele solare de la Turdaş, Tăbliţele 
de la Tărtăria, ca şi cea descoperită la 
Drăgoeşti-Vâlcea, cu patru fascicole a câte 
trei raze4, cu incizii simple, picturale sau 
ideografi ce, sunt, desigur, mărturii preisto-
rice, însă gestica paleosimbolurilor se pier-
de în negurile preistoriei. 

E destul să amintim de amuleta preistori-
că de la Mitoc-Botoşani, datată 26000 î.Ch., 
cu incizii felurite (linii, unghiuri, spirale, re-
prezentând operaţii de adunare, scădere, în-
mulţire şi împărţire), de pandantivul geometric 
de la Brânzeni-Basarabia (cca 34.000 î. Ch.), 
de madonele de la Cosăuţi-Basarabia, perfect 
fasonate şi înfăşate cu incizii, datate cu C 14 
din mileniul 16 î. Ch., de madonele de la Rast 
şi Vinča, incizate şi ele cu semne cultico-ri-
tualice, sau, mai aproape de musterianul gor-
jean, de falanga de cal (cca 10.650 î. Ch.), des-
coperită la Cuina Turcului, unde vedem că 
hominizilor din paleoliticul superior nu le 
erau străine rombul, unghiul, liniile paralele…

Ar fi  fost interesant de observat că sim-
bolurile unghiulare de pe statueta de la 
Hotărani (cultura Vădastra, 5250 î. Ch.) sunt 
aproape asemănătoare cu inscripţiile de pe 
strachina de la Gradeşniţa (Bulgaria) sau cu 
cele de pe fusaiola de la Kosovsko Nitroviţa, 
Iugoslavia.5

II

Având în vedere toate aceste conside-
rente privind semnele, imaginile şi paleo-
simbolurile preistorice ne vom referi, în 
cele ce urmează, la unele mărturii descope-
rite de-a lungul timpului pe teritoriul jude-
ţului Gorj, fi e în peşterile şi avenele din 
Cheile Olteţului şi Sohodolului, fi e în cele de 
la Boroşteni (Peştera Cioarei) sau Baia de 
Fier (Peştera Muierii).

Vasile Cărăbiş în Istoria Gorjului6 afi rmă 
că asemenea manifestări de artă, descope-
rite de C.S. Nicolăescu –Plopşor în 1928, în 
patru localităţi din Gorj (Baia de Fier, 
Vaidei, Runcu şi Polovragi) sunt „până în 
prezent singurele cunoscute în România”.7

Dumitru Berciu susţine că aceste aşezări 
paleolitice din judeţul Gorj stau în strânsă 
legătură mai ales cu cele de pe versantul 
nordic al Carpaţilor, unde există un puter-
nic centru musterian, dar mai ales aurigna-
cian, prin ale cărui iradieri s-ar explica şi 
aşezările din Oltenia.8

Cercetări recente conjugate au relevat 
faptul că în Peştera Cioarei de la Boroşteni 
(lângă Peştişani) a vieţuit omul de Neandertal, 
iar mai târziu Homo sapiens sapiens. Atestarea 
pe acest loc „a celui mai vechi musterian din 

4 Cf. pr. cercetător Dumitru Bălaşa, Ţara 
Soarelui sau Istoria Daco-României, ediţia a II-a, cu 
un Cuvânt înainte de Zenovie Cârlugea, Ed. 
Semne, Bucureşti, 2001. 

5 Reproduse de Iosif Constantin Drăgan, 
Istoria Românilor, Ed. „Europa Nova”, Bucureşti, 
1994.

6 Ed. Editis, Bucureşti, 1995, p. 13.
7 Travaux sur le peinture rupestres d’Oltenia, în 

Arhivele Olteniei, VII, nr. 35 /1928, p. 39.
8 Arheologia preistorică a Olteniei, în Arhivele 

Olteniei, XVIII, 1939, p. 101-103, p. 7.

ţara noastră” (M. Cârciumaru, 1977, 1980) a 
determinat interesul, în 1995, al unei echipe 
interdisciplinare complexe româno-fran-
co-belgiene, stabilindu-se că aici a existat 
„locuirea paleolitică din România cu o situ-
aţie stratigrafi că sigură, cu cea mai bogată 
colecţie de utilaj litic dintr-o aşezare de peş-
teră şi cu cele mai interesante mărturii de 
artă paleolitică din ţara noastră”.9

S-au descoperit cantităţi însemnate de 
ocru, în diferite nuanţe, utilizat de omul pa-
leolitic în tatuajul corporal/facial, în cadrul 
unor practici magice, ca şi opt recipiente de 
preparare (coloranţi ce apar în siturile preis-
torice de la Ohaba-Ponor, Transilvania, 42 
mil.), Mitoc-Moldova, 38 mil., Ripiceni, 34 
mil., dar şi în aşezările musteriene din 
sud-estul Franţei), dar şi două pandantive 
„perforate şi gravate cu motive geometrice”, con-
stând din „incizii oblice şi transversale”, precum 
şi alte piese de podoabă, din care reţinem 
caninul şi falanga de urs, perforate de ase-
menea, îndeplinind tot rolul de pandantive 
(cca 42.000 î. Ch., cf. analizelor cu C 14).

Bogat în atestări paleo- şi neolitice, are-
alul Gorjului a făcut obiectul unor cercetări 
minuţioase, de la Teohari Antonescu (1897) 
până la C.S. Nicolăescu-Plopşor, care va des-
coperi arta rupestră în Oltenia (1925), mai 
exact la Peştera Muierilor de la Baia de Fier, 
în care s-au găsit nu numai oase de ursus spa-
eleus,- ca şi în peştera de la Runcu - ci şi 
obiecte de silex şi obsidiană lucrate, ca şi ce-
ramică de tip Coţofeni din epoca eneolitică .

Descoperite de C.S.Nicolăescu-Plopşor 
în epoca interbelică, picturile şi gravurile 
rupestre din Gorj (făcute cu culoare neagră 
amorfă şi rezistând datorită mediului uscat) 
reprezintă imagini antropomorfe şi zoomorfe 
dinamice (femei, bărbaţi, animale), ba chiar 
unele desene geometrice, simboluri solare (roa-
ta cu spiţe/raze etc.).10 

Tot pe Valea Sohodolului, în locul „La 
Bulbuc”, „pe suprafaţa netezită a unei stânci s-a 
săpat cu ajutorul unui instrument ascuţit dese-
nele dorite” (scene şi fi guri izolate).

Simboluri solare (în asociere cu un per-
sonaj care domină pe cei înfăţişaţi într-o ati-
tudine de adorare) s-au descoperit şi în 
Peştera Pârcălabului, „care ar fi  putut servi ca 
un sanctuar al vremurilor de atunci, unde se prac-
ticau unele rituri şi ritualuri cu caracter magic”. 
Cercetătorul Dumitru Berciu consideră că în 
aceste scene de la Runcu ar fi  vorba de o di-
vinitate protectoare sau de un conducător de 
trib.11 Arheologul apropie arta rupestră din 

9 Dr. Marin Cârciumaru şi colectiv, „Mărturii 
de artă paleolitică în Peştera Cioarei de la Boroşteni, 
Comuna Peştişani, judeţul Gorj”, în LITUA, VII, 
Târgu-Jiu, 1997, pp. 19-28.

10 „Urme materiale din paleolitic şi neolitic în 
judeţul Gorj”, în Gh. Calotoiu, I.Mocioi, V. 
Marinoiu, Mărturii arheologice în Gorj, Târgu-Jiu, 
1987, pp.12-31.

11 Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, p. 
17-18.

Oltenia de nord de grupa 
Sierra-Morena din Spania, 
acelaşi stil geometric-sche-
matizat, cu simboluri sola-
re şi figuri umane, zoo-
morfe regăsindu-se şi în 
Africa…

Considerate a aparţine 
fi e paleoliticului (C.S. Nic
olăescu-Plopşor,1926), fi e 
neoliticului sau eneoliticu-
lui (abatele Brevil), aceste 
picturi şi gravuri rupestre 
din munţii Gorjului sunt 
concomitente cu inciziile 

pe vase sau oase de animale menţionate mai 
sus.

Foarte bogată, ornamentica ceramică 
incizată (apoi pictată) cuprinde linii şi haşu-
rări, zig-zag-ul repetat circular, spiralele relu-
ate în diferite poziţii, cercuri repetate sau 
concentrice, triunghiuri în şiruri orizontale 
sau verticale, meandrări, fascicule în metope 
sau frize, zone haşurate şi punctiforme, motive 
solare.

Ceramica incizată cu diferite linii parale-
le şi oblice, descoperită la Vârţ, Runcu, Bâlta, 
Broşteni, Petreşti-Bărbăteşti, Topeşti-Tismana, 
Schela-Gornăcelu, Şiacu-Slivileşti, Săuleşti ş.a. 
cuprinde uneori „scheletul” de peşte şi „ramuri 
de brad” (aparţinând Culturii Coţofeni), incizii 
pictografi ce identifi cabile chiar pe Tăbliţele de 
la Tărtăria, mai toată ornamentica regăsin-
du-se fi e în Culturile Coţofeni, Starcevo-Criş, 
Vinča-Turdaş, Sălcuţa etc. Am identifi cat, bu-
năoară, prezenţa „bradului” chiar pe vasul 
descoperit la Bronocice, Polonia, cca 3400 î. 
Ch., ce aparţine culturii „ceramicii liniare” a 
carpato-danubienilor.12

Concluzia care se desprinde din cerce-
tarea acestor prime manifestări de artă ru-
pestră şi ceramică (ce străbate cultura bron-
zului până în cultura târzie a Daciei) 
vizează identifi carea unor coduri-mesaje ima-
gistice şi paleosimbolice, caracteristice menta-
lităţii primitive (faţă de care, bunăoară, in-
scripţiile isihaste din Munţii Buzăului sunt, 
desigur, ulterioare13), ajunse uneori până la 
noi datorită culturii populare (arhitectură, 
ţesături, artefacte).

Încărcătura semnificativă primară a 
acestor incizii şi desene („specimene de orna-
mentică preistorică”, comune Daciei, Troiei şi 
Ţinuturilor Greciei – N. Densuşianu, Dacia 
preistorică,1913), difuzată de la intenţia 
cultico-ritualică la artefacte profane s-a 
pierdut de-a lungul vremurilor sau a fost 
abandonată, cum s-a întâmplat cu răboajele 
dimierilor de pe Valea Jaleşului, activitate în-
ghiţită de apariţia industriei ţesăturilor.

Această semantică primitivă de areal in-
do-european – cercetată în profunzime şi 
amploare de prof. Virgil Vasilescu în lucrări-
le Semnele pământului, 1996, şi Semantica 
română, 2001 – a constituit multă vreme o 
adevărată scriere preistorică originară, comu-
nă, din care încet-încet au fost stilizate ideo-
gramele şi alfabetele evoluate ale omenirii, în 
existenţa lor multimilenară, de aici, din spa-
ţiul matrice carpato-danubian, de unde „s-a 
format şi închegat centrul cel mare şi puternic 
al populaţiunii neolitice din Europa”14, spaţiul 
pe care cercetătorii de azi îl numesc „vatra 
Vechii Europe”(Marija Gimbutas).

Z. C.
12 Dr. Napoleon Săvescu, Noi nu suntem 

urmaşii Romei, Ed. Intact, Buc., 2002,p.17.
13 A se vedea: Paul Tonciulescu, De la Tara 

Luanei la Ieud, Ed. Miracol, Buc., 1998.
14 N. Densuşianu, Dacia preistorică, 1913, edi-

ţie facsimil, Ed. Arhetip, Buc., 2002, p. 25.

Mărturii preistorice de artă rupestră şi 

semantică arhetipală în ţinuturile Gorjului
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1. Pe urmele celor spuse de Strabon în 
Geografi a sa (VII, 3, 5) că „numele muntelui, 
Kogaion, era la fel cu numele râului care curgea 
alături”, de-a lungul timpului s-au emis ipote-
ze privind identifi carea „zonei sacre” sau a 
„Muntelui sacru”. Nicolae Densuşianu socotea 
că denumirea Kog-a-Ion înseamnă „Capul 
Magnifi cului”, situat în Munţii Bucegi, unde se 
afl ă ca o „fi gură titanică” Vârful Omu, marele 
cap sculptat, acoperit cu tiara sacră, cunoscut 
sub numele de „Sfi nxul Românesc” – „imagi-
nea supremei divinităţi a timpurilor pelasge”1 

Mai târziu, Constantin şi Hadrian 
Daicoviciu susţin ideea că „muntele sacru” 
nu e altul decât Dealul Grădiştei din Munţii 
Orăştiei, cu complexul său de sanctuare, 
identifi când aici drept capitala spirituală a 
regatului dac, aşadar o reşedinţă cultică.

Mai aproape de noi, Constantin C. 
Giurăscu şi Dinu C. Giurăscu raportează 
reşedinţa marelui preot geto-dac la Muntele 
Gugu din masivul Retezat, bazându-se pe 
hidrografi a locului (pârâul Izvorul Gugului), 
pe un fonetism apropiat (Gugu – Kogaion). 
În 1942, naturalistul Al. Borza a descoperit 
existenţa, spre vârf, a unei peşteri.

Nu mai vorbim de localizarea din roma-
nul lui Mihail Sadoveanu, „Creanga de aur”, 
referitoare la Munţii Căliman.

2. Există, în Oltenia imediat subcarpatică, 
mai bine zis pe valea unor râuri, spaţii stră-
vechi ale locuirii omului încă din paleolitic. 
Cercetători de seamă, de la Teohari Antonescu 
(1897), Alexandru Ştefulescu, Iuliu Moisil, 
Rola Piekarski (pe la începutul secolului al 
XX-lea), C. S. Nicolăescu-Plopşor (1929), Ion 
Conea (fondatorul geografi ei istorice şi toponi-
miei geografi ce de la noi), Dumitru Berciu, la 
colectivul de cercetători de azi din cadrul 
Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu” - Gorj 
(Gheorghe Calotoiu, Vasile Marinoiu ş.a.), au 
studiat arheologia preistorică a Olteniei de 
nord, fi e că e vorba de habitatul preistoric de 
la Boroşteni-Peştişani (Peştera Cioara2), de „sta-
ţiunea paleolitică” (Ion Conea3) de la Runcu - 
Cheile Sohodolului (Peştera Popii) sau de Peştera 
Pârcălabului de pe Valea Galbenului şi de cea 
din zona Baia de Fier - Peştera Muierii, unde 
s-au descoperit obiecte de silex şi obsidiană, 
dar şi oase de Ursus Spaeleus, burine şi grătioa-
re (unelte primitive de piatră)4, chiar un Homo 
Sapiens Fossilis, datând, pe baza analizelor cu 
Carbon 14, de peste 31.000 de ani, unul din 
cele mai vechi exemplare din Europa. 

1 Nicolae Densuşianu, Dacia preistorică, ree-
ditare, ediţie facsimil, Editura Arhetip, Bucureşti, 
2002, p. 226-227.

2 Habitat primitiv datând, pe baza analizelor 
cu Carbon 14, a obiectelor găsite (racloare/cuţi-
te de jupuit, gratioare şi vârfuri de săgeţi, dar şi 
vase de piatră, fi gurine de os şi un colan cu amu-
lete de os, în care se afl a ocru roşu şi maro, fo-
losit pentru tatuajul ritual, două cranii de Ursus 
Spaeleus aşezate în mod ritual, cultic.),

3 Ion Conea, În munţii Gorjului un sat de mun-
te – Sohodolul – ca într-o staţiune preistorică, în 
„Cuvântul”, nr. 5/1929; Cheile Runcului, BSRRG, 
1931, vol. L; Aşezările omeneşti în depresiunea sub-
carpatică din Oltenia (consideraţii generale), BSRRG, 
1931, vol. L; Două nume topice de origine străveche 
în Munţii Olteniei, BSRRG, 1932, vol. LI; Destinul 
istoric al Carpaţilor, în revista „Rânduiala”, 1935; 
Pe urmele descălecatului din sud: sate de ungureni din 
Oltenia subcarpatică, BSRRG, 1939, vol. LVIII; 
Plaiul şi muntele în istoria Olteniei, în vol. Jubiliar 
„OLTENIA”, Craiova, 1943, Vechi târguri-nedei pe 
culmile Carpaţilor, în „Buletin Ştiinţific al 
Academiei, seria Geologie-Geografi e, II, 1957; 
Sensul termenului „plai” la populaţia satelor Olteniei 
subcarpatice, în „Lucrările Simpozionului de 
Toponimie”, 1972, Institutul de Geografie, 
Bucureşti, 1975.)

4 Gheorghe Calotoiu, Epoca paleolitică în ju-
deţul Gorj, în „Timpul”, Târgu-Jiu, anul IV, nr. 16 
(164) din 18-24 aprilie 2003, p. 18.

O zonă de incontestabilă străvechime a lo-
cuirii umane o reprezintă şi Cheile Sohodolului, 
mai exact zis, zona POLOVRAGIULUI, stră-
juită de o aşezare monahală semicentenară, 
situată pe malul stâng al râului repede şi lim-
pede, ce ţâşneşte, ca în poveşti, dintre „munţii 
care se bat în capete” (Nicolae Densuşianu). E 
vorba de un relief abrupt săpat de apa repede a 
Olteţului în calcarele jurasice din partera de sud 
a Parângului şi a Munţilor Căpăţânii. Între aceş-
ti doi masivi se desfăşoară Cheile Olteţului, de 
o rară frumuseţe montană, pe un şenal numă-
rând 3-4 metri la bază şi 10-20 metri spre vâr-
furi, cu pereţi paraleli şi abrupţi, peste care se 
rotesc vulturii în înălţimi ameţitoare.

Cheile, care se îngustează până la 30 cm 
distanţă între munţii Parângul în stânga şi 
Căpăţânii în dreapta, sunt recunoscute 
drept cele mai înguste chei din Europa, si-
tuându-se la 20 m faţă de talveg.

La aproximativ 200 de metri de la intrarea 
în Cheile Olteţului, pe partea dreaptă a dru-
mului, imediat în peretele abrupt al Parângului, 
se deschide celebra peşteră Polovragi, cunos-
cută în tradiţia locului sub denumirea de 
„Peştera lui Zamolxe”. Locuită, potrivit cerce-
tărilor arheologice, din cele mai vechi timpuri, 
ea s-a numit şi „Peştera lui Pahomie”, după nu-
mele unui monah-sihastru de demult, retras 
aici în rugăciune şi meditaţie.

În urmă cu mai bine de 100 de ani, scri-
itorul Alexandru Vlahuţă, vizitând mănăs-
tirea, pătrunde şi „pe spintecătura Olteţului 
(…), pe margini de prăpăstii, pe unde de-abia 
trecem agăţându-ne uneori cu mâinile de colţu-
rile stâncilor; jos, sub noi, la adâncimi ameţitoa-
re, urlă vâltorile Olteţului.” Descrierea peşterii 
este o admirabilă pagină de literatură bele-
tristică, în care emoţia şi talentul scriitori-
cesc se întrepătrund:

„Intrarea peşterii e largă şi se aseamănă cu 
tinda unei biserici mari, scobită-n piatră. 
Călugărul care ne însoţeşte aprinde-o lumânare 
de ceară şi păşeşte încet-naintea noastră. La sla-
ba lumină ce joacă pe pereţii umezi şi întunecoşi 
ai peşterii vedem o bogăţie uimitoare de stalac-
tite şi stalagmite – ciucuri mari de piatră atâr-
naţi de tavan, ca nişte ţurţuri de gheaţă, gata să 
se împreune cu alţii ce cresc de jos în sus – plăs-
muirea minunată a picăturii de apă care, stre-
curându-se prin steiuri, în mii şi mii de ani de 
stăruinţă, ciopleşte stâncile, topeşte piatra şi face 
din ea ce vrea. Înaintăm mai bine de o jumătate 
de ceas în uriaşa hrubă, ale cărei bolţi răsună 
fi oros de paşii şi de glasurile noastre şi de pe ai 
cărei pereţi întunecoşi par gata să se desprindă 
tot felul de vedenii fantastice: balauri încolăciţi 
pe stânci năruite, trupuri trunchiate, braţe în-
tinse-n întuneric, animale diforme, monştri ce 
te privesc ameninţător din fi ridele lor negre, chi-
puri omeneşti învăluite-n zăbranice de piatră.

- Mai ţine mult aşa, părinte?
- Ehei, domnişorilor, zile-ntregi să mer-

gem, şi nu-i dăm de capăt. Am auzit şi eu din 

vechi că sparge pe dedesubt două şiruri de munţi şi 
răspunde în Transilvania. (…). Şi lung, îngrijitor de 
lung ni se pare drumul la întoarcere. Călugărul ne 
spune că-n vechime a fost aici capiştea păgânilor, 
şi – ca şi cum le-ar fi  văzut aievea – ne povesteşte 
cum a trăit în tainiţa asta Zamolxe - zeul dacilor, 
cum o dată din bătrân s-a făcut tânăr ş-a mers de-a 
îmbărbătat poporul la luptă, cum în sfârşit, după 
ce-au răzbătut pe-aici romanii şi s-au măsurat vi-
teaz cu viteaz, ş-a văzut el prăpădul şi risipa noro-
dului lui, de jalea înfrângerii a închis ochii şi s-a 
făcut duh, şi-n clipa aceea s-a dezlegat, aşa, din se-
nin, o vijelie cumplită, şi s-au răscolit stihiile toate, 
cât, din învălmăşagul lor, pământul s-a lămurit cu 
altă faţă, cu alte neamuri şi cu alte legi, şi de-atunci 
ne tragem noi, românii, sufl et nou şi-nvăpăiat, tre-
zit în zile de vifor din zăngănit de paveze şi zbârnâ-
it de săgeţi…iar stropii ce se preling şi picură azi din 
steiurile-acestea sunt lăcrămile lui Zamolxe…

În sfârşit!… Când ne-am văzut iar la lumi-
nă, ni s-a părut c-am înviat din morţi. Afară era 
soare. Codrii abureau. Un dulce miros de răşină 
îmbălsăma aerul căldicel. În vale răsuna, ca un 
tropot de cai, goana năpraznică a Olteţului. Sus 
de tot, în limpezişul cerului albastru, se învâr-
teau încet, în roate lungi, tot mai largi, un vultur 
cu aripele întinse.”5

Să precizăm că „Peştera lui Zamolxis” 
de la Polovragi cunoscută iniţial pe o lun-

gime de 9000 m (având la ora actuală o dez-
voltare de 10.350 m), cuprinde trei sectoare: 
primul de la fosta resurgenta şi până la 
Culoarul Stâlpului (cu două culoare laterale 
mici), apoi sectorul Ogiva (cu înălţimi între 
0,5 – 2 m) şi, în fi ne, Culoarul sufocat, capă-
tul nordic al galeriei terminându-se cu un 
sorb colmatat. Galeria principală, cu înăl-
ţimi de 2-8 m şi lăţimi în jur de 10 m, în 
întregime electrifi cată, este caldă şi umedă, 
lipsită de curenţi de aer.

Dacă din punct de vedere biospeologic 
peştera prezintă puţin interes (vieţuieşte aici 
doar o singură specie: Trachysphera spelaea), 
din punct de vedere geomorfologic, fl oristic 
şi peisagistic aceasta este deosebit de intere-
santă. Cercetată arheologic de C. S. Nicolăescu- 
Plopşor (1924), care a descoperit aici urme ale 
vieţuirii din perioada de început a bronzului 
(Cultura Coţofeni) şi din epoca dacică, peştera 
ne-a transmis prin timpuri legenda, evocată 
mai sus de Vlahuţă, „că-n vechime a fost aici 
capiştea păgânilor”, în care, ca într-o „tainiţă”, 
a trăit „Zamolxe – zeul dacilor”.6

5  Alexandru Vlahuţă, România pitorească, Editura 
Ion Creangă, Bucureşti, 1972, pp. 115-117.

6  Istoricul Alexandru Ştefulescu afi rmă că 
„la Polovragi e o staţiune de bronz”, avându-se 
în vedere şi descoperirile arheologice din veci-
nătatea de sud a zonei (necropola tumulară de 
la Milostea), care învederează această datare: o 
perioadă de tranziţie de la neolitic la bronz. A 
se vedea: Prof. Nicolae Simionescu, Polovragi, 
monografi e, Editura Alma, Craiova, 2001, p. 14.

Să precizăm că deasupra peşterii, la alti-
tudinea de 1000 m, există vestigiile unei ce-
tăţi dacice, cercetată şi datată de arheologi ca 
provenind din secolele II – I î. Hr., deşi se 
presupune a fi  mai veche: „Pe vârful de deasu-
pra, există ruinile unei cetăţi dacice, despre care 
se spune că a fost cetatea lui Zalmoxis (zeul su-
prem al dacilor), cetate la care se ajunge după un 
traseu de aproximativ 20 minute prin pădure.”7 

Aici, la cetatea dacică de la Polovragi, - 
considerată a fi  cetatea Arcunnus,8 menţio-
nată pe harta antică a lui Ptolomeu,9 - s-a 
descoperit, într-un alfabet încă neprecizat, 
o însemnare cu un DEBALUS (Decebalus?) 
şi o placă votivă cu imaginea Cavalerului 
Trac.10 Să precizăm că e vorba de un baso-
relief în bronz având pe avers „un călăreţ 
fl ancat de două personaje în picioare, iar pe 
revers o semilună”, de un vas grecesc „în 
formă de ceaşcă adâncă cu picior şi două 
toarte”, de monede dacice şi republicane, 
dar şi de „un fragment ceramic lucrat la 
roată din pastă fi nă, având imprimate câte-
va litere latine «D E E B», care fac dovada 
cunoaşterii şi folosirii scrisului de către po-
pulaţia autohtonă ca şi geto-dacii de la 
Ocniţa şi Sarmisegetuza Regia”.11

Să completăm, însă, frumoasa descriere 
a lui Al. Vlahuţă, de mai sus, cu un pasaj 
din monografi a Mănăstirea Polovragi, apar-
ţinând arhimandritului Veniamin Micle12:

„Cu toate acestea, n-ar fi  exclus ca denumi-
rea (mănăstirii, n.n.) să fi e de origine geto-da-
că, cuprinzând în sine o criptogramă nedescifra-
tă încă, referitoare la credinţele religioase şi 
practicile medicale răspândite în viaţa strămo-
şilor noştri. În sprijinul acestei opinii ar veni şi 
faptul că, în conştiinţa localnicilor, se păstrează 
tradiţia potrivit căreia zeul dac, Zamolxis, a lo-
cuit în peştera de la Polovragi. În preajma lui se 
găseau vraci, medici sau preoţi cunoscători ai 
secretului cultului, dar şi ai tainelor vindecării 
neputinţelor trupeşti, oferind oamenilor leacuri 
preparate de plante medicinale răspândite din 
belşug în fl ora locală.”

Dacă avem în vedere că, între fi gurile 
alegorice de păsări, animale şi oameni, în-
truchipate de concreţiunile geo-morfologi-
ce din peşteră, există denumirea foarte po-
pulară în zonă „Scaunul lui Zamolxe”, vom 
realiza uşor că, potrivit legendei, aici a fost 
din vechime „capiştea păgânilor”, adică ve-
chea capitală spirituală a geto-dacilor din 
zona subcarpatică a Parângului – Căpăţânii, 
şi poate din întregul Piemont Getic.

La fel de interesante sunt şi desenele ru-
pestre în cărbune, unele din paleolitic-neoli-
tic, altele mai recente, însă toate pline de 
semnifi caţii, conform descifrării lor de către 
C. S. Nicolăescu-Plopşor (1926): 9 figuri 
umane, 3 fi guri sempetiforme, 2 elemente 
cruciforme, un cerc şi o roată cu disc solar, 
un călăreţ… Unele din ele se aseamănă mult 

7  www.alpinet.org 
8  Ipoteză înaintată de Fl. Mihăilescu, în 

„Cercetările de la Polovragi”, în „CRISIA”, Oradea, 
nr. 2, 1972.

9  Denumirea ARCINA, însă, consemna, pe 
harta vestitului geograf Ptolomeu, întregul ţinut 
al aşezărilor de pe Rhabon (Jiul dacic), denumind 
mai exact aşezarea de pe Jiu (anticul Târgu-Jiu), 
topografi e confi rmată de Vasile Pârvan în harta 
sa privind expansiunea geţilor în Europa şi, ulte-
rior, de C. C. Giurăscu în harta „Dacia înainte de 
cucerirea romană”. Apud C. Cârstoiu, Un secol de 
lumină 1890-1990, Târgu-Jiu, 1990, p. 7.

10  Dumitru Bălăeţ, Gorjul nostru preistoric, în 
„Gorjeanul”, nr. 1929 din 15 august 1996, p. 3.

11 Nicolae Simionescu, lucrarea citată, p. 18.
12  Arhim. Veniamin Micle, Mănăstirea 

Polovragi, ediţia a II-a, Tipărită cu binecuvânta-
rea Înalt Prea Sfi nţitului Nestor, Mitropolitul 
Olteniei, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 
1987, p. 7-8.

O nouă localizare a Kogaionului zalmoxian
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cu cele din „Peştera Popii” de la Runcu – 
Valea Sohodolului, cu cele de la Vaidei şi Baia 
de Fier,13 existând echivalenţe şi cu inciziile 
de pe amuletele solare de la Turdaş sau cu in-
cizo-picto-ideogramele de pe Tăbliţele de la 
Tărtăria (cca. 5500 î. Hr., datate cu C 14).

Desenele cu cărbune de pe pereţii peş-
terii sunt confi rmate de cercetătorul francez 
H. Brenil, în scrisoarea adresată lui C. S. 
Nicolăescu-Plopşor, la 30 ianuarie 1926.14

Peştera cu simbolicele ei concreţiuni ge-
ologice înfăţişând „o mulţime de fi guri de pe-
tri care la lumina făcliilor luau o formă de fi guri 
omeneşti” îl fascinase, în urmă cu aproape 
un secol şi jumătate (1842) şi pe poetul 
Grigore Alexandrescu, autorul unui memo-
rial de călătorie la mănăstirile de peste Olt, 
însoţind în acest peiplu monahal ofi cial pe 
Ion Ghica. Este pusă aici în evidenţă acea 
faţetă prin care imaginaţia şi spiritul ro-
mantic al scriitorului se revarsă din plin, 
stimulate atât de o natură arhaică, de ances-
trală geologie, cât mai ales de umbrele tre-
cutului nostru străjuit de legende şi intuiţii 
mitologice:

„Ici se vedea un grup de copii ce păreau a se 
îndeletnici la lucrările vârstei lor: mai încolo alte 
fi inţe care se împărtăşe de om şi de hiare, fauni 
sau silvani cari se ascund dupe o coloană pira-
midală. Înaintezi, aceleaşi fi guri şi par´că au tre-
cut înainte ca să te aştepte; unele îţi râd, altele cu 
un aer misterios îţi fac semn de tăcere. Într-un 
colţ la întuneric se văd 2 chipuri ca 2 tâlhari cari 
cu armele gata aştept pe călător. Împotrivă con-
trastând cu această scenă o despărţire formează 
un alcov; o femee se arată în fund şi priveşte prin 
dantelele unei perdele ce se coboară din bolta 
stâncii în îndoituri graţioase; la un loc bolta se 
pleacă în cât abia te strecori de cea-l-altă parte; 
apoi iar se ridică, apoi se întinde şi se lărgeşte 
formând o a 2-a peşteră şi desfăşurând o nouă 
privelişte… O răcoare dulce te însoţeşte, peptul 
răsufl ă mulţumit, o uimire plăcută rătăceşte ve-
derea. Varietatea boltelor gotice, albeţa şi luciul 
parchetului, nenumăratele statui care te încon-
joară, grozave şi blânde, posomorâte sau zâmbi-
toare, dupe cum le priveşti de aproape sau de 
departe, la lumină sau întuneric, toate îţi coprind 
cu putere simţirile şi omul cel mai fără ilusii se 
crede transportat într-o altă lume…”15

Menţionând, pe baze arheologice, că 
„Polovragii este o staţiune de bronz”, istori-
cul Al. Ştefulescu precizează că „pe malul 
stâng este o cetate cu ziduri de peatră, iar mai 
sus este «Oborul Jidovilor», o încăpere săpată 
natural în stâncă şi tot mai sus se vede un şir de 
petri rotunde fără nici o ordine, ceea ce denotă 
o dislocare a lor”. E vorba de „un monument 
funerar” – „un misterios dolmen”, alcătuit din 
pietri „de câte un metru şi mai bine”. Aici s-au 
găsit „rămăşiţele unui schelet cu cioburi de pea-
tră şi de lut”, cel mort fi ind îngropat „perpen-
dicular în posiţiune şezândă pe pământ, cu băr-
bia rezemată pe genunchi şi cu mâinile legate 
probabil împrejurul capului.”

„Acest chip de înmormântare denotă atât 

13  C. S. Nicolăescu-Plopşor, „Peşterile din ju-
deţul Gorj”, în „Gorjanul”, anul III, 1926, nr. 18.

14  C. S. Nicolăescu-Plopşor, „Cu privire la 
demersurile preistorice din peşterile Gorjului”, în 
„Arhivele Olteniei”, 1926, V, pp. 131-134. A se 
vedea şi „Gravurile rupestre de la Polovragi-Gorj”, 
în „Arhivele Olteniei”, 1929, VIII, nr. 41-42, p. 
97, precum şi studiul mai elaborat „Travaux sur 
les peintures rupestres d’Oltenie”, în „Arhivele 
Olteniei”, 1928, VII, nr. 35, pp. 37-46.

15  Gr. Alexandrescu, Meditaţiuni, elegii etc. 
(1863), pag. LIV şi LV, apud Alexandru 
Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Târgu-Jiului, 
Tipografi a N.D. Miloşescu, Furnisorul Curţii 
Regale, 1904, pp. 143-144. A se vedea şi: Grigore 
Alexandrescu: Opere, ediţie critică, note, varian-
te şi bibliografi e de I. Fischer, ESPLA, 1957.

vechimea, cât şi gradul de cultură al popoarelor 
de odinioară, ce cu mii de ani au locuit aici, îna-
inte de venirea Dacilor, care s-a întâmplat în 
secolul al IV-lea înainte de Cristos.

Aici s-au găsit resturi de ceramică dacă, oale 
întregi şi se văd şi tumuli de câte 3 mt. înălţime 
şi 30 cmt. în diametru.” 16

3. Nicolae Densuşianu a vizitat şi el 
această „întinsă necropolă preistorică, de unde 
am adunat noi înşine numeroase fragmente de 
olărie neolitică, scoase la suprafaţă de căutătorii 
de comori, dimpreună cu diferite resturi de ose-
minte omeneşti”. În partea de miază-noapte 
a acestei vechi necropole, pe vârful unui 
pisc înalt, de unde se deschide „un aspect 
magnifi c peste şesul Polovragilor, se mai poate 
vedea şi astăzi fragmentul unui monument ar-
haic, unic în felul său între monumentele preis-
torice ale Europei, ce le cunoaştem până azi.”

E vorba de „o columnă monolitică de gra-
nit, tăiată în patru feţe şi terminată la vârf prin 
o mică piramidă; un obelisc în formă puţin phal-
lică, ce a fost înfi pt în o bază de lespezi tăiate şi 

îngropate în pământ.”
„Obeliscul de la Polovragi”, cu feţe pole-

ite, însă „fără nici o inscripţiune”, a fost ridi-
cat „pe tumulul unui vechi şi avut domnitor din 
această regiune, sau că a fost destinat să eterni-
zeze memoria unui însemnat eveniment.” El 
aparţine „epocii preistorice a metalelor”.

„Obeliscul de la Polovragi” este, desigur, 
unul din „monumentele preistorice ale Daciei”, 
iar unele denumiri, ca „Ocolul Jidovilor” 
(avem ceva asemănător, «Masa Jodovilor» în 
Munţii Sebeşului17) ar aminti de „originile 
arhitecturii ciclopice” – cyclopii fi ind, zice 
Nicolae Densuşianu, în acelaşi loc, „un po-
por prin excelenţă pastoral” din munţii cei 

16  Alexandru Ştefulescu, „Gorjul istoric şi pi-
toresc”, Târgu-Jiului, Tipografi a N. D. Miloşescu, 
Furnisorul Curţii Regale, 1904, ediţie fascimil, 
Editura „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 1996, 
pp. 144-145. 

17  Evocând călătoria şi sejurul („negândita, 
marea întâlnire cu Muntele”), petrecut în vara anu-
lui 1903, împreună cu familia sa, în munţii 
Sebeşului, la Bistra, Lucian Blaga consemnează 
date interesante despre satele de pe Valea 
Sebeşului, vechi aşezări dacice (în care se mai 
păstrează şi azi ruinele unor cetăţi): Săsciori – 
Căpâlna - Bistra şi înspre vârful Şurianului. 
Dincolo de Căpâlna, într-o strâmtoare montană, 
Izidor Blaga tatăl îi arată tânărului Lucian „Masa 
Jodovilor” – „un picior de stâncă, înalt de sute de 
metri, purtând în vârf o lespede enormă, orizontală, 
ansamblul semănând cu o masă gigantică”. Lămurit 
că „numele n-are nimic de-a face cu «jidovii», copilul 
afl ă că „în unele ţinuturi românii numesc «jodovi» pe 
uriaşii din basme.” „Prin urmare, «Masa Jidovului» 
nu este decât Masa Uriaşului (…), numele i-a rămas 
din vechime, când şi pe-aici «uriaşii» erau «jidovi».” 
– Lucian Blaga, Hronicul sau cântecul vârstelor, edi-
ţia a II-a, îngrijită şi cu un Cuvânt înainte de 
George Ivaşcu, Editura Eminescu, Bucureşti, 
1973, p.56 şi passim, pp. 53-64

mai înalţi din nordul Th raciei (cf. Homer, 
Odiseea, cartea IX): 

„Cyclopii lui Homer, oameni de o constituţiu-
ne viguroasă, ale căror locuinţe se afl au pe vârful 
«munţilor celor înalţi», sunt triburile pastorale de 
pe culmile cele măiestoase ale Carpaţilor, care 
până în zilele noastre şi-au păstrat încă în mare 
parte caracterul lor primitiv pelasg. O jumătate 
de an o petrec cu turmele lor cele numeroase pe 
alpii Transilvaniei, iar altă jumătate lângă bălţile 
Dunării şi pe malurile Mării Negre.”18

 „Jidovii – scrie N. Simionescu în mo-
nografi a sa, amintind o legendă a locului 
– sunt uriaşii care, cu un picior pe Parâng 
şi cu celălalt pe Căpăţânii se adăpau din apa 
Olteţului. Ei şi-au construit o cetate de 
stânci, iar în «Oborul Jidovilor» (dolmen? 
– n. m. N.S.) adăposteau animalele la lăsa-
tul întunericului. Când au fost atacaţi, ase-
meni Ciclopului de Ulise, au prăvălit stân-
cile din vârful muntelui peste asediatori 
de-au rupt în două muntele pe unde curge 
şi azi apa prin Cheile Olteţului.”19

4. Peştera, cetatea de deasupra de pe 
Muntele Padeş (la o altitudine de 1007 m), 
considerată a fi  dacica Arcunnus (cf. hărţii 
lui Ptolomeu!), încăperea naturală numită 
„Oborul Jidovilor” situată în apropiere, dol-
menele preistorice de care vorbeşte Gr. 
Alexandrescu, „Obeliscul” reconstituit fi gu-
rativ şi comentat de Nicolae Densuşianu, ca 
şi tradiţionala nedee venind din vremea de 
demult – toate acestea alcătuiesc, la un loc, 
un complex de arheologie preistorică de la 
Polovragi, ce se impune a fi  mai amănunţit 
cercetat şi pus în valoare. 

Aici, la Polovragi, realitatea se îmbină cu 
fi cţiunea, iar istoria este învăluită de legendă, 
căci, mult mai înainte de lumea dacilor, este 
atestată aici o altă legendă, aceea a „Jidovilor” 
(precum, dincolo de munte, la Bistra, în 
Munţii Sebeşului). Este vorba, cum s-a vă-
zut, de amintirea unei lumi a uriaşilor, întâl-
nită numai în în basmele şi poveştile popu-
lare, „dar se pare că aceşti oameni uriaşi au 
trăit cu adevărat pe vremea dacilor, fi ind 
veniţi din Bosnia şi Herţegovina. Numeroase 
peşteri afl ate în munţii noştri, cea mai inte-
resantă şi plină de mister este Peştera lui 
Pahomie sau a lui Zamolxe.”20

„La originea locului sacru – crede prof. lo-
cal Nicolae Simionescu - a fost Peştera 
Polovragi (locuinţa subterană), iar Oborul 
Jidovilor (sala de primire), dolmenul, Cheile 

18  N. Densuşianu, Monumentele preistorice ale 
Daciei, Construcţiile pelasge în Dacia. în „Dacia pre-
istorică”, ediţia citată, p. 469.

19  Lucrarea citată, p. 16.
20  Zăvoianu N. Constantin, Polovragiul mito-

logic, în periodicul local „Polovragi”, nr. 7/august 
2002, pp. 12-13.

Olteţului (locul unde s-a desfăşurat sacrifi ciul 
ritual al solilor), peştera Sebereanu – fac parte 
dintr-un ansamblu efi gie zalmoxiană şi a repre-
zentat centrul Universului get. Prin Zamolxis a 
fost revelată neamului get «nemurirea», funda-
ment al profi lului spiritual al lumii vechi (…). 

Dava de la Polovragi a fost o consecinţă, 
o continuitate şi un simbol al «imortalităţii 
sufl etului».” 

Având în vedere că în izvoarele istorice şi 
orale geţii (regăsiţi sub numele de „abioi” în 
Iliada lui Homer, XIII, 4-6) apar „ca un popor 
mitic şi fabulos” şi că „mitul şi legenda nu pără-
sesc niciodată substratul istoric”, - dl N. 
Simionescu crede că „din această perspectivă 
trebuie să admitem că mitul Zamolxis a corespuns 
unei realităţi istorice de acum cca 3000 de ani.”21 

Conform menţiunii lui Strabo (Geografi a, 
VII, 3, 5), Zamolxis era asociatul regelui la 
conducerea statului geto-dac, dar, după un 
timp, s-a retras într-o peşteră pe muntele 
sacru Kogainon, îndeplinind funcţia unui 
vizionar înţelept, instanţa supremă a mare-
lui sfat regal. Obiceiul acesta s-a păstrat 
până târziu în vremea Daciei burebistane, 
când „regula pitagoriciană” a regimului de 
viaţă vegetarian, propovăduită de Zamolxis, 
anterior totuşi marelui fi losof grec, era păs-
trată cu sfi nţenie. În timpul lui Burebista, 
aceste atribuţiuni de mare autoritate i-au 
revenit marelui preot Deceneu, cel care a 
încercat chiar o reformă a zalmoxiansmu-
lui, o îmbunătăţire a moravurilor (v. tăierea 
viilor) care, între timp, cam decăzuseră.22

Prof. local Nicolae Simionescu, pornind 
de la informaţia lui Herodot23, - potrivit că-
reia Zamolxe „a pus să i se clădească o sală de 
primire” (unde îi găzduia şi ospăta pe toţi 
cetăţenii de frunte, învăţându-i „că nici el, 
nici oaspeţii lui şi nici urmaşii acestora în veac 
nu vor muri, ci se vor muta într-un loc unde, 
trăind de-a pururi, vor avea parte de toate bu-
nătăţile”), dar şi „o locuinţă sub pământ” în 
care mai apoi „se făcu nevăzut din mijlocul 
tracilor” (vreme de trei ani, ivindu-se în al 
patrulea an ca o mărturie plină de încrede-
re şi pilduitoare a învierii sale din morţi), 
- înaintează ipoteza că „«sala de primire un-
de-i găzduia şi ospăta pe cetăţenii de frunte» a 
fost Oborul Jidovilor de la Polovragi, iar «locu-
inţa subpământeană» - peştera Polovragi”. 24

Marele Preot şi Marele Vraci al Daciei 
Zalmoxiene a impus, în contextul misterelor 
iniţiatice ale lumii prearice, o doctrină a 
nemuririi echivalentă cu o fi lozofi e a trans-
cendenţei, care reprezenta deopotrivă un 
cod etic şi religios, dar şi o gnoză de înaltă 
spiritualitate, de care ia cunoştinţă, cu în-
cântare, însuşi părintele istoriei Herodot, 
căci cultul lui Zalmoxis, răspândit la semin-
ţiile carpato-danubiene, era cunoscut nu 
numai locuitorilor din coloniile pontice, ci 
şi, potrivit lui Strabon, în rândul misienilor 
traci de la sud de Dunăre, până dincolo în 
lumea Heladei homerice.25 

21  N. Simionescu, „Polovragii”, nr. 4/2002, 
p.4-5.

22  Vasile Lovinescu, Dacia hiperboreeană, 
Editura Rozmarin, Bucureşti, 1996.

23  Istorii, vol. I, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 
1961, pp. 345-346

24  N.Simionescu, „Zamolxis – pro şi contra”, în 
periodicul local „Polovragii”, nr. 3/2002, p. 6.

25  Încă din antichitate poporul tracilor hi-
perboreeni (între care „Getai athenatizonates” – 
„geţii care fac pe oameni nemuritori) se bucura 
de mare admiraţie şi preţuire, căci de aici pro-
veneau darurile sacre, ce ajungeau la templul din 
Delos, deopotrivă cu însoţitorii acestora dăruiţi 
pe veci slujirii templului, renumiţi prin regimul 
lor cumpătat de viaţă, de oameni fericiţi şi veşnic 
tineri, de virtuozi vegetarieni.
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Zalmoxis rămâne, astfel, unul din mari-
le mituri civilizatoare ale lumii carpato-bal-
canice, numele Daciei zalmoxiene şi al mare-
lui legiuitor circulând în întregul Ev Mediu 
European.26

5. Numele de Polovragi este, desigur, 
străvechi (prima atestare documentară pro-
vine de la 18 ianuarie 1480), el desemnând, 
locul / reşedinţa Marelui Vraci, Marelui 
Preot, Marelui Tămăduitor, Marelui Înţelept : 
POLO – VRACI.

În structura cuvântului ar intra, aşadar, 
două lexeme străvechi, topite, apoi, fonetic, 
într-un singur cuvânt: POLOVRACI > 
POLOVRAGI.” Cei care au încercat să justi-
fi ce această toponimie românească a cuvân-
tului «polovragi», sau a mai învechitului «po-
lovraci», au emis mai multe păreri. 

„Un pasionat cercetător – scrie N. 
Simionescu, referindu-se la Ghenadie 
Enăceanu27- arată că şi până astăzi în popor 
există tradiţia că odată în peştera de la Polovragi, 
destinată pentru jertfele cabirice, locuiau nişte 
vraci, medici ai dacilor care împărţeau poporu-
lui leacuri. Aceşti vraci ar fi  fost probabil deţi-
nători ai secretelor cultului, dar şi ai tainelor 
lecuirii prin magie cu buruieni şi plante tămă-
duitoare de boli, atât de răspândite în fl ora lo-
cală (…). Unii l-au pus [numele localităţii] în 
legătură cu o plantă rară, numită povagră sau 
polovragă, întrebuinţată în popor ca remediu 
împotriva bolilor28

Identifi cată drept „capiştea păgânilor”, 
aici veneau, probabil, în pelerinaj la Marele 
Preot/Vraci (care era de toate: şi diriguitor 
al poporului geto-dac, şi povăţuitor, şi tau-
maturg, şi instanţă sacră - un fel de 
PONTIFEX MAXIMUS al dacilor). Înclinăm a 
crede că Polovragiul era, în vechime, un to-
pos al taumaturgiei / sacroterapiei geto-dace, 
reşedinţă a Marelui Preot, care comunica cu 
cetatea dacică de deasupra printr-o galerie 
care se vede şi azi. Peştera are o încărcătură 
energetică deosebită, o difuziune puternică, 
făcând bateriile aparatelor de fotografi at să 
cedeze, spre uimirea multor turişti!

„Tradiţia istorică locală spune de vracii tă-
măduitori care au învăţat de la Zamolxis (ce-şi 
avea locuinţa în peştera afl ată sub cetatea daci-
că de la Polovragi) să lecuiască pe bolnavi cu 
plantele crescute prin crăpăturile stâncilor cal-
caroase ale munţilor; munţii la rândul lor erau 
consideraţi lăcaşul zeului – dintre altele, tocmai 
din pricină că se îngropau morţii în prăpăstii. 
(…). Muntele ca atare era venerat, el există în 
fi rea şi simţurile oamenilor locului. Este de ne-
înţeles celor nenăscuţi în preajma lui Zamolxis 
şi generaţiilor ce au urmat. În tradiţia arhaică 
muntele-i considerat stăpânul (zeul) dătător de 
nemurire. E privit cu un respect ancestral ce tră-
ieşte în fi ecare polovrăgean fără ca unii din ei să 
ştie de ce. Nici nu se întreabă pentru că este con-
siderat ca un drept al lor şi cred că li se cuvine 
şi când se nasc şi când mor.”29

În legătură cu ipoteza Polovragiului ca 
reşedinţă a Bătrânului vraci (polo – vraci), e 

26  Carolus Lundius, Zamolxis. Primus Legislator 
Getârum, Upsala, Suedia, 1687, tradusă în româ-
neşte de Maria Crişan cu prilejul celui de-al IV-lea 
Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, 2002, 
disponibilă şi pe adresa de internet www.dacia.org 
în limbile română şi engleză.

27  Ghenadie Enăceanu, „Eraldica românilor”, 
Bucureşti, 1894, pp. 28, 121.

28  Veniamin Micle, Mânăstirea Polovragi, 
Editura Mitropolia Olteniei, 1987,p. 6., informa-
ţie preluată din istoricul Al. Ştefulescu: Polovragii, 
Editura Casei Bisericii, 1906, pp. 9-10., afi rmând 
că planta respectivă era folosită de călugări la 
vindecarea bolnavilor cazaţi în Bolniţa mănăsti-
rii”, clădire veche de peste trei secole.

29  N. Simionescu, Zamolxis – pro şi contra, în 
„Polovragii”, nr. 4/2002, p. 5.

de reţinut, desigur, denumirea plantei nu-
mită polvragă/polovragă , un fel de gin-seng 
din această zonă, care creştea din abunden-
ţă pe munte. Acest panaceu în medicina da-
cică (adică o plantă bună în toate remediile 
sănătăţii) trebuie să se fi  bucurat de mare 
popularitate, de vreme ce încă şi azi e la fel 
de preţuită în mentalitatea populară a po-
lovrăgenilor (şi nu numai a acestora).

În scrierile sale, istoriograful Tucidides 
afi rma că dacii aveau însemnate pe tăbliţe 
(„epodai”) unele tratamente – leacuri din 
plante şi descântece de boală. Se cunosc pes-
te 50 de plante medicinale utilizate de tera-
peuţii daci şi consemnate de botanistul grec 
Dioscoride Pedanios (sec. I e.n.), dar şi de 
medicul roman Pseudo-Apuleius (sec. IV 
e.n.): boz, brusture, cimbrişor, cucută, cinci-de-
gete, iarbă grasă, iederă, lumânărică, mărar, 
măselariţă, mentă, mur, muşeţel, mutătoare cu 
poame roşii sau negre, negelariţă, pătlăgină, 
pelin negru, piciorul cocoşului, podbal, rodul 
pământului, scai, scaiete, soc, spânz, stânjenel, 
limba babii, limba câinelui, rozmarin, fag, ştir, 
părul fetei, steliţă, tămâiţa de câmp, dediţel, sal-
vie, avrămeasă, sunătoare, dracilă, untul pă-
mântului…

Multe din aceste plante au utilizări fi to-
terapeutice şi azi.

Înclinăm a crede că, alături de polvragă, 
de care se face vorbă în tradiţia populară, 
era folosită cu mult succes pătlăgina sau pot-
balul. Era, aşadar, vorba de o medicină sa-
cerdotală, o sacroterapie, în care rolul des-
cântecelor (epodele zalmoxiene”30) era decisiv 
în declanşarea procesului de vindecare, ca 
şi regimul vegetarian practicat de Marele 
Preot şi recomandat, desigur, celor supuşi 
tratamentului…

Sacroterapia zalmoxiană se baza (ştim din 
dialogul Charmides de Platon) pe o concep-
ţie integralistă, având în vedere deci unita-
tea psihosomatică a fi inţei umane (vindeca-
re dublă: a sufl etului şi a trupului). De la 
sacroterapia zalmoxiană la medicina isihastă 
de mai târziu e o cale foarte scurtă, căci te-
rapia isihastă nu este decât „concepţia de 
bază, hieratică (numită azi şi holistică), în 
care trupul este văzut ca un întreg fi zic şi 
spiritual” (Vasile Andru).

Aşadar o „Psihoterapie ortodoxă”, cum o 
numeşte, într-o lucrare pe această temă de 
„sănătate duhovnicească”, ÎPSS Hierotheos 
Vlachos, mitropolit de Nafpakos: „Mesajul 
fundamental al cărţii este că ortodoxia este, 
în principal, o metodă terapeutică şi o edu-
caţie terapeutică. Acelaşi lucru, desigur, este 
valabil şi pentru teologia ortodoxă. Adică 

30  „Epodele Zalmoxiene”, în „Dacia magazin”, 
nr. 6/2004, periodic al Dacia Revival International 
Siciety of New York – www.dacia.org .

ortodoxia şi teologia vindecă omul.”31 
Amintim aici şi lucrările scriitorului Vasile 
Andru pe tema meditaţiei isihaste, ilumi-
nării harice şi a vindecărilor pe această cale, 
acea Psihoterapie isihastă ce subtitrează una 
din cărţile sale de mare profunzime.32

Nu este lipsit de interes să precizăm că, 
în virtutea acestei străvechi tradiţii de sacro-
terapie locală, aici, la semicentenara şi ves-
tita mănăstire Polovragi (1504-1505) a fost 
construită, în partea de nord, înspre „mirifi -
ca” peşteră, Bolniţa acesteia, destul de spa-
ţioasă, de către episcopul Clement Lavrentie 
(1732-1738), folosită de Tudor Vladimirescu 
„ca bază de aplicaţiuni militare”.33

6. La Polovragi se păstrează şi o veche 
sărbătoare pastorală, ce ţine o săptămână, 
atestată de peste 500 de ani – e vorba de ce-
lebra Nedee de la Polovragi, azi „Bâlciul” sau 
„Târgul de la Polovragi”, ce are loc la 20 iulie, 
de ziua Sf. Proroc Ilie Tesviteanul. Să preci-
zăm că Polovragii au menţinut reale şi con-
stante contacte, îndeosebi schimburi de măr-
furi, cu Sibiul, Bistriţa şi Braşovul, dar şi cu 
Târgovişte ori cu mai îndepărtata Dobrogea. 
Aici se încrucişau nu numai drumurile lotri-
lor (hoţi de cai), dar şi ale negustorilor pos-
tăvari, ale căldărarilor veniţi din părţile 
Gurghiului, Liovului sau Timişului.

Oare tradiţionala Nedee de la Polovragi, 
care vine din vremea strămoşilor noştri ge-
to-daci, nu trebuie înţeleasă ca una din ma-
rile sărbători zalmoxiene preluate de creş-
tinism, păstrând, totuşi, spiritul şi emoţia 
vie a sărbătorii cu reverberaţii sacre, căci, 
în fond, putem face o apropiere destul de 
probantă între Sfântul Ilie al Vechiului 
Testament, atestat la 850 î. Hr. - , unul din 
prorocii cei mai râvnitori ai Vechii Legi, ales 

31  Mitropolitu Navpaktu kai aghiu Vlasiu 
Hierotheu, Therapevtiki agoghi Proektasis stin 
„Orthodoxi psihotherapia”, ediţia a IV-a, 1998, 
Editura: Iera Moni Ghenethliu tis Th eotoku şi 
Mitropolitu Navpaktu kai aghiu Vlasiu 
Hierotheu, Sizitsis ghia tin „Orthodoxi psichothera-
pia”, ediţia a III-a apărută la aceeaşi editură. 
Traducerea românească din limba greacă de 
prof. Ion Diaconescu şi prof. Nicolae Ionescu: 
Mitropolitul Hierotheos Vlachos, Psihoterapie 
ortodoxă, continuare şi dezbateri, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2001, pp. 31 şi 182.

32  Vasile Andru: „Mistici din Carpaţi”, Editura 
Ruxanda, Chişinău, 1998; „Rugăciuni cu puteri 
vindecătoare – Psihoterapie isihastă”,Editura „Cartea 
Moldovei”, Chişinău, 2001; „Isihasmul sau meşte-
şugul liniştirii”, Editura „Cartea Moldovei”, 
Chişinău, 2002; „Istorie şi taină la Sfântul Munte 
Athos”,  Editura Allfa, Bucureşti, 2002; 
„Exorcismele. Sindromul de posesiune şi terapia lui”, 
eseu de etnopsihiatrie, Editura Paralela 45, 
2004.

33  Vasile Dumitrescu, Mănăstirile şi schiturile 
României, Vol. I - Mitropolia Olteniei, Editura 
Nemira, Bucureşti, 2001, pp. 72-73.

de Dumnezeu (trăitor în localitatea Tesba, din 
ţinutul Galaadului), care tună şi fulgeră îm-
potriva tuturor celor ce dovedeau neascultare 
faţă de Dumnezeu, dedaţi păcatului şi slujind 
altor idoli, - şi Zamolxe cel venerat de geto-da-
cii ce alungau norii de pe cer şi tunetele, tră-
gând cu săgeţile împotriva duhurilor rele, ce 
ameninţau strălucirea solară a zeului lor. 

La această „nedee vestită”, despre care bă-
trânii spun că „a fost din vremea dacilor” (căci 
ea se ţinea pe Vârful Nedeea, cca 2111 m, si-
tuat la hotarul dintre Gorj şi Vâlcea) se întâl-
neau – după cum menţionează şi Ion Conea 
– polovrăgenii, vaideenii ori novăcenii cu un-
gurenii din zona Sălişte – Mărginimea 
Sibiului – Jina – Şugag. O legendă a locului 
vorbeşte despre frumuseţea unei tinere polo-
vrăgence răpită de zmeu, ceea ce ne duce cu 
gândul la legăturile (şi maritale) ce se stabi-
leau, încă din timpuri imemoriale, între dacii 
de o parte şi alta a Carpaţilor.34

Tradiţionala sărbătoare dacică a nedeii de pe 
„Vârful lui Nedei” a coborât, cu timpul, ca mai 
toate satele de pe cheiurile munţilor, la poa-
lele Muntelui Polovragi, mai exact, pe dome-
niul mănăstirii din zonă, conţinutul ei arhaic 
şi de rezonanţe zalmoxiene fi ind înlocuit cu 
semnifi caţia religioasă a sărbătorii Sfântului 
Proroc veterotestamentar Ilie Tesviteanul – care 
pocneşte din bici, mânându-şi carul de foc, 
pentru a alunga spiritele rele, malefi ce, răpi-
toare - şi, desigur, ca în mai toate „bâlciurile” 
şi „târgurile” de mai târziu, cu un conţinut 
profan, lumesc şi comercial.35

Iată cum, încă o dată, o credinţă zalmo-
xiană se topeşte, de-a lungul a mii de ani, 
în lumina şi semnifi caţiile multiple ale ecle-
ziei creştine.

7. Ipoteza existenţei Kogaionului 
(=Munţii Căpăţânii) în zona Polovragilor 
poate fi  susţinută, aşadar, de atâtea şi atâtea 
elemente: existenţa unui fonetism apropiat 
(Kogaion – Căpăţânii), a râului ce trece la 
doar câţiva metri de gura peşterii, a unei 
cetăţi dacice pe platoul stâncos de deasupra 
peşterii, ale cărei urme se mai văd şi azi şi 
unde s-a descoperit inscripţia „DEEB”. 

Situată la altitudinea de 1007 m pe mun-
tele Padeşul, cetatea de piatră de la Polovragi 
– dava de deasupra „Peşterii lui Zamolxe”, - com-
parabilă cu cetăţile dacice de la Costeşti (HD), 
Căpâlna (AB), Cetăţeni (AG), Bâtca Doamnei 
(NT) ş. a.– „se compune din două fortifi caţii: 
o cetate reşedinţă numită «Cetăţuia» situată pe 
mamelonul ce se ridică deasupra Oborului 
Jidovilor şi o «cetate de refugiu» aşezată pe pla-
toul numit «Crucea lui Ursache». La ieşirea 
Olteţului din chei se afl ă şi o aşezare civilă cer-
cetată neconcludent până în prezent.”36 

Existenţa în zonă a plantei numită polo-
vragă (un panaceu în fi toterapeutica tradiţi-
onală), precum şi legenda ce vine din negura 
vremurilor (consemnată în urmă cu mai bine 
de un secol de scriitorul Alexandru Vlahuţă), 
potrivit căreia aici, în „Peştera lui Zamolxe” de 
la Polovragi, a fost „capiştea păgânilor”, ca şi 
toponimia istorică a Plovragiului (reşedinţă 
a Bătrânului Vraci / Marelui Preot) – toate aces-
tea ne îndreptăţesc a crede că Polovragiul cu 
renumita „Peşteră a lui Zamolxe” nu e o simplă 
legendă, căci, dincolo de vălul care o ascun-
de, pulsează o realitate istorică străveche, de 
substrat, ce reverberează în semnele nobile 
ale străvechimii noastre zalmoxiene.

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA
34  Irina Simionescu, Nedeia de la Polovragi, în 

„Polovragii”, nr. 6/iulie 2002, p.7.
35  Vasile Băncilă, Duhul sărbătorii, ediţie în-

grijită de Ileana Băncilă, Editura Anastasia, 
Bucureşti, 1996.

36  N. Simionescu, op. cit., p. 17. 
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Amurgul secolului al XVI-lea va găsi 
Ţările Române sub suzeranitatea Porţii 
Otomane, dar ele vor reuşi, pentru o scurtă 
perioadă de timp, să-şi câştige independen-
ţa. Meritul îl va avea domnitorul Ţării 
Româneşti, Mihai Viteazul (1593-1601), cel 
ce a rămas în amintirea românilor ca unul 
din cei mai viteji voievozi şi de al cărui 
nume se leagă înfăptuirea unităţii politice 
române, unire clădită pe continuitatea şi 
unitatea etnică şi de civilizaţie a poporului 
român.

Locuitorii de pe cursul mijlociu al Jiului 
vor fi  prezenţi în oastea viteazului voievod. 
Aici, mai mult decât în alte judeţe, obştea 
sătească a jucat un rol deosebit de impor-
tant. Satele de moşneni din Gorj s-au men-
ţinut în decursul secolelor, fi ind principalul 
izvor al oştii de ţară, oaste care a dus greul 
luptelor în perioada 1595 – 1597. Pe lângă 
satele de moşneni asistăm, în această peri-
oadă, la o creştere a puterii boiereşti com-
pusă din zeci de sate. În Gorj, posedau mo-
şii marii boieri, printre care fraţii Buzeşti, 
ce aveau chiar „Tg-Jiului din moşi-strămoşi”, 
Lupu paharnicul, cu moşiile Şomăneşti, 
Rogojelu şi Negomir, Stoichiţă Rioşeanu din 
Strâmba, mare vistier, Mihai Bengescu din 

Bengeşti, mare spătar, Barbu Clucerul din 
Drăgoieni, Preda Ţânţăreanu din Ţânţăreni, 
Bălaci Urdăreanu, postelnic din Urdari, 
Nicola Glogoveanu din Glogova.

Toţi aceşti boieri din Gorj vor juca un 
rol însemnat în timpul domniei lui Mihai 
Viteazul, unii pe plan diplomatic, aşa cum 
au fost fraţii Buzeşti şi vistiernicul Stoichiţă 
Rioşeanu, ceilalţi pe plan militar, ştiut fi ind 
faptul că locuitorii de pe moşiile boierilor 
erau datori să participe la oaste sub condu-
cerea acestora, ca ostaşi călări şi să-l ţină pe 
cheltuiala lor trei luni.

La această oaste de ţară se adaugă, cu un 
rol destul de important în armata Ţării 
Româneşti, curtenii sau roşii ce luptau călări 
cu arme proprii, numărul acestor ostaşi 
crescând prin înscrierea în rândurile lor a 
unor sate întregi, cu scutirea de dări în 
schimbul slujbei militare. Ei aveau şi atri-
buţii administrativ-fi scale.

S-au organizat şi grupuri de oaste alcă-
tuite din ţărani, organizaţi teritorial, pe ju-
deţe. Se ştie că în octombrie 1599, în drum 
spre Trasilvania, „fraţii Buzeşti şi banul 
Udrea” au trecut pe Valea Oltului, pe la 
Turnu Roşu, cu „…oştile Craiovei şi ale 
Jiului (Gorjului) şi cu ale Mehedinţilor”, 

marii boieri comandând aceste corpuri te-
ritoriale nu în calitate de boieri, ci de co-
mandanţi de armată.

Tot ca o problemă de organizare a oşti-
rii trebuie amintită şi apariţia în timpul 
domniei lui Mihai Viteazul, a căpitanilor, 
conducătorilor de grupuri mai mari de oş-
teni, câţiva căpitani fi ind amintiţi şi în Gorj 
– Dumitraşcu, căpitan din Frăteştii de Jos, 
Preda Haiducu, căpitan din Pojogeni şi 
Mihai Cepleanu din Bălceşti.

Dacă Mihai Viteazul a fost omul iniţia-
tivelor şi curajului, nu mic este meritul ace-
lora care au ştiut să vadă în el, de la început, 
aceste calităţi.

În cele ce urmează vom prezenta pe cei 
mai importanţi colaboratori din Gorj ai lui 
Mihai Viteazul. Principalele izvoare folosi-
te sub documentele emanate din cancelari-
ile vremii, inscripţia murală din biserica 
„Sfi nţii Arhangheli” din Bengeşti, unele stu-
dii ale unor istorici privind evenimentele 
epocii şi pe marii dregători şi familii boie-
reşti din Oltenia etc.

Nu vom insista asupra contribuţiei fra-
ţilor Buzeşti, aceştia fi ind legaţi de Gorj 
doar prin moşiile pe care le deţineau în ju-
deţul nostru.

Unul dintre cei mai importanţi colabo-
ratori gorjeni ai lui Mihai Viteazul a fost 
boierul Stoica Rioşeanu din Strâmba, ctito-
rul Mânăstirii Sf. Treime din aceeaşi locali-
tate. El s-a născut în anul 1538 şi a trăit 
până în 1620. În lunga sa viaţă de 82 de ani, 
Stoica sau Stoichiţă, cum mai este amintit 
în documente, va avea un rol important în 
domnia lui Mihai Viteazul. Îşi începe cari-
era politică în 1588, când este amintit ca 
logofăt al II-lea, până în 4 iulie 1595. De la 
această dată până în 1596 este amintit ca 
strângător de biruri – răbojar – în judeţul 
Ialomiţa. În documentul din 11 ianuarie 
1597, Stoica Rioşeanu este amintit pentru 
prima dată ca mare vistier, dregătorie pe 
care o deţine până la sfârşitul lui octombrie 
1599, când îl însoţeşte pe Mihai Viteazul în 
Transilvania. La Alba Iulia el este de mare 
cinste, fiind numit în noul sfat al 
Transilvaniei ca mare postelnic. Acum va 
avea unul din cele mai însemnate roluri în 
activitatea diplomatică a viteazului domn al 
Ţării Româneşti şi al Ardealului.

După moartea lui Mihai Viteazul el a 
rămas credincios lui Radu Şerban, care îl va 
numi mare logofăt, amintit cu această dre-
gătorie în toate hrisoavele din perioada 12 

Mihai Viteazul în Munţii Gorjului
S-au împlinit recent 411 ani de 

la bătălia pe care Mihai Viteazul a 
dat-o la Călugăreni împotriva tur-
cilor (13/23 august 1595), zi în 
care Sinan-Paşa, căzând de pe po-
dul Neajlovului, s-a umplut de ri-
dicol şi a devenit, totodată, perso-
naj literar de tristă faimă…

Au urmat campaniile din 
Transilvania (1559) şi Moldova 
(1600),Unirea acestora cu Ţara 
Românească, pentru scurtă vreme, 
gest de preeminentă semnifi caţie 
istorică, vizând acea „Restitutio 
Daciae”…

Împrejurările neprielnice şi jo-
cul intereselor străine destramă 
această primă Unire, ba mai mult, 
după bătălia de la Curtea-de-Argeş 
(25 noiembrie 1600), Mihai 
Voievod se văzu părăsit şi de 
Bucureştii ce-i fuseseră mereu ală-
turi şi care se închinară domnului.

Pierzând şi Oltenia, Mihai luă 
drumul exilului şi, în mare taină, 
trecu în Ardeal (principat afl at în 
mâna lui Basta şi a imperialilor), 
pentru a merge la Viena, unde intra 
la 12 ianuarie 1601. Va obţine de la 
împăratul Rudolf al II-lea sprijin, 
însă, după recucerirea Ardealului, 
va fi  ucis mişeleşte de generalul 
Basta, împlinindu-se în acest fel un 
perfi d plan imperial…

Acum, se pare, la sfârşitul lui 
noiembrie 1600, când, pierzând şi 
Oltenia, rămâne fără tron, Mihai 
trece cu garda sa prin Pasul 
Vulcanului spre Ardeal, în mare 
taină, pentru a nu fi  reperat de 
odiosul Basta,viitorul său asasin.

Aşadar, înclinăm să credem, că 
trecerea lui Mihai prin Pasul Vulcan 
acum trebuie să fi  avut loc şi mai pu-
ţin în toamna lui 1599 când, pentru 
bătălia ce se va da la Şelimbăr, trec 
munţii două mari coloane: una prin 
Buzău-Braşov, făcând joncţiune cu 
secuii, cealaltă pe la Turnu-Roşu (sau 
Pasul Vulcan?!) având în frunte pe 

Udrea Băleanul şi fraţii Buzeşti, cu 
cete olteneşti, mehedinţene şi gorje-
neşti: 

„În înţelegere fiind cu saşii, si-
gur d-a trage pe săcui în parte-i, el 
hotărî a intra cu oastea principală 
pe la Văleni şi pasul Boza în 
Ardeal…Tot într-o vreme el trimise 
peste Olt, la Radu Buzescul şi la ba-
nul Udrea, ca să saie şi ei cu toate 
oştile Craiovei, ale Jiului şi cu ale 
Mehedinţilor, să-i iasă înainte către 
luncile Sibiului şi, ocupând acest 
oraş aliat, să ţie calea deschisă către 
Alba-Iulia, capitala Ardealului şi 
punctul obiectiv al operaţiilor răz-
boiului.” (N.Bălcescu, Magazin 
istoric…,tom.IV, p.293).

Joncţiunea celor două coloane/
oştiri s-a făcut la 16/26 oct., în 
apropiere de Sibiu, bătălia dându-se 
la Şelimbăr la 18/28 oct.1599. La 1 
noiembrie 1599, Mihai Viteazul in-
tra triumfător în Alba-Iulia.

În primăvara lui 1932, Soci-
etate a  Cu lturală  „CULTUL 
EROILOR” din Bucureşti a hotărât 
ridicarea unui monument închi-
nat memoriei marelui voievod 
Mihai Vitezul, în amintirea trece-
rii sale prin Pasul Vulcanului (co-
muna Schela), spre Ardeal. Locul 
a purtat din vechime numele 
„POIANA LUI MIHAI”…

În august 1932, monumetul era 
gata şi el sosea în gara Târgu-Jiu, 
fi ind apoi amplasat, pe la începu-
tul lunii septembrie, într-un loc de 
popas de pe drumul ce leagă Schela 
Gorjului de Vulcanul Hunedoarei 
(unde ar fi  poposit, împreună cu 
oastea Marelui Voievod, în urmă 
cu mai bine de 300 de ani).

Cel ce a făcut propunerea şi a 
stăruit la ridicarea acestui monu-
ment a fost locotenent dr.Con-
stantin Lupulescu, fi u al comunei 
Sâmbotin, împreună cu fratele 
său,studentul Ion Lupulescu…

Monumentul, instalat în sep-

tembrie 1932, era înalt de 6-7 me-
tri şi avea în vârf un vultur , iar pe 
piedestal, în basorelief, chipul vi-
teazului voievod.

Inaugurarea s-a făcut pe 25 
septembrie, de faţă cu multe auto-
rităţi gorjene şi în prezenţa unui 
numeros public, foarte mulţi par-
ticipanţi fi ind din Târgu-Jiu.

Darea onorurilor a revenit unei 
companii din Regimentul 18 a 

unei baterii din Regimentul 7 
Artilerie Grea, participând cu în-
sufl eţire la muzica Regimentului 
18 Gorj. Serviciul divin a fost ofi -
ciat de Gr.Prejbeanu, protoiereul 
judeţului. A fost evocată marea 
idee a Unirii întrevăzută şi realiza-
tă pentru o clipă de Mihai Viteazul 
, precizându-se că acesta a înteme-
iat Mitropolia de la Alba-Iulia şi că 
a reorganizat episcopiile Sf.Sinod. 

Poate e interesant să amintim că la 
inaugurare a participat şi Jean 
Bărbulescu, directorul-proprietar 
al „Gorjanului”, în calitate de se-
cretar al Uniunii Ofiţerilor de 
Rezervă, întrucât, se ştie, acesta fu-
sese combatant în campaniile pri-
mului război mondial.

Frumos ni s-a părut cuvântul 
(discursul) institutorului Staicu 
Pătrăşcoiu, din Sâmbotin, care a 
afi rmat că „Mihai Viteazul a fost ucis 
mişeleşte, pe la spate, dar sufl etul lui 
a rămas viu, electrizând generaţiile 
viitoare.Vin, după el, un 1821, 1848, 

1859, 1877 şi, în fi ne, un 1918, 
cînd visul lui s-a împlinit aidoma: 
Suntem datori noi, cei de azi, să 
desăvârşim unirea sufl etească”.

În fi nalul manifestării de dezve-
lire, a luat cuvântul lt.dr.C. 
Lupulescu, care a afi rmat: „Această 
bucăţică de pământ e scumpă în relicve 
şi datori suntem s-o proslăvim şi să ne 
îndreptăm cu pioşenie paşii către ea, 
atât în zile de bucurie, cât şi în zile de 
îngrijorare’’.

Se cuvine să precizăm că fraţii 
- cp.dr.C. Lupulescu şi magistrat 
Ion Lupulescu au condus revista 
„JIUL» , primul ca director, iar ce-
lălalt ca secretar de redacţie şi ma-
gistrat la Târgu-Cărbuneşti (a că-
zut eroic pe frontul de Răsărit, în 
toamna lui 1941).

Numărul din iunie 1942 al re-
vistei ‘‘Jiul’’ îi este dedicat subloco-
tenentului-erou Ion I.Lupulescu.

„JIUL’’ era „organ al căminelor 
culturale din Valea Jiului’’. Apărea 
la Târgu-Jiu sub egida unui comi-
tet, condus de ofiţerul dr.C. 
Lupulescu (un timp medic al 
Sanatoriului Dobriţa). Revista s-a 
dorit şi a reuşit să fi e „o tribună 
liberă şi o expresie a activităţii 
factorilor culturali din regiune’’. 
(An.I, nr.1/ian-febr.1933). A apă-
rut în perioada 1933-1941. 

Z.C.

Colaboratori gorjeni ai lui Mihai Viteazul
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august 1602 – 30 mai 1608, timp de peste 
un an este fără dregătorie, fi ind amintit ca 
fost mare logofăt, apoi, în documentele din 
perioada 29 martie până în 9 mai 1611, 
consemnat ca mare vistier, din 1611 până 
în 1614, când se găseau la Tyrnau, de unde 
revine apoi în ţară. Între anii 1618 – 1620 
este amintit ca mare vistier. Moare în inter-
valul 25 martie, când îşi face diata, şi 3 mai 
1620, fiind înmormântat la mânăstirea 
Strâmba, ctitoria sa. Stoica Rioşeanu a avut 
ca frate pe postelnicu Bălaci Urdăreanu, 
când dormitorul, prin hrisovul din 17 iulie 
1598, îi dăruieşte satu Urdari. Desigur, şi el 
a fost atras în iureşul evenimentelor din 
timpul lui Mihai Viteazul, concludentă fi ind 
şi dania de mai sus.

Stoica Rioşeanu era, în timpul domniei 
lui Mihai Viteazul, la o vârstă când nu mai 
putea să ia parte la acţiuni militare, dar la 
o vârstă optimă pentru acţiuni diplomatice, 
pentru că avea şi un har deosebit. Folosind 
priceperea, tactul şi înţelepciunea acestuia, 
domnitorul îi încredinţează numeroase so-
lii. Prima menţiune documentară în acest 
sens este cea semnalată în decembrie 1594, 
când domnitorul îi „întăreşte” mai mulţi 
ţigani… „Şi cu aceşti mai sus-zişi ţigani… a 
miluit doamna domniei mele pe boierul (dom-
niei mele) jupan Stoica al doilea logofăt, pentru 
credincioasa şi dreapta slujbă pe care au slujit-o 
domniilor noastre în ţări străine”.

Sumarul izvor de care dispunem nu ne 
ajută să ştim precis despre ce misiune este 
vorba. Probabil se referea la negocierile di-
plomatice cu Arin-vodă, domnul Moldovei, 
din august 1594, când s-au făcut „jurăminte 
reciproce ca să se ajute unul pe altul”. De altfel, 
rapoartele diplomatice de la sfârşitul lunii 
octombrie 1594 anunţau alcătuirea alianţei 
Ţărilor române. Documentele din mai 1595 
nu îl semnalează printre boierii care au 
semnat tratatul din 20 mai, tratat prin care 
Mihai Viteazul era trădat de aceştia.

În decembrie 1595, Stoica al II-lea logo-
făt se găsea în suita lui Mihai Viteazul la 
Alba Iulia – când au stat 10 zile, fi ind oas-
peţii lui Sigismund Bathory. Cu această 
ocazie se stabileşte şi ridicarea unei biserici 
ortodoxe la Alba Iulia şi se vorbeşte de ne-
cesitatea unui ajutor bănesc din partea îm-
păratului Rudolf al II-lea.

Activitatea diplomatică a lui Stoica a 
continuat şi în anii următori, deoarece, prin 
documentul din 4 august 1599, Mihai 
Viteazul îl recunoaşte şi îi întăreşte, lui 
Stoica mare vistier, mai multe sate în 
Ialomiţa şi Gorj (Peştişani, Bâlta) „…pentru 
credincioasă şi dreaptă slujbă pe care au slujit-o 
domniei mele în ţări străine din tinereţea lui”.

Imediat după bătălia de la Şelimbăr, 
Mihai Viteazul trimite la Praga, la împăra-
tul Rudolf al II-lea, pe banul Mihalcea, care 
vorbeşte greceşte, şi pe Stoica mare vistier, 
pentru defi nitivarea titlului juridic de stă-
pânire asupra Transilvaniei şi apoi a 
Moldovei, tratative ce s-au prelungit în tot 
timpul acţiunii de unifi care politică. Solia 
celor doi boieri români sosi cu mare alai la 
Viena, plină de daruri, între care calul de 
paradă al cardinalului Andrei Bathory şi 
şapte steaguri, unde îl întâlni pe împărat la 
21 decembrie 1599. Documentele vremii fac 
cunoscută expunerea lor. Mihai Viteazul ce-
rea „…de a fi  întărit şi menţinut în starea în 
care se afl ă”, ba chiar întregind provincia „…
cu înapoierea şi adaosul cetăţilor Huszt, Şimlău, 
Baia Mare, Oradea şi alte locuri ce se ţin de ele”. 
Ei cereau bani pentru o gardă personală de 
4000 de ostaşi.

La 26 ianuarie 1600, cei doi soli ai lui 
Mihai Viteazul se mai găseau la curtea îm-
păratului, de data aceasta însă la Praga, 
unde primesc noi instrucţiuni pe care le 
prezintă acum, pentru că: ”…Mihai voievod 
cu tocmeala lui şi cu pieire de mulţi voinici au 
luat Ardealul şi l-au închinat cinstit împăratu-
lui”, dar „să-i socotească pentru această slujbă 
şi nevoinţa ce s-au nevoit să-i lase Ţara 
Românească şi Ţara Ardealului să-i fi e moşie 
lui”. Se specifi că, de asemenea, că de „…ar 
fi  să se întâmple o nenorocire, el şi urmaşii lui 
să aibă ca loc de retragere moşii cu venit de 
100.000 de taleri pe an. În caz că ar fi  prins, îm-
păratul să-l răscumpere”. După aceasta, Stoica 
mare postelnic pleacă la Alba Iulia, dar, pe 
neaşteptate, revine la Praga unde, la 3 fe-
bruarie, împăratul răspunde solului cu lau-
de pentru cele săvârşite de Mihai. La 20 fe-
bruarie, Stoica sau Stoichiţă cum îi zicea 
Moise Szekely, se afl a tot la Praga, unde, 
într-o convorbire în limba croată cu aceas-
ta din urmă, îi arăta doleanţele lui Mihai. 
La 20 martie, Stoica marele postelnic revine 

la Alba Iulia cu misiunea îndeplinită, scri-
sorile împărăteşti pe care le aduce având 
darul să-l liniştească pe Mihai Viteazul.

În mai 1600, Stoica era alături de Mihai, 
în Moldova, fi ind amintit într-un document 
din 1 iulie 1600, din Iaşi. Revine la Alba 
Iulia cu domnitorul celor trei ţări române, 
iar, la începutul lunii septembrie este trimis 
din nou la împărat, cu Gaşpar Korniş, unde 
obţine, la 22 septembrie, numirea lui Mihai 
ca Guvernator al Ardealului. Se spune în 
acest act, smuls prin atâtea stăruinţi, că 
„Mihai va păstra pe viaţă cârmuirea Ardealului”. 
Era însă prea târziu, pentru că Mihai fusese 
înfrânt la Mirăslău.

Pentru rolul pe care îl jucase în trata-
tele diplomatice cu împăratul, Statele ar-
delene cereau lui Mihai, ca ostateci, patru 
boieri de frunte, printre care şi pe Stoica 
marele postelnic. El este arestat împreună 
cu Radu Buzescu, la Alba Iulia, dar, în de-
cembrie 1600, sunt eliberaţi de către 
George Basta, pentru că acesta ar dori să-i 
întrebuinţeze spre a câştiga sprijinul turci-
lor. Până la 19 iulie 1601 a rămas, probabil, 
la Alba Iulia, pentru că, la această dată, 
Mihai – vodă îi trimite vorbă să ridice pe 
secui la luptă. La 8 septembrie 1601, după 
moartea marelui voievod, Stoica Rioşeanu 
urma să primească, pentru serviciile sale, 
împreună cu alţi mari boieri, daruri şi scri-
sori de la împăratul Rudolf al II-lea. El îşi 
va continua activitatea diplomatică şi în 
timpul domniei lui Radu Şerban, când îl 
vom întâlni din nou la curtea imperială. 
Stoica, marele vistier şi apoi marele postel-
nic, a fost unul din cei mai credincioşi şi 
consecvenţi partizani ai politicii lui Mihai 
Viteazul. Pentru serviciile aduse domnului 
el va fi răsplătit cu numeroase moşii în 
Ţara Românească (mai ales în Gorj, de 
unde era originar), dar şi în Transilvania 
(moşiile Mariei Cristina, fosta soţie a lui 
Sigismund Bathory).

Alături de Stoica Rioşeanu sunt amintiţi, 
în diferite documente, şi alţi boieri gorjeni 
ce făceau parte din mica boierime şi care vor 
sprijini şi ei politica marelui voievod.

Într-o inscripţie votivă din biserica Sf. 
Arhangheli din Bengeşti, judeţul Gorj, din 
1729, este amintit „Jupan Mihai Bengescu vel 
spătar care au fost la Mihai vodă cel Viteaz”. Deşi 

nu l-am identifi cat şi în alte documente, el a 
existat, luptând alături de ceilalţi boieri gor-
jeni în bătăliile din perioada anilor 
1594-1600. A avut o fată, Stanca, care a fost 
prima soţie a marelui clucer Radu Buzescu.

Un alt însemnat colaborator al lui Mihai 
Viteazul este Lupu, originar din Glogova, 
paharnic al II-lea. El este amintit într-un 
hrisov din august 1595, când Mihai Viteazul 
îi dăruieşte câteva sate din Mehedinţi „…
pentru credincioasa şi dreapta sa slujbă ce a slu-
jit Domniei mele şi pentru vărsare de sânge ce a 
făcut înaintea domniei mele”. Într-un alt do-
cument din 1613, document ce se găseşte 
în original în patrimoniul Muzeului 
Judeţean Gorj, Radu-vodă Mihnea îi întărea 
lui Lupu, care devenise între timp mare pa-
harnic, stăpânire a satelor din Mehedinţi, 
cât şi a satelor din Gorj (Şomăneşti, 
Rogojelu etc.), sate dăruite încă de Mihai 
Viteazul „…pentru multă şi binecredincioasă 
slujbă ce a slujit în multe vremuri”.

Ceilalţi boieri amintiţi de noi în intro-
ducerea acestui studiu sunt cunoscuţi doar 
de hrisoavele de danii, de cumpărări sau 
confi rmări de moşii sau ţigani. Puţinele iz-
voare de care dispunem, nu lămuresc sufi -
cient colaborarea sau participarea lor la ac-
ţiunile militare sau diplomatice ale lui 
Mihai Viteazul, deşi este neîndoielnic faptul 
că, împreună cu întreaga ţară, ei au contri-
buit, într-o formă sau alta, la victorioasele 
acţiuni militare şi politice ale domnului.

Cinstirea faptelor lui Mihai Viteazul de 
către gorjeni au dus la ridicarea unui mo-
nument, la 25 septembrie 1932, în locul nu-
mit Poiana lui Mihai, lângă satul Schela, pe 
drumul ce leagă Gorjul, prin pasul 
Vulcanului, de Transilvania. Pe aici a trecut, 
la sfârşitul lunii noiembrie 1600, Mihai 
Viteazul, când se găsea într-o situaţie difi -
cilă, prin Deva, Beiuş, Oradea, Debreţin 
spre Viena pentru a cere ajutor împăratului 
Rudolf al II-lea. Iniţiativa ridicării acestui 
monument din piatră şi bronz a aparţinut 
societăţii „Cultul Eroilor” din Gorj.

Gorjenii alături de întreaga populaţie 
românească, prin colaboratorii şi oştenii pe 
care i-au dat lui Mihai Viteazul şi-au adus 
o contribuţie însemnată la măreţele înfăp-
tuiri ale viteazului voievod.

Dr. Vasile MARINOIU

Judeţul Gorj, pe care Nicolae 
Iorga îl considera cel „mai minunat 
ţinut de moşneni din România”, în 
care „amintirile istorice sunt vii”, 
după cum mărturisea cu entuzi-
asm Al. Vlahuţă, are o bogată şi 
valoroasă istorie care ne este dez-
văluită de numeroasele mărturii 
ale trecutului ce se constituie în 
inestimabile izvoare ale istoriei ju-
deţului în care trăim şi muncim. 
Dintre acestea, izvoarele scrise 
care au folosit ca suport perga-
mentul sau hârtia sunt cele mai 
valoroase, atât prin bogăţia infor-
maţiilor conţinute cât şi prin nu-
mărul impresionant de mare în 
care ne-au fost transmise.

Acum 400 de ani, în zbuciu-
mata şi glorioasa istorie a luptei 
poporului român pentru unitate şi 
independenţă naţională, începea 
scrierea epopeii deplinei împliniri. 
Atunci, ambiţiosul ban al Craiovei, 
Mihai, fi ul natural al domnului 
Pătraşcu, se urca pe tronul străbu-
nilor Basarabi, începând o scurtă, 
dar strălucită perioadă din istoria 
acestei familii voievodale şi, poate, 

chiar din istoria poporului român. 
Împlinirile politice şi militare ale 
domniei lui Mihai Viteazul au 
transformat ultimii ani ai secolu-
lui al XVI-lea într-o perioadă de 
referinţă a istoriei poporului ro-
mân, când, pentru scurtă vreme, 
unitatea şi independenţa naţiona-
lă nu mai erau un vis ci o realitate, 
când numele ţării, ai voievodului 
ei, erau rostite cu respect şi admi-
raţie la curţile caselor dominatoa-
re ale Europei. Mărturie a gându-
rilor şi faptelor marelui Mihai 
Voievod stau şi documentele emi-
se în cei câţiva ani de domnie în 
cancelaria voievodală, documente 
ce sunt întărite cu binecunoscuta 
formulă „Ion Mihai voevod, din mila 
lui Dumnezeu, Domn”. 

Dintre cele ce au rezistat tim-
pului şi au văzut lumina tiparului 
în volume de documente, un nu-
măr de 31 cuprind informaţii pri-
vind istoria judeţului Gorj, în ve-
chea sa structură. Ele au fost 
emise în perioada 29 octombrie 
1593 – 16 decembrie 1600, fi ind 
documente prin care se întăreşte 

dreptul de proprietate asupra unor 
bunuri mobile sau imobile. 
Acestea vin să ateste prezenţa pe 
harta judeţului a peste 40 de aşe-
zări omeneşti, multe dintre ele fi -
ind atestate documentar şi în de-
ceniile şi secolele anterioare. 

Printre acestea se pot aminti 
mănăstirea şi satul Tismana, Târgu 
Jiu, Băleşti, Bârseşti, Ceauru, 
Crasna, Fărcăşeşti, Mogoşani, 
Peştişani şi altele. În timp, unele 
dintre acestea ca Brătieşti 
(Brădiceni), Duşeşti (Ceauru), 
Groşi (Gârbov),  Ungureni 
(Corneşti) sau mânăstirea Vişina 
au dispărut, numele lor păstrân-
du-se doar în documente. În două 
documente datate 12 şi 17 august 
1596 întâlnim o altă localitate, 
Târgu-Gilortului, al cărui nume a 
dispărut, dar pe care specialiştii 
l-au identifi cat cu vechea denumire 
a satului Bengeşti de astăzi. Dacă 
s-ar încerca o ierarhizare a acestor 
31 documente după criteriul numă-
rului de localităţi gorjene menţio-
nate în cuprinsul lor, pe locul întâi 
s-ar situa cel datat 14 decembrie 

1593, în care sunt amintite localită-
ţile Cărpiniş, Copăceni, Crasna, 
Dodeşti, Fărcăşeşti, Urdari, Brăteiu, 
Obârşia Plopului şi râul Jiu. Lui i-ar 
urma cel datat 13 decembrie 1594 
(Copăceni, Groşerea, Murgeşti, 
Sărdăneşti, Borăscu, Strâmba, 
Urdari şi Groşi) şi cel din 17 august 
1596 (Colibaşi, Copăceni, Câlceşti, 
Mogoşani, Peştişani, Târgu-Gilort, 
Tismana, Peştişani, Târgu-Gilort, 
Tismana şi Bârseşti) cu acelaşi nu-
măr de menţiuni documentare.

Documentele emise în cance-
laria marelui voievod Mihai 
Viteazul, ca şi multe altele, sunt o 
dovadă în plus, incontestabilă, a 
locuirii permanente a ţinuturilor 
Jiului de Sus, a prezenţei locuito-
rilor lui la scrierea istoriei neamu-
lui românesc. Acestea, ca şi cele-
lalte acte emise în cancelariile 
domnilor ţărilor române, sunt va-
loroase surse în care multe aşezări 
româneşti îşi găsesc atestarea do-
cumentară, prin care îşi pot proba 
îndelungata şi neîntrerupta locui-
re. Coroborând izvoarele istorice 
puse la îndemână de arheologie cu 

cele scrise, avem încă o probă in-
contestabilă a locuirii neîntrerup-
te a spaţiului românesc de către 
cei ce îşi trag obârşia din daci şi 
romani, de cei ce singuri şi-au re-
cunoscut-o numindu-se români.

Multe dintre aceste comori is-
torice scrise au fost adunate de 
gorjeni, de cei ce le-au folosit în 
scrierea monografi ilor localităţilor 
natale sau ca material ilustrativ la 
orele de istorie, dintre ei detaşân-
du-se cel ce se confundă cu însăşi 
istoria Gorjului, Alexandru 
Ştefulescu, care au pus bazele, cu 
un secol în urmă, a muzeului ce-i 
poartă numele. Semnificativ în 
acest sens este fi nalul actului de 
fondare a acestei importante insti-
tuţii culturale gorjene: 

„Strămoşii noştri au ştiut să moa-
ră pentru vatra strămoşească şi au 
probat lumii că din vultur, vultur naş-
te, din stejar, stejar răsare; datoria 
noastră, a urmaşilor, este de a întreţi-
ne pururi aprinsă făclia amintirii fap-
telor şi năzuinţelor lor pentru păstra-
rea credinţei şi mărirea patriei”.

Prof. Dan NEGULEASA

Gorjul în documentele emise
de cancelaria lui Mihai Viteazul
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185 de ani de la 

Revoluţia lui Tudor
Cine trece Oltul mare…

P E R S O N A L I TĂŢ I  G O R J E N E D I N T R E C U T

Târgu-Jiul are un trecut istoric eroic. 
Locuitorii acestui oraş de legendă au parti-
cipat activ la toate marile evenimente isto-
rice şi sociale, care au avut loc în ţara noas-
tră, de-a lungul secolelor.

În perioada 1717-1739, oraşul s-a afl at 
sub ocupaţie austriacă şi, în acest timp, a 
fost deseori teatrul de luptă dintre turci şi 
austrieci. Luptele dintre austrieci şi turci au 
continuat şi după aceea, în timpul lui 
Mavrogheni, la Târgu-Jiu, în martie, şi la 
Porceni, în iulie-august 1788.

Cetele de pasvangii (ostaşi turci rebeli), 
în 1800 şi 1802, cele ale cârjaliilor, în 1809, şi 
ale adaliilor din Ada-Kaleh, în 1814-1815, au 
prădat şi ars oraşul în mai multe rânduri. 

De altfel, la începutul secolului XIX, în-
treaga ţară era asuprită de regimul fanariot, 
care constituia principalul obstacol al progre-
sului general. Împotriva nedreptăţii şi asupri-
rii s-a ridicat Tudor Vladimirescu, legendarul 
conducător al Revoluţiei de la 1821.

Bărbat dârz, curajos şi frumos, între 
panduri „după datina judeţului în care se 
născuse”. Astfel că a fost „în slujbă milită-
rească neregulată cu pandurii mehedinţeni 
din tinereţele lui”.

Recunoscându-i meritele în apărarea la 
1806 a Bucureştilor, împotriva turcilor con-
duşi de Mustafa, domnitorul Constantin 
Ipsilanti i-a acordat lui Tudor Vladimirescu 
titlul de slujer, rang de mare boier însărci-
nat cu aprovizionarea oştirii.

În primăvara anului 1807, Tudor 
Vladimirescu se evidenţiază în luptele de 
apărare a ţinutului Mehedinţi şi, în acelaşi 
an, zideşte o biserică modestă la Prejna.

Începând din anul 1806 şi până spre 
1821, a fost, în mai multe rânduri, vătaf de 
plai la Cloşani. Războiul ruso-turc 
(1806-1821 s-a desfăşurat în cea mai mare 
parte pe teritoriul ţării noastre, Tudor a par-
ticipat la lupte ofensive-defensive, dincoace 
şi dincolo de Dunăre. Cele zece certifi cate de 
merit, eliberate de autorităţile militare ruse, 
în perioada 1808-1812, constituie un tablou 
bibliografi c semnifi cativ al luptătorului şi co-
mandirului Tudor Vladimirescu.

Pentru multiplele sale merite din vre-
mea războiului ruso-turc, lui Tudor 
Vladimirescu i s-a acordat gradul de poru-
cic (locotenent) în armata rusă, Ordinul ru-
sesc „Sfântul Vladimir”), un inel cu iniţia-
lele împăratului (ţarului) Rusiei şi calitatea 
de sudit (protejat) al Rusiei, devenind unul 
din apropiaţii consulului Pini la Bucureşti.

În viaţa civilă, fi e împreună cu boierul 
Glogoveanu, fi e pe cont propriu, însoţit de 
câţiva apropiaţi, a intrat în lumea afacerilor. 
Din documentele timpului, reiese că Tudor 
Vladimirescu exporta vite, cereale şi seu în 
Ardeal (1808), peşte sărat şi îşi rotunjise, 
cum arată diata sa din 1812, din slujbe, mi-
litărie şi comerţ, o avere consistentă, pe care 
dorea s-o sporească.

Biografi a ar fi  incompletă dacă nu ne-am 
opri şi la episodul mai lung al şederii la 
Viena (iunie – decembrie 1814), urmat, la 
scurtă vreme, de cele câteva săptămâni pe-
trecute la Mehadia (Herculane), unde avea 
prieten pe protopopul Stoica (viitorul cro-
nicar bănăţean Nicolae Stoica din Haţeg), 
de la care a afl at lucruri utile, tocmai într-o 
perioadă când, după şederea la Viena, i se 
accentuase interesul pentru unele probleme 
de politică şi de istorie. El a citit din bibli-
oteca lui Stoica „Istoria pentru începuturile 

românilor în Dachia”, de Petru Maior, apă-
rută în 1812, „Întâia istorie a românilor în 
limba românească”, aşa cum o recomandă 
însuşi Nicolae Stoica.

Timpul în care s-a afl at la Viena l-a fo-
losit pentru a clarifi ca succesiunea soţiei lui 
Glogoveanu, Elena, decedată acolo la 7 mai 
1814, misiune pe care a rezolvat-o cu suc-
ces, în urma mai multor luni de aprigă în-
fruntare cu justiţia austriacă.

Spiritul său de dreptate, exersat înde-
lung în ţară, în lungi şi complicate procese, 
şi-a găsit aici o nouă confi rmare. În acelaşi 
timp, Tudor Vladimirescu s-a arătat în mod 
egal interesat de pregătirea mediului mare-
lui Congres european de după prima căde-
re a lui Napoleon Bonaparte. Într-o celebră 
scrisoare trimisă în ţară, la 28 iulie 1815, el 
menţionează: „Vremea pe aici e tăcere, ni-
mic mişcare. Se aşteaptă în octombrie, din 
toate părţile, miniştri la Congres şi vine îm-
păratul Rusiei. Să spună că atunci va fi  ceva 
şi pentru locurile acelea (Principate n.n.), 
ci mult a fost „puţin a rămas”.

În această frază admirabilă, Tudor 
Vladimirescu sintetizează atmosfera de spe-
ranţă înaintea Congresului de la Viena, din 
1815. Se întoarce în ţară la începutul lunii 
ianuarie 1816, iar în perioada 1816-1820 de-
pune un interes deosebit pentru cunoaşterea 
istoriei românilor. În noaptea de 18 spre 19 
ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu pleacă la 
Bucureşti cu o ceată de 40 arnăuţi, iar la 
marginea Capitalei i se alătură Dimitrie 
Macedonski. În trei zile, Tudor ajunge la 
Târgu-Jiu, unde pune mâna pe ispravnicul 
de Gorj Dincă Otetelişanu, cu scopul de a-i 
face inofensivi pe cârmuitorii locali. La 
Târgu-Jiu, Tudor Vladimirescu este sprijinit 
de Vasile Moangă, sameş (funcţionar admi-
nistrativ) îndeplinind funcţia de contabil, ca-
sier şi strângător de biruri pe judeţ şi apoi 
ispravnic, în casa căruia (în care, în prezent 
funcţionează secţia pentru copii a Bibliotecii 
judeţene) a expus planul Revoluţiei. Pandurii 
au fost adunaţi pe câmpul din faţa casei lui 
Vasile Moangă (unde în prezent se afl ă par-
cul şi statuia lui Tudor Vladimirescu).

De la Târgu-Jiu, Tudor a plecat la 
Tismana, apoi la Padeş unde, pe Câmpia 
Soarelui, la 23 ianuarie 1821, a prezentat is-
torica Proclamaţie adresată locuitorilor Ţării 
Româneşti, „veri de ce neam veţi fi ”, şi a fost 
arborat pentru prima dată în istoria ţării 
Tricolorul. La 30 ianuarie 1821, Comitetul 
vremelnic de oblăduire, instituit de domni-
torul Alexandru Şuţu, înştiinţează Poarta de 
izbucnirea răscoalei, cerând ajutor, iar lui 
Tudor îi cere să înceteze răscoala, ca să i se 
acorde iertare. La 4 februarie 1821, Tudor 
respinge categoric şi cu demnitate acuzaţii-
le ce i se aduc, spunând că „ştiindu-mă no-
rodul pe mine dintr-ale vremii, că sunt un 
adevărat fi u al patriei mele, cu silnicie m-am 
luat a le fi  şi la vremea aceasta chivernisitor 
pentru binele şi folosul tuturor”. În răspunsul 
la scrisoarea lui Nicolae Văcărescu, prin care 
acesta îl acuza că este tulburător şi ademe-
nitor al poporului la acte de jaf, Tudor îşi 
exprimă şi mai răspicat părerile sale şi ale 
poporului despre boieri, scriind celebra de-
fi niţie a patriei: „Patria se cheamă norodul, 
iar nu tagma jefuitorilor”.

Constantin Samurcaş merge în întâmpi-
narea lui Tudor cu misiunea de a-l abate din 
drumul spre Bucureşti. După întâlnirea cu 
Tudor Vladimirescu, Samurcaş s-a înapoiat 

la Bucureşti şi a comunicat Divanului, re-
vendicările acestuia: intervenţie la Poartă 
pentru restabilirea dreptului ca în fruntea 
ţării să fi e aleşi domni pământeni; organi-
zarea unei armate de 12000 de oameni pe 
cheltuiala ţării; iertarea birurilor pe trei ani 
şi întâmpinarea cheltuielilor militare ale lui 
Tudor. Boierii n-au răspuns, ci au apelat din 
nou la Poartă.

La 28 februarie 1821, Tudor Vladimirescu 
porneşte oştirea spre Slatina – coloana prin-
cipală a acestora ajungând acolo pe 6 martie. 
În această perioadă, Tudor Vladimirescu l-a 
cunoscut pe boierul Poenaru – ctitorul, de 
mai târziu, al învăţământului românesc, pe 
care l-a luat gramatic până la fi nele lunii mai. 
Pornind din Slatina la 10 martie, Tudor, 
după ce dă o nouă proclamaţie în 16 martie, 
adresată de data aceasta nu numai locuitori-
lor bucureşteni ci şi boierilor prezenţi, şi in-
tră în capitală pe 21 martie 1821, pe actuala 
Calea a Rahovei, mergând călare pe calul său 
„Aripaş”.

La 23 martie, Tudor Vladimirescu înche-
ie un acord cu boierii, prin care recunoaşte 
„vremelnica stăpânire a ţării”, dar numai 
până când această stăpânire va feri poporul 
„de orice jaf şi nedreptate”. El subliniază 
acest lucru în proclamaţia pe care o dă spre 
a face cunoscută realizarea acordului.

Tudor Vladimirescu avea o înaltă con-
ştiinţă politică. În mintea lui era prezentă 
ideea unirii Principatelor Române, pentru 
că, spunea el, „fi ind la un gând şi într-un 
glas cu Moldova, să putem câştiga deopotri-
vă dreptăţile acestor principaturi, ajutorân-
du-ne unii pe alţii” – „ca unii ce suntem de 
un neam, de o lege”. El foloseşte expresia 
„tot norodul românesc”, cunoscându-i bine 
pe românii din Banat şi Transilvania. 

A încercat să facă negocieri cu turcii, 
dar Ipsilanti a interceptat corespondenţa sa 
cu aceştia, făcând din aceasta un caz de 
acuzare împotriva lui Tudor.

În perioada 13 aprilie – 14 mai 1821, 
Tudor Vladimirescu i-a ţinut închişi pe boieri. 
În acest interval de timp el a domnit efectiv, 
având la dispoziţie vremelnica ocârmuire.

La 15 mai 1821 el şi-a retras oştirea din 
Bucureşti. A realizat, la Goleşti, o înţelegere cu 
Alexandru Ipsilanti, înţelegere pe care acesta 
din urmă n-a respectat-o, organizează o capca-
nă şi la 21 mai Tudor este arestat şi dus la 
Târgovişte. Ipsilanti a dispus ca Tudor 
Vladimirescu să fi e omorât mişeleşte, în taină.

Rezistenţa pandurilor lui Tudor 
Vladimirescu încetează cu totul la 10 au-

gust 1821 în plaiul Cloşanilor. Supus unei 
morţi de martir, Tudor Vladimirescu este 
asemenea marilor fi guri legendare ale isto-
riei noastre – jertfa primordială pe care 
acele timpuri au aşezat-o la temelia socie-
tăţii. Tudor voise ca în „ţara lui să aibă par-
te de fericire şi de putere săracii neamului 
românesc”.

El spunea: „în toată viaţa mea sunt ho-
tărât a sluji şi a mă jertfi  pentru binele pa-
triei mele”.

Figura lui Tudor Vladimirescu a intrat 
în legendă.

În ciuda înfrângerii, Revoluţia de la 
1821 nu a rămas fără rezultate. Iată câteva: 
restaurarea domeniilor pământene, după şi-
rul celor fanariote, a constituit rezultatul 
pozitiv mai important. Prin restaurarea do-
meniilor pământene, Principatele au fost 
eliberate de sarcinile împovărătoare faţă de 
Fanar şi cele indirecte faţă de Poartă. 

Un alt rezultat general a fost punerea în 
circulaţie a ideilor progresiste care au cu-
prins toate clasele sociale, inclusiv unele pă-
turi ale boierimii. Deosebit de important 
este faptul că Revoluţia de la 1821 a contri-
buit ca problemele celor două popoare (ro-
mân şi elen) să fi e scoase în arena politicii 
internaţionale, Principatele constituind 
obiectivul tratativelor dintre Marile Puteri 
şi Poartă. De mare importanţă este şi faptul 
că principiile democratice enunţate pentru 
prima dată de revoluţionarii de la 1821, vor 
fi  preluate şi dezvoltate de revoluţionarii de 
la 1848.

În memoria legendarului pandur, gorjenii 
au dat numele lui Tudor Vladimirescu unui 
gimnaziu, apoi liceului, iar în prezent 
Colegiului Naţional, şi în faţa acestuia într-un 
mic parc străjuieşte statuia eroului, iar casa în 
care s-a născut a fost transformată în muzeu.

În fi ecare an, pe Câmpia Soarelui la Padeş, 
acolo unde Tudor Vladimirescu a lansat isto-
rica sa proclamaţie, au loc manifestări dedi-
cate măreţului eveniment de la 1821.

Au fost scrise mai multe cărţi, despre 
viaţa şi lupta lui Tudor Vladimirescu, iar pe 
cuprinsul ţării sunt străzi, instituţii şi fun-
daţii care îi poartă numele.

Prin viguroasa sa personalitate de primă 
dimensiune a lumii europene, despre care 
încă nu s-a reuşit să se spună totul, Gorjul 
a intrat în istorie. Tudor Vladimirescu va 
rămâne un simbol, care a întruchipat năzu-
inţa seculară a românilor la unitate naţio-
nală, dreptate socială şi libertate.

Titu PÂNIŞOARĂ
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S-a născut la 12 ianuarie 1808, la Braşov. 
Pe certificatul de căsătorie cu Tarşiţa 
Ştefănescu, Christian Tell însuşi a notat da-
tele naşterii sale: „Eu m-am născut în anul 
1808, ianuarie 12, în Braşov, din părinţii 

Alexandru Th eodoru şi Maria”. La vârsta de 
12-13 ani îşi face „prima educaţiune” în casa 
nemuritorului Gheorghe Lazăr, unde cu-
noaşte pe Eliade Rădulescu, Nicolae 
Bălcescu, Ion Ghica şi alţi viitori fruntaşi ai 
culturii şi politicii româneşti din secolul tre-
cut. Deşi foarte tânăr, ia parte la revoluţia de 
la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu.

După înăbuşirea revoluţiei, îşi continuă 
studiile la Şcoala Sf. Sava din Bucureşti, dar 
pentru scurtă vreme, iar în 1822 pleacă la 
Avrig, fi ind bolnav.

Intră în rândurile pandurilor, şi datorită 
ambiţiei şi a calităţilor sale, ajunge repede 
vestit căpitan de panduri, precum Ion 
Solomon, Gheorghe Magheru, Zamfi rache 
Bâlteanu.

Se distinge în războiul ruso-turc de la 
1828 – 1829, gândind că scapă astfel ţara de 
insuportabila asuprire străină. În perioada 
următoare, îl găsim în primele rânduri ale 

celor care luptau împotriva relei aplicaţiuni 
a Regulamentului Organic.

Dar puternica personalitate a lui 
Christian Tell se va manifesta în toată ple-
nitudinea ei la 1848, când devine unul din 
organizatorii şi conducătorii Revoluţiei ro-
mâne din acel an în Ţara Românească.

La 20 iunie 1848, prin decretul nr. 51 al 
guvernului provizoriu „se înaltă la ranguri 
cei care au binemeritat de la patrie recunoş-
tinţa” – colonelul Christian Tell la rangul de 
general şi şef al armatei regulate, maiorul 
Nicolae Pleşoianu la rangul de colonel.

Printr-un alt decret, dat în aceiaşi zi, 
Christian Tell este numit comandant al ar-
matei şi ministru de război.

În calitate de membru al guvernului, are 
un mare rol în iniţierea tuturor decretelor 
referitoare la apărarea ţării şi a revoluţiei de 
invaziile ameninţătoare străine. El semnea-
ză împuternicirea dată de guvernul provizo-

riu lui Al. Golescu către toate guvernele, 
pentru a-l recunoaşte de reprezentant al 
Ţării Româneşti, a trata cu el ajutoare în 
arme şi oameni, pentru că ţara în care tri-
umfase revoluţia era ameninţată de Rusia 
ţaristă care-şi vedea periclitată politica pans-
lavistă. Ca ministru de război şi comandant 
al armatei, el manifestă o preocupare deo-
sebită pentru înzestrarea oştirii; el pune ac-
cent pe amplasarea judicioasă a unităţilor 
militare şi arată că Garda Naţională este cel 
mai important mijloc de menţinere a 
Constituţiei, şi face apel pentru noi înscrieri 
în rândurile acesteia: „sunteţi chemaţi, fraţi-
lor concetăţeni, a vă pătrunde de sfânta misie 
a dumneavoastră, de marea importanţă a 
acestei întocmiri şi s-alegeţi toţi cu toată inima 
a vă înscrie în rândurile acestei gardii ce vă 
asigură averile şi onoarea dumneavoastră, ce 
va fi  o manifestare a naţionalităţii noastre şi 
vor face onoare capitalei”.                  »»»»»

P E R S O N A L I TĂŢ I  G O R J E N E D I N T R E C U T

Generalul Gheorghe Magheru
...A fost unul din revoluţionarii care a adus 

o remarcabilă contribuţie, cu un rol decisiv, în 
pregătirea şi desfăşurarea Revoluţiei române 
de la 1848. Era un bărbat de statură înaltă, 
măreţ la înfăţişare, viguros şi abil în mişcări, 
iute şi îndemânatic în toate, oacheş la faţă, cu 
ochi negri, vii, cu părul şi mustăţile negre – 
cum îl caracterizează prietenul său Ion 
Marinescu. Avea un dar natural de a comanda 
şi de a se face ascultat, şi-a câştigat în timp re-
putaţia unui brav militar şi un autentic erou, 
„braţul de oţel al Revoluţiei de la 1848”.

Îl mai caracterizau, din fragedă tinereţe, 
până la sfârşitul vieţii sale pilduitoare, alte 
nobile trăsături, între care curajul înnăscut, 
spiritul de dreptate şi de bună cunoaştere a 
trecutului istoric al patriei şi al Gorjului na-
tal, cu toate tradiţiile lor milenare. Acestea 
şi multe altele îi creaseră o mare autoritate 
în popor, dimpreună cu admiraţia oameni-
lor care-l cunoşteau şi-l înconjurau.

În spiritul Proclamaţiei de la Islaz 
(„Constituţia” în 21 de puncte, cum este so-
cotită) şi luminat de înţelegerea celor susţi-
nute de Nicolae Bălcescu, anume că ţăranul 
trebuie scos din jugul clăcii şi făcut proprie-
tar, Gheorghe Magheru cerea la 5 septembrie 
1848 emanciparea urgentă şi completă a clă-
caşilor, fi ind încredinţat că numai astfel ţăra-
nii vor fi  atraşi de partea Revoluţiei, gata să-şi 
dea şi viaţa pentru apărarea idealurilor ei.

Generalul Gheorghe Magheru s-a născut 
în satul Bârzeiu de Gilort, comuna Albeni, la 
9 aprilie 1804, ca fi u al preotului Ioan şi al 
Bălaşei. A urmat şcoala la Târgu-Jiu. Încă din 
adolescenţă, tânărul Magheru a cunoscut fră-
mântările sociale şi naţionale din acea vreme, 
iar în timpul Revoluţiei de la 1821 se înrolea-
ză voluntar în oastea de panduri a domnului 
Tudor Vladimirescu, laolaltă cu fratele său 
mai mare Ion Magheru.

Devenit căpitan de panduri prin pasiu-
nea sa pentru cariera militară, el a încercat 
să pună stavilă incursiunilor de pradă por-
nite de peste Dunăre de către bandele oto-
mane. Deşi abia trecuse de 20 de ani, 
Gheorghe Magheru îşi dobândise o faimă 
binemeritată, pentru curajul şi bravura do-
vedite în alungarea jefuitorilor, în luptele de 
la Siseşti şi Băileşti, în timpul războiului 
ruso-turc din anii 1828 – 1829. Pentru me-
ritele sale ostăşeşti, ţarul Rusiei l-a decorat 
cu Ordinul „Sfânta Ana” în grad de cavaler 
şi i-a înmânat personal o sabie de onoare.

În toamna anului 1829, când o bandă 
otomană a intrat în Târgu-Jiu şi a dat foc la 

18 gospodării ale oraşului, Gheorghe 
Magheru vine aici şi, cu o mână de oşteni 
viteji, îi pune pe fugă pe osmanlâi. Pentru 
această faptă, 12 fruntaşi ai oraşului îi adre-
sează o carte de mulţumire. În 1829, după 
Pacea de la Adrianopole, Gheorghe Magheru 
se stabileşte la Bucureşti şi rămâne în viaţa 
civilă. În 1830, este numit în magistratura 
Gorjului, iar după 1836 deţine timp de şase 
luni funcţia de preşedinte al acestei magis-
traturi. În 1842, devine Preşedintele 
Tribunalului din Caracal, iar în 1846 Vodă 
Bibescu avea să-l numească ispavnic (pre-
fect) de Romanaţi. Potrivit cinurilor boie-
reşti, încă din 1838, Gheorghe Magheru fu-
sese ridicat la rangul de serdar.

Viitorul general al Revoluţiei de la 1848 
a ţinut permanent o legătură strânsă cu toţi 
marii cărturari patrioţi, între care Ion 
Câmpineanu, Ion Marinescu, fraţii Goleşti, 
Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, I.H. Rădulescu, 
Cristian Tell şi mulţi alţii, din toate cele trei 
ţări româneşti. În 1833, era membru al 
Societăţii „Filarmonica”, înfi inţată de I.H. 
Rădulescu. În 1840, era printre cei 29 de 
abonaţi gorjeni la „Gazeta de Transilvania” a 
lui Gheorghe Bariţiu. A devenit apoi mem-
bru al Societăţii secrete „Frăţia”, întemeiată 
de N. Bălcescu, I. Ghica şi Cr. Tell. În 1847, 
cunoscându-i-se zelul pentru propăşirea li-
teraturii române, August Treboniu Laurian, 
marele cărturar transilvan, îi adresa rugă-
mintea de a-l sprijini în răspândirea revistei 
„Magazinul istoric”. În anul 1848, ca prefect 
de Romanaţi, el sprijină activ şi substanţial 
organizarea şi desfăşurarea Adunării de la 
Islaz, asigurând în plus protecţia revoluţio-
narilor şi potolind încercarea de reacţie an-
tirevoluţionară a boierimii craiovene.

La 14 iunie 1848, este inclus în Guvernul 
provizoriu, afl at sub preşedinţia mitropoli-
tului Neofit,  în care ocupă şefia 
Departamentului Finanţelor, iar la 18 iunie 
1848, după înlăturarea colonelului 
Odobescu din Guvern, recunoscându-i-se 
„marile servicii ce a săvârşit domnul 
Gheorghe Magheru în cauza sacră (…), 
Guvernul provizoriu îl numeşte Căpitan ge-
neral al tuturor trupelor neregulate de do-
robanţi şi panduri din România şi inspector 
general al tuturor gardiilor naţionale”.

Gheorghe Magheru este unul din semna-
tarii decretelor istorice, din iunie 1848, privind 
adoptarea drapelului tricolor, desfi inţarea ran-
gurilor boiereşti şi a cenzurii, desfi inţarea bă-
tăii şi a pedepsei cu moartea (!), înfi inţarea 

Gărzii naţionale, capabilă să apere Revoluţia, 
atât de duşmanii ei interni, cât şi externi.

Vizitează oraşele Ţării Româneşti, toate 
reşedinţele de judeţ, face schimbări în apa-
ratul lor administrativ, numeşte în conduce-
rea acestora oameni fi deli Revoluţiei şi orga-
nizează Tabăra militară de la Râureni – Vâlcea, 
tocmai în acest scop. În septembrie 1848, 
trupele turceşti intră în Bucureşti. Pentru a 
evita vărsările de sânge românesc, după ce se 
consultă cu ofi ţerii săi, la propunerea consu-
lului britanic, Gheorghe Magheru desfi inţea-
ză tabăra de la Râureni. Este cel din urmă 
membru al Guvernului provizoriu care pă-
răseşte ţara, trecând în Transilvania. În oc-
tombrie, era deja la Sibiu, unde a încercat să 
organizeze o legiune română de luptători. 
suspectat de autorităţile habsburgice, atacat 
de boierimea conservatoare, este nevoit să 
plece la Triest, la 21 februarie 1849, apoi la 
Viena, unde va rămâne câţiva ani, păstrând 
permanent legătura cu ţara, ca şi cu mulţi 
dintre ceilalţi revoluţionari, între care 
Kossuth şi Avram Iancu, pe care îi îndeamnă 
la unitate şi frăţietate, în numele idealurilor 
revoluţionare comune.

În primăvara anului 1850, după ce-l în-
tâlneşte pe Avram Iancu la Viena, Gheorghe 
Magheru îi scrie lui Gheorghe Bariţiu, la 
Braşov, şi-i descrie cum a fost întrevederea sa 
cu bravul conducător al Revoluţiei din 
Transilvania. La începutul anului 1854, 
Gheorghe Magheru este invitat de Reşid paşa, 
la Constantinopole, după care primeşte fi r-
manul Înalţii Porţi, devenind guvernator ge-
neral civil şi militar al Principatelor Române, 
cu ordin către toţi comandanţii oştirii turce 
de a-l sprijini pentru formarea unei Armate 
de români. Ion Ghica, servindu-i şi ca trans-
lator în convorbirile cu Reşid paşa, avea să-l 
însoţească în calitatea de secretar. Dar pro-
iectul n-a putut fi  realizat, din cauza Austriei, 
care a ameninţat cu invadarea principatelor; 
dacă s-ar fi  constituit o asemenea armată.

Generalul Gheorghe Magheru a rămas 
mai mult timp la Constantinopole, unde a 
desfăşurat o intensă activitate diplomatică, 
militând pentru independenţa şi suverani-
tatea ţării, pentru unitate şi dreptate. De 
aici, el trimite lui Napoleon al III-lea, la 
Paris, o scrisoare demnă şi motivată, prin 
care-i cere suveranului sprijin pentru uni-
rea Moldovei cu Ţara Românească.

Revine în ţară în 1857 şi devine deputat 
în Divanul ad-hoc, luptând cu aceeaşi îm-
pătimită ardoare pentru Unire. Când la 24 

ianuarie 1859, se înfăptuieşte dubla alegere 
a lui Alexandru Ioan Cuza în fruntea am-
belor Principate române, îi scrie lui Vasile 
Alecsandri, la Iaşi, o entuziastă scrisoare 
care se încheie cu profeticele cuvinte 
„Trăiască România şi domnul nostru!”.

Va colabora în toţi anii ce-au urmat, 
lângă domnitor şi primul ministru, Mihail 
Kogălniceanu, pentru aceste idealuri.

La 28 mai 1866, Gheorghe Magheru este 
numit prin decret domnesc Comandantul 
voluntarilor de România, recunoscându-i-se 
, în acest mod, bogata sa experienţă milita-
ră, prestigiul în sufl etele oştenilor şi al oa-
menilor, care-l venerau pe drept merit. 
După mai bine de un deceniu de activitate 
parlamentară, avea să trăiască, să-şi îmbra-
ce uniforma de general şi să salute pe malul 
Dunării memorabila zi când România şi-a 
declarat Independenţa de Stat din 1877.

…A trecut în nemurire duminică, 23 
martie 1880, într-un spital din Bucureşti. 
Fiind deputat de Gorj în Colegiul I, dar şi 
pentru toate celelalte merite, Parlamentul 
României a declarat pentru trei zile doliu 
naţional. Trupu-i neînsufl eţit a fost adus cu 
un tren special la Târgu-Jiu, unde a fost în-
mormântat cu înalte onoruri militare, la 30 
martie, în Cimitirul municipal. 

În semn de omagiu, un mare bulevard 
din Capitală îi poartă numele, cum şi o stra-
dă în Târgu-Jiu. La cimitir i s-a înălţat şi un 
bust, şi un altul în centrul oraşului nostru, 
în zona unde şi-a avut odinioară proprietă-
ţile. De 120 de ani, cei ce i-au cunoscut mor-
mântul, aşează în fi ecare primăvară aici, în 
semn de pioasă recunoştinţă, buchete de 
fl ori, iar în noaptea Învierii aprind câte o lu-
mină, cu acelaşi nobil sentiment de cinstire 
a bravilor noştri înaintaşi.
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Generalul Christian Tell
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»»»»»         La 25 septembrie 1848, 
comisarul turc Fuad Efendi şi caimacanul 
C. Cantacuzino au dat un decret pentru exi-
larea revoluţionarilor. Pe listă se afl au 22 de 
revoluţionari, printre care fraţii Golescu, 
C.A. Rosetti, Cezar Bolliac, Dimitrie 
Bolintineanu, fraţii Bălcescu, fraţii Brătianu 
şi Christian Tell.

La 8 august 1857, Administraţia din 
Gorj comunică Ministerului de Interne că 
generalul Christian Tell a fost înscris pe lis-
ta proprietarilor de moşii, îndeplinind con-
diţia cerută pentru a fi  trecut în listele elec-
torale pentru Adunarea ad-hoc.

La 19 septembrie 1857, au fost aleşi pen-
tru Adunarea ad-hoc deputatul Christian 
Tell, din partea micilor proprietari, iar 
Gheorghe Magheru din partea marilor pro-

prietari. Şi astfel, la 30 septembrie 1857, 
Christian Tell intră în Adunarea ad-hoc ală-
turi de alţi paşoptişti, iar la 5 octombrie 
1857 este ales chestor al acestei adunări, ca-
litate în care desfăşoară o intensă activitate. 
Generalul Christian Tell joacă un mare rol 
şi îşi aduce o contribuţie substanţială la 
constituirea statului naţional român mo-
dern prin propunerile pe care le face şi ini-
ţiativele pe care le întreprinde. El sprijină 
lovitura de stat de la 2/14 mai 1864 a dom-
nitorului Unirii – Alexandru Ioan Cuza – 
prin care se creau condiţii pentru largi re-
forme democratice.

În timpul domniei lui A.I. Cuza, el se 
declară împotriva practicilor politice dis-
cordante cu punctul său de vedere, dar ni-
ciodată n-a trecut de partea forţelor ostile 

domnitorului. El se străduieşte să limiteze 
abuzurile şi să pună stavilă afacerismului, 
demisionând chiar din guvernele din care 
face parte, pe acest motiv. El nu admitea 
lipsa de disciplină în diversele organisme 
ale Adunării şi nu putea tolera votarea de 
credite ce depăşeau veniturile ţării.

După abdicarea lui A.I. Cuza, Christian 
Tell rămâne independent şi acţionează în 
funcţie de interesele de grup sau grupare 
politică. El luptă pentru dreptul de opinie, 
libertatea exprimării convingerilor politice 
şi primatul argumentelor în faţa resenti-
mentelor de orie fel.

El îl apără din convingere pe Mihail 
Kogălniceanu, deşi se afl a în minoritate în 
Adunare şi caută să limiteze cât mai mult 
efectele negative pentru ţărani.

La 14 martie 1871, devine ministrul cul-
telor şi instrucţiunii publice şi îşi însuşeşte 
programul de guvernare al guvernului – 
conservator condus de Lascăr Catargiu.

Moare la 12 februarie 1884, pe strada 
Luminii nr. 13 şi a fost înmormântat în ci-
mitirul Şerban Vodă.

S-a născut sărac. Tatăl său era un om fără 
avere. Avea un caracter ferm, ceea ce i-a atras 
supranumele de „omul de bronz”. Curat în 
viaţa privată, el a fost în viaţa civică un model 
al virtuţii civile. El a fost braţul revoluţiei de 
la 1848 din Ţara Românească. El nu s-a năs-
cut în Gorj, dar fi ind ales în mai multe rân-
duri deputat de Gorj, prin activitatea sa des-
făşurată în interesul oamenilor de pe aceste 
meleaguri, a devenit şi va rămâne gorjean.
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Retraşi pe dealuri, în văi sau în codrii, la 
poalele munţilor, gorjenii şi-au defi nit de 
timpuriu păstrând cu acribie până astăzi sur-
sa esenţială a dăinuirii lor: tipul de cultură 
de sorginte mitologică, folclorică, în care 
obiceiul, tradiţia, cutuma, legea pământului 
au reprezentat tablele morale care i-au per-
mis existenţa şi mai apoi evoluţia spirituală 
specifi că.

Ţinut de sate, caracterizat printr-un con-
servatorism benefi c - care nu înseamnă în-
chidere în dogmă, ci vieţuire în baza unor 
precepte moral-civilizatorii sanctifi cate în 
timp -, în Gorj fenomenul de aculturaţie, de 
transfer de valori între mediul rural şi cel 
urban s-a produs mai mereu fără rupturi şi 
fără violenţe, organic, constant, întregitor. 

Deloc întâmplător, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, din totalul satelor acestui judeţ 
circa 63% reprezentau comunităţi moşne-
neşti, cel mai ridicat procent de oameni li-
beri din Ţara Românească. 

Această unitate de măsură  fundamenta-

lă a existenţei - dreptul de a decide singur 
graniţele dintre bine şi rău - i-a permis gor-
jeanului să-şi contureze şi dezvolte atribute-
le sale de căpătâi: vocaţia patriotică, unionis-
tă, nu de puţine ori de natură sacrifi cală 
(marele logofăt Teodosie Rudeanu, o vreme 
guvernator al Ardealului unit de Mihai 
Viteazul cu Muntenia şi Moldova; Tudor 
Vladimirescu; Ecaterina Teodoroiu; peste 
100 generali daţi ţării; unul dintre cele mai 
impresionante procente la nivel naţional de 
eroi căzuţi pentru unitatea şi libertatea nea-
mului, de la 1877 şi până în Revoluţia din 
1989); militantismul activ şi permanent în 
favoarea civilizaţiei europene (Memoriile su-
cesive din anii 1717 şi 1718, prin care boierii 
olteni, majoritatea cu adânci rădăcini în 
Gorj, solicitau protecţia austriacă; demersu-
rile lui Ilie Ştirbei din Bălceştii Gorjului - 
alături de Radu Golescu - pe lângă generalul 
Steinville, mai apoi adresate direct împăra-
tului Carol al VI-lea al Sfântului Imperiu - 16 
martie 1718 - pentru scoaterea ţărilor româ-

neşti de sub suzeranitatea primitivei stăpâ-
niri turceşti şi punerea lor sub civilizatul 
protectorat austriac - fapt întâmplat, de al-
tfel, în perioada 1718-1739); Plângerea către 
Principele Eugeniu de Savoia a celor 66 boieri 
olteni adunaţi la Tg-Jiu la 6 septembrie 1719, 
şi în care era denunţată politica de răzbuna-
re a lui Nicolae Mavrocordat, revenit domn 
al Munteniei în 1819, împotriva acelora care 
reuşiseră să obţină, din păcate numai pentru 
Oltenia, oblăduirea  imperială); vocaţia reli-
gioasă (existenţa unora dintre primele mă-
năstiri româneşti, la Tismana şi Vişina - 
unde s-au pus bazele unei solide tradiţii 
cărturăreşti ce conferă Gorjului un loc de 
excelenţă în acest domeniu -, dar şi a unui 
număr comparabil Maramureşului sau 
Munţilor Apuseni de biserici de lemn, ma-
joritatea datând din secolele XVII - XVIII ); 
vocaţia ctitorială - de întemeietor de însem-
ne care să reziste timpului: biserici, semne 
de hotar, fântâni şi sădiri de copaci în locuri 
izolate, troiţe, cruci de piatră - adevărate ca-

tagrafi i ale comunităţilor locale, instituţii, 
proiecte, mişcări şi fapte culturale, simboluri 
artistice etc.; mobilitatea spirituală, care-l 
transformă în creator de paradigme (Arghezi 
- în literatură; Brâncuşi - în arta plastică; 
Constantin Brăiloiu - în muzicologie; George 
Uscătescu - în istoria şi fi losofi a culturii; 
Vlad Voiculescu - în neurologie; Ion Sichitiu 
- în arta militară, Gh. Luţescu şi Grigore 
Geamănu - în drept civil şi drept internaţio-
nal, Gh. Hortopan şi Gh. Cartianu - în elec-
tronică etc.); voluntarismul nobil şi apostola-
tul în numele ideii de propăşire materială şi 
spirituală a comunităţii în care trăieşte (C. 
Stanciovici-Brănişteanu şi Francisc Milescu, 
în domeniul teatrului; primul Muzeu jude-
ţean de istorie din ţară; noul iluminism - cer-
curile culturale şi mişcarea cooperatistă de 
la sate; Amicul tinerimii (10 octombrie 1895) 
- întâia revistă şcolară din Regat; Ram - pri-
ma editură sătească din România; Antonie 
Mogoş din Băleşti şi casa care deschide lada 
de zestre naţională a Muzeului Satului din 

P E R S O N A L I TĂŢ I  G O R J E N E D I N T R E C U T

S-a născut la 6 ianuarie 1894 în satul 
Vădeni, astăzi cartier al municipiului 
Târgu-Jiu, din părinţi ţărani (Vasile şi 
Elena).

După terminarea şcolii primare în satul 
natal, şi-a continuat studiile la gimnaziul 
Tudor Vladimirescu şi la un gimnaziu – in-
ternat «Elena Doamna» din Bucureşti, visul 
ei fi ind să devină învăţătoare. Au venit zilele 
grele ale războiului, care i-au schimbat fi rul 
întregii vieţi. În 1916, când a sunat mobili-
zarea, era deja cercetaşă voluntară în Cohorta 
„Domnul Tudor” din Târgu-Jiu, divizia a 
XI-a. Participă la luptele de la podul Jiului, 
unde primeşte botezul focului şi, îndârjită şi 
de afl area veştii despre moartea unuia din 
fraţii săi în luptele din munţii Olteniei, plea-
că mai departe la celălalt frate, Nicolae, ser-
gent instructor în regimentul 18 Gorj.

A intrat în luptă alături de el şi, când 
acesta a murit sub privirile ei, i-a luat arma 
şi s-a legat prin jurământ în faţa oştenilor 
să lupte pe viaţă şi pe moarte până la în-
frângerea şi izgonirea duşmanului de pe pă-
mântul patriei. La Bărbăteşti a căzut prizo-
nieră, dar a scăpat eroic, iar în luptele de la 
Ţânţăreni şi Filiaşi a fost rănită la ambele 
picioare. Ajunsă în Moldova, este spitaliza-
tă la Liceul internat din Iaşi. Pentru faptele 
de eroism, este avansată la gradul de sublo-
cotenent. Cu rănile încă nevindecate, cere 
să intre din nou în luptă şi este repartizată 
la Regimentul 43/59 infanterie, unde i se 
încredinţează comanda unui pluton din 
compania a 7-a.

Pentru „vitejia şi devotamentul ce a ară-
tat pe câmpul de luptă” i s-a conferit meda-
lia de război „Virtutea militară” clasa a II-a, 
ce se adaugă altei medalii anterioare 
„Virtutea cercetăşească de aur”.

În noaptea de 22 spre 23 august 1917, 
pornind la atac în fruntea plutonului său pe 
Dealul Secului la Muncelul, două gloanţe 
de mitralieră au curmat viaţa bravei luptă-
toare. Indiferent cine şi indiferent de câte 
ori ar scrie sau ar povesti despre marea ero-
ină a neamului nostru, nu poate să nu redea 
Ordinul de zi nr. 1 al colonelului Pomponiu, 
comandantul regimentului din care ea a fă-
cut parte. În acest ordin sunt redate în mod 
magistral şi autentic profi lul moral al eroi-
nei şi sensul luptei ei: „Pildă rară a unui 
cald entuziasm, unit cu cea mai stăruitoare 
energie, aceea pe care unii au numit-o pe 
drept cuvânt «Eroina de la Jiu», şi-a dat 
jertfa supremă lipsită de orice trufi e, de ori-
ce deşartă ambiţie numai din dragoste de a 
apăra pământul ţării noastre cotropit de 
duşmani”.

Ecaterina Teodoroiu a fost la înălţimea 
celor mai viteji apărători ai ţării sale, pe 
care i-a întrecut prin puterea cu care îşi în-
frângea slăbiciunea femeiască, ştiind să do-
vedească vigoarea bărbăţiei de trup şi sufl et 
şi calităţile întregi ale unui ostaş îndrăzneţ, 
neobosit şi plin de entuziasmul de a se face 
folositoare cu orice preţ.

Aceea care a luptat ca un viteaz în alte 
vremuri la Târgu-Jiu, aceea care a desfăşu-
rat o energie rară împotriva „morţii albe” 

care a secerat pe camarazii ei de tifos exan-
tematic, pornise din nou la luptă cu un 
avânt renăscut, cu nădejdea că va contribui 
şi ea la opera cea mare a răzbunării, la a 
cărei pregătire a luat parte activă.

A căzut înainte de a ajunge la ţelul aces-
tei revanşe. Şi-a dat viaţa cu simplicitate 
eroismului adevărat, nu pentru a obţine 
apoteoza de vorbă, ci pentru că aşa cerea 
inima ei, pentru că aşa credea sufl etul ei că 
i se împlineşte datoria vieţii.

Aceea care, în vitejia-i comunicativă, a 
murit în clipa când se descoperea pentru a 
îndemna ostaşii: „Înainte băieţi, nu vă lă-
saţi, sunteţi cu mine” – are drept din clipa 
aceasta la cinstirea veşnică a tuturor româ-
nilor.

Pentru dragostea de ţară, pentru simţu-i 
rar al datoriei, pentru energia şi avântul cu 
care s-a împlinit ceea ce socotea misiunea 
ei până la jertfa supremă, o citez la ordin de 
zi pe regiment, dând-o ca pildă tuturor os-
taşilor”.

Ecaterina Teodoroiu a fost înmormân-
tată în pământul Moldovei, alături de căpi-
tanul Dumitru Morjan, tot gorjean din 
Câlceşti, mort cu o zi înainte, fost şi el elev 
al gimnaziului din Târgu-Jiu.

După terminarea războiului, oseminte-
le eroinei au fost aduse la Târgu-Jiu şi de-
puse în piaţa din faţa primăriei. Mai târziu, 
deasupra mormântului s-a ridicat mauso-
leul – lucrare a Miliţei Pătraşcu. Casa pă-
rintească din cartierul Vădeni a fost ame-
najată casă memorială, căreia locuitorii 

oraşului, numeroşi turişti îi trec pragul, în 
semn de omagiu şi recunoştinţă pentru 
eroina neamului românesc Ecaterina 
Teodoroiu.

În semn de cinstire a memoriei eroinei 
neamului românesc, Şcoala gimnazială nr.2 
din Târgu-Jiu îi poartă numele, iar vis-à-vis 
de clădirea acesteia străjuieşte statuia eroi-
nei. Atât şcoala, cât şi statuia sunt pe bule-
vardul Ecaterina Teodoroiu. Tot în Târgu-Jiu 
funcţionează şi Colegiul Naţional «Ecaterina 
Teodoroiu».

În anul 1999, din iniţiativa unui grup de 
gorjeni inimoşi a fost creată Fundaţia 
«Ecaterina Teodoroiu», sub egida căreia a 
luat fi inţă şi funcţionează, începând cu anul 
universitar 1999 – 2000, Universitatea «Jiul 
de Sus».
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Gorjul ca spaţiu cultural

Ecaterina Teodoroiu
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Bucureşti; Atelierul de covoare al Arethiei 
Tătărescu - cea dintâi şi cea mai importantă 
iniţiativă naţională de repunere în drepturi-
le ei fi reşti a artei populare etc.); toleranţa cu 
care acceptă şi participă la realizarea proiec-
telor celor pe care-i adoptă spiritual, indife-
rent de zona geografi că sau naţia căreia îi 
aparţin (Nicodim e român sud-dunărean, 
Rolla Piekarski - polonez, Beneş Wilhelm 
ceh, Iulius Doppelreiter şi bunicul Elvirei 
Godeanu - nemţi, Frantz Milescu, Nicu 
Miloşescu, Aurel Diaconovici şi Victor 
Daimaca sunt mehedinţeni, Dimitrie Culcer, 
Ştefan Bobancu, Iuliu Moisil şi Nichifor 
Crainic sunt ardeleni, Nicolae Hasnaş mol-
dovean, Virgil Angelescu- creatorul în 1924 
al Societăţii ,,Petrolul Olteniei’’ se naşte în 
Măcinul Dobrogei etc.); în sfârşit, inteligenţa 
nativă, de factură speculativă îndeobşte, care-
i permite să se ridice până la nivelul de în-
dumnezeire a ideii sau proiectului, dar care, 
în compensaţie, îl pune să plătească un du-
blu tribut. Pe de o parte, îl face să realizeze 
efemeritatea dar şi eternitatea clipei, uneori 
a vieţii, mai mereu a faptei; urmare, gorjea-
nul vrea mereu altceva decât are sau face de 
obicei, visează la ţinuturi virgine, aleargă 
după himere şi renunţă uşor la vrabia din 
mână, pentru că, odată vârâtă în colivie, 
aceasta nu-i mai oferă primatul unicităţii în-
treprinderii. Acest sentiment al eternităţii 
imediate şi nu a celei propuse de imensitatea 
unui veac sau mileniu, al durabilităţii spiri-
tului pătimaş în dauna materiei leneşe l-a 
făcut pe gorjean, cu mici excepţii, să nu fi e 
partizanul în artă al creaţiilor de masive şi 
planturoase dimensiuni, ci al scăpărărilor 
de-o clipire de ochi ale minţii. Din acest mo-
tiv, el va căuta, descoperi şi da lumii esenţa 
divină a formei dintâi, precum Brâncuşi, ori 
va fi  inevitabil atras de poezie, eseu fi losofi c, 
pamfl et, teatru, critică literară şi de artă, pro-
ză scurtă, adică de acele producţii culturale 
ce presupun existenţa mării în universul 
unui strop de apă. 

Pe de altă parte, îl obligă să trăiască o 
aventură spirituală perpetuă, în căutarea că-
reia pleacă de timpuriu - pe jos, în căruţă, cu 
trenul, cu cobiliţa pe umeri sau dalta în trai-
stă - în ţară, în Europa, în America, într-o 
roire care, dacă ar fi  cuantifi cată în statistici, 
ar da certitudinea gorjenizării lumii. De aici, 
fala, mândria, băţoşenia, trufi a gorjeanului 
care se crede mereu buricul pământului.      

Şi toate acestea pentru că în Gorj benefi -
ciul primordialităţii a fost dintotdeauna al co-
munităţii de tip rural. O comunitate de mici 
dimensiuni, deschisă şi închisă în aceeaşi mă-
sură elementelor perturbatoare - pozitive sau 
negative - care i-au însoţit existenţa. 

Din această pricină, oraşul în Gorj a fost 
(rămâne) o sumă de sate. Mahalaua, cartie-
rul, uliţa sau cum s-au mai numit formele 
împărţirii sale au reprezentat până nu cu 
mult timp în urmă, la propriu şi la fi gurat, 
nişte comunităţi asemănătoare celor de tip 
rural. Mediul urban îl constituia strada, re-
staurantul, contactele previzibile cu autori-
tatea publică, serviciul, alte câteva elemente 
de necesară conivenţă socială, afl ate însă un-
deva dincolo de limitele zonei locuirii, de 
gardul, poarta sau uşa casei sale. Dincoace 
de ele, gorjeanul de la oraş îşi crează mereu 
satul său, vizibil în arhitectura casei, în mo-
bilierul şi decoraţiunile interioare şi exteri-
oare, în curtea, grădina şi anexele necesare, 
în sistemul de relaţii cu vecinii, cu biserica şi 
şcoala, cu propriul său Dumnezeu amirosind 
a icoană veche, a busuioc şi apă sfi nţită.  

Din aceeaşi cauză, sat-oraşul gorjenesc nu 
reprezintă doar o comunitate de locuit, o uni-
tate administrativ-teritorială construită după 
tipicul general acceptat. El este un univers cu 
normele şi legile lui specifi ce. Un amestec 
fascinant de memorie şi sentiment, de bine şi 
de rău, de istorie adevărată şi legendă, de 
mistic şi păgân, de concret şi inefabil, de mă-
reţie şi nimicnicie, de vremelnic şi etern. 
Altfel nici nu ar fi  putut exista şi dăinui.

Tocmai de aceea, niciodată nu se poate 
vorbi de un singur sat sau oraş ci, obligato-
riu, de mai multe. Există, aşadar, un sat-oraş 

atemporal, aproape mitic, păstrându-şi cu 
acribie tainele întâiului descălecat şi pe cele 
ale trecerii prin lume ale înainte stătătorilor 
săi. Un sat-oraş medieval, căutându-şi rostul 
şi locul  într-un teritoriu bine defi nit de pie-
trele de hotar puse de moşii întemeietori. Un 
sat-oraş tradiţional, cantonat în cutume, ai 
cărui locuitori trăiesc în consonanţă cu nor-
mele fi xate de obicei, de datină, de natura 
înconjurătoare, de experienţa trăită sau moş-
tenită pe durata a sute de ani. În fi ne, un sat-
oraş contemporan, supus timpului şi timpu-
rilor, receptiv la transformările civilizatorii 
ale prezentului, adoptându-le şi adaptându-
le conform tiparului său originar. Şi deasu-
pra tuturor, un sat etern, care le cuprinde pe 
toate câte sunt, straturile succesive ale deve-
nirii lui fi ind detectabile până astăzi.

Trei ne par a fi  elementele fundamentale 
în descifrarea esenţei, a eternităţilor sat-ora-
şului gorjenesc de ieri şi, cu excepţia Tg-
Jiului, de astăzi. Unul ar fi  acela al obligati-
vităţii studierii grupului de bază al oricărei 
comunităţi: neamul. Celălalt - al cercetării 
schimbului intercomunitar de valori şi norme 
. Ultimul, în sfârşit, al măsurii în care a fost 
respectată legea pământului, cutuma. 

Conotaţiile existenţiale ale fi ecăruia din-
tre elemente sunt indubitabile. Neamul îi cu-
prinde pe toţi cei înrudiţi prin consângenita-
te, afinităţi, năşie. Unitate de măsură a 
existenţei şi dăinuirii, ele, neamurile acestea 
conservă, modifi că - în funcţie de timp, edu-
caţie şi capacitate de creaţie a membrilor săi 
- şi transmit istoria şi tradiţiile comunitare. 

Spre deosebire de alţii, al căror suport mo-
ral şi existenţial a fost/ este familia, uneori, şi 
mai tragic, individul însuşi, gorjeanul este ur-
maşul miilor de ţărani dinaintea lui, cu care se 
identifi că, pe care îi moşteneşte şi pe care îi 
continuă. El nu a fost, niciodată, un simplu Ion 
sau Mărie, ci Ion(Măria) a lu` Ion a lu` Ion. 
Depozitar al averii materiale şi spirituale a nea-
mului său, acest Ion generic rămâne etern.

Satul ca matrice a tuturor valorilor şi 
aceşti Ion şi Maria eterni dau, în fapt, speci-
fi citate lumii gorjeneşti.

Despre transferul de norme şi valori între 
sat şi oraşul ca sumă de sate am amintit deja. 
Acesta a avut o curgere fi rească, demografi c 
fi ind reprezentat de un număr mic de presta-
tori de servicii şi intelectuali pe care satul îi 
dăruia succesiv şi selectiv oraşului, aceştia de-
venind defi nitiv locuitori ai cetăţii, adoptând 
concepţiile şi mentalităţile noului habitat. La 
rândul său, oraşul împrumuta satului formu-
le administrative, bunuri materiale şi civiliza-
torii necesare. Între cele două medii (dintre 
care care cel urban timp de secole a fost re-
prezentat exclusiv de Tg-Jiu), până în perioa-
da 1950-1989, nu a existat un confl ict cultural 
propriu-zis, instituţiile culte - foarte puţine, 
de altfel - apărând târziu, stratul mitologic, 
folcloric fi ind în continuare precumpănitor. 
(Cu excepţia perioadei amintite, cum menţi-
onam mai sus, afi rmaţie pe care vom încerca 
să o argumentăm în cele ce urmează. 
Fragmentul de timp amintit, în Gorj cel puţin, 
a însemnat în primul rând un proces de in-
dustrializare masivă, care, pentru a putea fi  
dus la capăt, a generat cea mai mare migraţie 
de oameni cunoscută în istoria locurilor. 
Statisticile demografi ce asupra Tg-Jiului ne 
exprimă cât se poate de limpede amploarea 
acestui proces: 1860 - 2432 locuitori; 1880 - 
3346; 1900 - 6634; 1911 - 8.700; 1920 - circa 
10.000 de sufl ete; 1948 - 17.698; 1967 - 35.453; 
1980 - peste 80.000 locuitori. Adaugând faptul 
că abia în urmă cu 3-4 decenii au apărut pe 
harta judeţului, drept oraşe: Motru, Rovinari, 
Tg-Cărbuneşti, Novaci, Ţicleni şi Bumbeşti-
Jiu, avem o imagine cât se poate de conclu-
dentă asupra consecinţelor în plan social, psi-
hic şi moral ale acestei roiri.

Pe de o parte, controlul quasitotal al sta-
tului asupra pământului şi vieţii, dispariţia 
proprietăţii private, intervenţia violentă asu-
pra unor valori şi norme morale atestate de 
tradiţie ca făcând parte organică din fi inţa 
acestui neam (credinţa în Dumnezeu, sub-
stratul religios al datinilor, respectul fată de 
obiceiul pământului etc.) au făcut ca senti-

mentul eternităţii să dispară din sat-oraşul 
gorjenesc.

Pe de altă parte, fenomenul de industri-
alizare deja amintit - cu urmările pe care le-
a presupus - a avut ca rezultatul imediat for-
marea unei categorii speciale de dezrădăcinaţi 
(şi nu ne referim aici la navetişti, ci la noua 
populaţie citadină) care, în noul mediu, ur-
ban sau urbanizat doar formal (a se vedea şi 
situaţia localităţilor Turceni, Mătăsari, par-
ţial Rovinari), s-au trezit în faţa unei dileme 
de factură culturală ce va afecta însăşi struc-
tura lor interioară: nu şi-au putut păstra in-
tactă averea spirituală cu care veneau din sat, 
dar nici nu s-au putut adapta, decât parţial 
şi nedefi nitoriu, fenomenului cultural carac-
teristic oraşului contemporan. Noii veniţi, în 
majoritate atraşi de privilegiile unui loc de 
muncă onorabil remunerat, ale unei locuin-
ţe la bloc şi ale unor elemente de civilizaţie 
superioare la acea oră celor din satele natale, 
erau purtătorii tipului de cultură arhaică, mi-
tologică, pe care însă nu au mai practicat-o 
la dimensiunile şi cu implicaţiile cunoscute. 
A fost, din acest punct de vedere, un indis-
cutabil pas înainte.

Numai că imensele blok-haus-uri, care, 
aparent, i-au apropiat de cer, în fapt i-a în-
depărtat de oameni. Noua generaţie de 
Robinsoni creaţi la comandă a pierdut con-
tactul organic cu natura - ajunsă, în cel mai 
bun caz, la nivelul unor fl ori sărăcăcioase 
cultivate pe balcon sau al unei pisici de casă 
exilate pe viaţă între patru pereţi de beton - 
şi semenii. Izolat fi ecare pe insula lui, ţăran-
orăşeanul a devenit cobaiul unei ideologii 
care a confundat viaţa cu utopia. Paradoxal 
sau nu, colectivismul acesta, care - în teorie 
- ar fi  trebuit să creeze comunitatea umană 
ideală, a dat naştere celui mai grav fenomen 
disturbator cunoscut vreodată de societatea 
românească - desocializarea. Totul fi ind al 
tuturor şi al nimănui, nimeni nu mai era res-
ponsabil de nimic. Rezultatul imediat a fost 
disoluţia valorilor morale autentifi cate de 
timp şi a tipului de cultură originar.       

Mai mult - şi cât se poate de nefericit - 
marea majoritate a acestor transplantaţi fără 
măsură dintr-un mediu social în altul a luat 
drept exponent al tipului de cultură urbană 
exhibiţiile îndoielnice produse de subcultura 
de mahala. 

În asemenea conjunctură nici oraşul tra-
diţional, ca gestionar cel puţin ipotetic al unor 
forme şi formule culturale culte, nu a putut 
reacţiona imediat şi selectiv faţă de această 
agresiune spirituală, el însuşi, în timp, înde-
părtându-se tot mai mult de substratul folclo-
ric de care aminteam anterior. Instituţiile sale 
specifi ce - societate dramatică sau muzicală, 
ligă sau fundaţie artistică, revistă de cultură 
etc. - ca forme de liberă asociere în baza unor 
proiecte ce presupun un anume grad de in-
strucţie clasică, se adresau, în principal, unei 
elite intelectuale greu controlabile doctrinar. 
Menţinerea lor ar fi  însemnat o formă de con-
trol din partea societăţii civile. Urmare, au 
fost desfi inţate şi interzise.   

Noile instituţii create după 1945, casele 
de cultură, născute din transmutarea şi am-
plifi carea lipsite de orice temei (tradiţie, ce-
rere, impact) a structurii şi funcţionalităţii 
căminelor culturale, nu au rezolvat nici pe 
departe nevoile respectivei categorii. Au al-
terat, în schimb, specifi cul culturii de tip ur-
ban, atât cât existase şi se manifestase acesta 
până atunci.

S-a produs astfel o modifi care a fenome-
nului de aculturaţie, în sensul că transferul 
de norme şi valori între sat şi oraş nu a mai 
fost direct şi durabil, în conformitate cu tra-
diţia, ci sporadic şi realizat prin intermedieri 
supuse exclusiv unor raţiuni ideologice. 

Fenomenul s-a amplifi că după `89, astfel 
încât - şi faptul îşi are dramatismul său - din 
producător de folclor, de norme etice şi para-
digme culturale satul a devenit importator de 
subproduse culturale, ‘’creaţii’’ ad-hoc, lipsite 
de autenticitate, promovate de violatori ai bu-
nului simţ. S-au făcut compromisuri uriaşe în 
favoarea unor gusturi îndoielnice: construcţii 
greoaie, disarmonice în plan arhitectural, de-

coraţiuni exterioare inestetice (marmură!), 
predominanţa fi erului forjat şi a tablei la îm-
prejmuiri şi anexe - în defavoarea lemnului şi 
a pietrei, renunţarea la orice cenzură valorică, 
achiziţionarea de ,,bunuri’’ muzicale cu înre-
gistrări ale unor formaţii ori solişti de maha-
la, primordialitatea, prin dispariţia cinemato-
grafului sătesc, a fi lmelor sexy, de violenţă, a 
celor care exaltă autoritatea forţei în dauna 
forţei autorităţii de drept etc.

O astfel de ,,ofertă culturală’’ pur comer-
cială, nocivă în integralitatea ei dacă nu este 
concurată prin instituţii publice specializate 
de o alternativă tradiţional morală - şi, din 
păcate, deocamdată acest fapt nu se întâmplă 
-, este amplifi cată de cei reîntorşi în sat după 
concedieri, restructurări, disponibilizări etc., 
‘’orăşenii-ţărani’’ devenind factori inocenţi dar 
reali de contaminare a spiritualităţii rurale. 
Evoluţia fenomenului este, deocamdată, im-
previzibilă şi ar merita un studiu separat). 

Pe cale de consecinţă, ca structură cultu-
rală oraşul în Gorj - atât vechiul Tg-Jiu până 
în prima jumătate a secolului trecut, cât şi 
noile centre urbane apărute în a doua jumă-
tate a aceluiaşi veac - rămâne un melange de 
spiritualitate rurală şi urbană manifestată în 
proporţii aproape egale. 

  În sfârşit, cel de al treilea element, cutu-
ma, le subsumează într-un fel pe celelalte 
două, în funcţie de aceasta putându-se vorbi 
de un anume profi l existenţial al ţăran/ oră-
şeanului din Gorj, deosebit de cel al orăşea-
nului de aiurea.

Luând aşadar cutuma ca semn originar, 
se poate spune că gorjeanul are o viziune in-
tegratoare asupra lumii sale, în vreme ce tră-
itorul în alte părţi una mai mult secvenţială.  
Unul trăieşte în cotidian, celălalt îşi are cele 
mai puternice rădăcini în trecut. Cel de pes-
te fruntariile comunităţii sale este analitic, 
gorjeanul sintetic, comparând în permanen-
ţă elementele, implicându-se fi zic şi moral în 
tot ceea ce face. Pentru el, bunul de civiliza-
ţie pentru a fi  în totalitate acceptat trebuie să 
devină bun cultural. 

 Dacă cel de dincolo îşi crează stări exis-
tenţiale, gorjeanul le trăieşte în permanenţă. 
Unul este captiv în spaţii înguste, strâmte, 
spiritul celuilalt pluteşte liber într-un univers 
nemărginit. Primul este interesat de răspun-
suri, al doilea de întrebări. Mobilitatea spiri-
tuală a unuia este generată de capacitatea 
nativă de creaţie, a celuilalt de înlocuirea ra-
pidă a unei forme împrumutate cu alta.

Gorjeanul nu acceptă nimic fără discer-
nământ, celălalt preia, deseori, forme fără 
fond. Şi aceasta pentru că unul trăieşte dintr-
un început în tradiţie, în datină, respectând 
obiceiul ca pe un ritual esenţial al existenţei 
diurne, în vreme ce al doilea transformă ri-
tualul în ludic, în spectacol vremelnic.

Ţăran - orăşeanul din Gorj e dac, orăşea-
nul de-aiurea latin, bizantin mai apoi. 
Concepţiile, mentalitatea, educaţia  şi psihicul 
primului rămân de sorginte traco-getă, ale 
celuilalt  sunt împrumuturi roman-apusene.

Cum se împacă toate acestea cu militan-
tismul activ, cu apetenţa pentru descoperirea 
de noi pete albe care presupune veşnică în-
noire? Simplu: modernitatea nu este altceva 
decât o altă denumire a tradiţiei. Exemplul 
cel mai potrivit îl reprezintă însuşi Brâncuşi. 
Ca orice gorjean, el vine din zona cutumelor 
neamului său şi a fost educat în virtutea 
acestui model de cultură de tip arhaic, de 
sorginte mitologică, folclorică. Din această 
pricină, în viaţa de toate zilele se comportă 
ca un ţăran arhaic, dacă prin aceasta înţele-
gem o structură umană originară, neconta-
minată. Ca artist, desigur, este receptat ca 
fi ind un spirit modern, numai că această 
modernitate nu vine din neacceptare sau din 
revoltă împotriva arhaicului, ci din dreapta 
cunoaştere şi din asumarea până la contopi-
re a acestuia. Îndrăznim a spune că această 
dreaptă cunoaştere a valorilor dintâi ale lu-
mii, realizată de ţăranul gorjean prin suma 
credinţelor sale numite Brâncuşi, ar trebui să 
fi e obiectul de studiu al unei noi ştiinţe - 
brâncuşiodoxia.

Ion CEPOI
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(urmare din pagina 2) Culegerea aceasta 
cu caracter restitutiv este, desigur, şi un act 
de cinstire adusă Târgu-Jiului nostru drag 
cu prilejul atestării sale sexaseculare, mani-
festări de amploare între care şi scrierea 
unor cărţi cu caracter memorialistic, pe care 
domnul dr. ing. FLORIN CÂRCIUMARU, 
primarul municipiului Târgu-Jiu, le-a iniţiat 

încă din 2005 şi cărora le dă, iată, în 2006, 
binemeritata ofrandă omagială.

Un merit deosebit al scrierii acestei cărţi 
minunate revine şi celor doi coordonatori – 
Titu Pânişoară şi Ion Şoldea – care cu pasiu-
ne şi perseverenţă demne de toată lauda au 
reuşit să asigure o structură a lucrării cum nu 
se putea mai potrivită şi să atragă la scrierea 

„amintirilor” oameni cu multă experienţă, 
cunoscători ai Târgu-Jiului de odinioară şi 
totodată şi iscusiţi povestitori şi condeieri.

Cartea are trei părţi denumite frumos: 
Partea I – „Din amintirile celor care au 
fost…”; partea a II-a – „…şi ale contempo-
ranilor”; partea a III-a – „Case şi cărţi poş-
tale ilustrate din Târgu-Jiu de altădată”. În 
realizarea celei de-a treia părţi, contribuţia 
hotărâtoare o are domnul dr. Sorin 
Popescu, fi ul regretatului şi ilustru medic 

Aurelian Popescu, care are rădăcinile bine 
înfi pte în Târgu-Jiu, dumnealui punând la 
dispoziţia coordonatorilor, din colecţia per-
sonală, întregul material iconografi c.

Fie ca „Amintirile oraşului” să trezească 
în rândul concitadinilor şi, în special, în 
generaţiile tinere, sentimentul mândriei 
pandure faţă de tradiţiilor statornice şi mi-
rabilele locuri binecuvântate de Dumnezeu 
în acest colţ curat de daco-românitate!

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

 C ĂRŢI TIPĂRITE ÎN COLEC ŢIA „MUNICIPIUL TÂRGU-JIU”

„Amintirile oraşului...”

Mulţi dintre cei care vor avea curiozita-
tea sau interesul să deschidă această lucrare, 
vor spune, probabil: – O nouă istorie a ora-
şului? Nu sunt deja destule câte s-au scris 
până acum? Ce mai poate aduce nou încă 
una? Şi noi am gândit în acelaşi sens şi am 
hotărât în urmă cu circa doi ani să scriem 
o altfel de istorie a acestui oraş.

Am crezut sincer şi credem şi acum că 
a fost necesar să se scrie despre instituţii, 
personalităţi, lăcaşuri de cultură şi de cult, 
despre economia municipiului şi despre 
toate câte s-au scris în anii anteriori. Dar 
oare numai acestea sunt interesante ?

Noi am crezut că la fel de important este 
să ne concentrăm atenţia asupra oamenilor 
acestui oraş. Nu numai asupra personalită-
ţilor dintr-un domeniu sau altul, ci asupra 
tuturor care au trăit în acest oraş după anul 
1900, celebri sau doar cunoscuţi de un cerc 
restrâns, fi ecare reprezentând o părticică 
din istoria oraşului. Şi atunci ne-am gândit 
să-i ordonăm şi să-i grupăm în funcţie de 
locaţia lor, pe străzi şi apoi pe familii şi case 
de locuit, pe parcursul a două-trei generaţii. 
În cadrul fi ecărei locuinţe am încercat mai 
întâi să stabilim provenienţa terenului, anul 
construirii ei şi câteva detalii despre ele-
mentele arhitectonice şi compunerea casei, 
succesiunea în timp a proprietarilor şi lo-
catarilor acestor imobile şi în cele din urmă, 
succint, câteva date despre fi ecare persoană 
care s-a născut sau care a trăit aici, între 
anii 1900-1950, dar şi după această dată.

În majoritatea cazurilor am purtat dis-
cuţii cu cei care au locuit aici, constructori 
ai imobilelor sau urmaşi ai acestora şi am 
transcris ceea ce dânşii ne-au relatat. De 
fapt, această lucrare are tot atâţia autori, 
câte case am putut cuprinde, fi ecare dintre 

cei consultaţi fi indu-ne de un real folos.
Ne-am cerut permisiunea de a folosi fo-

tografi ile de familie pe care ni le-au pus la 
dispoziţie şi o spunem cu sinceritate că 
unele sunt cu adevărat interesante şi că prin 
ele am putut readuce şi recrea atmosfera 
unor timpuri demult trecute. Aşa, fi ecare 
dintre cei interesaţi vor putea cunoaşte pe 
toţi cei care, timp de mai multe decenii au 
constituit populaţia acestui oraş. Citind 

aceste rânduri, unii vor zâm-
bi cu scepticism, iar alţii vor 
spune direct că un astfel de 
proiect este imposibil de rea-
lizat. Noi credem că se poate, 
chiar dacă lucrarea se va în-
tinde pe mai multe pagini şi 
pe parcursul mai multor ani.

În această primă parte a 
lucrării, am ales strada Tudor 
Vladimirescu cu casele şi oa-
menii săi. Sigur, am fost su-
biectivi atunci când i-am acor-
dat prioritate, fie şi numai 
pentru că timp de peste 30 de 
ani, am parcurs-o aproape zil-
nic, fi e spre locul de muncă, 
fi e pentru o plimbare sau pen-
tru o altă trebuinţă. Pe mulţi 
dintre cei prezentaţi aici i-am 
cunoscut personal, iar pe cei-
lalţi ni i-au prezentat urmaşii 
lor, rudele sau vecinii. În efor-
turile noastre am avut spriji-
nul unor colaboratori entuzi-
aşti care au locuit pe această 
stradă sau în apropierea ei. Pe 
câţiva dintre dânşii îi amintim 
aici şi totodată le aducem mul-
ţumiri pentru eforturile dân-

şilor şi pentru că ne-au acordat încredere şi 
bunăvoinţă.

Doamna inginer Ileana Andriescu, 
doamna profesoară Ecaterina Sbenghe, 
doamna Maria Homescu, magistratul Alioşa 
Cărbunaru, domnul profesor Mihail 
Mărtoiu, domnul inginer Dorin Popescu, 
domnul Ion Mergea sunt doar câţiva dintre 
cei care au crezut în utilitatea a ceea ce fa-
cem şi ne-au sprijinit. Le mulţumim!

Pentru multe dintre casele care, dintr-
un motiv sau altul, nu mai există, am bene-
fi ciat de ajutorul unor entuziaşti care lu-
crează în cadrul administraţiei locale. 
Dânşii ne-au pus la dispoziţie actele întoc-
mite cu ocazia demolării imobilelor, foto-
grafi ile realizate atunci şi actele depuse în 
ultimii ani pentru obţinerea de despăgubiri 
în temeiul legilor reparatorii de după anul 
1989.

Enumerarea nu poate începe decât cu 
Primarul oraşului, Domnul Inginer Florin 
Cârciumaru, un sprijinitor pasionat al ori-
căror eforturi de acest fel. Îi adresăm mul-
ţumiri pentru tot ceea ce a făcut şi va face 
în continuare în fruntea obştii, în acest do-
meniu.

Îi vom aminti apoi, pe domnul director 
Alexandru Zaharia, pe domnul Aurel 
Drumen şi pe consilierul juridic  Adrian 
Şcheau.

Deşi numărul lucrărilor care au avut ca 
subiect istoria locală este încă destul de re-
dus, am putut consulta câteva dintre aces-
tea, făcând, de fi ecare dată, trimiterile ne-
cesare.

Cum am anunţat anterior, cercetarea 
noastră are ca punct de început anul 1900, 
iar în demersurile noastre ne-am referit 
aproape pentru fi ecare casă la situaţia cu-
noscută din monumentala şi neegalata încă 
lucrare a lui Alexandru Ştefulescu “Istoria 
Târgu Jiului”. Am folosit şi lucrarea memo-
rialistică a medicului şi omului de cultură 
care a fost dr. Constantin Lupescu, un cu-
noscător în detaliu al istoriei acestui oraş pe 
parcursul unui întreg secol. Am putut ex-
trage date interesante dintr-o lucrare mai 
veche intitulată “Calendarul Gorjului- 
1925” a editorului şi ziaristului Jean 
Bărbulescu. Ne-au fost de un real folos da-
tele şi informaţiile cuprinse într-o lucrare 
recentă a domnului inginer Titu Pânişoară 
intitulată „Municipiul Târgu Jiu”.

Anul acesta se împlinesc şase secole de 
atestare documentară a Târgu-Jiului, aşa 
cum aflăm din hrisovul lui Mircea cel 
Bătrân, dat la 23 noiembrie 1406 la Tismana, 
unde s-a întâlnit cu Sigismund, regele 
Ungariei.

În hrisovul prin care domnitorul a întă-
rit drepturile Mănăstirii Tismana, se con-
semnează şi cine a fost de faţă: “toţi egume-
nii mănăstireşti şi cu toţi boierii Domniei 
Mele. De asemenea şi jupan Bratu, să-i fi e 
hotarnic, pentru că a fost şi acest judeţ 
(conducător - n.a.) al Jiului”.

Împlinirea a 600 ani de atestare docu-
mentară a Târgu-Jiului reprezintă pentru 
locuitorii săi un eveniment de mare însem-
nătate. Spre a-l marca aşa cum se cuvine 
Primăria Municipiului a iniţiat un complex 
de acţiuni şi manifestări, care se desfăşoară 
pe tot parcursul anului 2006.

Între măsurile gândite de primarul mu-
nicipiului Târgu-Jiu dr. ing. Florin 
Cârciumaru şi de un grup de oameni de 
cultură, aprobate de Consiliul Local, se afl ă 
şi cea referitoare la editarea unei lucrări do-
cumentare, care să marcheze evenimentul.

Aşa a apărut ideea scrierii cărţii “Târgu-Jiu 
– 600. Repere de ieri şi de azi”. Cartea se vrea 

o imagine-document a evoluţiei ori doar a 
dezvoltării într-o anumită etapă a vieţii ad-
ministrative, politice, economice, comerciale, 
bancare, şcolare, medicale, juridice, culturale, 
turistice şi sportive din reşedinţa Gorjului (în 
general).

Pentru elaborarea acestei lucrări, grupul 
de coordonare format din: Victor Buneci, 
Titu Pânişoară, Al. Doru Şerban şi Ion 
Şoldea a atras colaborarea unor specialişti 
recunoscuţi din domeniile tratate: Titu 
Pânişoară (administraţie), Gh. Gorun, 
Carmen Cosmulescu, Cristian Ciobanu şi 
Gh. Nichifor (politică), Emil Huidu (eco-
nomie), Victor Troacă (comerţ), Gelu Birău 
(bănci-finanţe), Zenovie Cârlugea, N. 
Brânzan (învăţământ), Moise Bojincă, Ion 
Cepoi, Al. Doru Şerban, Doina Chesnoiu, 
Mihaela Popescu, Lucia Crăciun, Marin 
Colţan, Lory Buliga (cultură), C. Şişiroi 
(medicină), Ion Duguleanu (justiţie), 
George Niculescu, Gheorghe Gămăneci şi 
Dorin Brozbă (turism).

Priceperea şi pasiunea împlinirii misiu-
nii prin tratarea capitolelor este o dovadă a 
valorii ştiinţifi ce şi documentare a fi ecărei 
părţi, concurând astfel la asigurarea valorii 
întregului.

Aceia care peste ani vor 
dori să cunoască file din tră-
irea complexă a Târgu-Jiului  
vor găsi în această carte da-
tele necesare şi cu siguranţă 
respectând eforturile înain-
taşilor vor gândi la aprecie-
rea - parafrazată: “carte-do-
cument, cinste cui te-a 
scris!”.

De asemenea autorii îşi 
exprimă convingerea că 
această carte va îmbogăţi bi-
bliotecile cititorilor şi le va 
produce încă o bucurie şi 
surpriză plăcută la aniversa-
rea a şase veacuri de atestare 
documentară a existenţei 
Târgului de Flori, Târgului de 
Frăsinet, Târgului de lângă 
Apă, Târgului de pe Jii.

Coordonatorii lucrării 
mulţumesc tuturor autorilor, 
dar şi autorităţilor locale, 
conştienţi că fără de eforturi-
le lor fi nanciare am fi  fost mai 
săraci cu o carte esenţială.

Al. Doru ŞERBAN

„Târgu-Jiu – 600 * Repere de ieri şi de azi” 

„Târgu-Jiu * Case. Oameni. Destine”
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Cunoscutul om de cultură, 
prof. jurist Alexandru Doru 
Şerban, se prezintă în faţa cititori-
lor cu cea de a 39 – a sa carte, inti-
tulată „Preajba – vatră de istorie şi 
tradiţii”, un adevărat omagiu pe 
care autorul îl aduce locuitorilor 
din această localitate – atestată do-
cumentar la 14 septembrie 1540, o 
expresie a respectului faţă de con-
sătenii săi, în mijlocul cărora a co-
pilărit şi s-a format pentru viaţă.

Menţionăm că Alexandru 
Doru Şerban a mai scris o lucrare 
de mai mică întindere, apărută în 
anul 1998, cu acelaşi titlu.

Autorul şi-a structurat lucra-
rea în şapte capitole (cu mai mul-
te subcapitole fiecare):Cap. I. 
Istoria şi Geografi a satului; Cap. 
II. Instituţiile satului şi unităţi în 
slujba oamenilor; Cap. III.A. 
Utilităţi în Preajba; Cap. III. B. Au 
activat în localitate (în care este 
vorba de instituţiile care au activat 
pe teritoriul localităţii şi anume: 
Şcolile de pilotaj din Preajba, sta-
ţiuni de cercetare şi producţie 
agricolă şi S.C. Avicola S.A. sau 
„uzina vie” Preajba); Cap. IV. 
Populaţia; Cap. V. Cultura şi etno-
grafi a locului; Cap. VI. – Anexe 
(descântecele, creaţii folclorice, 
strigături, legende, credinţe).

Un capitol deosebit care a sus-
citat un volum mare de muncă este 
capitolul despre populaţie, în care 
sunt prezentate: familii vechi, cata-
grafi a gospodăriilor în perioada de 
sfârşit a secolului al XIX-lea şi în-
ceputul secolului al XX-lea, eroii 
satului (cu arborele genealogic al 
familiilor mari ori importante din 
localitate), activitatea politică, oa-
meni care au fost, oameni care sunt, 
ocupaţia locuitorilor (creşterea ani-
malelor, agricultura, pomicultura şi 
viticultura, albinăritul, prelucrarea 
lânii, ţesutul, tehnica populară).

Cartea a apărut în preajma 
“Sărbătorii narciselor”, acţiune al 
cărei iniţiator este tot domnul 
Alexandru Şerban şi care este acum 
organizată anual de Primăria 
Targu-Jiu, începând cu 1998. La 
sărbătoarea din 7 mai a.c. a fost 
prezent domnul dr. ing. Florin 
Cârciumaru, care a sprijinit împre-
ună cu Consiliul Local şi tipărirea 
acestei cărţi. Cartea despre care 
este vorba în rândurile de faţă este 
o lucrare scrisă frumos, foarte bine 
documentată, reuşit tehnoredacta-
tă şi cu o bogată iconografi e.

Aşa cum subliniază autorul în 
„Argumentul” său, „De acum 
Preajba se înscrie în rândul locali-
tăţilor gorjene cu buletin, un act de 
identitate locală într-un complex 
istoric, sociologic şi etnografi c, care 
să rămână peste timp un document 
încheiat şi completat vremelnic în 
mai 2006, data apariţiei cărţii.

Peste ani, când istoria o va im-
pune ori altcineva va avea plăcerea 
muncii documentare această carte 
va putea fi  continuată. Ea va rămâ-
ne sperăm, o „cărămidă” în „con-
strucţia” intelectuală a târgului.

Felicităm pe domnul Al. Doru 
Şerban, pentru această reuşită a 
genului, îi mulţumim,îi dorim noi 
succese în demersurile sale şi mul-
tă sănătate.      Titu PÂNIŞOARĂ

În luna ianuarie 2005, la o în-
tâlnire cu primarul municipiului 
Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, 
acesta a iniţiat realizarea unei cărţi 
care să fie lansată cu prilejul 
„Zilelor Municipiului Târgu-Jiu”-
ediţia a-V-a 2005, 1-5 iunie, în or-
ganizarea Consiliului Local şi a 
Primăriei. Iniţiativa primarului 
Florin Cârciumaru a fost îmbrăţi-
şată de un grup de oameni de cul-
tură şi s-a trecut la treabă. 

Colectivul, având în concepţie 
o strategie bine pusă la punct, s-a 
ocupat efectiv de plămădirea aces-
tei cărţi, începând de la stabilirea 
tematicii şi până la structurarea 
efectivă a cărţii. Din consultările 
reciproce s-a stabilit ca titlul cărţii 
să fi e „Şcoala târgujiană -biografi e 
şi destin”. 

Chiar de la începutul acestei in-
cursiuni într-o temă pe cît de gene-
roasă pe atât de bogată, cum este 
învăţământul la nivelul acestei aşe-
zări, s-a avut în vedere ca în carte 
să-şi afl e locul fi ecare instituţie şco-
lară de pe raza municipiului, înce-
pând de la învăţământul preşcolar, 
până la cel universitar. În acest sens, 
cartea cuprinde, pe lângă o prefaţă 
edifi catoare şi substanţială, semna-
tă de prof. dr. Zenovie Cârlugea, şi 
următoarele capitole reprezentative: 
Cap. I –Învăţământul preşcolar; 
Cap. II-Învăţământul primar şi 
gimnazial; Cap. III-Învăţământul 
liceal; Cap. IV-Învăţământul post-
liceal; Cap. V-Învăţământul uni-
versitar. De asemenea, având în ve-
dere că în municipiul Târgu-Jiu, 
de-a lungul timpului, au fi inţat in-
stituţii şcolare care între timp şi-au 
încetat activitatea, am considerat 
potrivit să dedicăm un capitol apar-
te acestor instituţii, Cap. VI- Şcoli 
care au fost”. 

De-a lungul anilor, în instituţi-
ile şcolare din Târgu-Jiu, au func-
ţionat dascăli care, în majoritatea 
lor, au pus sufl et în instruirea şi 

educarea tinerelor generaţii, dintre 
aceştia un număr foarte important 
distingându-se în mod deosebit. 
Cei mai reprezentativi sunt pre-
zentaţi în Cap. VII, frumos intitu-
lat „Dascăli de seamă din trecut”. 

Cartea oferă cititorului posibi-
litatea să afl e ce s-a întâmplat în 
domeniul învăţământului, de la în-
fi inţarea primelor şcoli pe terito-
riul Târgu-Jiului şi până în zilele 
noastre. 

Aici, în lucrare, întâlnim nu-
mele tuturor dascălilor care au ac-
tivat în fi ecare unitate şcolară, ca 
un omagiu adus celor ce ne-au în-
văţat carte. 

Cartea este presărată pe tot 
parcursul ei cu tot felul de imagini, 
prezentând localurile ei în care 
funcţionează aceste instituţii de 
învăţământ, din activitatea speci-
fi că fi ecărei unităţi, precum şi por-
tretele autorilor care au elaborat 

articolele de la fi ecare 
capitol, cât şi ale dască-
lilor de seamă, care au 
trudit pe ogorul ştiin-
ţei, ale căror roade vor 
sta de-a pururi mărtu-
rie şi cu care urbea 
noastră se mândreşte. 

Cartea se individu-
alizează printr-o coper-
tă excelentă şi o grafi că 
pe măsură, grafi ca re-
găsindu-se la începutul 
fiecărui capitol, unde 
cititorul poate întâlni şi 
un motto sugerat în 
grafi că, amândouă fă-
când casă bună şi dând 
o oarecare preţiozitate 
conţinutului. 

Cartea este o lucra-
re vastă, numărând 
peste 600 de pagini for-
mat A4, şi reprezintă 
un instrument de sea-
mă în documentarea 
cercetătorilor în dome-

niu, dar şi pentru informarea cetă-
ţeanului de rând din urbea noas-
tră, dornic să ştie cum a evoluat 
învăţământul de-a lungul vremii, 
dar şi strădania dascălilor, a căror 
menire şi trudă pot fi  asemuite cu 
o adevărată viaţă de apostolat. 

Un rol important în apariţia ei 
l-a avut, în calitate de „primar” şi 
coordonator  de mare iubitor de 
cultură  pasionat cercetător şi neo-
bosit istoric  domnul Titu Pânişoară, 
sub a cărui baghetă colectivul mo-
destei orchestre a reuşit să transpu-
nă în viaţă această monumentală 
simfonie a învăţământului din dul-
cele nostru Târg. 

Tocmai de aceea pe copertă nu 
apare nici un autor, numărul lor 
fi ind foarte mare, motiv pentru 
care am găsit de cuviinţă să lăsăm 
această plăcere cititorului, să-i des-
copere atunci când va lectura 
această carte.             Ion ŞOLDEA

„Ghidul Cetăţeanului”, un îndreptar de 
înlăturare a timpilor morţi. La Editura 
Gorjeanul a apărut în luna mai a anului 
2005 Ghidul Cetăţeanului, o lucrare realizată 
de Emil Ijeac, destinată  publicului larg 
care doreşte să se informeze asupra unor 
aspecte de interes referitoare la municipiul 
Târgu-Jiu şi judeţul Gorj. În cele şase capi-
tole ale lucrării, desfăşurate pe 182 de pa-
gini în format A5, se regăsesc telefoanele 
unor servicii de urgenţă, ale instituţiilor 
publice, nomenclatura stradală a oraşului, 
informaţii utile cu privire la serviciile puse 
la dispoziţia cetăţenilor de către instituţii, 
societăţi comerciale, codurile poştale ale 
străzilor din Târgu-Jiu, traseele de circula-
ţie pentru transportul în comun,etc. Ghidul 
Cetăţeanului, aşa cum spune în Cuvântul 
înainte lectorul universitar dr. Ion Popescu 
Brădiceni, ar putea fi  socotit „un îndreptar 

de înlăturare a timpilor morţi din demer-
surile noastre cotidiene, un manual de lup-
tat contra pierderii timpului”.

 Tot anul trecut au fost lansate două 
cărţi cu tematică din domeniul cultural, 
apărute sub egida Primăriei Târgu-Jiu. În 
ordinea cronologică a apariţiei, „Glume la 
Masa Tăcerii”, autor Marian Dobreanu, este 
prima dintre cele două lucrări lansate la 
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”. 
Volumul este o antologie de epigrame cu 
tematică brâncuşiană, care au făcut obiec-
tul ediţiei 2004 a festivalului umoristic 
„Glume la Masa Tăcerii”, desfăşurat în ca-
drul Zilelor   Municipiului. Lucrarea cu-
prinde pe lângă epigramele prezentate în 
concurs de către concurenţii din ţară şi din 
Republica Moldova informaţii privitoare la 
operele care compun Ansamblul 
Monumental „Calea Eroilor”, realizat de 

Brâncuşi, precum şi imagini ale acestora. 
Informaţiile asupra Ansamblului sunt se-
lectate de Sorin Buliga, şeful Centrului de 
Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi”, iar 
fotografiile sunt realizate de Teodor 
Dădălău. Toate epigramele şi datele despre 
opere sunt traduse şi în limba engleză, de 
către domnişoara Cătălina Pănoiu, aspect 
care face din această lucrare un apreciat 
material informativ, prezentat într-o formă 
inedită, atât pentru turiştii români, cât şi 
pentru oaspeţii noştri din străinătate.

 Cea de a doua carte, intitulată „Simpo -
zionul naţional prof. univ. dr. muzicolog Petre 
Brâncuşi”, este o fericită fi nalizare a simpozi-
onului cu acelaşi nume, ediţia a III-a, desfă-
şurat în data de 5 iunie 2005, în cadrul Zilelor 
Municipiului. Autorii acestei lucrări, Titu 
Pânişoară şi Ion Şoldea, pe lângă transcrierea 
evocărilor prezentate în cadrul simpozionu-

lui, au acordat capitole speciale pentru amin-
tirile unor personalităţi legate de cel care a 
fost un muzicolog de excepţie, Petre Brâncuşi, 
precum şi pentru readucerea în memorie a 
unor articole semnate de Petre Brâncuşi în 
presa de specialitate a anilor 1959-1960. 
Graţie înregistrărilor puse la dispoziţie de fi ul 
lui Petre Brâncuşi, dirijorul Cristian Brâncuşi, 
în carte sunt prezentate şi câteva dintre emi-
siunile dedicate muzicii româneşti, transmi-
se în anul1972, într-un ciclu realizat tot de 
cel căruia îi este dedicat acest volum.

Cartea se adresează unui public larg, 
putând constitui un util îndrumar pentru 
dascălii şi elevii care descoperă împreună 
tainele muzicii, cât şi o lectură plăcută şi 
instructivă pentru orice cititor.

Toate cele trei lucrări au văzut lumina ti-
parului la SC PROD COM SRL Târgu-Jiu.

Constantin CREŢAN

Tot în acelaşi scop am folosit şi informa-
ţiile culese din lucrările consacrate şcolilor 
gorjene şi dascălilor lor de către domnii 
profesori: Cornel Cârstoiu, Cornel 
Alexandrescu, Gheorghe Gorun, Petre 
Rădulea, Gheorghe Nichifor şi Constantin 
Andriţa. Tuturor le aducem mulţumirile 
noastre.

În încercarea de a realiza o atmosferă de 
epocă, pe lângă fotografi ile oferite de către 
locatarii caselor analizate ne-am putut bu-

cura de posibilitatea de a folosi un set de 
fotografi i puse la dispoziţia noastră de către 
domnul arhitect Iulian Cămui. Sperăm să 
avem sprijinul dânsului şi pentru lucrările 
noastre viitoare, consacrate străzilor 
Victoria şi Unirii, ale căror case au fost, în 
mai mare măsură, demolate.

De asemenea, ţinem să mulţumim tutu-
ror celor care ne-au primit în casele dânşilor 
şi ne-au făcut cunoscute familiile şi pe înain-
taşii lor, fi ecare capitol al acestei lucrări, ba-

zându-se şi pe informaţiile culese de la aces-
te surse. În unele cazuri, puţine la număr, am 
fost refuzaţi şi chiar dacă aceasta ne-a lăsat 
un gust amar, căci nu ne-am aşteptat la un 
asemenea tratament, le mulţumim şi 
dânşilor,căci refuzul lor ne-a mobilizat pen-
tru a căuta şi alte surse de documentare.

Să spunem că suntem convinşi de faptul 
că s-au putut strecura şi erori în documen-
tare, acolo unde au lipsit actele ofi ciale şi 
ne-am bazat doar pe amintirile noastre sau 

ale altora. Dacă veţi întâlni aceste erori vă 
rugăm să le trataţi cu bunăvoinţă şi  înţele-
gere, căci nu au altă explicaţie decât o do-
cumentare incompletă.

În speranţa că prin cele adunate şi apoi 
scrise de noi, vă vom stârni un oarecare in-
teres, cu unica dorinţă de a face mai cunos-
cut oraşul nostru şi pe locuitorii săi, de 
atunci şi de acum, vă dorim sănătate şi lec-
tură plăcută.

Jurist Ion DUGULEANU

O lucrare monografică de excepţie

„Preajba – vatră

de istorie şi tradiţii”

„Şcoala târgujiană-biografie şi destin”
Moto: Nici un morman de cărţi nu înlocuieşte un dascăl bun.

 C ĂRŢI TIPĂRITE ÎN COLEC ŢIA „MUNICIPIUL TÂRGU-JIU”
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Cea mai veche statuie din Târgu-Jiu da-
tează din anul 1898 - aceasta este statuia lui 
Tudor Vladimirescu. Ea a fost realizată ca 
urmare a iniţiativei unui grup de studenţi 
gorjeni şi este opera sculptorului Constantin 
Bălăcescu, şi el tot gorjean. Mai puţină lume 
ştie însă când a apărut şi cui aparţine ideea 
ridicării unei statui care să cinstească me-
moria legendarului conducător al Revoluţiei 
de la 1821. 

În urmă cu o lună de zile, vizitând ex-
poziţia „Gorjul şi Arhivele lui”, organizată 
la Muzeul judeţean „Alexandru Ştefulescu”, 
între numeroasele şi importantele docu-
mente expuse, am putut vedea o copie după 
scrisoarea lui Francisc Milescu adresată, la 
6 martie 1877, primarului şi consilierilor 
urbei Târgu-Jiu, în care acesta exprimă, în 
mod convingător şi elegant, propunerea cu 
privire la ridicarea în Târgu-Jiu, a unei sta-
tui pentru „a eterniza memoria Domnito-
rului Tudor Vladimirescu”, menţionând, 
totodată şi măsurile şi demersurile pe care 
le-a întreprins în această privinţă. Francisc 
Milescu, renumit om de cultură, proprietar 
al teatrului care-i purta numele începând 
din anul 1875, a fost, în perioada 1874-1877, 
primar şi consilier al urbei Târgu-Jiu.

Apreciem potrivit ca scrisoarea sa s-o 
redăm în continuare, atât pentru importan-
ţa, cât şi pentru frumuseţea redactării ei.

Scrisoarea lui Francisc Milescu, adresa-
tă la data de 6 martie 1877, primarului şi 
consilierilor urbei Târgu-Jiu:

„Fiecare naţiune este chemată a eterniza 
memoria bărbaţilor iluştri ai săi aceasta ca 
exemplu pentru generaţiunile noi. Historia 
şi victoriile străbune se pot cetti şi afl a la alte 
naţiuni prin statui , monumente, instituţii de 
bine facere. Sunt şi altele cu care au fost do-
tate din timp în timp; - şi Naţiunea Română 
între altele au avut Eroi şi Oameni de inimă 
şi curaj, care au luptat şi au primit moartea 
de Martiri pentru independenţa patriei lor.

- În circumstanţe critice, memoria lor, 
faptele şi virtuţile lor, au fost o puternică în-
curajare în epocile mai apropiate întru scă-
parea Ţării şi întărirea ei, având de rezultat 
că astăzi România să aibă un roll destul de 
important în concertul european. 

- Curajul şi Eroismul unui „Mihai 
Bravul” învingătorul de la Călugăreni au 
servit de exemplu lui Tudor Vladimirescu cel 
care a salvat ţara de jugul şi împilările dom-
nitorilor fanarioţi. Grigore Ghica Vodă al 
Moldovei a sigilat cu viaţa sa protestul con-
tra hrăpirii Bucovinei, coroana Moldovei. 
Sunt destul de puternice aceste consideraţi-
uni spre a servi ca stimulent, mai cu seamă 
Gorjului, a da un semn de viaţă întru a eter-
niza memoria Domni torului Tudor 
Vladimirescu, născut în comuna Vladimir, 
plasa Gilortului, acest judeţ. Pe când aveam 

onoarea de a fi  în capul acestei comune ca 
primar, mi-am propus iniţiativa pentru înfi -
inţarea satatuei lui Tudor Vladimirescu şi 
aşezarea ei în faţa Bisericei Cathedrale, pro-
miţând a contribui şi de la însumi material-
mente, cu o sumă oarecare. Consultându-mă 
în Bucureşti cu persoane de artă, sculptorul 
Dl. Storch, a schiţat statuea prin alăturatul 
desemn.

- Proporţiunile fi gurei vor fi  în marmoră 
albă de Carara, una dată şi jumătate mări-
me naturală, piedestalul de granit, iar costul 
statuei s-a pretins lei noui 1600.

- În cât priveşte exactitatea fi gurei, ea 
neputând fi  exprimată prin desemnul care e 
numai ideia - la fi ecare statului în piatră ar-
tistul respectiv va fi  condus prin consultaţi-
unea Artistului în Pictură domnul Th eodor 
Aman, portretul litografi at în oppul D-lui 
C.D. Aricescu întitulat Historia Revoluţiunii 
Române de la 1821.

Domnule primar, dacă şi dumneavoas-
tră, împreună cu domnii Consilieri sunteţi 
animaţi de aceeaşi dorinţă, pe care subsem-
natul deja am manifestat-o, rămâne ă luaţi 
dispoziţiuni:

1. Alegerea unui Comitet de 5 sau 7 per-
soane, care, consultând şi intrând în relaţi-
uni cu oamenii de artă, să aprobe un plan 
defi nitiv al statuei.

2. Litografi erea cum ar fi , într-un număr 
cel puţin de 2000 exemplare, conţinător un 
apel la sentimentele patriotice ale românilor 
şi listă de subscripţie.

3. Punerea Comitetului prin preşedinţele 
său în comunicare cu toate Primăriile din 
Ţară şi alte persoane infl uente, pentru adu-
narea colectelor.

4. Contractarea şi dirijarea acestei afaceri 
până la realizare, inclusiv măsurile ce trebu-
iesc luate întru aranjarea respectivei pieţe.

5. Numirea unui casier însărcinat cu 
adunarea colectelor şi plasarea banilor după 
cum se va aprecia până la termenul răspun-
derii lor către Artist.

Relativ la preţul pretins de Dl. Storch ar-
tist sculptor din Bucureşti, alt neputând fi  ul-
timul cuvânt, deoarece se pot consulta şi ar-
tişti din străinătate, rămâne la măsurile ce va 
crede a lua Comitetul instituit sub denumirea 
„Comitetul constituit pentru construirea 
Statuei lui Tudor Vladimirescu şi aşezarea ei 
în Târgu-Jiu, piaţa Bisericei Cathedrale”.

Terminând, rămâne la înţelepciunea dum-
neavoastră D-le Primar şi D-lor Consilieri de 
a se completa măsurile ce veţi crede necesarii 
a lua, ca cu o oră mai înainte, Gorjul să pro-
beze prin iniţiativa ce va lua, că-şi arată re-
cunoştinţa către liberatorul României de sub 
jugul  domnitorilor din fanar.

Sunt al Domniilor Voastre
Consilierul comunei urbane Târgu-Jiu
s.s. Fr. Milescu”

Pe acelaşi panou cu scrisoarea lui 
Francisc Milescu se afl a un alt document 
important cu privire la statuia ce urma să 
se realizeze şi anume copie după scrisoarea 
„Comitetului de iniţiativă pentru ridicarea 
unui monument naţional lui Tudor 
Vladimirescu în Târgu-Jiu” pe care o prezen-
tăm parţial, după cum urmează:

„Comitetul de iniţiativă
Primită la Primăria urbei Jiu, nr. 1492, 

pentru ridicarea unui monument naţional lui 
Tudor Vladimirescu în Târgu-Jiu

2 aprilie 1895
Domnule Primar,
Unul dintre martirii libertăţii, din eroii 

neamului românesc, vestitul gorjean Tudor 
Vladimirescu, care cu o mână de Români 
hotărâţi, în momente de grea restrişte pentru 
ţara nostră, s-a ridicat şi a salvat-o din ghia-
rele pierii, va avea în curând un monument 
care să-i eternizeze memoria în judeţul său 
natal şi în oraşul al cărui reprezentant sun-
teţi dumneavoastră.

Tinerimea  universitară română, re-
prezentată printr-un Comitet compus din 
fiii Gorjului şi anume: M. Poenaru, I,C. 
Bălă cescu, doctoranţi în medicină, 
Creţulescu Bucă, student în litere şi drept, 
Numa D. Frumuşianu, C. Poenaru, Alex. 
Pojogeanu, C.C. Bălăcescu, studenţi în 
drept şi D.C. Bălăcescu farmacist în 
Capitală, drept casier al Comitetului, fă-
când apel la talentul sculptorului român 
din Milano (Italia), C. Bălăcescu, român 
ce face multă onoare patriei sale, au con-
venit, printr-un contract ca acest sculptor 
să se oblige în schimbul sumei de lei cinci 
mii (5000), a lucra şi a aşeza pe locul 
convenit în oraşul Târgu-Jiu, monumentul 
în bronz şi marmoră al ilustrului nostru 

conjudeţean, Tudor Vladimirescu. Datoria 
ni se impune ca buni români şi ca buni 
patrioţi să venerăm sfânta memorie a 
acestui erou”.

Rezoluţia scrisă pe aceeaşi cerere: Comisia 
interimară prin încheierea nr. 249 din 1 
Noiembrie 1895 a dispus a se avea în ve-
dere la formarea bugetului anului viitor 
1895/96 spre a se aloca vedere la formarea 
bugetului anului viitor 1895/96 spre a se 
aloca fondul ce va găsi de cuviinţă. S-a 
prevăzut în buget creditul de 2000 lei.

Rezultă deci, aşa cum se poate uşor ob-
serva  din  scrisoarea Comitetului de iniţia-
tivă , că propunerea lui Francisc Milescu a 
fost transformată în realitate prin eforturile 
unui grup de entuziaşti studenţi gorjeni şi 
talentul artistic al lui Constantin Bălăcescu, 
renumit sculptor gorjean. Grupul sculptoru-
lui din bronz a fost terminat în anul 1898 şi 
amplasat în faţa Liceului Tudor Vladimirescu, 
unde se afl ă şi astăzi.

Solemnitatea inaugurării/ dezvelirii sta-
tuii a avut loc mai târziu, la jumătatea anu-
lui 1900, aşa cum afl ăm din cel de-al treilea 
document, expus lângă celelalte două, des-
pre care s-a făcut vorbire mai sus. Este vor-
ba de adresa Prefectului de Gorj, I. Seftoiu, 
trimisă primarului urbei Târgu-Jiu, în care 
îl roagă să se întâlnească în ziua de 14 iu-
nie 1900, în localul Prefecturii, unde îm-
preună cu ceilalţi membri să întocmească 
programul pentru solemnitatea inaugurării. 
Iată copia acestei adrese:

„Prefectura judeţului Gorj         nr. 3539
Anul 1900, luna iunie 11

Domnule Primar,
Conform Ordinului Domnului Ministru 

de Interne cu nr. 16399, în ziua de 29 iunie 
curent, se va face predarea şi inaugurarea 
statuii lui Tudor Vladimirescu.

Pentru acest scop am onoarea a vă 
ruga ca în ziua de 14 curent orele 4 după 
amiază să ne întrunim în localul Prefecturii, 
ca împreună cu ceilalţi domni membri să 
întocmim programul pentru solemnitatea 
inaugurării.

Primiţi domnule primar, rog, conside-
raţiunile mele.

Prefect, I. Seftoiu
Domniei Sale
Domnului Primar al Urbei Târgu-Jiu”

Din cele trei documente prezentate mai 
sus, reiese cu multă claritate preocuparea 
autorităţilor şi a unor personalităţi gorjene 
din a II-a jumătate a secolului XIX pentru 
cinstirea eroilor neamului, respectul faţă 
de iluştrii noştri înaintaşi, care n-au precu-
peţit nimic pentru libertate şi dreptate, 
pentru păstrarea fi inţei naţionale a poporu-
lui nostru.

      Documentar de Titu PÂNIŞOARĂ

Istoria Grupului Sculptural  „Tudor Vladimirescu”
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Adevăratele dimensiuni ale operei lui 
Alexandru Ştefulescu (1856-1910) sunt date 
de cercetările şi lucrările întreprinse de el pe 
tărâmul istoriei. Oricine se opreşte azi, fi e şi 
tangenţial, la trecutul Gorjului, nu poate face 
abstracţie de cele peste o suta de lucrări, stu-
dii şi articole pe care ni le-a lăsat. Rigoarea 
ştiinţifi că, erudiţia, ataşamentul faţă de me-
leagul natal, fac din Alexandru Ştefulescu cel 
mai de seamă istoric al Gorjului.

În ce ne priveşte, am pornit de la premi-
sa că personalitatea istoricului gorjean este 
dependentă nu numai de concepţia sa gene-
rală, ci şi de specifi cul local, ce reclamă un 
anume tip de atitudine. Mai exact, conţinutul 
tematicii scrierilor lui Ştefulescu vizează ale-
gerea subiectelor pornind de la imperativele 
momentului, exprimate în situaţia concretă 
a Gorjului în plan spiritual, dar şi în mega-
tendinţele din istoriografi a română.

Societatea românească parcurgea în anii 
de formare şi afirmare ai lui Alexandru 
Ştefulescu o epocă de restructurare şi regân-
dire a temeiurilor ei. După o suită de eveni-
mente, prea cunoscute ca să mai zăbovim asu-
pra lor, ce au potenţat încrederea românilor în 
şansele lor, sfârşitul veacului al XIX-lea aducea 
– sau mai degrabă scotea în evidenţă ceea ce 
deja exista – imaginea unei societăţi a contras-
telor, în care personajele din vechea generaţie 
nu sesizau sufi cient condiţiile istorice care au 
modificat viaţa şi angajamentele tinerilor. 
Îndeosebi noii intelectuali – cu deosebire isto-
ricii – erau în căutarea altor fundamente fi lo-
sofi ce şi culturale care să poată înlocui trecu-
tele tipare. Tânăra generaţie, unde-l putem 
situa şi pe Ştefulescu, la început romantică, 
apoi din ce în ce mai intransigentă şi critică 
năzuia, fi resc, spre propriul ei discurs şi dorea 
să-şi enunţe propriile adevăruri.

Alexandru Ştefulescu este marcat de 
această perioadă tranzitorie. Romantismul, 
care-şi punea pecetea pe opera sa parţial, 
marchează la români, pe de o parte o evolu-
ţie în tehnica cercetării istorice, printr-o uti-
lizare superioară a surselor documentare, iar 
pe de alta o mai strânsă îmbinare a ştiinţei 
istorice cu aspiraţiile politice şi naţionale ale 
vremii. În acelaşi timp, infl uenţa „Şcolii cri-
tice” nu-l lasă impasibil, prin fermentaţia ce 
a declanşat-o nu numai în istoriografi e, ci în 
toate copartimentele vieţii politice, sociale şi 
culturale. Istoricii ies după 1890 în arena pu-
blică sub forma „apostolatului”.

Nuanţând afi rmaţiile de mai sus, este util 
să precizăm că grupul celor trei (Triada), 
Nicolae Iorga, Ion Bogdan, Dim. Onciul (cel 
puţin primii doi în relaţii strânse cu Alexandru 
Ştefulescu) nu poate fi  perceput ca radical, 
despărţindu-se în totalitate de trecut, chiar 
dacă tipul lor de discurs este mult mai incisiv. 
Metoda de lucru a acestor savanţi, tematicile 
abordate, se bucură de adeziunea generaţiei 
de la cumpăna veacurilor, dar mai păstrează 
legături şi cu generaţia paşoptistă.

Există în istoriografi a noastră – specia-
liştii dezvoltă consecvent această problemă1 
- o continuitate fi rească. M. Kogălniceanu, 
N. Bălcescu, B. P. Haşdeu, I. Bogdan şi N. 
Iorga pot fi  asemuiţi cu nestematele de pe 
şiragul unui colier preţios. Perioada este do-
minată de o pluralitate de orientări şi con-
cepţii istorice care interacţionează nu prin 
simple succesiuni, ci printr-o coexistenţă di-
namică, în cursul căreia unele pierd din im-
portanţă (dar nu dispar, precum „romantis-
mul istoriografi c”), în timp ce altele se afi rmă 
tot mai mult, dominând spiritele la un mo-
ment dat. Cu alte cuvinte, în chip real, la 
cumpăna veacurilor, alături de interesul pen-

1  A se vedea fi e şi numai excelentele lucrări: 
Al. Zub, De la istoria critică la criticism (Istoriografi a 
română sub semnul modernităţii), Edit. 
Enciclopedică, Bucureşti, 2000; Lucian Năstasă, 
Generaţie şi schimbare în istoriografi a română, Edit 
Presa Universitară Clujeană, 1999; Lucian Boia, 
Evoluţia istoriografi ei române, Bucureşti, 1976. 

tru istorie, ca ştiinţă, constatăm şi un senti-
ment al istoriei. În acest cadru trebuie inte-
grat istoricul Alexandru Ştefulescu.

Dacă Nicolae Iorga a fost „copilul teribil” al 
perioadei, „întrucât prin temperamentul său era 
mai degrabă un spirit romantic decât unul meto-
dic”2, respectând proporţiile şi despre 
Alexandru Ştefulescu se poate spune că a fost, 
aici, în Gorj, un istoric ce nu s-a lăsat prins în 
totalitate de corsetul „Şcolii critice”. Poate că 
studiile sale de teologie şi fi lologie l-au apro-
piat mai mult decât era nevoie de fraza deschi-
să şi verbul săltăreţ, de fi gurile de stil şi de 
scrierile romantice. Credinţa noastră este că 
această atitudine reprezintă şi un avantaj, în-
trucât izvoarele istorice, pe care le-a avut în-
totdeauna în prim-plan, au prins viaţă şi au 
fost mai aproape de sufl etul cititorilor. Pe de 
altă parte, ca să fi m critici până la capăt, rigoa-
rea ştiinţifi că este uneori vizibil estompată. 

Cam acestea sunt dimensiunile şi tendin-
ţele ştiinţei istorice româneşti, la nivel naţi-
onal, la care se pliază şi istoriografi a locală. 
Dar, tot atât de corect este să avem în atenţie, 
când discutăm despre un istoric gorjean, toa-
te acele elemente care, într-o mai mică sau 
mai mare măsură, au avut implicaţii asupra 
cercetării sale istorice. În consecinţă, cărtu-
rarul trebuie văzut în strânsă legătură cu me-
diul în care a trăit, în care s-a realizat forma-
ţia sa intelectuală, maniera concretă în care 
şi-a desfăşurat munca ştiinţifi că, posibilită-
ţile de informare, legăturile cu alţi istorici, 
calităţile intelectuale etc. 

Fiu de preot, cu studii incomplete de 
teologie şi fi lologie, Alexandru Ştefulescu 
este indiscutabil un autodidact. Bun cunos-
cător de limbi străine, clasice şi moderne, 
dascăl de vocaţie, puternic angajat în miş-
carea de regenerare culturală, el îşi leagă 
numele de tot ce înseamnă iniţiativă spiri-
tuală pe aceste meleaguri: presă militantă, 
modernizarea învăţământului, crearea de 
societăţi culturale, asociaţii, biblioteci, aşe-
zăminte, bănci populare, înfiinţarea 
Muzeului Judeţean al Gorjului3.

Este evident că toţi cei care scriu istorie, 
iar Alexandru Ştefulescu nu face excepţie 
– nu au făcut-o în vid, punând între ei şi 
societate un zid despărţitor. Au fost, dim-
potrivă, oameni ai timpului lor, implicaţi 
adesea profund în frământările acestuia, 
alteori contemplând mai senin şi detaşat 
aceste frământări. Analizând scrierile isto-
ricului gorjean, vom constata că prin min-
tea şi inima sa au trecut întotdeauna curen-
ţii puternici ai vieţii. De aceea întâlnim la 
fi ecare lucrare, studiu sau articol, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, pecetea 
epocii, preferinţele sale culturale şi sociale. 
Să ne fie limpede, totuşi că Alexandru 
Ştefulescu nu a făcut niciodată din scrieri-
le sale operă de partizanat. Poate, tocmai 
de aceea, unii oameni politici ai timpului 
nu l-au agreat. 

Istoricul gorjean este un prolifi c publi-
cist, traducător, din cele mai diferite limbi, 
clasice sau moderne. Este preocupat de fo-
tografi a-document, arheologie, numismati-
că, genealogie, paleografi e, dar mai presus 
de toate a rămas în conştiinţa posterităţii 
prin lucrările de istorie publicate. Pre-
zentarea profi lului său ştiinţifi c, obligatoriu 
trebuie să ţină cont şi de soarta lucrărilor 
sale, căci indiscutabil o scriere istorică îşi 
arată roadele numai după ce a văzut lumina 
tiparului. Vrem să spunem că este impor-
tant cum a fost receptată opera sa, atât de 
specialişti cât şi de publicul mai puţin avi-
zat. Noi ne vom opri, mai mult, asupra celei 
dintâi categorii, căci istoricul a fost analizat 
şi  evaluat de Academia Română. 

2  Bogdan Murgescu, A fi  istoric în anul 2000, 
Edit. All, Bucureşti, 2000, p. 32.

3  Gh. Nichifor, Alexandru Ştefulescu – istoricul 
(I), în „Litua. Studii şi cercetări”, Târgu-Jiu, an X, 
2004, p. 133-135

Abordându-l din această perspectivă vom 
înţelege mai uşor poziţia şi rolul său în tra-
valiul ştiinţifi c de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

*
*     *

Activitatea ştiinţifi că a harnicului insti-
tutor, considerat „sufl etul mişcării istorice 
din Gorj”4, începută în penultimul deceniu 
al secolului al XIX-lea, avea să fi e remarca-
tă şi preţuită nu numai de forurile ierarhice 
pe linie de învăţământ ci şi de cele ştiinţifi -
ce de talie naţională.

Într-o vreme în care, la nivel de ţară, se 
iniţiase o amplă acţiune de descoperire şi 
conservare a vestigiilor istorice, când din ce 
în ce mai curajos, pe fondul orientării po-
zitiviste, cercetarea românească oferea cer-
curilor ştiinţifi ce şi publicului larg rezulta-
tele muncii sale, pasiunea de cercetător al 
meleagurilor natale a istoricului gorjean, 
concretizată în câteva cărţi de bună ţinută 
ştiinţifi că, va fi  răsplătită, printre altele, şi 
cu premii ale Academiei Române. După şti-
inţa noastră, Ştefulescu este primul repre-
zentant al Gorjului care se bucură de o aşa 
înaltă apreciere.

Comisia desemnată cu analiza lucrărilor 
a stabilit în şedinţa din 26 noiembrie 1904, 
lista publicaţilor ce urmau a fi  premiate în 
anul următor. Pentru cele patru premii 
(Năsturel, Herescu, Eliade, Rădulescu şi 
Adamachi) au fost înscrişi 39 de autori, cu 
48 titluri în 50 de volume. Între ei se afl au 
nume de prestigiu ale spiritualităţii româ-
neşti precum: Mihail Dragomirescu, Mihail 
Sadoveanu, Th. D. Speranţia, Haralamb 
Luca şi alţii.5 Premiul de 5000 lei, divizibil 
pentru mai mulţi autori, urma să se dea 
„unei cărţi scrise în limba română cu cuprins 
moral de orice natură, care se va judeca mai 
meritorie printre cele publicate de la 1 noiembrie 
1903 până la 3 octombrie 1904.”6 

Raportul prin care se făcea propunerea 
de premiere a fost susţinut în şedinţa din 4 
aprilie 1905 a Comisiei Academiei Române 
de către reputatul istoric şi arheolog 
Grigore Tocilescu. Între altele, materialul 
se referea la două din lucrările autorului 
gorjean. „Dl. Alexandru Ştefulescu, – susţinea 
acesta – vechi institutor în oraşul Târgu-Jiu şi 
fost revizor şcolar al judeţului Gorj, este poate 
unicul membru al corpului nostru didactic pri-
mar, care şi prin sârguincioasele şi neîntrerup-
tele sale studii şi ocupaţiuni şi prin dorul conti-
nuu de a se instrui , merită toată lauda, sprijinul 
şi încurajearea. Prima monografi e, „Mănăstirea 
Tismana”, 1896, consacrată uneia din cele mai 
vechi mănăstiri ale ţării noastre, conţine un 
preţios material epigrafi c şi arhivistic, reunit şi 
reprodus cu grijă. Ea ne procură o idee clară şi 
pe deplin sigură despre ce a fost odinioară 
Tismana, despre fondatorul ei, despre privilegi-
ile şi odoarele sale sacre. A doua carte „Gorjul 
istoric şi pitoresc”, 1904, ne înfăţişează pentru 
prima oară localităţile şi monumentele cele mai 
însemnate din acest judeţ, după mănăstirea 
Tismana şi după Târgu-Jiu, cărora autorul le-a 
închinat monografi i deosebite. Astfel, trec pe di-
naintea noastră cu toate amintirile istorice, epi-
grafi ce, legendare, monumentele din timpurile 
cele mai vechi şi până astăzi, cum şi frumuseţi-
le lor pitoreşti, localităţi ca Baia de Fier, 
Bălăceşti, Bengeşti, Crasna, Vădeni, Vladimir, 
Zorleşti, Schitul Logreşti-Birnici şi bisericile 
Magherilor din Bârzeiul de Gilort. Frumoase 
stampe fototipice reproducând biserici, schituri 
şi mănăstiri, case şi cule, picturi parietale, porţi 
de biserici, cruci şi diferite vederi, completează 

4  Oltenia. Studii, documente culegeri, seria a 
III-a, an III, nr. 2, 1999, Edit. Scorilo, Craiova, 
p. 128-129. 

5  Gh. Gârdu, Titu Rădoi, Alexandru Ştefulescu 
premiat al Academiei Române, în „Litua. Studii şi 
cercetări”, vol II, Târgu-Jiu, p. 387.

6  „Analele Academiei Române”, seria a II-a, 
tomul XXVII, 1904-1905, Bucureşti, 1905, p. 168

descrierile adeseori frumoase şi ajută mult la 
cunoaşterea celui mai interesant poate judeţ al 
Ţării Româneşti din punct de vedere istoric şi 
arheologic. Izvoarele documentare şi epigrafi ce 
pe lângă tradiţiunile şi legendele culese de autor, 
alcătuiesc şi aici temelia serioasă a cuprinsului 
cărţii şi ne fac a găsi o deosebită plăcere şi a 
simţi o particulară datorie ca să o recomand, 
împreună cu cealaltă monografi e, spre a fi  pre-
miată cel puţin cu o parte din premiul 
Academiei, la care ambele au fost prezentate.”7 

După expunerea tuturor recenziilor is-
toricul I. Bianu, a făcut un raport general 
asupra lucrărilor prezentate la concurs. În 
urma discuţiilor s-au propus pentru pre-
miul Ademachi, zece concurenţi: Alexandru 
Ştefulescu şi S. Păcăţianu, câte 800 lei, M. 
Sadoveanu şi N. Apostolescu, câte 500 lei, 
iar restul, fi ecare, câte 400 de lei.8 

Făcând o scurtă sinteză a fi ecărei lucrări, 
I. Bianu arată că „scrierile d-lui Alexandru 
Ştefulescu, «Mănăstirea Tismana» şi «Gorjul istoric 
şi pitoresc», au fost studiate de d-l Gr. G. Tocilescu, 
care găseşte amândouă aceste lucrări însemnate 
prin bogăţia izvoarelor istorice adunate şi prin în-
grijirea cu care sunt studiate”. Supus acordului 
adunării, raportul a fost aprobat cu unanimi-
tate de voturi, Ştefulescu fi ind singurul con-
curent care nu a obţinut voturi împotrivă.9

Hotărârea comisiei de premiere de pe 
lângă Academia Română a fost prezentată 
în şedinţa din 8 aprilie 1905, în lectura ace-
luiaşi Ion Bianu reputatul nostru slavist. 
Din cei 39 de autori, numai zece au fost 
premiaţi, iar Ştefulescu s-a afl at primul pe 
listă cu suma cea mai mare, 800 de lei. Cu 
acest prilej, Dimitrie Sturdza, secretarul ge-
neral al Academiei Române a remarcat: 
„Dintre cărţile pe care comisia le propune acum 
spre premiere, merită sprijin şi încurajarea 
Academiei Române numai lucrările d-lor 
Ştefulescu, căpitan Ionescu, Păcăţianu şi 
Sadoveanu. Ştefulescu este un muncitor harnic 
şi a dat la lumină mai multe volume de docu-
mente care fac onoarea autorului lor.”10

Premiul acordat de Academia Română 
încunună râvna şi strădania perseverentă a 
neobositului cercetător al izvoadelor şi za-
piselor, legendelor şi mărturiilor etnografi -
ce afl ate pe teritoriul Gorjului.

Pentru anul următor în şedinţa ordinară 
a Academiei Române din 3 noiembrie, vice-
preşedintele I. C. Negruzzi a prezentat lista 
cărţilor înscrise până la 31 octombrie, la 
concursul premiilor anuale. La premiul 
Adamachi de 5000 de lei (divizibil), a fost 
înscrisă printre cele 26 de lucrări şi cartea lui 
Alexandru Ştefulescu „Istoria Târgu-Jiului”. 
Toate lucrările au fost trimise secţiunilor li-
terară şi istorică spre a fi  analizate11.

În şedinţa din 24 noiembrie 1906 a Secţiei 
istorice, lucrările au fost distribuite membri-
lor acesteia pentru recenzare, cartea lui 
Ştefulescu revenind exigentului istoric I. 
Bogdan, reprezentant al „Şcolii critice”. Să 
precizăm, încă odată, că istoricul gorjean nu 
era deloc străin de preocupările acesteia, scri-
erile sale dovedind aplecare către abordarea 
critică a istoriei locale. Dar, aşa cum s-a vă-
zut, desprinderea de „Şcoala romantică” a 
fost mai greoaie, lucrările sale fi ind domina-
te de pasaje numeroase care abundă, uneori, 
în prezentări mai degrabă literare decât şti-
inţifi ce. Era destul de greu să-l convingi pe I. 
Bogdan că se poate realiza o armonizare! 
Poate că în cazul lui Nicolae Iorga ar fi  fost 
altceva! Nu ştim prea bine ce a fost atunci, 
dar marele savant tace, sau cel puţin noi nu 
am găsit încă vreo reacţie.               »»»»»

7  Analele Academiei Române, seria a II-a, tomul 
XVII, 1904-1905, Bucureşti, 1905, p. 522-523. 

8  Gh. Gârdu, Titu Rădoi, loc. cit., p. 388.
9  Ibidem, p. 389.
10  „Analele Academiei Române”, p. 319.
11  Idem, tom. 29, 1906/1907, Partea adminis-

trativă şi dezbaterile, p. 44, 49, 51, 355.

Alexandru Ştefulescu - premiat al Academiei Române
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Trecerea poetului George Coşbuc (1866 
- 1918) prin Gorj n-a fost de scurtă durată. 
Aici, în prietenoasa vale a Tismanei, şi-a 
găsit clipe de linişte pentru nopţile de cre-
aţie, aerul proaspăt şi apa îmbietoare a zile-
lor toride din verile primelor decenii ale 
veacului XX, dar aici a început şi durerea 
nefericirii sale.

A iubit cu dăruire natura acestor locuri 
pline de istorie, cum a iubit şi ţinuturile na-
tale ale Năsăudului şi pământul plâns de 
veacuri al poporului român. Din lumea sa-
tului, a folclorului şi vitejiei a plămădit su-
fl etul poeziilor ce le poartă în inimă tot ro-
mânul, le doinesc frunzele codrului şi 
lanurile în bătaia uşoară a vântului.

A iubit cu dăruire oamenii, cu suferin-
ţele şi aspiraţiile lor, şi le-a cântat „Balade şi 
idile”, „File de tort”, „Cântece de vitejie”...

Îndrăgostindu-se de aceste meleaguri şi 
oamenii lor, cu mândrie şi entuziasm scria: 
„Fericită eşti tu, Oltenie, ţară a Basarabilor, 
între toate ţările locuite de români”1.

În Gorj, Coşbuc a întâlnit oameni prie-
tenoşi, inimoşi şi devotaţi. Pe unii i-a cu-
noscut înainte de a trece Carpaţii spre 
Capitală, pe alţii numai la Târgu-Jiu şi 
Tismana. Cu tipograful şi librarul Nicu D. 

1 George Coşbuc, Din ţara Basarabilor, Fericita 
Oltenie, în: „Albina”, IV(19 vol)p 334. 

Miloşescu din Târgu-Jiu s-a întâlnit în sta-
ţiunea Sângiorgiului românesc din 
Transilvania, în casa directorului de şcoală 
pensionar Mihai Domide şi a lui Octavian 
Domide, fost coleg de şcoală al poetului nă-
săudean2; despre acesta se vorbeşte într-o 
broşură tipărită la Târgu-Jiu, în tipografi a 
Miloşescu 3.

După ce în 1889 s-a stabilit la Bucureşti, 
Coşbuc a intrat în relaţii cu tipografi i, edi-
torii şi librarii, cunoscându-i îndeaproape 
pe editorii Constantin Sfetea şi Nicu D. 
Miloşescu 4 şi pe librarul Gheorghe Sfetea5.

În 1894, a publicat în „Vatra” (1894 - 
1896), revistă editată cu ajutorul librarului 
Sfetea, poezii ca „In opressores” şi „Noi 
vrem pământ”, cu care şi-a întărit populari-
tatea câştigată ca poet.

Împlinirile poetului în pragul vârstei de 
30 de ani sunt însă multilaterale. Se căsă-
toreşte în 1895 cu Elena Sfetea, sora fraţilor 
Gheorghe şi Constantin Sfetea, cu care era 
prieten. În acelaşi i se naşte un fiu, 
Alexandru, la Craiova, unde locuiau George 
Sfeta şi soţia acestuia, Draga, de origine din 
Vârşeţ-Yugoslavia.

Înrudirea lui George Coşbuc, cu fraţii 
soţiei, Constantin în Bucureşti şi George în 
Craiova, determină contactul poetului cu 
Oltenia, dar şi relaţiile pentru publicarea 
cărţilor sale în aceste oraşe. Anul 1900, 
când este ales membru al Academiei 
Române, aduce recunoaştere deplină a va-
lorii marelui poet şi publicist român, luptă-
tor pentru luminarea sătenilor şi pentru 

2 Gavril Soridon, Pagini despre Coşbuc, 1957, 
p,59 şi urm.

3 Băile alcalino-muriatice de la Sângiorigiul românesc, 
Tg.Jiu, Tipografi a lui D.Miloşescu, 1896, p. 11.

4 Nicu D. Miloşescu, n. La Cerneţi în 1858 
sau 1860, stabilit la Târgu-jiu din 1860, unde 
deschide o tipo-litografi e de prestigiu. Moare la 
Târgu-Jiu în 1824. 

5 Gheorghe Seft ea, născut (al lui Oprea Seft ea 
şi al Mariei) în mai 1868, în Scheii Braşovului – 
oraş al vechilor tipografi . S-a ocupat de comerţul 
cu cartea în Bucureşti. După 1890 a fost contabilul 
Tipografi ei lui N.D. Miloşescu, la Tg.Jiu. La pen-
sionare s-au stabilit la Tismana. A murit în 1940: 
Vezi N.Chiţiba, Gheorghe Seft ea, în : „Gorjanul”, 
XVII, nr. 13-14, 8-15 aprilie 1940, p.5. 

unirea Transilvaniei cu România.
Prin Nicu D. Miloşescu, Coşbuc cu-

noaşte Târgu-Jiul sfârşitului de veac trecut, 
unde unul din fraţii soţiei, Constantin sfe-
tea, a fost, după 1890, pentru un timp, con-
tabilul tipografi ei prietenului lor6.

N. D Miloşescu întreţinea bune relaţii cu 
George Sfetea la Craiova, unde a participat 
în 1895 la expoziţia cărţii şi a primit „Medalia 
de Argint”. Şi el trebuie să se fi  bucurat de 
naşterea lui Alexandru Coşbuc, la Craiova, 
în acelaşi an. Mai sigur, George Coşbuc îl 
vizitează pe Miloşescu la Târgu-Jiu începând 
din 1899. În acest an, în preajma expoziţiei 
pariziene de carte din 1900, cu prilejul căre-
ia a primit „Menţiune onorabilă”, Miloşescu 
îl solicită pe Coşbuc să-i redacteze o poezie 
de reclamă. Poetul i-a compus un „Cântec” 
– parodie după poezia „Revedere” de 
Eminescu: „– Nicule, Nicuţule,/ Ce mai faci 
drăguţule? / Că de când nu ne-am văzut, / Şi 
de când m-am depărtat / Multă marfă ai 
schimbat.// - Ia, eu fac ce fac de mult ;/ Pe 
clienţii mei ascult / Dorinţa ghicindu-le / 
Poft a împlinindu-le, / În toate sezoanele / 
Cum doresc cucoanele.// şi mai fac ce fac de 
mult / Gustul lumii-l tot ascult / Şi pe placul 
tuturor,/ După gând şi după dor/ Am făcut 
un paradis/ Plin cu marfă din Paris.// - 
Nicule, cu raft uri pline,/ Vreme trece, vreme 
vine, / Şi de criză când nu duci/ Marfă multă 
tot aduci.// - Ce mi-i vremea, când de veacuri 
/ Ce-i frumos nu şade-n raft uri, / Că am cli-
ente bogate / Şi cu gusturi rafi nate / Şi mai 
am printre clienţi/ Cei mai fercheşi din băieţi;/ 
şi de-i criză ori de nu-i, / Eu am muşterei des-
tui, / Şi la mine se găseşte, / Tot ce-n lume se 
iveşte / Tot ce sufl etul doreşte. / Cu stimă, 
Nicu D. Miloşescu”

Poezia nu a fost semnată de george 
Coşbuc din raţiuni lesne de înţeles; a fost pu-
blicată şi în foaia volantă „Prevederea” a li-
brăriei editorului gorjean7. Ea este, însă, pri-
ma din şirul lung de colaborări coşbuciene la 
revistele gorjene dintre anii 1899 şi 1915.

6 Cornel Cârstoiu, Coşbuc la „Lumina satelor”, 
în : „Ramuri”, Craiova, an IX, nr. 9 (99), 15 sep-
tembrie 1972, p. 15.

7 Vezi „Prevederea”, foaie a Librăriei N.D 
Miloşescu, Târgu-Jiu f.a Vezi şi C. Cârstoiu, op. cit 
şi „Lumina satelor”, Târgu-Jiu, 7 decembrie 1899. 

Legătura mai strânsă cu Gorjul o va avea 
poetul la începutul noului veac, când George 
Sfetea, cumnatul său, ieşit la pensie, îşi vinde 
proprietatea din Craiova şi îşi clădeşte o vilă 
la Tismana, unde poetul va veni în fi ecare an 
până în 1915. Mai întâi, în anul 1900, 
Miloşescu îşi face vilă şi construieşte o pis-
cină pentru păstrăvi la Tismana. Probabil tot 
el îşi determină prietenul craiovean să ridice 
aproape de mănăstire „Vila Sfetea” pentru 
care licitează cu banii acestuia, la 13 octom-
brie 1901, locul de amplasare8. 

Din 1902, familia Coşbuc îşi petrecea 
vacanţa la Tismana. Veneau de la Bucureşti, 
se opreau la Casa Miloşescu din strada 
Tudor Vladimirescu – Târgu-Jiu, apoi se în-
dreptau spre tismana cu brişca lui Ion 
Lupulescu9.

Coşbuc a devenit un cunoscut al gorje-
nilor. Din 1901, până în 1909, a fost un sta-
tornic colaborator al revistei târgu-jiene 
„Şezătoarea săteanului”; în anii 1905 – 1907 
a făcut parte din comitetul ei de redacţie, ca 
preşedinte de onoare10. A publicat în această 
revistă câteva poezii – „Tricolorul”11, „Armân 
mine, român tine” (traducerea unui cântec 
popular din Macedonia)12 şi „Apoi - vezi”13 
– şi numeroase articolaşe de informare şi 
educare a amenilor de la sate – cum sunt: 
„Tradiţii eroice”14, „Anologia în medicină”15, 

8 Vezi actul judiciar nr.1314 din 6 aprilie 
1902, pentru un loc în vatra mănăstirii la 
Tismana (lotul nr. b 63, în suprafaţă de 2523 mp, 
la preţul de 600 lei). 

9 C.Cârstoiu, Coşbuc şi Gorjul, în : „Gazeta 
Gorjului”, Tg.Jiu, I nr. 19, 22 iunie 1968

10 Vezi şi C.Cârstoiu, Coşbuc, colaborator şi pre-
şedinte de onoare al revistei gorjene „Şezătoarea sa-
tului”, în: „Jiul literar-ştiinţifi uc”, Tg.Jiu, Liceul 
„Tudor Vladimirescu”, anul IV, nr. 1-2, iunie 
1972, p, 13-15, reprodus şi în: „Gazeta Gorjului”, 
Târgu-Jiu, anul V, nr. 536, 2 iulie 1972.

11 Vezi „Şezătoarea săteanului”, Târgu-Jiu, 
1906, nr. 3 (martie), p. 82-83 

12 Ibid., 1907, nr. 2 (februarie), p. 53-54. 
13 Ibid., 1909, nr. 12 (decembrie), p. 8 
14 Ibid., 1901, nr. 7-8 (februarie-martie), p. 

233-241
15 Ibid., 1905, nr. 10-12 (octombrie-decem-

brie), p.290-294 

Coşbuc la Tismana (1866 - 1918)

»»»»»                     La sesiunea generală a 
Academiei Române din 20 martie 1907, prezi-
dată de I. Kalinderu, membrii acesteia au fost 
informaţi despre cărţile admise, iar la şedinţa 
Secţiunii istorice din 29 aprilie 1907, prezidată 
de vicepreşedintele D. A. Sturdza, s-a prezentat 
şi raportul asupra „Istoriei Târgu-Jiului”. Pentru 
început, I. Bogdan evidenţiază faptul că 
Alexandru Ştefulescu este un foarte sârguincios 
cercetător al oraşului natal şi al judeţului Gorj. 
Apoi, aminteşte de lucrările premiate anterior şi 
despre valoarea documentelor vechi depuse la 
„Muzeul Gorjului”, care au servit la întocmirea 
„Istorie Târgu-Jiului”. Renumitul istoric sublini-
ază difi cultatea scrierii unei asemenea opere. „A 
scrie istoria unui oraş – spune el – care nu posedă 
arhive şi n-a posedat niciodată, care n-a avut o orga-
nizaţie municipală dezvoltată, care până la jumătatea 
secolului al XVI-lea nici nu era oraş, ci un simplu sat 
(la început liber, apoi al boierilor Buzeşti) e un lucru 
foarte greu, din simplul motiv că viaţa istorică a unui 
astfel de oraş a trebuit să fi e foarte neînsemnată”.12 

Apoi, tonul celui care-şi intitulase discur-
sul de recepţie la Academie „Istoriografi a ro-
mână şi problemele ei actuale”13 şi care punea 
un accent deosebit pe ştiinţele auxiliare ale 
istoriei14,se înăspreşte brusc. Într-o manieră 
exagerat de severă, credem noi, I. Bogdan 

12  Ibidem, p 431.
13  Lucian Boea, op. cit. , p. 211.
14  N. Edroiu, Introduceri în ştiinţele auxiliare 

ale istoriei, p. 19

consideră că lucrarea „Istoria Târgu-Jiului” nu 
este adevărata istorie a oraşului, ci mai degra-
bă o culegere de notiţe, foarte sărace asupra 
locului şi asupra diferitelor persoane pome-
nite în documente. Multe dintre acestea nu se 
referă la Târgu-Jiu, ci la sate din apropiere 
care puteau să lipsească. De asemenea, 
Alexandru Ştefulescu nu interpretează sufi ci-
ent de corect unele izvoare. În acest sens, ia 
ca exemplu cartea de judecată din 3 martie 
1626, al cărei original se afl ă la Academia 
Română, care este dată nu numai în numele 
judeţului şi a pârgarilor, ci şi a pârcălabilor 
din Târgu-Jiu. „D-l Ştefulescu – spune el – n-a 
insistat asupra lui, deşi acest caz e foarte interesant 
şi unic până acum, de funcţionare paralelă a două 
autorităţi: a pârcălabului şi a judeţului”.15 

Spiritul critic al şcolii pe care o reprezintă 
îşi spune în continuare cuvântul. Re curgând la 
documente şi studii publicate de Nicolae Iorga, 
I. Bogdan ia în discuţie evoluţia Târgu-Jiului 
de la sat la târg, precizând că în porunca lui 
Mircea cel Bătrân de la 1406, nu este vorba de 
localitatea propriu-zisă, ci de judeţul Jiul, adică 
de şeful unei unităţi administrative. „De la 
Mircea Ciobanul – susţine el – până la 
Regulamentul Organic se poate zice că Târgu-Jiului 
n-are istorie căci tot ce înşira domnul Ştefulescu în 
cap. III al cărţii sale sub titlul «Istoria Târgu-Jiului» 
, nu e propriu-zis istorie. De altfel, în organizaţia 
municipală a acestui oraş, în viaţa lui economică nu 
s-a petrecut în acest timp nici o schimbare esenţială, 

15  „Analele Academiei Române”, loc. cit., p 432.

modernizarea sa începe abia după 1906”.16 Pe ace-
laşi ton exigent, remarcabil într-o analiză 
obiectivă, I. Bogdan face observaţii privind 
utilizarea de către istoricul gorjean a unor 
lucrări, pe care nu le-ar fi  aprofundat sufi -
cient. „Sunt multe lucruri – arată el – în cartea 
domnului Ştefulescu, care nu-şi aveau locul în-
tr-însa, deoarece nu privesc viaţa locală, a cărei 
istorie voeşte să ne-o dea. De exemplu, în cap. VI, 
sub titlul «Justiţia», se descriu atribuţiile judeţu-
lui şi pârgarilor, luate după monografia 
Câmpu-Lungului de Aricescu şi a Bucureştilor de 
Gion. În cap XI (şcoalele) se descrie sistemul 
şcoalele din sec. XIV-XVII după teoriile greşite 
ale lui Ilie Bărbulescu. În cap. XIV, se arată traiul 
orăşenilor din Târgu-Jiu după izvoare generale şi 
nu locale. În capitolul XI – biografi a lui Tudor 
Vladimirescu se dă după C. Aricescu şi Gh. 
Magheru şi multe alte afi rmaţii nedovedite”.17 

Raportorul mai constată că planul lucră-
rii nu este metodic, iar stilul nu este uneori 
potrivit cu o scriere serioasă, toate aceste in-
egalităţi fi ind inerente unei opere de autodi-
dact. Mai ponderat, în încheiere, I. Bogdan 
susţine că „D-l Ştefulescu are în schimb meritul 
de a fi  studiat cu toată dragostea şi pietatea patri-
otică istoria oraşului său de naştere şi de a fi  con-
tribuit astfel cu o mică parte la cunoaşterea ţării 
noastre şi a trecutului ei.”18 Este de părere să i se 
acorde o parte din premiul Amadachi.

16  Ibidem, p. 433
17  Ibidem, p. 434
18  Ibidem

În ce ne priveşte, considerăm că această 
prezentare, pe alocuri cu accente prea ascuţite, 
reprezintă şi o expresie practică a revoltei „tine-
rilor istorici” de la cumpăna sec. XIX-XX. 
Vechea generaţie, din care făcea parte şi Grigore 
Tocilescu, unul dintre susţinătorii lui Ştefulescu, 
se vedea cum acum asediată de „Triada critică” 
ce-l includea şi pe I. Bogdan. Cu un simţ al re-
alităţii foarte dezvoltat, Titu Maiorescu sesiza 
în chip remarcabil cele două direcţii, „cea veche 
a d-lor Haşdeu, Xenopol şi Tocilescu – pentru a nu 
mai pomeni de Urechia – cea nouă şi în multe pri-
vinţe contrară a d-lor Iorga şi Bogdan”.19 

Pe baza raportului, Secţiunea istorică a 
Academiei Române a decis premierea istoricu-
lui gorjean, întrunind majoritatea voturilor20. 
Concurentul nu a benefi ciat băneşte de aceas-
tă hotărâre întrucât s-a stabilit că toţi cei dis-
tinşi anterior să fi e excluşi de la premiere.21

Gestul celui mai de seamă for ştiinţifi c al 
ţării de a premia trei opere istorice scrise de 
Alexandru Ştefulescu, într-o perioadă de vârf 
a evoluţiei istoriografi ei româneşti, reprezin-
tă un succes real, care confi rmă valoarea is-
toricului gorjean. Este o dovadă limpede că 
scrierile sale au intrat în circuitul de valori 
româneşti şi că s-au bucurat de aprecierea 
celor mai luminate minţi ale momentului. 

Prof. drd. Gheorghe NICHIFOR
19  Idem, Dezbateri, seria II, tom XXVII, 1905, 

p. 233-234
20  Idem, tom XXIX, 1906, p. 359
21  Ibidem, p. 360
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„Cultul frăsinelului”16, „Nervozitatea veacu-
lui”17 şi altele, unele semnate cu psudoni-
me18. Cel mai bogat an al colaborării la 
„Şezătoarea săteanului” a fost 1906. Coşbuc 
a colaborat şi la revista „Amicul tinerimei”19 
a Gimnaziului „Tudor Vladimirescu” din 
Târgu-Jiu, editată de directorul Iuliu Moisil, 
năsăudean şi prieten cu poetul.

Şederea la Tismana a fost pentru Coşbuc 
loc de odihnă şi de apropiere faţă de fraţii 
soţiei şi de prieteni, dar mai ales loc de me-
ditaţie şi de creaţie. De la Tismana, ani de-a 
rândul, poşta a dus spre redacţii de reviste 
şi editori scrisori cu poezii şi alte materiale 
de publicat.

Este adevărat, vacanţele erau plăcute şi 
aduceau la Tismana şi alte personalităţi şi 
prieteni. Profesorul Gheorghe Cârbea din 
Bucureşti a venit deseori la Tismana. Din 
iniţiativa lui, Coşbuc a construit un „chioşc” 
de odihnă şi creaţie, care-i poartă şi azi nu-
mele. Nelipsit la Tismana era compozitorul 
Alfons Castaldi20. Câţiva ani a venit aici şi 
sculptorul Constantin Bălăcescu21 de la care 
se păstrează şi în registrul familiei Sfetea o 
însemnare din 16 august 1908: „Am fost în 
anul 1907-1908 şi sper să continui a veni în 
această splendidă localitate plină de aer, de 
linişte şi inspiraţii!... Numai eu şi Bădia 
Gheorghe (Coşbuc) ştim cât preţuieşte vila 
lui Sfetea”22. Au fost şi alţi cunoscuţi ai po-
etului care l-au vizitat la Tismana.

Cei mai apropiaţi lui Coşbuc, pe lângă 
George şi Draga Sfetea, au fost Nicu 
Miloşescu şi copiii lui, cele două fete – şte-
fania (n. 1888) şi Irena (n.1890) şi un băiat, 
Numică (n. 1898).

Ştefania Miloşescu, pictoriţă, i-a cerut 
poetului să-i scrie versuri în album; Coşbuc 
i-a scris pe o fotografi e: „Fetele care au al-
bum / Fug după poeţi pe drum, / Dau prin 
apă, dau prin foc / Şi-i gonesc din loc în loc. 
/ Peste văi, peste răzoare, / Peste câmpuri şi 
ponoare / Pân-ce-i prind, de le scriu bieţii. / 
Vezi, aşa păţesc poeţii, / În oricare loc se duc. 
/ O spun eu, / George Coşbuc”. 

Soţia poetului, afl ând de dedicaţie, va 
adăuga pe fotografi e, pentru Stefania: „E 
frumos ce spun poeţii,/ Şi-i frumos versuri 
s-aduni,/ Dar nu crede, domnişoară,/ Toţi 
poeţii spun minciuni./ Elena Coşbuc”.

Coşbuc e informat asupra acestui catren 
şi conchide alăturat: „Vezi, aşa e-n lumea 
asta/ Când te dă de gol nevasta”23.

Toate aceste versuri lasă să se întrevadă 
marea pritenie dintre familiile Coşbuc şi 
Miloşescu, aflate şi în vara lui 1909 la 
Tismana.

Irena, fata mai mică a lui Miloşescu, a 
primit şi ea o fotografi e de la Coşbuc, în au-
gust 1912, purtând ca dedicaţie o strofă din 
„Păstoriţa”, poezie cunoscută din volumul 
„Balade şi idile” (1893) : „Noapte bună, soa-
re sfânt,/ Până mâne, noapte bună!/ Mâne 
iar vom fi -mpreună/ Tu să râzi şi eu să cânt./ 
Mâne până-n zori te scoală,/ Adă fl ori de-ar-
gint în poală/ Şi le-aşterne pe pământ!”24.

Textul se potrivea „Nepoatei Irina, la 
Tismana”, ajunsă la vârsta de 22 de ani cu 
fire veselă şi zburdalnică, îndrăgită de 

16 Ibid., 1906, nr 7-8 (iulie-august), p. 
204-207

17 Ibid., 1907, nr. 4 (aprilie), p. 102-105
18 Sergiu Cujbă (presupunere după stilul ar-

ticolelor) 
19Vezi „Amicul tinerimei”, Târgu-Jiu, 1908, 

nr. 12, p. 269-274, unde a publicat poezia  
„Viteazul scufundător”. 

20 Alfons Castaldi (1874 - 1942). 
21 Constantin Bălăcescu (1898) de la 

Târgu-Jiu. A lăsat la „Vila Sfetea” o sculptură 
mică „Tudor Vladimirescu”, care s-a pierdut.

22 Registrul „Vilei Sfetea” s-a păstrat la prof. 
Anton Neamţu din Tismana

23 După Cornel Cârstoiu, Coşbuc la Tismana, în: 
„Gazeta Gorjului”, Anul I, nr. 24, 27 iulie 1963. 

24 Ibid., loc. cit, poezia 

George Coşbuc şi de familia lui.
Alexandru Coşbuc, fi ul poetului, întors 

la Bucureşti, îi trimite o scrisoare Irenei, la 
Târgu-Jiu, în 24 august 1912, ajunsă la des-
tinaţie în 7 septembrie. Cartea poştală era 
o fotografi e cu portretul-bust al tânărului 
care-i purta dragoste, după câte se întreve-
de din textul scris cu afecţiune şi umor:

„Drăguţa mea Irină, 
M-am grăbit aşa de mult încât am cam 

întârziat cu scrisul. Totuşi, cred, cartea pre-
zentă nu-i la timp prost sosit mai ales- ro-
gu-te – că-i cu mutra subsebmnatului.

Gioconda-n perspectivă! Teatrul l-am tri-
mes. Sărutări de mâini, complimente etc. 
Celor în drept. Te pup, Alexandru”.25

În anul următor familia Coşbuc nu şi-a 
petrecut vara la Tismana, ci în Transilvania, 
dovadă paşaportul şi vizele de ieşire-intrare 
repetată prin punctul Predeal-Gară26, pen-
tru poet, soţia sa Elena, în vârstă de 43 de 
ani, şi fi ul lor Alexandru – de 18 ani. 

Se presupune că în vara anului 1914 fa-
milia Coşbuc a fost la Tismana. Sigur este 
că în 1915, în august, era la „Vila Sfetea”, 
împreună cu italianul Ramiro Ortiz, măr-
turie fi ind, între altele, şi fotografi a poetului 
şi a oaspetelui lângă „Fântâna Basarabilor” 
din apropierea Mănăstirii Tismana şi a 
„Chioşcului lui Coşbuc”27. R. Ortiz l-a spri-
jinit pe poet în traducerea „Divinei come-
dii” a lui Dante, deşi acesta învăţase italiana 
încă din anul 1902.

Cu câţiva ani mai târziu, la 30 iulie 1922, 
Ramiro Ortiz scria „În amintirea zilelor pe-
trecute la Tismana cu George Coşbuc în 
1915 (...): Cu toate că ideile noastre (despre 
„Divina comedie”) erau divergente, ba une-
ori chiar diametral opuse, discuţiile noastre 
păstrau seninătatea şi calmul unor dialoguri 
platonice – niciodată tânărul n-a uitat res-
pectul şi cuvioasa admiraţie ce se datorau 
pletelor albe şi geniului nemuritor al bătrâ-
nului înţelept care-i făcea cinstea de a sta de 
vorbă cu el; după cum niciodată bătrânul nu 
a abuzat faţă de tânăr, de autoritatea ce anii 

25 Idem, Alexandru Coşbuc. Însemnări inedite cu 
prilejul comemorării morţii sale, în: „Gazeta 
Gorjului”, anul I, nr. 30, 7 septembrie 1968, p. 6. 

26 Paşaportul cu nr. 42361 din 25 iunie (8 iu-
lie) 1913. Viză de ieşire prin Predeal-Gară la 11 
iulie 1913 şi viza de întoarcere la 28 septembrie 
1913. Alte vize de ieşire-intrare prin acelaşi 
punct sunt între datele de 1 octombrie 1913 şi 
16 mai 1914 – vezi Cornel Cârstoiu, Coşbuc la 
Tismana, loc. cit. Şi Gavril Soridon, Pagini despre 
Coşbuc, Bucureşti, S.S.I.F, 1957, p.20, 67-71. 
Paşaportul s-a păstrat la Mişu Popescu din 
Tismana, care a fost căsătorit cu Zagorea; nepoa-
tă a Dragăi Sfetea; a ajuns apoi la prof. Constantin 
P. Popescu din Târgu-Jiu, oferit ulterioir profe-
sorului Cornel Cârstoiu din Târgu-Jiu. 

27 Fotografia „La Tismana, Coşbuc cu R. 
Ortiz” a fost publicată în „Contemporanul”, 
Bucureşti, nr. 37 (1040), din 16 septembrie 1966 

şi numele lui glorios i-o confereau. 
Procedurile erau printre cele mai delicate. O 
carte uitată deschisă pe masa din grădină cu 
câteva rânduri însemnate alături cu creio-
nul, reprezentând felul obişnuit al tânărului 
de a sprijini afi rmaţiile sale cu cele ale unor 
oameni mai cu greutate; nişte însemnări 
adăugate de bătrân lângă rândurile însem-
nate cu creionul erau felul lui obişnuit de a 
răspunde atunci când cu greu am fi  putut să 
ne înţelegem printr-o discuţie orală.

Păstrez cu sfi nţenie aceste cărţi cu în-
semnările lui Coşbuc şi când le citesc, parcă 
îmi aduc aminte de acele clipe de neuitat 
când în tăcerea solemnă a nopţilor de vară, 
adâncurile de umbră ce se deschideau în 
pădure (acolo unde raza lunii călătoare prin-
tre vârfurile copacilor nu izbutea să pătrun-
dă prin desul frunziş) luau înaintea ochilor 
noştri înfăţişarea prăpastiei infernale; mun-
tele de faţă lua forma fântului munte al 
Purgatoriului şi stelele sclipind deasupra ca-
petelor noastre ni se păreau a se învârti cu 
cereasca melodie de care Dante pomeneşte 
în Paradis. Ramiro Ortiz”28.

La Tismana, în 1915, au fost prezenţi la 
„Vila Sfetea” nu numai familia Coşbuc şi 
Ramiro Ortiz, ci şi compozitorul Alfons 
Castaldi, dr. V. Lucaci, Dinu Cesianu şi 
Gheorghe Dumitrescu – Bumbeşti. 
Discuţiile de la „masa fraţilor” în casa 
Sfetea erau însufl eţite de „badea Gheorghe” 
– cum i se spunea lui Coşbuc.

Alexandru Coşbuc era „bine făcut, vesel 
în tot timpul, urma în toate pe tatăl său şi 
încă de mic recita multe din poeziile cuprin-
se mai ales în volumul „Balade şi idile”. „Oi 
fi  eu cineva, dar Alexandru mă va întrece”, 
îi plăcea să spună, lui George Coşbuc”29, 
după cum mărturisea un cunoscut din 
Tismana al poetului. În ziua de 25 august 
1915 şi-a sărbătorit la Tismana îmnplinirea 
a 20 de ani. O întâmplare fatală avea însă 
să-l smulgă curând pe Alexandru din sânul 
familiei şi să-l facă nefericit pe poetul ce 
şi-a iubit atât de mult fi ul.

În ziua de 26 august 1915, dimineaţa, 
Alexandru Coşbuc a plecat de la Tismana 
la Târgu-Jiu, cu maşina pritenului său bu-
cureştean Ion I. Alexandrescu-Stâlpeanu, 
urmând să se întoarcă după-amiază30. 

La întoarcerea din Târgu-Jiu spre Tismana, 
între Băleşti şi Corneşti, la km. 9, maşina, 
după ruperea barei de direcţie, s-a aruncat în 
şanţul din stânga şoselei, accidentul afectân-
du-i grav pe pasageri. Şoferul a murit pe locul 
accidentului, Alexandru-Stâlpeanu şi 

28 După C. Cârstoiu, op. cit. 
29 Cristina Rodeanu, Coşbuc pe meleagurile gor-

jene, în: „Ecou”, revista Liceului economic Tg.Jiu, 
anul I, 1970, nr. 3, p.15 

30 Vezi, Nenorocirea poetului Coşbuc, în : 
„Unirea neamului”, Târgu-Jiu, anul II, nr. 98, 30 
august 1915. 

Alexandru Coşbuc au fost luaţi în stare gravă, 
într-o căruţă cu boi, şi duşi spre Spitalul din 
Târgu-Jiu. Prietenul-proprietar al maşinii a 
murit pe drum.

Alexandru Coşbuc, lovit la cap, a decedat 
după intrarea pe poarta Spitalului din 
Târgu-Jiu, strada Unirii nr. 114, în aceeaşi zi 
de 26 august 1915, orele 20.31 Certifi catul me-
dical nr. 82 de „verifi care” a morţii a fost sem-
nat de dr. Nicolae Haşnaş, iar actul de deces ar 
nr. 199 şi se afl ă în Registrul stării civile pentru 
morţi pe anul 1915, fi la 204, al Consiliului po-
pular al municipiului Târgu-Jiu.

Părinţii lui Alexandru l-au aşteptat neli-
niştiţi la Tismana şi, neavând nici o veste, au 
pornit seara, târziu, pe jos, spre Târgu-Jiu. 
Au ajuns la prietenul lor Nicu Miloşescu şi 
au afl at, cu durere imensă, pierderea unicu-
lui lor copil. Nefericita întâmplare a întune-
cat pentru întotdeauna sufletul marelui 
George Coşbuc, grăbindu-i sfârşitul.

Drama prin care a trecut poetul a fost 
consemnată cu compasiune de scriitorii 
vremii. Tudor Arghezi scria într-o tabletă: 
„De la un timp din Goerge Coşbuc rămăsese 
o schemă palidă şi fugară. Îl zăream ascuns 
în pălăria lui mare trasă pe frunte. Îşi pier-
duse băiatul... Lovitura fatală n-a cruţat nici 
pe tată, nici pe poet. Fără voie, târât spre su-
fl etul lui de o tulburare instinctivă, l-am sa-
lutat odată, făcându-i loc pe o margine de 
bulevard şi ochii lui s-au uitat spre mine spe-
riaţi. Şi Nicolae Iorga nota: „O mare neno-
rocire a atins pe George Coşbuc. N-a fost om 
care, ştiind bucuriile şi durerile unui părinte, 
să nu-şi şteargă o lacrimă atunci când inima 
cea mare sângera pe cea mai înspăimântă-
toare rană care niciodată nu se poate închi-
de”.

Poetul însuşi şi-a exprimat starea fără ie-
şire în versuri de o mare gravitate : „Oricând 
ochii îi ridic/ Şi-ţi văd sfântul chip, băiete, / 
Sânge – apoi îţi văd prin plete / Şi-apoi nu 
mai văd nimic”. Pe locul accidentului, 
Coşbuc a ridicat o cruce de piatră şi a săpat 
o fântână, în amintirea fi ului dispărut. În pa-
raclisul Mănăstirii Tismana, împreună cu 
George Sfetea, a pus trei vitralii, ca semn al 
durerii fără seamăn şi al nefericirii sale. Trei 
ani mai târziu, la 9 mai 1918, când nu împli-
nise încă 52 de ani, Goerge Coşbuc a pornit 
pe drumul fără întoarcere, chemat parcă de 
umbra îndrăgitului fi u. Prietenii l-au însoţit 
până la locul de contopire cu natura în pă-
mântul odihnitor din Cimitirul Belu.

Elena Coşbuc, soţia poetului, a trimis în 
fi ecare an al însingurării sale, la serbarea de 
sfârşit de şcoală, cărţi cu menţiunea „Pentru 
fi ii şi fi icele Tismanei, ca să-şi aminteascfă 
de badea Gheorghe”.32

În 1930, Elena Coşbuc a fost invitată de 
gorjeni la Tismana, la inaugurarea noului 
local de şcoală, carea avea să poarte nume-
le lui George Coşbuc. Bolnavă fi ind, a răs-
puns printr-o scrisoare: „Regret foarte mult 
că nu pot luat parte la inaugurarea noului 
local de lumină la a cărui înfăptuire aţi lu-
crat cu toţii atât de inimos. Mulţumesc din 
inimă celor ce s-au gândit să treacă la nemu-
rirea numelui regretatului nostru, care, fi u 
de ţăran fi ind, le-a fost aşa”.33

Susurul râului Tismana şi foşnetul pă-
durii dintre munţi mai amintesc de trecerea 
lui George Coşbuc prin Gorjul ce-i păstrea-
ză în legendă dragostea şi durerea trăite pe 
aceste meleaguri.

Prof. univ. dr. Ion MOCIOI

Comunicare susţinită la Simpozionul comemora-
tiv “George Coşbuc”, organizat de  Societatea de 
Ştiinţe Filologice Gorj, Tg-Jiu, 23 mai 2006

31 Vezi Cornel Cârstoiu, Alexandru Coşbuc. 
Însemnări inedite cu prilejul comemorării morţii sale, 
loc. cit. 

32 După mărturisirea învăţătorului tismănean 
Nicolae Chiţiba

33 Scrisoarea s-a păstrat de învăţătorul Aurică 
Cocârlă din Tismana. Vezi Cristina Rodeanu, op. 
şi loc. cit. 



Pag. 46  Portal ~ Măiastra - nr. 3(7)/2006

Ziua de 8 SEPTEMBRIE 1935 
rămâne înscrisă cu litere de aur în 
calendarul Târgu-Jiului , dar şi în 
analele artei monumentale. 

E ziua când, în prezenţa a peste 
40000 de sufl ete venite din întreaga 
ţară, a avut loc dezvelirea Moumen-
tului Ecaterinei Teodoroiu, din pia-
ţa oraşului.

Oraşul întreg, de la un capăt la 
altul, a fost pavoazat ,,în tricolor, 
verdeaţă si chilimuri olteneşti”.

Pentru păstrarea ordinii, au 
fost aduse efective poliţieneşti de 
la Bucureşti şi Craiova, Târgu-Jiul 
nedispunând decât de 20-30 ser-
genţi.

8 septembrie 1935 a fost o zi 
de duminică…La ora 11, a sosit în 
gară trenul regal din care a cobo-
rât suveranul Carol al doilea, în-
soţit de comandantul şi mareşalul 
Palatului. Pe peron a fost salutat 

de preşedintele Consiliului de 
Miniştri, ilustrul om politic gor-
jean Gh. Tătărescu, de ofi cialităţi-
le locale (cu pâine şi sare) şi de 
miniştrii Internelor, Comuni-
caţiilor, Sănătăţii, Finanţelor, 
Apărarii Naţionale.

Sâmbătă seara sosise cu un 
tren special, venind din străinăta-
te, însuşi ministrul de Externe, 
Nicolae Titulescu…

De la gară, suita regală s-a de-
plasat, în îndelungate ovaţii, pe jos, 
până în faţa catedralei, unde a fost 
de o parte amenajată tribuna.

Marea doamnă Arethia 
Tătărescu i-a prezentat regelui pe 
mama Cătălinei, bătrâna Ileana 
Todoroiu, care, emoţionată, a în-
ceput să plângă.

Slujba religioasă a fost omagi-
ată de un numeros sobor de pre-
oţi, în frunte cu episcopul 

Vartolomei al Râmnicului. În timp 
ce corul oraşului (condus de pre-
otul Gh. Gâţă) intona ,,Veşnica 
pomenire”, regele a coborât de pe 
estradă, condus de d-na Tătărăscu, 
a mers la Monument şi a tras pân-
za ce-l acoperea…

A urmat un moment de pioasă 
reculegere şi desigur, cuvântările, 
- mai toate ample – ţinute de epi-
scopul Vartolomei, d-na Maria 
Dumitrescu, secretara Ligii Nati-
onale a Femeilor Române din 
Gorj, Paul Angelescu, ministrul 
Apărării Naţionale, Şerban Fru-
muşanu, primarul oraşului.

În fi nal, regele Carol al II-lea a 
rostit un foarte scurt cuvânt de 
mulţumire, afi rmând:

,,Monumentul acesta, aici, pe 
plaiurile Gorjului, formează şi în-
cheie astăzi triunghiul credinţelor 
noastre din război: Curtea-de-Argeş 

– Mormântul Suveranilor; Bucureşti 
- Eroul Necunoscut; iar aci mor-
mântul unei eroine pe care o cu-
noaşteţi (…). În acest gând, fi e ca 
această piatră să rămână generaţi-
ilor de mâine o veşnică pildă de 
credinţă, de avânt şi de energie.”

După cuvântul Regelui, au ur-
mat impresionante defi lări, la ora 
13,00 manifestaţia luând sfârşit. 
Regele a cercetat, apoi, cu de-amă-
nuntul Monumentul şi a felicitat-o 
pe artista Miliţa Petraşcu.

Urcat, apoi, în autoturism, 
avându-l alături pe prim-minis-
trul Gh. Tătărescu, Regele a ple-
cat, în uralele nesfârşite ale mulţi-
mii încolonate până la marginea 
oraşului, la Poiana, reşedinţa pre-
mierului, unde s-a servit masa.

După dejunul de la Poiana, 
unde Regele s-a întreţinut ,,vreme 
îndelungată” cu Tătărescu şi 

Titulescu, la ora 17,30, suita rega-
lă a părăsit reşedinţa premierului, 
îndreptându-se spre gara din 
Târgu-Jiu. Din nou, i s-a făcut 
Suveranului ,,o caldă manifestaţi-
une”.

La ora 18,00, trenul regal s-a 
pus în mişcare, având ataşat de el 
şi vagonul ministrului de externe, 
Nicolae Titulescu, care pleca la 
Bad Gastein.

De la Tg-Jiu, regele s-a îndrep-
tat, prin Filiaşi, spre Banat, la o 
partidă de vânătoare. 

Seara, la ora 23,00, un alt tren, 
cu înaltele ofi cialităţi romase la 
Poiana, a plecat spre Capitală, iar 
prim-ministrul Tătărescu s-a în-
tors la Poiana cu Dr. Costinescu, 
,,pentru a fi xa, a doua zi, locul 
unde să se construiască Sanatoriul 
de tuberculoşi de la Suseni”.

.

Mausoleul 

,,Ecaterina Teodoroiu” – 71 

În perioada 1924-1946, Miliţa 
Petraşcu, artist plastic român, fos-
tă ucenică a lui Constantin 
Brâncuşi, poartă corespondenţă 
cu „Maestrul” de la Paris, în lim-
bile română şi franceză (Cf. 
Brâncuşi inedit, Ed. Humanitas, 
2004, pp. 292-301).

În anul 1924, gruparea de avan-
gardă din jurul „Contimporanului” 
organizează o expoziţie de artă 
plastică la sediul revistei şi îl invită 
pe Brâncuşi să participe. Brâncuşi 
nu dă curs invitaţiei, trimisă de 
fosta sa ucenică, dar trimite 12 fo-
tografi i cu operele sale pentru ex-
poziţie. Artistul, recunoscut la acea 
dată pe deplin în mediile culturale 
occidentale, îi tolera pe avangar-
dişti, însă fi ind rezervat faţă de ex-
cesele acestora, aşa cum rezultă din 

unele însemnări publicate de Doina 
Lemny şi Cristian-Robert Velescu 
în lucrarea menţionată.

Se ştie că Miliţa Petraşcu este 
aceea care a intermediat, în scris, 
întâlnirea dintre Aretia Tătărescu 
şi Constantin Brâncuşi în vederea 
realizării Ansamblului Monumental 
de la Târgu-Jiu.

În anul 1935, Miliţa realizează 
MAUSOLEUL Ecaterinei Teodoroiu 
din faţa Catedralei „Sfi nţii Mihail şi 
Gavril”, inaugurat în toamna acelu-
iaşi an, printr-o amplă manifestare, 
de ecou naţional (în numărul din 
30 ianuarie 1935, revista 
„Ilustraţiunea română” publica o 
fotografi e înfăţişând-o pe artistă, în 
atelierul din Bucureşti, sculptând 
un fragment din mausoleul „Eroinei 
de la Jiu”, iar în numărul din 18 

septembrie 1935 se relata, pe larg, 
despre ceremonia dezvelirii monu-
mentului, în Piaţa Mare a oraşului, 
eveniment de rezonanţă naţională 
prin încărcătura lui simbolică).

Aretia Tătărescu apelează, din 
nou, la Miliţa Petraşcu pentru rea-
lizarea Ansamblului de la Târgu-Jiu, 
iar Miliţa îşi dă seama de grandoa-
rea proiectului. Simţindu-se exce-
dată de monumentalitatea proiec-
tului, artista o pune pe Aretia în 
legătură cu Brâncuşi. După înde-
lungi tratative purtate şi în scris în 
perioada 1935-38, Ansamblul a 
fost realizat.

În august 1938, după vizitarea 
operelor de la Târgu-Jiu, Miliţa îi 
scria lui Brâncuşi: „Am fost zguduită 
până-n măduva oaselor şi am plâns să-
rutând pe doamna Tătărescu, că te-a 

ajutat să faci aceste lucruri. Coloana 
se ridică liberă acum sacadat ca nişte 
bătăi de inimă generoasă şi odată sfâr-
şeşte în seninătate, printr-o cupă gata 
de a primi daruri cereşti în infi nit. 
Portalul – ai reuşit să faci un corp viu, 
prin care te înrudeşti cu toate timpuri-
le şi îl simţi aşa de aproape de tine.”

Din scrisorile Miliţei reiese 
admiraţia necondiţionată şi preţu-
irea imensă pentru Brâncuşi, - 
faptul că i-a fost ucenică îi apropie 
printr-o legătură de durată (În 
scrisorile din martie şi decembrie 
1943, Miliţa face referiri şi la „me-
rindele” pe care i le trimiteau cele 
două doamne, din ţară, prin gen-
tileţea ministrului Tătărescu, în 
anii de foamete ai războiului…).

Deşi se ştie că artiştii de geniu, 
prin natura lor, sunt în general fe-

nomene solitare, totuşi nu putem 
spune acest lucru despre Brâncuşi, 
care îşi primea prietenii şi cunos-
cuţii în atelier, cu multă înţelep-
ciune şi dragoste, tratându-i cu 
tradiţionalele preparate gorjeneşti 
(mămăliguţă, sarmale, pui la cea-
un, murături…). Mărturie a spiri-
tului său comunicativ stau şi cele 
aproximativ 300 de pagini de co-
respondenţă, publicate în lucrarea 
menţionată.

Este un timp al creaţiei şi un 
timp al recunoaşterii creaţiei – în 
acest sens, Brâncuşi, prin opera sa, 
prin aforismele, refl ecţiile sale des-
pre artă şi viaţă ne relevă un adânc 
cod etic al omului din Carpaţi, du-
când în universalitate înţelepciu-
nea şi spiritualitatea românească. 

Zoia Elena DEJU

Miliţa Petraşcu – Constantin Brâncuşi

Monumentul Ecaterinei Teodoroiu s-a ri-
dicat din îndemnul şi din truda Ligii Naţionale 
a Femeilor din Gorj (de sub preşedinţia ini-
moasei gorjence prin adopţie – Arethia 
Tătărescu, soţia marelui om politic gorjean, 
declarată – la vremea respectivă -, după două 
decenii de prestaţie cultural-obştească, „cetă-
ţeană honoris causa” a oraşului Tărgu-Jiu).

Monumentul avea să adăpostească osemin-
tele Eroinei, care, în nefericita zi de 22 august 
1917, la orele 21,15, a căzut eroic în fruntea 
plutonului ce-l comanda, fi ind „izbită în cap” 
de două gloanţe de mitralieră…

Înmormântată în Valea Zăbrăuciorului, pe 
frontul Mărăşeştilor, în ziua de 23 august 1917, 
osemintele Eroinei au fost aduse la Târgu-Jiu şi 
îngropate, la 4 iunie 1921, cu onorurile cuvenite.

Mausoleul de la Târgu-Jiu al Ecaterinei 
Teodoroiu e de o masivitate solemnă, amintind 
de vechile monumente funerare egiptene sau ro-
mane, de celebrele basoreliefuri ale lumii antice, 
pline de freamătul vieţii, de picturile murale ale 
unui timp îndepărtat – toate pline de sugestiile 
şi simbolurile amintirii şi cinstirii veşnice…

Cele patru blocuri masive de marmură de 
Siria, care alcătuiesc Monumentul, şi altul, pe 

deasupra, ce le încheie, dau impresia unui tot, 
a unui întreg desăvârşit.

Pe fi ecare latură se afl ă sculptate scene din 
viaţă, tablouri sugestive. Astfel, pe latura din-
spre miazăzi avem evocată viaţa de la ţară, un 
veritabil tablou pastoral: mai multe rânduri de 

animale domestice în mişcare, iar mai jos o 
păstoriţă torcând – imaginea sugerează, desi-
gur, copilăria Eroinei în mijlocul acestui uni-
vers rural.

Pe latura dinspre miază-noapte este baso-
reliefată imaginea Eroinei alături de un grup de 

cercetaşe salutând – ca un simbol al omagiului 
şi apoteozei. Pe latura dinspre apus: Eroina por-
nind la atac, înconjurată de soldaţi.

Iar pe latura dinspre răsărit, un grup de 
ostaşi duc pe braţe trupul neînsufl eţit, ca o ne-
preţuită ofrandă, al Eroinei…

La cele patru colţuri, într-o imobilitate de Sfi nx, 
în mărime naturală, patru Fecioare îmbrăcate în 
costume naţionale (două câte două, în port deose-
bit, sugerând provinciile istorice) strâng la piept o 
coroană martirică, scrutând cele patru zări… 

Deşi, în epocă, au fost şi voci protestatare 
(venite din partea unor mentalităţi îndoielnice), 
Mausole de la Târgu-jiu rămâne, aşa după cum 
s-au pronunţat mari arhitecţi şi oameni de 
artă,una din piesele artistice cele mai de preţ, din 
patrimoniul naţional, menită a eterniza aminti-
rea unei femei-erou de către o femeie-artist…

Monumentul Cătălinei vorbeşte, de fapt, cu 
trei ani mai devreme, de monumentalul 
Ansamblu sculptural ce va fi  ridicat (cu acelaşi 
neprecupeţit ajutor al L.N.F.R. din Gorj, în 
frunte cu Marea Doamnă Arethia Tătărescu) 
de Constantin Brâncuşi, intrând, astfel, în re-
zonanţă cu Mesajul şi Spiritul acestuia…

Z. C.

Cătălina – Arethia – Miliţa

Corespondenţă:
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Era într-o frumoasă zi de vară. Masa era 
aşezată în grădină sub stejarul cel mare. 
Copacul acesta răsărise singur printr-o ciu-
dăţenie a fi rii şi nestânjenit, crescuse, îşi 
înfoiase o coroană bogată, un adevărat aco-
periş verde.

Mireasma trandafi rilor dimprejur îm-
bălsămând văzduhul. Faţa albă a mesei scli-
pea în soarele ce desfăcea cu degetele raze-
lor sale frunzişul, pătrunzând pe alocuri 
spre a sta şi el alături de meseni. 

La locul de cinste era aşezat părintele 
Teoctist Răileanu, ruda coanei Lenuţa 
Hasnaş. Alături, Spiridon Hasnaş, serios 
purtând pe frunte semnele grijii. Astăzi 
zîmbea mai mult ca oricând: la masă erau 
prieteni şi prietene. Fiul lor, Niculai, termi-
nase şcoala primară. Se învârtea în jurul 
mesei alergând după un motănaş alb pe 
care-l avea bun prieten.

Îmbrăcat în costum moldovenesc, strâns 
în bete peste cămaşa albă şi cu pălăriuţă 
neagră, mare, cu panglici tricolore, băieţa-
şul, slab, dar cu priviri agere, sfredelitoare, 
cu un fel de înfăţişare de înăsprire precoce, 
era eroul zilei.

Tocmai luase premiul I. Coroniţa şi căr-
ţile legate cu panglică tricoloră se afl au pe 
un scaun ca nişte trofee.

Cei de la masă priveau cu toţii cu res-
pect spre părintele Teoctist Răileanu. Era 
un om cu multă învăţătură, fusese în străi-
nătate, şi era director al Seminarului 
„Veniamin Costache” din Iaşi. Faptul că se 
coborâse spre satul lor Nicşani din ţinutul 
Botoşenilor, la rudele sale, era o cinste pen-
tru toi mesenii.

Abia spre sfârşit, vinul vechi roşu şi spu-
mos a mai dezlegat limbile, apropriindu-l 
pe părintele profesor. De altfel şi sfi nţia-sa 
era de acum mai deschis la chip. L-a chemat 
pe micul premiant lângă dânsul. I-a pus o 
mână pe umăr, privindu-l cu luare aminte. 
Dar băiatul nu era fricos. I-a surâs cu şire-
tenie şi îndrăzneală, luându-i-o înainte cu 
întrebarea: 

– Ce vreţi cu mine?
– Ce vreau? Mă interesează dacă profe-

sorii tăi nu s-au înşelat dându-ţi premiul I.
Nicu s-a încruntat dârz. Nu atât pentru 

faptul că-l subestima pe el, cât pentru acu-
zaţia adusă bunului său dascăl de la 
Botoşani, unde învăţase. Iată de ce s-a zbâr-
lit la unchiul său: 

– N-aveţi decât sa cercaţi să vedeţi dacă 
s-au amăgit.

Bătrânul preot a zâmbit frumos, privind 
peste creştetul copilului. Şi din ochii lui 
blânzi s-a revărsat parcă un mănunchi de 
raze: speranţa, încrederea în viitorul acestui 
copil. A purces a-l descoase încetul cu în-
cetul, întrebări din uşoara învăţătură a şco-
lii de început. Nicu răspundea cu chibzuin-
ţă. Lua totul domol, fără greşeli. Uneori se 
repezea năvalnic vroind parcă să le amin-
tească tuturor: „V-aţi legat pe nedrept de 
dascălul meu.”

La sfârşit, părintele Teoctist l-a apropiat, 
mângâindu-l pe obrazul fi n cu tăieturi de 
ciudată seriozitate, dând curs parcă acelor 
gânduri: 

– Ai răspuns bine. Când trec prin 
Botoşani, am să spun profesorului tău că nu 
l-ai dat de ruşine.

Ochii băieţaşului sticleau de mândrie. 
Ai părintelui erau umezi de înduioşare.

– Spiridoane, pe isteţul ăsta să-l trimiţi 
la mine, la seminar. O să am grijă de dân-

sul. Văd că tu, după cum o duci, n-o să-l 
poţi purta prin şcolile pe care cred că le 
poate înfrunta mintea omuleţului ăsta. Şi a 
ciocnit uşurel la tâmpa băiatului, ca şi cum 
ar fi  încercat un vas fi n de porţelan sau vreo 
amforă de metal preţios.

Într-adevăr, treburile lui Spiridon 
Hasnaş nu mergeau prea bine. Gospădăria 
îi scăpătase. Era la harţă şi cu boierul. 
Acesta îl acuza că se vâră prea mult între 
curte şi ţăranii pălmaşi. Chiar sub stejarul 
unde era masa acum, la zile de sărbătoare, 
se strângeau grămadă sătenii şi ascultau cu-
vântul lui Spiridon Hasnaş, înglodat de 
puzderia de copii, şi poate tocmai de asta 
era îndragit atâta de oameni. 

Acolo el făcea şi judecăţile. Îi asculta şi 
pe unul şi pe altul, pe împricinaţi. La urmă 
le spunea a cui este dreptatea. La început, 
s-au mai dus prin târguri, dar degeaba. 
Judecată mai dreaptă ca a lui Spiridon 
Hasnaş niciunul nu le făcea din domnii ora-
şelor pe unde îsi iroseau doar bănuţii adu-
naţi cu sudoare.

Asa se face că ţăranii îl ascultau în toate 
şi în ultimul timp, Spiridon Hasnaş găsea 
că viaţa pe acare o duc oamenii muncind în 
dijmă pe moşia boierului Docan nu este de-
loc fericită pentru nişte lucrători cuminţi, 
cu braţe zdravene, şi că ceva din acel pă-
mânt boieresc s-ar cădea să fi e al ţăranilor 
care-l muncesc mai mult pentru alţii. 

Fireşte, între oamenii care veneau sub 
stejarul cel stufos s-au găsit şi unii păcătoşi 
care, pentru un blid de linte, au pârât totul 
boierului. Acesta l-a oprit într-o zi pe 
Spiridon Hasnaş şi pe un ton ameninţător 
a purces a grăi: 

– Îmi strici ţăranii, hai?
– Nu. Le deschid ochii doar.
Boierul a trecut mai departe furios, 

mocnind ceva în sine. 
Nu de mila acestuia avea nevoie Hasnaş, 

ci dimpotrivă, de bani, care erau demult pe 
terminate. Iată de ce a primit să-l dea pe 
Niculai la Iaşi, sub aripa protectoare a pă-
rintelui Teoctist Răileanu. 

Într-o bună zi, băieţaşul s-a pomenit în 
Târgu Iaşilor, la examen.  Lucrări scrise pe 
coli ştampilate, cu numele ascuns sub îndo-
itura hîrtiei, întrebări, zîmbete, încreţituri 
de frunte ale unor feţe necunoscute, profe-
sorii. Îşi aminteşte de toate ca de un vis 
pierdut în anii depărtării. A reuşit la exa-
men, a intrat în seminar şi a urmat regulat 
cursurile până aproape de Paşti. 

Părintele director Teoctist  Răileanu îl 
chema din când în când  în cancelarie şi-l  
cerceta  în privinţa  mersului la şcoală. La 
sfârşit îi repeta  aceleaşi vorbe: 

– Să fi i silitor şi serios, fi indcă eşti copil să-
rac, iar cei săraci înving numai prin muncă.

Fireşte, la seminar religia era partea  
principală. Se preda sub  toate   formele po-
sibile. Hasnaş, iute ca argintul viu, se stre-
cura în fi ecare zi între acei care cântau la 
strană. Ritualul slujbei îl cunoaştea încă  din 
şcoala primară, de pe vremea cînd gazda  
lui, cucoana Vicoloaia, îl trimitea în toate 
duminicile să cânte la strană, lângă un cân-
tăreţ de biserică, prietenul ei. Atunci o făcea 
cu mai mare plăcere, fi indcă la sfârşitul sluj-
bei religioase dascălul îi dădea şi lui  o par-
te din fructele şi colacii aduşi la biserică de 
babele pline de păcate şi provoslavnicie.

Acum cânta pe gratis. Dar ceea ce era 
cu adevărat greu de  suportat îl constituia 
postul şi  alimentaţia cu totul simplă la se-

minar. Celor mai mulţi copii le aduceau  
părinţii  alimente  de acasă.  Ai  lui erau 
departe şi, desigur, credeau că vărul mamei, 
părintele Teoctist, are toată grija de 
Niculai. 

Cu colegii, cei mai mulţi nişte fl ăcăian-
dri, Nicu Hasnaş nu prea avea de-a face. S-
a împrietenit doar cu unul Moga, croit cam 
pe aceeaşi măsură a anilor şi a apucăturilor 
ca şi dânsul. 

Într-o astfel de situaţie, copilul avea pre-
simţirea că ceva avea să se întâmple şi să-l 
scoată dintre zidurile seminarului, unde 
simţea că nu este locul său. 

La vacanţa Paştelui, a venit coana Lenuţa 
să-l vadă. Se ghemuise într-o căruţă evre-
iască dintr-un convoi de căruţe de poştă,  în 
care abia îşi făcuse loc. În îmbulzeală, îi 
şterpeliseră una din boccele. Tocmai acolo 
avea nişte turtişoare cu sâmbure de nucă, 
taman pe placul lui Nicu. Erau pierdute 
acum.  Se vede treaba că pornise la drum 
cu stângul. Mai avea ceva de-ale gurii în 
legătura pe care o ţinea strânsă în poală.

Dar, cînd a dat cu ochii de copil, a uitat 
de tot zbuciumul drumului. Băieţaşul slăbi-
se grozav. Pomeţii ascuţiţi ai obrajilor, nasul 
cu nări ca de hîrtie străvezie, mâinile ca niş-
te gheruţe de păianjen...

Mama a început să plângă: 
– Copilul meu, ce-i cu tine? Ce nu-ţi 

prieşte aici?
– Îmi prieşte mie dar nu este de-ajuns.
Ochii coanei Lenuţa s-au rotunjit a mi-

rare: 
– Ce nu-ţi ajunge?
– Mîncarea bună.
– A! Mişeii, te-au ţinut fl ămând. Am să 

te iau acasă. Oi munci cu acul şi am să te 
ţin eu pe la şcoli, dar nu vreau să mori aici, 
între popi.

Şi,  furioasă, a alergat la părintele Teoctist, 
cerând situaţia şcolară a băiatului, ca să-l 
ducă la altă şcoală, la Botoşani. Neculai se 
ţinea de urma ei. Directorul s-a încruntat 
amarnic, arătând spre copil:

– Ai să-l nenoroceşti.
– E al meu. Nici o mamă nu vrea rău 

fi ului său.
Vărul mamei, preotul cel aspru la privi-

re a scos două monede de argint de doi lei 
şi le-a întins nepotului. 

– Ţine! Dumnezeu să-ţi lumineze calea.
Aşa s-a terminat cu seminarul. 

*
La Botoşani, Spiridon Hasnaş era cu-

noscut şi coana Lenuţa a obţinut cu  uşu-
rinţă aprobarea  ca Nicu să dea examen de 
diferenţă şi să intre în clasa I de liceu. Iar 
ca să se întreţină, a început să dea lecţii la 
doi copii nevolnici, dintre care unul al unui 
cizmar. Primea pentru asta patru lei pe lună 
care, alături de bursa obţinută ca elev bun, 
constituiau singurul mijloc de trai al micu-
ţului Hasnaş. Aşa învaţă de timpuriu cum 
se câştigă pâinea, căci aşa a făcut aproape 
întreg liceul. 

Peste cîţiva ani, Spirion Hasnaş a părăsit 
Micşenii şi s-a mutat cu toată familia în 
Botoşani. Avea prea mulţi copii de ţinut la 
şcoală. 

Neculai ajunsese prin clasa a VI-a de li-
ceu. Fratele următor, Spiru, îi ţinea tovărăşie 
în cuhnea casei, camera lor de locuit. Oricum, 
erau cu toţii la un loc. Şi în fi ecare sâmbătă 
coana Lenuţa le aşternea un ţol şi-i lăsa în 
voia lor, aşezaţi turceşte acolo, în căldura bu-
cătăriei. Se strîngeau o droaie de fl ăcăiendri, 
colegi şi prieteni de-ai lui Nicu Hasnaş.

Bîntuia pe vremea aceea molima discu-
ţiilor socialiste. Idei care depăşeau puterea 
de înţelegere, de pătrundere a tineretului, 
erau cercetate tocmai de ei. În dosul acelor 
gânduri, sufl etele lor avântate bănuiau ge-
nerozitatea, frumosul, dreptatea. 

Citeau publicaţiile socialiste, fi ind mari 

admiratori ai Sofi ei Nădejde, ale cărei arti-
cole le disecau acolo, în jurul străchinii cu 
nuci şi a covrigilor daţi de coana Lenuţa. 
Uneori pregăteau adevărate conferinţe, cu 
discuţii în contradictoriu. Într-o zi, a vorbit 
Nicu Hasnaş. Impresionat de un articol al 
Sofi ei Nădejde din „Contemporanul”, a lansat 
o veritabilă şarjă verbală împotriva dansului, 
pe care-l taxa drept exhibiţie sălbatică. 

Interesant era faptul că mai tîrziu, după 
ce a început a cunoaşte femeia, partenera 
de dans a fost un mare admirator al „primi-
tivei exchibiţii”.

Dacă preocupările socialiste ale tinerilor 
elevi din ultimile clase ale liceului din târ-
gul Botoşanilor ar fi  rămas numai în dome-
niul teoretic,  desfăşurate pe covorul vechi 
din bucătăria coanei Lenuţa, totul ar fi  fost 
explicabil pentru visele tinereţei dintâi. Dar 
copiii aceştia s-au decis să treacă la „revo-
luţia practică”. Convinşi că a spune e nimic 
şi că a face este totul, au purces la fapte. 

Prilejul s-a ivit la  un 1 Mai (1893). În-
soţiţi de cîţiva studenţi, băieţi mai vârstnici, 
dar nu cu mult mai copţi la minte, au hotă-
rât să facă din acceastă zi un moment al 
revendicărilor drepturilor ţărăneşti. Şi nu 
era lucru greu. Înainte de 1907, poporul ge-
mea, mai cu seamă în Moldova, sub asupri-
rea boierimii şi în special a arendaşilor ex-
plotatori fără milă. Fiecare cuvânt de 
nădejde, spus chiar de un copil, era o mân-
gâiere pentru ţărănimea chinuită.

Tinerii noştri „socialişti” au plecat de cu 
vremea prin sate, alcătuind delegaţi cu ţă-
ranii care să se prezinte în ziua de 1 Mai la 
Botoşani, spre a  pretinde drepturi. Nicu 
Hasnaş a mers în plasa Coşula, dinspre târ-
gul Hârlăului. 

– Haideţi, măi, să ne dea drepturi şi pă-
mânt!..., le-a strigat el ţăranilor. 

Aceştia l-au privit cu ochi trişti, cu zâm-
betul prea puţin încrezător de totdeauna al 
omului veşnic înşelat din desconsiderare ...

Totuşi s-au ales delegaţi şi i-au trimis. 
Cine ştie dacă n-o ieşi vreo ispravă de aici? 
Doar „studenţii” iştea ştiu mai multe  năz-
drăvenii şi, ce e mai adevărat, inima lor tâ-
nără şi curată bate cu adevărată dragoste şi 
sinceritate pentru norodul necăjit din sate.

Aşa se face că la 1 Mai 1893 s-au strâns 
în jurul târgului Botoşani peste 10.000 de 
oameni. Autorităţile s-au speriat de o răscoa-
lă, deşi ţărănimea fusese învăţată să manifes-
teze „ disciplinat” şi să arate conducerii de 
„împilare” că ştie  să-şi ceară dreptu rile în 
mod civilizat, aşa cum scria în revistele şi 
gazetele citite de tinerii iniţiatori. Numai că 
prefectul, primarul, poliţaiul, căpitanul de 
jandarmi, maiorul batalionului de călăraşi, 
niciunul dintre aceştia nu ştia ce scrie în ace-
le cărţi. Ei au scos în uliţă călăraşii cu săbii 
lucitoare. Ţărănimea tocmai trecea încolo-
nată frumos prin dreptul primăriei, strigând: 
„Pământ, pământ, să ni se dea pământ!” 

(Din volumul afl at în manuscris 
„Din volbura vremii”, de dr. Nicolae Hasnaş) 

Câteva precizări necesare: Din păcate, 
acest volum, care este un roman istoric autobio-
grafi c, nu a văzut lumina tiparului. Manuscrisul 
s-a rătăcit timp de mai bine de patruzeci de ani. 
Nicolae Hasnaş s-a născut la 5 noiembrie 1875, 
în localitatea Salcea-Nicşeni, din judeţul 
Botoşani, şi s-a stins din viaţă în anul 1966, în 
Bucureşti, la vîrsta de 91 de ani. Însă urna fu-
nerară a fost adusă la Tîrgu-Jiu, la 21 decembrie 
1972, să-şi doarmă somnul de veci în mijlocul 
gorjenilor, care l-au iubit şi pe care i-a iubit.

Printr-o fericită împrejurare, în primăvara 
anului 2005, semnatarul acestor rânduri, a intrat, 
întâmplător, în posesia manuscrisului. Dar asta 
este o altă poveste, care o vom încredinţa cititori-
lor în numărul viitor.

Ion ŞOLDEA

RESTITUIRI

Din volbura vremii
 de dr. Nicolae HASNAŞ
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Printre intelectualii gorjeni de valoare 
mondiala s-a numărat şi matematicianul şi 
astronomul român, Victor Daimaca. 

Este o mândrie pentru şcoala gorjeană 
de a fi  avut între dascălii săi un astronom 
de talia şi prestigiul lui Victor Daimaca, 
professor care a predat matematica ani de-a 
rândul la Liceul ,,Tudor Vladimirescu’’ şi la 
Şcoala Normală de baieţii din Târgu Jiu.

S-a născut la 22 august 1892 în Turnu 
Severin, unde şi-a făcut studiile primare şi 
liceale. Se înscrie apoi la Facultatea de Ştiinţe 
din Bucureşti, unde are ca profesori cateva 
eminente personalitaţi ale matematicii şi as-
tronomiei, printre care Gheorghe Ţiţeica, 
Dimitrie Pompeiu, Anton Davidoghe, Nicolae 
Coculescu . Învingând mari greutaţi materi-
ale, reuşeste să obţină licenţa în matematică. 

După absolvirea Facultăţii de matemati-
că s-a încadrat ca profesor de matematică în 
oraşul Târgu Jiu, reşedinţa judeţului Gorj. 

A funcţionat mai întâi ca profesor de 
matematică la Şcoala de meserii din Vădeni 
din nordul oraşului Târgu-Jiu, care ulterior 
s-a transformat în liceu industrial.

Remarcându-se ca un cadru didactic cu 
calitaţi deosebite, profesorul Victor Daimaca 
a fost încadrat la Şcoala Normala de învaţa-
tori de băieţi din oraşul Târgu Jiu, unde a 
acţionat timp de peste 20 de ani, timp în care 
şi-a ridicat şi o casa situată pe strada ce lega 
Piaţa Gării de Şcoala Normala de băieţii, 
transformată in 1999 în Colegiu Naţional. A 
locuit în vecinătatea profesorului Ion Vâlea, 
participant la rezistenţa de la Podul de pe Jiu 
din 14 octombrie 1916, coleg de şcoală.

La Şcoala Normală de baieţi din Târgu Jiu, 
unde veneau tineri din judeţele Gorj, Vâlcea 
şi Mehedinţi pentru a deveni învaţători, pro-
fesorul Victor Daimaca a predat aritmetica şi 
în mai mică măsură algebra şi geometria .

Fiind un cadru didactic pregătit, conşti-
incios, spiritual şi cu tact, profesorul Daimaca 
era tot mai mult stimat şi apreciat de elevii 
săi. Deşi matematica nu era un obiect prin-
cipal, totuşi profesorul Daimaca a reuşit sa 
îndrepte tot mai mulţi elevi ai Şcolii Normale 
către facultaţi unde matematica era proba de 
concurs la examenul de admitere. Dintre 
aceştia au făcut onoare profesorului lor de 
matematică inginerii Mărgeanu, Ciocâltan, 
Constantin Orras, Constantin Roşca şi alţii.

A fost atras de tainele cerului încă din 
copilărie şi a fost pasionat de astronomie, 
mai ales după ce a citit o carte în acest do-
meniu, bogat ilustrată, care aparţinea frate-
lui său mai mare şi după ce a observat co-
meta Daniel (1907).

În ultimii ani ai liceului la Turnu 
Severin, elevul Victor Daimaca a înfi inţat 
un cerc de astronomi care se iniţiau cu râv-
nă in tainele astronomiei.

Ca profesor de matematică, în anul 1929, 
la Liceul ,,Tudor Vladimirescu’’ cu înfăţişa-
rea lui distrusă, cu ochii trişti şi înroşiţii de 
nesomn, absent, dus pe gânduri, străbătea 
străzile oraşului în drum spre şcoală, uneori 
fără să răspundă cunoştinţelor.

Resorturile sale intime aveau să răspun-
dă, mai târziu, unei nobile chemări: o uimi-
toare descoperire stiinţifi că.

Multă vreme nu a avut posibilitatea să-şi 
cumpere un instrument de observare, dar 
urmărea,cu ochiul liber, cu mult interes 
bolta cerească. 

Se zice că la Târgu-Jiu l-ar fi  inspirat co-
loana lui Brâncuşi şi l-ar fi  ajutat cerul deo-
sebit de limpede al oraşului la acea vreme. În 
sfârşit, în 1939 reuşeşte să-şi procure un bi-
noclu Goertz care mărea de 15 ori, care-i 
lărgeşte posibilităţile de observare. Pasionatul 
astronom din oraşul lui Brâncuşi a zărit în 
zorii zilei de 3 septembrie cu binoclul său, 
un corp ceresc pe care l-a considerat a fi  o 
cometă. O urmăreşte 2 zile la rând şi, la data 
de 5 septembrie 1943,adresează observato-
rului astronomic din Bucureşti următoarea 
telegramă: ,,Cometă nouă marimea 8, în Lynx, 
pe linia Alfa Geminii, Epsilon Ursa Mare. 
Deplasarea diurna 2 grade spre Ursa Mare’’ 

În condiţiile grele ale războiului, tele-
grama a ajuns cu întârziere la Bucureşti, 
oprita 24 de ore, datorită interceptării ei de 
către autoritaţi şi de gestapoul german care 
crezuse că este o comunicare subversivă , 
de spionaj, mai ales că la Târgu-Jiu se afl a 
Lagărul de deţinuţi politici.

,,De îndată ce vremea ne-a permis, re-
latează astronomul Călin Popovici, am că-
utat astrul găsindu-l cu uşurinţă la 9 sep-
tembrie. Cometa era uşor vizibilă cu 
căutătorul ecuatorului şi la limita de vizibi-

litate cu un binoclu Zeiss care mărea de 6 
ori. Era un astru difuz, fără nucleu stelar, cu 
un rudiment de coadă’’.

În decursul a trei nopţi s-au şi obţinut 
clişee pe care cometa era vizibilă. La 10 sep-
tembrie descoperirea şi observaţiile ulteri-
oare au fost transmise Biroului Central de 
telegrame astronomice ale Uniunii 
Astronomice Internaţionale de la Copenhaga, 
care a olomogat descoperirea, comuni-
când-o tuturor observatorilor din lume. 
Cometa a fost denumită ,,Daimaca-143C’’.

Pe plan mondial, în acelaşi an 1943, mai 
fuseseră descoperite încă 2 comete, de către 
olandezul Geut şi francezul Peltier, a treia 
fi ind a profesorului Daimaca. Astfel se ex-
plica litera C (a treia), care apare după nu-
mele descoperitorului.

În ziua de 19 septembrie 1943, Cometa 
Daimaca a trecut la 49,5 milioane kilometri 
de Pamnt, fi ind observata si de Peltier şi 
Shapley, în SUA. Perseverând în cercetarea 
cerului, la 16 decembrie 1943, Victor 
Daimaca a descoperit o alta cometă, însă s-a 

întâmplat ca aceasta să fi e observată în acelaşi 
timp şi de Peltier şi Van Geut primind denu-
mirea de cometa Van Geut-Peltier-Daimaca.

Un lucru mai puţin ştiut, este menţio-
nat, de astronomul Ioan Corvin Sângeorzan, 
anume că Daimaca a descoperit în total 7 
comete, toate cu binoclul său Goertz, toate 
la Târgu-Jiu. Iaă ce ne relatează Dr. C 
Lupescu, în calitate de coleg al lui Daimaca, 
profesor de igienă şi medicul liceului Tudor 
Vladimirescu (1939-1947).

,,Era de statură mijlocie, supraponderal, 
cu părul bogat pe ceafă. Îmi vorbea cu pasi-
unde de splendoarea bolţii înstelate şi-mi 
spunea că în cursul nopţii se delecteaza pri-
vind prin binoclu milioane de stele. Majo-
ritatea coleegilor săi nu apreciau sufi cient 
această pasiune şi se îndoiau de afi rmaţia 
frofesoului că a descoperit o cometă.

Mă situam printre profesorii, puţin la 
numar, care i-au acordat toata încrederea.

Peste câteva luni pline de satisfacţie, 
mi-a arătat o medalie de bronz cât o palmă, 
groasă de un deget, ce avea înscris pe ea cu 
litere în relief numele profesorului Daimaca, 
descoperitor al cometei ce-i poartă numele, 
trimisă de Centrul Internaţional de 
Înregistrare a Cometelor (Amsterdam).

Consideraţia ce-o aveam pentru el şi in-
teresul ce mi l-a stârnit au contribuit ca 
profesorul să fi e învăţătorul meu în câteva 
seri şi cu un telescop simplu al liceului să 
recunosc câteva constelaţii pe bolta cereas-
că, la indicaţia lui. Mi-a adus şi o colecţie a 
unei reviste de astronomie populară, edita-
tă de Victor Austein, pe care am răsfoit-o 
timp de câteva săptămâni.’’

Dorind ca elevii lui să cunoască tainele 
cerului mulţi elevi de la Şcoala Normala din 
Târgu-Jiu au avut bucuria să urmărească cu 

aparatele profesorului lor bolta cerească.
Dupa terminarea celui de-al doilea răz-

boi mondial, profesorul Victor Daimaca a 
fost invitat să meargă în SUA pentru a-şi 
continua cercetările fi ind tot mai cunoscut 
în lume pentru marile lui descoperiri.

În anul 1950, merge la Bucureşti, unde 
devine profesor la un liceu din capitalăşi 
totodată cercetător la Observatorul 
Astronomic din Bucureşti, unde a fost in-
vitat să lucreze şi după pensionare (o pensie 
pentru merite personale acordată la propu-
nerea Academiei) – până la sfârşitul vieţii, 
20 mai 1969.

S-a descoperit cu greu de elevii săi de la 
liceul Pedagogic, cărora în orele de mate-
matică le povestea picante satire dar mai 
ales despre casa lui de pe acoperişul careia 
admira noapte de noapte frumuseţea ceru-
lui şi opera ,,Coloana Infi nitului’’, ridicată 
de genialul sculptor onstantin Brancuşi în 
partea de Est a oraşului.

În nenumărate rânduri a revenit pe me-
leagrile Gorjului, îndreptându-şi privirile 

spre liceul Pedagogic şi casa lui în care a 
locuit cea mai mare parte a vieţiisale.

Despre activitatea lui Victor Daimaca la 
Observatorul Astronomic iată ce nepoves-
teşte astronomul Ioan Corvin Sângeorzan: 
,,Era deosebit de preţuit de toţi colegii pen-
tru pasiunea sa ştiinţifi că şi cunoştinţele de 
astronomie. Avea o memorie fantastică, un 
ochi perfect de astronom şi cunoştea cerul 
extraordinar de bine.

În noaptea de 24-25 octombrie 1957, la 
câteva săptămâni dupa lansarea primilor sa-
teliţi artifi ciali in U.R.S.S., am supravegheat 
împreuna bolta cerească.Victor Daimaca, 
dintre noi toţi, a fost primul om de ştiinţa 
din ţara noastră care a vazut un satelit arti-
fi cial al Pământului’’.

Descoperirile lui Daimaca sunt recu-
noscute astăzi ca o contribuţie de seamă la 
dezvoltarea astronomiei. Această recunoaş-
tere se găseşte pe plan internaţional în me-
dalia ce i-a fost decernată din partea 
Societăţii Astronomice a Pacifi cului, San 
Francisco, S.U.A. pentru descoperirea co-
metei ,,Daimaca C’’.Pe reversul medaliei 
este scris: ,,Această medalie, instituită în anul 
1890, de Josep D.Drandol, este decernată şi lui 
Victor Daimaca pentru a comemora descoperi-
rea cometei din 9 septembrie 1943’’.

În muzeul Observatorului Astronomic 
din Bucureşti pot fi  văzute: o sculptura de-
dicată astronomului, fragmente de studii şi 
câteva obiecte de cercetare.

Deşi nu a fost astronom de profesie, to-
tuşi printr-o muncă tenace şi ingenioasă a 
reuşit să realizeze mari descoperiri astrono-
mice, care l-au situat în rândul oamenilor 
de ştiinţă români de mare valoare, în ciuda 
condiţiilor tehnice precare.

Prof. Maria ŞIŞIROI

Victor Daimaca - matematician şi astronom român
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La 15 octombrie 1992, prin sentinţa ci-
vilă nr.401 a Judecătoriei Târgu-Jiu s-a în-
fi inţat la Târgu-Jiu Liga Femeilor Gorjene, 
prin eforturile unui comitet de iniţiativă 
format din 21 de membre fondatoare, coor-
donat de doamna prof. Gabriela Popescu.

Iniţial, Liga Femeilor Gorjene a funcţionat 
pe lângă Confederaţia Naţională a Femeilor din 
România.

Sub patronajul Confederaţiei şi al Ligii 
Femeilor Gorjene s-a organizat Şcoala Post-
liceală de Asistente Medicale „Carol Davila”, cu 
specializări de asistent generalist, laborator, 
radiologie. Liga Femeilor Gorjene primea un 
procent de 10 % din taxele de şcolarizare. 
Aceste sume, împreună cu donaţii şi spon-
sorizări, reprezentau veniturile ligii.

Comitetul de conducere al Ligii Femeilor 
Gorjene era alcătuit din:

- preşedintă: Gabriela Popescu – profesoară;
- vicepreşedintă: Maria Mischie – contabilă;
- secretară: Adriana Văduva- funcţionară.
Din statutul ligii reiese că este o organi-

zaţie apolitică şi nonprofi t, care coordonează 
activitatea femeilor din Gorj, privind egali-
tatea de şanse în muncă, familie, societate, 
fără discriminări etnice, rasiale, religioase.

De asemenea, îşi propune apărarea va-
lorilor culturale ale judeţului, tradiţiilor şi 
spiritualităţii gorjene.

Un raport anua l de activitate al Ligii 
Femeilor Gorjene ne arată că la 31 decembrie 
1993 exista în contul de disponibil al Ligii 
suma de 1.609.887 lei. 

Alt raport al Ligii Femeilor Gorjene pe 
anul 1994 arată că liga a iniţiat trei acţiuni 
social-umanitare la Căminul de Bătrâni din 
Dobriţa, trei acţiuni la Căminul Cultural din 
Suseni, două la Casa de Copii Şcolari, două la 
Grădiniţa Specială din Târgu-Jiu. S-au chel-
tuit 3.500.000 lei.

În urma propunerii doamnei Zoia Elena 
Deju, într-un articol din Gorjeanul - „Femei ce-
lebre - Aretia Tătărescu” din septembrie 1994, 
Liga Femeilor Gorjene îşi schimbă denumirea în 
„Liga Femeilor Gorjene «Aretia Tătărescu»”, 
începând cu data de 28 martie 1996, prin sen-
tinţa civilă nr.55 a Judecătoriei Târgu-Jiu.

La data înfi inţării, Liga Femeilor Gorjene 
avea un număr de 21 membre fondatoare.

În anul 1994, Liga Femeilor Gorjene avea 
50 membre, în anul 1996 a ajuns la peste 
100 membre.

Ca urmaşă a Ligii Naţionale a Femeilor 
Gorjene condusă de Arethia Tătărescu şi în-
fi inţată în anul 1923, actuala Ligă a Femeilor 
Gorjene „Aretia Tătărescu” şi-a propus şi a 
desfăşurat activităţi complexe în domeniul 
social- umanitar:

A luat sub ocrotirea sa Căminul de 
Bătrâni de la Dobriţa, unde de 14 ani mer-
ge de Sfintele Sărbători ale Paştelui şi 
Crăciunului cu daruri, haine, cărţi. În ulti-
mii ani (1990- 1995), membrele ligii sunt 
însoţite şi de o parte din corala „Măiastra” 
a Bisericii «Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel» din 
Târgu-Jiu, care binedispune şi alină sufl etul 
bătrânilor cu colinde de Paşti şi Crăciun.

Ani la rând, membrele Ligii Femeilor 
Gorjene au mers la grădiniţa din Vădeni, 
cartier mărginaş al oraşului, unde au dus 
daruri şi îmbrăcăminte de Ziua copilului sau 
de Sfi ntele Paşti.

În colaborare cu Asociaţia „Vasiliada”, 
patronată de Sfânta Arhiepiscopie a 
Craiovei, a realizat programul „O masă caldă 
la patul tău”, prin care, timp de un an, s-a 
dus o masă caldă la zece persoane cu han-
dicap, luate din evidenţa serviciului social 
al Primăriei Târgu-Jiu. Masa consta din 
două feluri de mâncare caldă, care se ducea 
la domiciliul celor zece asistaţi, prin volun-
tari de la Liga Femeilor Gorjene şi Asociaţia 
«Vasiliada», având sponsori Compania 

Naţională a Lignitului Oltenia, doamna Anica 
Merişescu, cantina Hotelului Tineretului ş.a.

Tot în colaborare cu Asociaţia «Vasiliada» 
s-a demarat programul de educaţie creştină 
a copiilor preşcolari, întocmindu-se un pro-
tocol între Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 
şi Protoieria Târgu Jiu (Asociaţia «Vasiliada»). 
Astfel, timp de un an (2001-2002), grădini-
ţele cu program prelungit din străzile 
„Siretului” şi „Bradului” au benefi ciat de acest 
program, derulat săptămânal. Programul 
consta în învăţarea de cântece şi poezii cu 
caracter religios, toţi copiii au primit căciu-
liţe şi s-a organizat sărbătoarea lui Moş 
Nicolae în ambele grădiniţe. Pe parcursul 
programului, săptămânal, copiii primeau 
dulciuri de la organizatori. Ca urmare a 
acestui program, când s-a inaugurat maga-
zinul de obiecte bisericeşti „Candela”, o gru-
pă de copii de la grădiniţa Siret au susţinut o 
serbare cu tematică religioasă, fi ind coor-
donaţi de doamna educatoare Dijmărescu, 
în prezenţa Î.P.S. Teofan – mitropolitul 
Olteniei, care a fost plăcut impresionat.

Cu Organizaţia Internaţională a Migraţiei 
din Bucureşti, Liga Femeilor Gorjene a avut 
un protocol de colaborare privind integra-
rea socio-profesională a tinerelor fete repa-
triate care căzuseră pradă trafi cului de fi in-
ţe umane.

Astfel, Liga Femeilor Gorjene „Arethia 
Tătărescu” a construit o frizerie pentru o fată 
de 17 ani (cu califi care de frizer) repatriată 
de Organizaţia Internaţională a Migraţiei din 
Italia. Tânăra s-a integrat socio-profesional, 
constituindu-şi şi o familie.

De asemenea, s-a acordat consiliere ju-
ridică, medicală, psiho-socială pentru încă 
17 femei tinere repatriate de Organizaţia 
Internaţională a Migraţiei din Bucureşti. 

Liga a organizat cursuri de iniţiere pe 
calculator a copiilor din ciclul gimnazial, 
proveniţi din familii defavorizate.

Liga Femeilor Gorjene a organizat două 
simpozioane – „Aretia Tătărescu”. Primul a 
avut loc la 26 mai 1998, cu participarea 
doamnei Sanda Tătărescu –Negropontes, 
fiica Arethiei, la Muzeul Judeţean Gorj 
„Alexandru Ştefulescu”. Trebuie să amintim 
că, în anul 1926, Arethia Tătărescu inaugu-
rase la Târgu Jiu, pe digul Jiului, Muzeul de 
istorie „Alexandru Ştefulescu”, prin eforturile 
Ligii Femeilor Gorjene.

Cu prilejul simpozionului, s-a organizat 
şi o expoziţie de tapiserie a doamnei Ilona 
Giolgău. Adevărate opere de artă, tapiseriile 
aveau incluse simbolurile operei lui Constantin 
Brâncuşi: masă, poartă, coloană, scaun, ou.

A fost o reuşită totală. La acest simpozi-
on, doamnei Sanda Tătărescu - Negropontes 
i se propune de conducerea Ligii Femeilor 
Gorjene să accepte funcţia de preşedintă de 
onoare, în memoria mamei sale, şi domnia 
sa a acceptat cu multă bucurie.

La simpozion au prezentat comunicări:
- Alexandra Andrei - director al Bibliotecii 

Judeţene Cristian Tell
- Zenovie Cârlugea – profesor Colegiul 

Naţional „Ecaterina Teodoroiu”
- Dorina Nichifor – profesoară la Şcoala 

Gimnazială „ Gh. Tătărescu”
- Zoia Elena Deju – vicepreşedintă a 

Ligii Femeilor Gorjene
- Gheorghe Marinoiu – director Muzeul 

Judeţean „Alexandru Ştefulescu”
- Dan Neguleasa – director la Arhivele 

Statului Gorj
Al doilea simpozion s-a desfăşurat la 4 

aprilie 2001 la Biblioteca Judeţeană „Christian 
Tell”. De data aceasta a participat şi Corala 
„Măiastra” a Bisericii Sfi nţii Apostoli din Târgu 
Jiu, cu un recital de muzică religioasă.

La 13 martie 1997, Liga Femeilor Gorjene 
a organizat împreună cu Fundaţia Culturală 

„Constantin Brâncuşi” simpozionul „Con-
stantin Brâncuşi – 40 de ani de nemurire” şi 
s-a ocupat de comemorarea de la biserică şi 
pomenirea lui Brâncuşi, la Hobiţa, organi-
zând masa-protocol pentru invitaţii din 
ţară, cu sprijinul Companiei Naţionale a 
Lignitului Oltenia, prin bunăvoinţa domnului 
director Huidu Emil.                          »»»»»

»»»»» De asemenea, împreună cu doam-
na Sanda Tătărescu - Negropontes, Liga 
Feme ilor Gorjene a organizat comemorarea 
Arethiei şi a lui Gheorghe Tătărescu la 
Mănăstirea Crasna, unde aceştia au consoli-
dat biserica şi au construit diverse clădiri şi 
anexe. Să menţionăm că, pentru sprijinul 
neprecupeţit acordat comunei în general, 
marele om politic al vremii a fost declarat 
„Cetăţean de onoare” al obştei comunale, 
ridicându-se apoi şi un monument în amin-
tirea acestuia.

La 10 aprilie 1997, Liga Femeilor 
Gorjene organizează dezbaterea „Libertatea 
şi drepturile femeii”, unde se organizează şi o 
expoziţie de tricotaje şi cosmetice cu vân-
zare la sediul de atunci al ligii, Biblioteca 
Sindicatelor Târgu Jiu.

În anul 1996, Liga Femeilor Gorjene, 
împreună cu preotul Şoangher Pantelie, paro-
hul de atunci al Bisericii Sfi nţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril, înaintează mai multe adrese 
şi memorii pentru restaurarea picturii inte-
rioare şi exterioare a bisericii. În acest de-
mers, ne-a arătat sprijin pictorul Vasile 
Ivănescu, fost ucenic al pictorului Iosif 
Keber, care realizase pictura exterioară a 
bisericii, şi scriitorul Octavian Ungureanu.

Pictura exterioară a bisericii este unicat 
în felul său, reprezentând nu sfi nţi, ci fi lo-
zofi  ai antichităţii şi fi lozofi ţe (sibilele).

Dorind să restaureze pictura realizată de 
maestrul său Iosif Keber, pictorul Vasile 
Ivănescu, cu o plată modică, acoperind doar 
materialele necesare, s-a oferit să realizeze 
opera de restaurare a picturii exterioare ră-
masă neterminată în anul 1989, pe peretele 
dinspre nord. Din păcate, acest mare pro-
iect a rămas nefi nalizat din cauza birocraţi-
ei Direcţiei de Monumente Istorice din cadrul 
Ministerului Culturii, motivându-se că 
domnul Vasile Ivănescu, de altfel pictor au-
torizat, nu se afl ă pe listele lor de restauratori 
(sic!), iar reprezentantul din teritoriu dă 
verdictul că se conservă aşa cum este… 
De-abia acum, în anii 2005-2006, pictura 
interioară se restaurează, prin eforturile fi -
nanciare deosebite ale bisericii şi cu spriji-
nul Primăriei Târgu Jiu, primar fi ind dom-
nul ing. dr. Florin Cârciumaru.

Pentru a salva deteriorarea picturii ex-
terioare, Liga Femeilor Gorjene „Arethia 
Tătărescu” a achiziţionat tablă galvanizată şi 
a comandat jgheaburi şi burlane, care s-au 
instalat la acoperişul bisericii.

După încă o încercare, în anul 1999, cu 
S.C. ANIAME –BACIU, de restaurare a pic-
turii exterioare, Liga Femeilor Gorjene renunţă 
la acest proiect, dezarmată de piedicile puse 
de birocraţia Direcţiei de Monumente din 
Ministerul Culturii, un fel de feudă a interese-
lor de grup, ca să nu zicem un aspect al corup-
ţiei generalizate de care a fost paralizată soci-
etatea românească în ultimul deceniu…

Aproape anual, Liga Femeilor Gorjene 
participă la comemorarea eroilor de la Jiu din 
octombrie 1916, depunând coroane la 
Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu şi la podul Jiului. 
Uneori aceste coroane au dispărut de la mo-
numente la câteva minute de la depunere.

În domeniul cultural – educativ, Liga a 
organizat mai multe lansări de carte. Men-
ţionăm pe tânăra elevă Oana Rădoi, de la 
Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din 
Târgu Jiu, cu cartea de debut „Rouă de înger”, 
editată în anul 2003, şi „Steaua din oglinda 

visului”, din 2004, sub îndrumarea profeso-
rului-scriitor Zenovie Cârlugea.

De asemenea, Zoia Elena Deju, cu a 
doua carte, „Iluminări în amurg”, la Editura 
„Măiastra”, evenimentul lansării având loc 
la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, la 
28 octombrie 2005, cu o participare nume-
roasă a iubitorilor de literatură (în acelaşi 
cadru, scriitorul Zenovie Cârlugea, autor a 
11 cărţi de poezie şi studii critice, a fost săr-
bătorit cu prilejul împlinirii a 55 de ani de 
viaţă, oferindu-i-se diferite premii şi 
Înscrisul de onoare al Primăriei Târgu-Jiu).

Doamna Elena Brădişteanu, cu cartea 
de debut „Kairos – Jurnalul unei femei”, a fost 
încurajată şi sponsorizată de Liga Femeilor 
Gorjene, prin culegerea cărţii, prin organi-
zarea lansării şi a protocolului de lansare.

La manifestările culturale au fost prezen-
te permanent tinere talente care au susţinut 
recitaluri de poezie şi muzică, precum 
Cristina Buda şi Aniela Stănescu, eleve ale 
Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu”.

Lansarea cărţii „Gheorghe Tătărescu – 
Mărturii despre istorie” la Muzeul Judeţean 
„Alexandru Ştefulescu”, în prezenţa doamnei 
Sanda Tătărescu - Negropontes, fi ica Arethiei 
şi a lui Gheorghe Tătărescu, care s-a îngrijit de 
editarea acestei cărţi, a avut un impact deosebit 
asupra auditoriului, în data de 16 octombrie 
1996, doamna Sanda Tătărescu-Negropontes 
fiind preşedintă de onoare a Ligii Femeilor 
Gorjene „Arethia Tătărescu”.

Împreună cu Inspectoratul pentru 
Cultură Gorj, prin directorul de atunci prof. 
Viorel Gârbaciu, 1996-1997, Liga a organi-
zat „Gala spiritualităţii gorjene”, în calitate de 
co-prezentatori şi ocupându-se de protoco-
lul manifestărilor. 

Amintim o parte din premiaţii galei edi-
ţiilor 1996-1997: prof. Titu Rădoi, – directorul 
„Fundaţiei Culturale Constantin Brâncuşi”, 
Marian Negrescu - directorul Teatrului Dramatic 
„Elvira Godeanu” Tg.Jiu, prof. scriitor Zenovie 
Cârlugea, ing.Viorel David - un „meccena” al 
culturii gorjene”- director la S.C. Artego - 
Târgu-Jiu, prof. Alexandra Andrei – director 
al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” ş.a. 
Manifestările au avut loc în holul hotelului 
Gorj şi s-au dovedit a fi  de mare ţinută orga-
nizatorică şi culturală. 

Liga Femeilor Gorjene a îndemnat tinere-
le femei şi fete spre lectură, activitatea ligii 
derulându-se mai mult de zece ani în sediul 
Bibliotecii Sindicatelor, unde doamna pro-
fesoară Gabriela Popescu şi-a desfăşurat ac-
tivitatea.

În spiritul apropierii de tinerele fete, 
Liga Femeilor Gorjene „Arethia Tătărescu” a or-
ganizat o seară dansantă cu tombolă la 
Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, 
unde eleva Oana Săvescu şi-a prezentat pro-
priile creaţii vestimentare, folosind ca ma-
nechine eleve ale colegiului. Manifestarea 
s-a bucurat de un mare succes în rândul ti-
nerilor, strângându-se totodată fonduri 
pentru acţiunile social – umanitare desfă-
şurate. În acelaşi timp, a încurajat-o pe tâ-
năra creatoare de modă Oana Săvescu, care 
s-a consacrat ulterior în acest domeniu.

De asemenea, Liga Femeilor Gorjene 
„Arethia Tătărescu” a iniţiat întâlniri ale ti-
nerelor fete cu medici pe teme de igienă, 
sănătate, planifi care familială.

În februarie 1997 a fost remaniat comi-
tetul de conducere al Ligii Femeilor Gorjene, 
astfel: Preşedintă: Gabriela Popescu, vicepre-
şedintă: Zoia Cârlugea Deju, secretar: Corina 
Văcăroiu, contabil: Diana Gaiţă.

La 18 noiembrie 1999, Liga Femeilor Gorjene 
întocmeşte un memoriu prin care propune 
Primăriei Târgu-Jiu ca să i se atribuie doam-
nei Sanda Tătărescu - Negropontes, fiica 
Arethiei şi a lui Gheorghe Tătărescu, titlul de 

Liga Femeilor Gorjene „Arethia Tătărescu”
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Cetăţean de onoare” al oraşului Târgu-Jiu. La 
memoriul înaintat Primăriei Tg.Jiu, Liga 
Femeilor Gorjene nu primeşte nici un răs-
puns. Doamna Sanda Tătărescu-Negropontes 
a oferit Primăriei Tg.Jiu actul original de do-
naţie al tripticului brâncuşian de către doam-
na Arethia Tătărescu, preşedintă a Ligii 
Naţionale a Femeilor Gorjene.

De asemenea, doamna Sanda Tătărescu 
a donat Muzeului Judeţean Alexandru 
Ştefulescu – secţia Curtişoara, Complexul 
Muzeal „Gheorghe Tătărescu” de la Poiana, 
care cuprinde Casa, reşedinţa familiei, bi-
serica, mormintele părinţilor lui Gheorghe 
Tătărescu, alte obiecte de inventar.

De-a lungul a peste zece ani de activitate, 
Liga Femeilor Gorjene „Arethia Tătărescu” înain-
tează multiple adrese Primăriei şi Prefecturii 
Gorj pentru atribuirea de sediu. Prin adresa nr. 
5293/31 oct.1997, Liga Femeilor Gorjene soli-
cită Primăriei Tg.Jiu atribuirea clădirii din 
Parcul Central, care a fost construită de Liga 
Naţională a Femeilor Gorjene, adăpostind de-a 
lungul vremii Muzeul „Alexandru Ştefulescu”, 

şi fi ind decenii de-a rândul sediu al Ligii, cu 
ateliere de ţesătorie, unde se organizau expozi-
ţii de ţesături, covoare. La momentul cererii, 
clădirea era părăsită, deteriorată, nu avea desti-
naţie, fusese în patrimoniul Muzeului 
„Alexandru Ştefulescu”, iar în anul 1996, aici 
funcţionase „Centrul de Informare şi Documentare 
«Constantin Brâncuşi»”, care se desfi inţase.

Primăria Târgu-Jiu răspunde că Liga 
Femeilor Gorjene trebuie să se adreseze 
Ministerului Culturii, clădirea respectivă 
fi ind monument istoric şi afl ându-se în pa-
trimoniul Ministerului Culturii, Direcţia de 
Monumente.

Prin adresa nr. 65/31 oct.1997, Liga 
Femeilor Gorjene face un nou demers la 
Ministerul Culturii, la domnul ministru Ion 
Caramitru, pentru atribuirea clădirii din 
Parcul Central, demers ce rămâne şi de data 
aceasta fără răspuns.

Ulterior, Primăria Tg.Jiu repară clădirea 
din Parcul Central şi înfi inţează Centrul de 
Cultură şi Artă «Constantin Brâncuşi».  Sunt ne-
cesare noi demersuri, chiar pe cale juridică, 
pentru ca Liga Femeilor Gorjene „Arethia 
Tătărescu”, moştenitoare de drept prin dorinţa 

expresă a d-nei Sanda Tătărescu-Negropontes, 
să intre, integral sau parţial, în posesia sediului 
construit special în 1926 pentru activităţile 
proprii.

În anul 2000, Liga Femeilor Gorjene, prin 
adresa nr.18/12 iulie, propune comisiei de cul-
tură de pe lângă Consiliul Judeţean Gorj atri-
buirea numelui doamnei Elena Udrişte, Muzeului 
Arhitecturii Populare de la Curtişoara.

Doamna Elena Udrişte a fost director al 
Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu” 
timp de 25 ani şi a înfi inţat Muzeul în aer 
liber de la Curtişoara.

Propunerea noastră a fost însoţită şi de 
un memoriu al doamnei Eva Isac, muzeo-
graf, care a lucrat cu doamna Elena 
Udrişte şi cunoştea activitatea acesteia. 
Liga Femeilor Gorjene nu primeşte nici un 
răspuns la demersul său, iar în anul 2005 
reia propunerea, având susţinerea condu-
cerii muzeului judeţean şi a mai multor 
oameni de cultură, prin efortul domnului 
Titu Pânişoară, fiu al Curtişoarei. De data 
aceasta propunerea a fost aprobată de 
Consiliul Local Curtişoara, urmând aprobă-

rile ulterioare ale Consiliului Judeţean Gorj 
şi Prefecturii Gorj.

Pe parcursul activităţii, Liga Femeilor 
Gorjene „Arethia Tătărescu” este verifi cată de 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj, 
iar din notele de constatare încheiate reiese că 
liga desfăşoară o activitate non-profi t, confor-
mă cu statutul său, realizată pe baza contrac-
telor de sponsorizare încheiate şi donaţii.

Sigur că activitatea Ligii Femeilor Gorjene 
nu se ridică la nivelul Ligii Naţionale a 
Femeilor Gorjene condusă de Arethia 
Tătărescu, dar altele erau condiţiile politice, 
sociale şi economice din acea perioadă. 

În această perioadă de tranziţie care nu 
se mai încheie, Liga Femeilor Gorjene face 
eforturi pentru a se face simţită în viaţa so-
cială, culturală, socio-economică a femeilor 
din Gorj. În ce mod reuşeşte, rămâne să 
consemneze cei ce vor veni în continuarea 
activităţii noastre.          

Zoia CÂRLUGEA

Fragment din monografia “Arethia 
Tătărescu”, în pregatire 

Doamna ce  avea să ocupe un loc deosebit de important în istoria Gorjului,Arethia 
Tătărescu,s-a născut la data de 16 septembrie 1889, la Bucureşti, fi ind fi ica marelui pro-
prietar de terenuri agricole Gheorghe Piteşteanu.

În vârstă de numai 8 ani,Arethia rămâne orfană de tată si merge însoţită de bunică în 
Belgia unde efectuează studiile primare şi liceale.Mai târziu ea studiază pianul la 
Conservatorul de Muzică din Bruxelles. Devenind comandantă a cohortei „Păstorul Bucur”, 
Arethia, contribuie la educarea si formarea „eroinei de la Jiu”, Ecaterina 
Teodoroiu, pe care o are ca cercetaşă. În vara anului 1916 se căsătoreşte cu 
tânărul jurist Gheorghe Tătărescu, dar intrarea României în război îi des-
parte determinând plecarea locotenentului Gheorghe Tătărescu pe frontul 
de luptă.

După înfăptuirea Marii Uniri, soţii Tătărescu revin în capitală, iar în 
urma unei călătorii în anul 1919 în judeţul Gorj, cumpără de la rudele 
apropiate, o moşie de 120 ha în comuna Poiana.

Profi tând de vizitele soţului ei în judeţul Gorj cu prilejul alegerilor par-
lamentare, Arethia îsi leagă din ce în ce mai mult viaţa de aceste meleaguri.
Impresionata de obiceiurile şi tradiţiile gorjeneşti şi mai ales de port  gor-
jenesc ea se angajează în valorifi carea acestora şi în recunoaştere lor atât 
pe plan naţional cât şi internaţional.

Arethia devine o cunoscătoare a vieţii şi a istoriei Gorjului.Intră în con-
tact atât cu oamenii politici, cu personalităţi ale Gorjului cât şi cu oamenii 
simpli ajungând să le cunoasca nevoile şi greutăţile.

Efortul ei nu rămâne însă nerăsplătit, fi ind aleasă preşedintă a Federaţiei 
Naţionale a Femeilor Române din Gorj.Prin intermediul acestei organiza-
ţii Arethia reuşeşte să întreprindă o serie de acţiuni culturale şi sociale.

Alături de Gheorghe Tătărescu, Arethia vizitează Vladimirul şi contribuie material la 
restaurarea casei lui Tudor Vladimirescu pe care o transformă în casă memorială. Tot în 
memoria revoluţionarului Tudor Vladimirescu, Arethia îşi numeşte băiatul, Tudor.

În primăvara anului 1934 benefi ciind de sprijinul subsecretarului de stat  I.Manolescu 
Strunga, Arethia Tătărescu organizează o expoziţie-târg intitulată „Munca noastră româ-
nească” inaugurată în prezenţa regelui Carol al-II-lea şi a primului ministru Gheorghe 
Tătărescu. Din cadrul pavilionului repartizat judeţului Gorj, casa lui Antonie Mogoş din 
Ceauru Gorjului a fost apreciată elogios de primarul Parisului şi cumpărată ulterior de fa-
milia Tătărescu.Nici portul gorjenesc nu a rămas mai prejos,costumul naţional prezentat de 
Pană P. Bărbulescu obţinând Diploma de onoare a „Ligii Naţionale a Femeilor Române” şi 
a „Uniunii Industriilor Casnice Româneşti”.

Suma de bani obţinută în urma acestor expoziţii a fost utilizată pentru a restaurarea ca-
sei Ecaterinei Teodoroiu şi transformarea ei în casă memorială.O altă parte din sumă a fost  

folosită pentru ridicarea monumentului sarcofag al Ecaterinei Teodoroiu din Piaţa Prefecturii. 
Arhitectul G.M.Cantacuzino a realizat această operă folosind patru blocuri mari de marmu-
ră de Siria, încheiate prin alt bloc asezat deasupra.Sculptura este realizată de Miliţa Pătraşcu.
Inaugurarea monumentului a avut loc  în ziua de 8 septembrie 1935 în prezenţa a 40.000  
de persoane printre care şi regele Carol al-II-lea.

Din iniţiativa Ligii condusă de Arethia Tătărescu este concepută şi fi nanţată construirea 
în Tg-Jiu a unui ansamblu monumental închinat memoriei soldaţilor gor-
jeni căzuţi în primul război mondial. Lucrarea urma să cuprindă spaţiul 
cuprins între râul Jiu şi unităţile militare din partea de est a oraşului trecând 
prin grădina publică  unde trebuia amplasat un portal de piatră (Poarta 
Sărutului de astăzi), continuând cu srada „Calea Eroilor”, biserica „Sfi nţii 
Apostoli Petru şi Pavel” şi culminând cu „Coloana Recunoştinţei” (Coloana 
Infi nitului).Cel încredinţat cu ridicarea acestui ansamblu monumental a 
fost marele sculptor Constantin Brâncuşi. Pentru construirea străzii „Calea 
Eroilor”, „Liga Femeilor Gorjene” a pus la dispoziţie suma de 75.000 de lei 
în vederea achiziţionării terenului necesar.

„Liga Femeilor Române din Gorj“ mai contribuie de altfel şi la dezvoltarea 
învăţământului gorjean prin strângerea de fonduri pentru construirea „Şcolii 
Primare Mixte Targu-Jiu”.

Arethia a mai ajutat gorjenii şi în urma inundaţiilor din anul 1937 
cauzate de revărsarea apelor Jiului, donând  importanta sumă de 
1.000.000  de lei.

Ca o răsplată pentru contribuţia şi mai ales implicarea  în viaţa 
socială,economică şi culturală a Gorjului, Arethiei Tătărescu îi este acordat  

în anul 1936 de către Primăria Oraşului Târgu-Jiu  titlul de Cetăţean de Onoare al Oraşului.
Supusă unui tratament brutal din partea regimului comunist, Arethia Tătărescu se 

stinge din viaţă în anul 1968.
Bună cunoscătoare a realităţilor judeţului Gorj, iubitoare de oameni, caldă, apropiată, 

dispusă în a-i ajuta în orice moment, Arethia Tătărescu a dovedit gorjenilor că le este 
aproape şi că le reprezintă interesele.

Spiritul de solidaritate a caracterizat-o tot timpul, dar ceea ce a rămas mai pregnant 
ca orice, în urma ei, sunt operele lui Brâncuşi, de autorul acestora fi ind legată printr-o 
strânsă prietenie.Din această legătură spirituală nobilă s-a născut ceea ce gorjenii numesc 
cu mândrie „moştenirea noastră”. Dragostea Arethiei pentru oameni nu a dispărut prin 
moartea ei, căci ea se înalţă prin „Coloana Recunoştinţei” şi se îngemănează la ceas „de tă-
cere” prin „Poarta Sărutului”.                                                           

Irina DAVIŢOIU, cl. a XII-a - G
Colegiul Naţionla “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu

Arethia Tătărescu - Marea Doamna a Gorjului
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»»»»» (urmare din pagina 1)           Sunt 
documente care susţin şi alte nume ale 
Târgu-Jiului, cum ar fi  Târgul Frăsinet, nume 
împrumutat de la o plantă medicinală, „dic-
tamnus frasinella”, socotită, în credinţele popu-
lare, tămăduitoare de boli nervoase. Alexandru 
Ştefulescu, istoricul Gorjului, relatează că în 
seara sărbătorii Ispasului, sute de bolnavi, chiar 
din afara judeţului, dormeau lângă planta mi-
raculoasă, ce se găsea din belşug în aceste lo-
curi. Poate, din aceste motive, localităţii i s-a 
mai spus din bătrâni şi Târgul de Flori.

Primul izvor scris, unde se vorbeşte des-
pre o aşezare denumită Jiul, ce poate fi  iden-
tifi cată cu Târgu-Jiu, a fost emis de domnito-
rul Mircea cel Bătrân la 23 noiembrie 1406. 
La această dată, mergând spre Severin pentru 
a-l întâlni pe regele Ungariei, marele voievod 
dă o poruncă în favoarea Mănăstirii Tismana, 
conform căreia nimeni nu avea voie să pescu-
iască în râul Tismana, în afară de călugării de 
aici şi nici să-şi pască vitele pe moşiile mănăs-
tireşti. „Eu, Io Mircea, Mare Voievod şi Domn, 
- se spune în documentul pe care îl redăm în 
întregime - singur stăpânitor a toată Ţara 
Ungrovlahiei şi al părţilor de peste munţi, încă 
şi spre părţile tătăreşti şi herţeg al Amlaşului şi 
Făgăraşului şi Domn al Banatului Severinului 
şi de amândouă părţile peste toată Podunavia, 
încă până la Marea cea Mare şi singur stăpâni-
tor al cetăţii Dârstor. Dă Domnia mea aceasta 
poruncă a Domniei mele părintelui şi rugăto-
rului Domniei mele, popii Nicodim, ca nimeni 
să nu cuteze a încerca să pescuiască în râul 
Tismenei sau să-şi pască orice fel de vită, înce-
pând de la sat în sus, până la munţi, ci numai 
călugării să fi e volnici să vâneze şi să pască vi-
tele mănăstirii şi alte vite ale nimănui să nu 
cuteze să umble sau să pască fără voia mănăs-
tirii. Cine s-ar încumeta, dintre boierii mari şi 
mici, să calce această poruncă a Domniei mele, 
unu ca acela să fi e blestemat de preacurata 
născătoare de Dumnezeu şi de toţi sfi nţii şi pă-
rinţii purtători de Dumnezeu şi să aibă bleste-
mul lui Nicodim. Pe lângă aceasta şi de la 
Domnia mea să primească mare rău şi urgie şi 
fi ecare să se ferească, după porunca şi după 
hotărârea Domniei mele. Şi aceasta a fost în 
anul < 1406 >, indiction 15, mergând Domnia 
mea către Severin, să mă întâlnesc cu craiul, 
astfel am ajuns la mănăstire, în luna noiembrie 
23 zile, cu toţi egumenii mănăstireşti şi cu toţi 
boierii Domniei mele. De asemenea şi jupan 
Brat să-i fi e hotarnic, pentru că a fost şi acest 
sudeţ al Jiului. Io Mircea Voievod, din mila lui 
Dumnezeu, Domn.”3

Facem precizarea că termenul „Jiului” 
denominează localitatea, nu districtul, ştiut 
fi ind faptul că încă de la 1385 pe aceste lo-
curi este atestat judeţul Jaleşului.4

Cu atribute de localitate urbană, Târgu-Jiu 
apare într-un hrisov din 22 iunie 1597, emis 
de cancelaria lui Mihai Viteazul: „Cu mila 
lui Dumnezeu, Io Mihail Voievod şi Domn a 
toată Ţara Românească, fi ul marelui şi prea 
bunului Pătraşcu Voievod, dă Domnia Mea 
această poruncă a Domniei Mele lui Vâlsan 
din oraşul Târgu-Jiului.”5

Atestarea este însă târzie, existenţa amin-
titului „Brat sudeţul” (cârmuitorul unui 
oraş în Ţara Românească până în secolul al 
XVI-lea) demonstrând că Târgu-Jiu era so-
cotit oraş încă de la începutul secolului al 
XV-lea. De menţionat şi faptul că dintre 
toate oraşele Olteniei, singurul care păstrea-
ză din totdeauna în numele său calitatea de 
târg (oraş) este capitala istorică a Gorjului.

Vreme de mai multe secole, localitatea a 
fost proprietate a puternicului neam al boie-
rilor Buzeşti. Ruine ale unor puternice case 
boiereşti s-au afl at pe malul stâng al Şuşiţei, 
în cătunul Polata (în slavonă, „polata” = „pa-

3  DRH, B, p.70-71
4  Ibidem, p. 20-22
5 Municipiul Târgu-Jiu, Edit. Centrului 

Judetean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj, Târgu-Jiu, 2005, p. 10

lat”), în apropierea întinselor vii ale Buzeştilor 
de pe Dealul Târgului, locul fi ind cunoscut 
în vechime sub denumirea de Bănie, dovadă 
în plus a deosebitei anverguri sociale şi isto-
rice de care s-a bucurat această familie, dar 
şi întreg ţinutul Gorjului. Numind Târgu-Jiul 
„reşedinţă a boierimii olteneşti ”, Alexandru 
Ştefulescu enumeră alături de fraţii Buzeşti o 
lungă listă din care fac parte : „Cantacuzinii, 
Brăiloii, Bengeştii, Ştirbeii, Obedenii, 
Glogovenii, Băleştii care s-au acoperit de glorie 
în războaie sau au înălţat atâtea biserici, po-
doabe istorice ale Gorjului.”6

În secolul al XVIII-lea, dimensiunea de 
important centru comercial a fost întărită, 
printre altele, şi de faptul că, în vremea lui 
C. Brâncoveanu, Târgu-Jiul functiona şi ca 
punct vamal.7 „Se naşte – consideră 
Ştefulescu – un curent puternic contra su-
zeranităţii turceşti”, boierii olteni năzuind 
„către bătrâna civilizaţie apuseană”. Pe acest 
fond, la Târgu-Jiu este semnată petiţia celor 
66 de boieri către prinţul Eugeniu de Savoia, 
contra boierilor fi loturci Băleanu şi Ştirbei 
(1719) sau este „teatrul luptelor între turci 
şi austrieci”8

Oraşul a adăpostit adesea, în vremuri de 
restrişte, pe unii dintre domnii ţării: Mihai 
Viteazul, Matei Basarab, Şerban Cantacuzino, 
C. Brâncoveanu şi alţii. Apropierea de 
Mănăstirea Tismana şi poziţia strategică în-
spre Ardeal, frumuseţea locurilor vor avea 
ca rezultat vizitarea Târgu-Jiului de către alţi 
conducători sau personalităţi ale vremii cum 
au fost: generalul conte Pavel Kisseleff , în 
1832, Al. Ghica, în 1837, Gh. Bibescu, în 
1844, Barbu Ştirbei, în octombrie 1851 şi în 
iunie 1855. De o primire entuziastă s-au bu-
curat Al. I. Cuza, în iunie 1859, domnitorul 
Carol I, în 1867 şi 1872, prinţul moştenitor 
Ferdinand, Ionel Brătianu (care a debutat 
politic la Târgu-Jiu) etc.

Aceleaşi circumstanţe istorico-geografi -
ce au privat uneori localitatea de liniştea şi 
echilibrul necesar unei dezvoltari durabile. 
Astfel, în 1631, oraşul este loc de confrun-
tare între trupele lui Matei Aga (viitorul 
domn Matei Basarab) şi oştile lui Leon 
Tomşa, confl ict în urma căruia cel dintâi se 
va îndrepta victorios către Bucureşti.9

În 1716, sunt înfrânte aici cetele trimise de 
Nicolae Mavrocordat contra boierilor ostili 
turcilor. Acesta este momentul apariţiei şi dez-
voltării unei veritabile mişcări naţionaliste,ce 
îşi are principalul punct de sprijin la Târgu-Jiu. 
El coincidea cu anexarea Olteniei de către 
Imperiul Austriac (1718-1739). Pentu noua 
putere protectoare, oraşul reprezenta o aşeza-
re strategică importantă, plasarea sa ca un cap 
de pod între Dunăre, Banat şi Ardeal ducând 
la propunerea mutării la Târgu-Jiu a capitalei 
Olteniei şi a transformării Jiului, pe o portiune 
a sa, în râu navigabil.

La 1739 şi 1788, pe teritoriul oraşului au 
loc bătălii de mică amploare între austrieci 
şi turci, pentru ca la începutul secolului al 
XIX-lea cete de pasvangii (ostaşi turci re-
beli), în 1800 şi 1802, cele ale cârjaliilor, în 
1809, şi ale adalâilor din Ada-Kaleh, în 
1814-1815 să provoace mari pagube şi pier-
deri locuitorilor.10

Imaginile zugrăvite în cronicile timpu-
lui sunt de-a dreptul cutremurătoare: 
„Multă lume a perit de sabie, multă de foa-
me, rătăcită prin marile şi sălbaticile pă-

6  Alexandru Ştefulescu, Istoria Târgu-Jiului, 
Tipogr. Nicu D. Miloşescu, Târgu-Jiu, 1906, p. 
XIV-XV

7  Gh. Nichifor, Consideraţii cu privire la dez-
voltarea economică şi socială a Gorjului în seco-
lele XVII-XVIII, în „Litua.Studii şi crcetari”, 
Târgu-Jiu, 1988, p. 56

8  Alexandru Ştefulescu, op. cit. , p. 85-86
9  Idem, Încercare asupra istoriei Târgu-Jiului, 

Stabilimentul Grafi c I.V. Socec, Bucureşti, 1899, 
p. XVII

10  Idem, Istoria Târgu-Jiului, p.38- 48

duri din apropierea oraşului (...). Nămestiile 
fumegânde era deliciul lor. Schingiuirile cu 
focul, funia şi ţapa era cea mai plăcută pe-
trecere a lor, ţipetele sfâşietoare ale muri-
bunzilor, muzica cea mai răpitoare în mij-
locul beţiei lor de sânge şi bestialităţi.”11

În anii 1820-1821, Tudor Vladimirescu 
poposeşte adesea în oraş. Aici, în casele sa-
meşului Vasile Moangă, sunt concepute o 
parte din planurile Revoluţiei de la 1821. 
Considerându-l aliat al eteriştilor, turcii se 
răzbună cu barbarie pe oraş, mulţi locuitori 
pierzându-şi viaţa în chip dramatic. 
Documentele vorbesc că se stabilise o însem-
nată sumă de bani pentru fi ecare cap de pan-
dur. Atmosfera de teroare pare desprinsă din 
cărţile Apocalipsei: în pridvorul reşedinţei 
paşei, aflată în casele pitarului Dimitrie 
Măldărescu, erau grămezi de capete tăiate 
strânse pentru contabilizare şi recompensă. 
Ca şi când toate acestea nu ar fi  fost de ajuns, 
la 1812 şi 1847 teribile incendii distrug o 
parte însemnată din Târgu-Jiu.

În iulie 1848, târgujienii demonstrează 
împotriva Condicii rangurilor boiereşti şi a 
Regulamentului Organic, cărora le dau foc 
pe Dealul Obrejiei. Printre conducătorii 
Revoluţiei de la 1848 se numără gorjenii 
Gheorghe Magheru şi Christian Tell, primul 
dintre ei şi preşedinte al Magistratului 
Târgu-Jiu (primar), între 1840 şi 1842. 
Locuitorii oraşului sunt prezenţi prin acţiuni 
mobilizatoare la Unirea din 1859, susţinerea 
Războiului de Neatârnare din 1877-1878 şi 
înfăptuirea României Mari în 1918.

Cu toate aceste evoluţii pozitive, la în-
ceputul secolului al XIX-lea, prin înfăţişa-
rea sa modestă, Târgu-Jiul dădea „o impre-
siune adevărată de sat ”12. Situaţia se 
schimbă radical după 1834, când, odată cu 
instaurarea domniilor regulamentare, ince-
pe un proces de modernizare vizând: alini-
erea străzilor, introducerea iluminatului pu-
blic, construirea Grădinii publice, 
dezvoltarea şi modernizarea învăţământului 
etc. În 1860 se înfi inţează Ofi ciul telegrafi c, 
la 1879 se fac primele trotuare, iar la 1 iulie 
1888 îşi face apariţia primul tren în gara 
Târgu-Jiu.

În timpul Războiului de Reîntregire a 
Neamului, populaţia oraşului a înfruntat, la 
Podul Jiului, în ziua de 14 octombrie 1916, ar-
matele cotropitoare germane, respingându-le. 
Aici a primit botezul focului Ecaterina 
Teodoroiu, cea care va deveni eroina neamului 
românesc. Aşezat la graniţa artifi cială dintre 
România şi Transilvania, Târgu-Jiu a fost loc de 
întâlnire şi exprimare al unor remarcabili mili-
tanţi pentru înfăptuirea idealului naţional.13

Pe acest fundal, sporul demografi c este 
evident: 2432 locuitori în 1860, 3346 in 1880, 
6634 în 1890 şi în jur de 7000 în 1905. 
Interesantă structura naţională: in 1880 erau 
3092 români, 139 germani, 42 sârbi, 39 evrei, 
25 unguri, 4 greci, 3 italieni, un englez şi un 
francez. În 1900 erau 5504 români, 1151 su-
puşi străini (cei mai mulţi români ardeleni) şi 
79 fără cetăţenie, iar din punct de vedere con-
fesional erau 5937 ortodocşi, 616 eterodocşi, 
9 mahomedani, 3 armeni şi 69 evrei.14

Locuitorii sunt proprietari de pământ, 
meseriaşi, comercianţi, funcţionari şi îşi 
leagă statornic viaţa de pământul pe care-l 
stăpânesc. Ei îşi denumesc uliţele după spe-
cificul muncii: Olari, Pietrari, Dogari, 
Cărămidari, Negustori, Sărari etc.

Din secolul XVIII îşi fac apariţia clădiri 
mai impunătoare sub forma culelor cu două 
sau chiar trei nivele. Ulterior se construiesc 
case boiereşti din zid, între care azi se mai pot 
vedea Casa Dimitrie Măldărescu (imobil pre-

11  Apud, Târgu-Jiu, p. 20
12  Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 76
13  Vezi, pe larg, Gh. Nichifor, Intelectualitatea 

Gorjului şi Marea Unire, Edit. „Alexandru 
Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 1995

14  Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 9

luat de Universitatea „Jiul de Sus”), Casa 
Barbu Gănescu (lângă Palatul Prefecturii) şi 
Casa Vasile Moangă (Biblioteca pentru Copii 
şi Tineret), precum şi bisericile Sfi nţii Apostoli 
(1747) şi Sfi nţii Voievozi (1748-1764).

În secolul al XIX-lea, în consens cu mo-
dernizarea edilitară de ansamblu, îşi fac 
apariţia şi alte clădiri publice mai însemna-
te: Biserica Sfinţii Constantin şi Elena, 
Palatul Administrativ (Muzeul Judeţean 
„Alexandru Ştefulescu” de astăzi), Teatrul 
Milescu, Spitalul Orăşenesc, Gimnaziul 
„Tudor Vladimirescu” şi altele.

În prima jumătate a secolului XX oraşul 
începe să dea semne promiţătoare de învi-
orare economică. Astfel, pentru exploatarea 
cărbunelui de la Rovinari, se înfi inţează 
Societatea „Jiul S.A.r-Minieră” şi Societata 
„Sălătruc”. Apoi, s-au construit o serie de 
fabrici, de produse refractare („Unirea”), de 
confecţii (APACA), de ţigarete (CAM), de 
marmeladă şi de topit cânepă în zona 
Vădeni, fi ecare având un număr mic de 
muncitori.

După cel de-al doilea război mondial, 
Târgu-Jiu cunoaşte o dezvoltare economică 
accelerată, funcţiei sale preponderent co-
merciale adăugându-i-se şi cea industrială, 
consecinţă a realizării unor obiective im-
portante, în zonă, a reutilării şi reconstruc-
ţiei vechilor întreprinderi.

Prin inaugurarea căii ferate Bumbeşti- 
Livezeni, în 1948, oraşului i-a fost asigurată 
legătura cu nordul ţării, deschizându-se per-
spective de valorifi care a resurselor judeţu-
lui. Ca reşedinţă de raion din 1950, oraş de 
subordonare regională din 1961 şi reşedinţă 
de judeţ din 1968, Târgu-Jiu benefi ciază de 
un efort investiţional deosebit. Şi-au făcut 
apariţia unităţi economice precum: 
Întreprinderea de Articole Tehnice din 
Cauciuc şi Cauciuc Regenerat (azi, S.C. 
„Artego” S.A.), Întreprinderea de Sticlărie 
Menaj (S.C. „Starglass” S.A.), Întreprinderea 
de Maşini Unelte pentru Presare şi Forjare 
(S.C. „Mirfo” S.A.), Întreprinderea de Utilaj 
Minier (S.C. „Grimex” S.A. şi S.C. „Amorim” 
S.A.), Fabrica de Bere (S.C. „Bergo” S.A.), 
Întreprinderea Avicola (S.C. „Avicola” S.A.), 
Întreprinderea de Materiale Construcţii (S.C. 
„Macofi l” S.A.), Întreprinderea de Confecţii 
(S.C. „Confectii” S.A.), Combinatul de Lianţi 
şi Azbociment (S.C. „Romcim” S.A.) etc.

Din punct de vedere urbanistic, pe lângă 
acea uniformizare cvasigenerală, specifi că epo-
cii, printre monotonele blocuri au apărut şi 
construcţii remarcabile, precum: Hotel Gorj, 
Hotel Parc, Casa de Cultură a Sindicatelor, 
Casa Tineretului, noua clădire a Gării sau ac-
tualul local al Muzeului de Artă de pe Digul 
Jiului. După 1990, zestrea urbanistică s-a îm-
bogăţit cu noul sediu al Tribunalului Gorj, 
Parchetului Judeţean, Finanţelor Publice şi o 
serie de localuri de bănci (BRD, Bank Post, 
BCR, Banca Naţională, fi liala Gorj etc).

De menţionat că, începând cu ultimul 
deceniu al secolului al XX-lea, prin lucrări 
de regularizare şi construirea de microhidro-
centrale, Jiul, simbol al oraşului, s-a trans-
format într-o gigantică pânză de apă, lacuri-
le de acumulare întinzându-se pe o lungime 
de câţiva kilometri, de la Nord la Sud.

Singura localitate urbană a Gorjului până 
în a doua jumătate a secolului trecut, Târgu-Jiu, 
şi-a asumat de-a lungul vremii mai toate fap-
tele culturale majore din zonă. În acest context, 
putem aprecia că învăţământul şi-a constituit 
aici, pentru gorjeni, fundamentele sale. 

Pe la 1780 este amintit Gheorghe Dascălul, 
care preda cunoştinţele în limba română, dar 
abia după adoptarea Regulamentului Organic 
putem vorbi despre o şcoală naţională auten-
tică. Întâiul profesor public din istoria oraşu-
lui este C. Stanciovici-Brănişteanu, care va 
transforma şi moderniza învăţământul rural 
şi urban din Gorj.                               »»»»»
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»»»»»                  Un moment de referinţă îl 
constituie înfi inţarea, în 1890, a Gimnaziului 
Real de Băieţi, care va primi ulterior numele 
lui Tudor Vladimirescu şi se va transforma 
în liceu.15 Treptat, se dezvoltă învăţământul 
pedagogic, profesional, economic etc. Istoria 
învăţământului târgujian va reţine numele 
unor dascăli iluştri, mari personalităţi ale şti-
inţei şi culturii româneşti: istoricul Alexandru 
Ştefulescu, premiat în două rânduri de 
Academia Română; I. Popescu-Voiteşti, geo-
log, membru fondator al Academiei de Ştiinţe 
din România; Iuliu Moisil, membru cores-
pondent al Academiei Române; Victor 
Daimaca, astronom, descoperitor în 1943 a 
două comete ce-i poartă numele. După cum 
reţinem şi numele unor absolvenţi iluştrii, 
dintre care amintim doar câteva: Nora 
Steriade, Horaţiu Dimitriu, Vasile Blendea, 
Iosif Keber – plasticieni; Nicolae Săulescu, 
laureat al Premiului pentru Ştiinţe Agricole 
al Academiei Române, academician; fi losoful 
George Uscătescu; scriitorul Petru Dumitriu; 
istoricul literar Pompiliu Marcea; muzicolo-
gul Petre Brâncuşi, fost director al Operei 
Române din Bucureşti; actorii Elvira 
Godeanu, Horaţiu Mălăiele etc. 16

Modifi cări notabile au loc în structura 
învăţământului local în ultimii ani, când 
liceele tradiţionale „Tudor Vladimirescu”, 
„Ecaterina Teodoroiu” şi „Spiru Haret” de-
vin colegii naţionale, celelalte suportând şi 
ele remarcabile metamorfoze (Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu”, Liceul de Arte 
„Constantin Brăiloiu” etc.). La 1 iunie 1992 
ia fi inţă Universitatea de Stat „Constantin 
Brâncuşi”, în 1998 Universitatea Particulară 
„Jiul de Sus”, iar din 2003 o secţie a 
Univers ităţ i i  „Babeş-B olyai”,  d in 
Cluj-Napoca şi una a Universităţii „Spiru 
Haret” Bucureşti. Astfel, în vechea urbe de 

pe Jiul de sus, cel de-al treilea mileniu gă-
seşte un sistem educaţional complet, mo-
dern, adaptat noilor cerinţe de dezvoltare a 
societăţii româneşti.17 

În ce priveşte educaţia fi zică şi sportul, 
acestea au o tradiţie îndelungată în oraş. De 
exemplu, la Gimnaziul „Tudor Vladimirescu”, 
organizarea internă era una cvasimilitară, 
elevii purtau uniformă cu grade (onorifi ce, 
desigur), iar exerciţiile fi zice făceau parte 
din educaţia paramilitară obligatorie. Graţie 
unui director de excepţie, profesorul năsău-
dean Iuliu Moisil, din 1895, gimnastica ma-
tinală se executa 15 minute zilnic, iar din 
1896 se practică jocurile cu mingea (fotbal, 
rugby, volei). Se pare că oina a fost introdu-
să ca disciplină obligatorie în învăţământul 
românesc de către ministrul Spiru Haret, 
graţie gimnaziului din Târgu-Jiu. 

15 Vezi, pe larg, Cornel Alexandrescu, 
Monografi a Liceului „Tudor Vladimirescu”, Edit. 
„Punct”,Târgu-Jiu, 1997

16  Târgu-Jiu, p. 48-56
17 Vezi, pe larg, Şcoala târgujiană, Edit. 

„Gorjeanul”, Târgu-Jiu, 2005

Primul organism sportiv local apare în 
1923: Societatea „Sportul Gorjean”, condusă 
de maiorul P. Petrescu. În 1924, sub preşe-
dinţia de onoare a lui Virgil Slăvescu, se în-
fi inţează Societatea Sportivă „Tricolorul”, 
dar cea care va reprezenta la nivel de exce-
lenţă, până în zilele noastre, sportul gorjean 
a fost şi este Asociaţia Sportivă „Pandurii” 
Târgu-Jiu, constituită în 1938. Municipiul 

Târgu-Jiu şi judeţul Gorj dispun de un po-
tenţial turistic deosebit, încă neexploatat la 
adevărata sa valoare. Amintim, în acest sens, 
Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, re-
alizat de sculptorul Constantin Brâncuşi, de 
frumuseţea zonelor submontană şi monta-
nă, cu fenomene carstice deosebite (peşteri-
le Polovragi, Sohodol şi Muierilor, Cheile 
Olteţului, Valea Sohodolului, Defi leul Jiului, 
staţiunea Rânca), de locurile de reculegere 
reprezentate de o salbă de mânăstiri ortodo-
xe (Tismana, Lainici, Polovragi, Crasna, 

Strâmba, Târgu-Logreşti, Târgu-Cărbuneşti), 
de efectele tămăduitoare ale apelor de la 
Săcelu şi Ţicleni. 18

Care au fost primele manifestări de 
spectacol la Târgu-Jiu este greu de precizat. 
În tot cazul, fenomenul cultural s-a consti-
tuit pe baza unor elemente tradiţionale ce 
s-au sintetizat în producţii folclorice, având 
caracter literar, muzical, coregrafi c ori dra-
matic. Perioada de reală emancipare cultu-
rală este aceea de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 
când o pleiadă de intelectuali, mulţi dintre 
ei cu studii în Occident, formează o gene-
raţie cu percepţie europeană ce dinamizea-
ză procesul de dezorientalizare a oraşului. 

Din Târgu-Jiu pleacă spre consacrare 
mari valori ale artei dramatice româneşti, 
din secolul al XIX-lea, cum ar fi : surorile 
Maria,   Raluca şi Paulina Stavrescu (actriţe 
la Teatrele Naţionale din Iaşi, Bucureşti şi 
Craiova), Mia Mărculescu-Teodorescu sau 
I. Dumitrescu-Creţu, actori la Teatrele 

18 I. Mocioi, Târgu-Jiu, Edit. Sport Turism, 
Bucureşti, 1988, p. 13-23

Naţionale din Craiova şi Bucureşti, ultimul 
şi director al Teatrului Român din Târgu-Jiu, 
între anii 1886-1888. 

De menţionat că Aristizza Romanescu, 
cea mai puternică personalitate feminină a 
teatrului românesc din secolul al XIX-lea, 
şi Elena Th eodorini, fenomen muzical de 
anvergură mondială, sunt fi icele Paulinei şi 
Mariei Stavrescu. 

În acelaşi an, 1882, apar primele periodice 
gorjene („Vulcanul” şi „Vocea Gorjiului”), în 
timp ce Ana Culcer-Bălcescu (nepoata lui 
Nicolae Bălcescu) se stabileşte la Târgu-Jiu şi 
inaugurează un salon muzical-literar, la care 
ia parte elita intelectuală a oraşului. Momentul 
coincide cu stabilirea la Târgu-Jiu a unui grup 
de intelectuali ardeleni şi bănăţeni, în frunte 
cu profesorii Ştefan Bobancu, Iuliu Moisil, 
Augustin Crainic şi inginerul Aurel 
Diaconovici. Acestora li se adaugă refugiatul 
polonez Witold Rola Piekarski, târgujienii 

Alexandru Ştefulescu, institutor şi I. 
Popescu-Voiteşti, viitorul savant geolog, poe-
tul-militar Emanoil Pârăianu, tipograful Nicu 
D. Miloşescu şi alţii. De factură poporanistă, 
îndreptată spre lumea celor mulţi, mişcarea 
întemeiată de aceştia era infl uenţată în egală 
măsură de iluminismul târziu şi de socialismul 

utopic. Ea îşi propunea, şi în mare măsură a 
reuşit, două obiective: emanciparea culturală, 
prin crearea de organisme şi instituţii de pro-
fi l şi propăşirea materială, prin înfi inţarea băn-
cilor populare şi a cooperaţiei săteşti. 

Tot ceea ce a urmat în plan cultural în-
tre cele două războaie mondiale îşi are ori-
ginea în idealurile acestei mişcări. La 
Târgu-Jiu se tipăresc ziare, reviste şi cărţi, 
se joacă teatru, se concertează, se creează o 
atmosferă de mare spiritualitate. Acum se 
impune numele unei personalităţi de care 
se leagă transformarea Târgu-Jiului într-una 
din capitalele artei naţionale. Este vorba de 
Arethia Tătărescu, soţia marelui om politic 
şi prim-ministru al României, Gheorghe 
Tătărescu, preşedinta Ligii Naţionale a 
Femeilor Române din Gorj. Rând pe rând, 
rezultate excepţionale vor încununa străda-
niile acesteia: 1926, construirea culei de pe 
malul Jiului, în care va fi  adăpostit Muzeul 
Gorjului; 1929, înfi inţarea Atelierului de 
Covoare, prima iniţiativă în plan naţional 
de valorifi care a artei ţesutului; 1935, ridi-
carea Mausoleului Ecaterinei Teodoroiu de 
către Miliţa Pătraşcu; 1937-1938, realizarea 
de către Constantin Brâncuşi a tripticului 
închinat eroilor neamului (Coloana 
Infi nitului, Poarta sărutului, Masa tăcerii).

După război, ideologia începe să um-
brească arta adevărată. Oraşul se adaptează 
circumstanţelor istorice şi, în ciuda presiuni-
lor doctrinare, continuă să-şi menţină fi inţa 
spirituală. În 1945 se constituie Asociaţia 
Scriitorilor Gorjeni, apoi Ateneul înfi inţat în 
1949 devine Casa Orăşănească de Cultură 
„Mihai Eminescu”, din 1969 fiinţează 
Ansamblul de Cântece şi Dansuri „Doina 
Gorjului”, din 1952 Cenaclul Literar 
„Columna”, din 1977 Teatrul Popular Târgu-Jiu 
(pe structura căruia fi inţează acum Teatrul 

Dramatic „Elvira Godeanu”) şi altele. 
Afl at în an aniversar, la 600 de ani de 

existenţă atestată documentar, Târgu-Jiu se 
dezvăluie în zilele noastre ca un oraş mo-
dern, în care trecutul, prezentul şi viitorul 
îşi găsesc împreună locul şi rostul. 
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