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Niculina Bîrsan
Înainte de naşterea statelor feudale româneşti de la apus,
sud şi răsărit de Carpaţi, pe văile râurilor existau mici formaţiuni
locale conduse de cnezi şi voievozi. O astfel de "ţară" s-a născut şi
în zona Gorjului de azi, numită Litua sau Tara lui Litovoi
Voievodul. Prezenţa unui organism politic a constituit pentru
întreaga regiune un factor de echilibru nu numai politic ci şi
economico-administrativ; acum, probabil, vor lua naştere germenii
viitoarelor aşezări înfloritoare din ţinutul nostru. Fie că era
voievod, cneaz ori majores terrae, cert este că în jurul reşedinţei
sale cu timpul s-au format puncte de schimb a mărfurilor din
regiunea Olteniei de nord.
Aşa vor fi stat lucrurile şi cu urbea de pe Jiu, care apare
pentru prima oară menţionată într-un document din vremea lui
Mircea cel Bătrân, respectiv hrisovul din 23 noiembrie 1406 1, fără
a se specifica numele de Târgu-Jiu.
Aşezarea de pe malul stâng al râului Jiu va polariza vreme
îndelungată negustorii de peste munţi ori cei veniţi de
pretutindeni 2. Împrejurările istorice şi-au pus amprenta şi asupra
evoluţiei ulterioare a oraşului, care deşi atestat în documentele
veacului al XV-lea n-a căutat statutul de centru urban decât mai
târziu, în vremea lui Mihai Viteazul, fiind menţionat în
documentul din 22 iunie 15973 .
Istoricul acestei aşezări care a trecut prin toate cele trei
faze: sat, târg, oraş îl cunoaştem azi datorită strădaniei iubitorilor
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de carte care cu râvnă au cules din slovele timpului informaţii pe
care le-au condensat în lucrări de excepţie fără de care
istoriografia temei ar fi săracă.
Pentru posteritate, vremurile care au trecut peste oraş au
lăsat un număr mare de documente care oglindesc crâmpeie din
viaţa agitată a acestor pământuri. O mare parte din aceste
materiale se află astăzi la Arhivele Naţionale, în colecţiile
Academiei Române, la Arhivele Naţionale Filiala Gorj dar şi în
fondul Muzeului judeţean Gorj. Sunt hrisoave, acte de danie a
unor domni şi boieri, acte de vânzare-cumpărare dar şi foi de
zestre scrise în slavonă sau cu slove chirilice.
Primele materiale închinate istoriei Târgu-Jiului le datorăm
neobositului dascăl gorjean Alexandru Ştefulescu care prin
cercetările sale a oferit istoriografiei româneşti două lucrări peste
care nu se poate trece în abordarea acestei teme a oraşului şi a
începuturilor sale. Acestea, adevărate deschizătoare de drum
pentru cei pasionaţi de trecutul urbei, sunt: "Încercare asupra
istoriei Târgu-Jiului'', editată în 1898 4 şi "Istoria Târgu-Jiului",
apărută câţiva ani mai târziu, în 19065 , ambele văzând lumina zilei
în tipografia unui alt protector al culturii gorjene: Nicu
D.Miloşescu.

Prima lucrare, aşa cum mărturiseşte autorul, s-a constituit
mai degrabă într-o înşiruire cronologică de documente şi inscripţii
din viaţa oraşului 6 , abia în cea de-a doua, fiind abordată într-o
manieră mai sistematizată problematica vieţii oraşului. Aici, pe
parcursul a 17 capitole, autorul descrie originea numelui oraşului,
poziţia geografică, viaţa sa în trecutul istoric, economia şi alte
aspecte încheind cu o pleiadă de personalităţi ale istoriei Gorjului
şi cu prezentarea Muzeului judeţean 7 . Bine documentată, lucrarea
condensează în paginile ei momente importante din viaţa oraşului,
unele edite altele inedite, conţinând mărturii pe care istoria scrisă
nu le-a păstrat. 8
Continuând seria lucrărilor închinate pământului natal,
Alexandru Ştefulescu publică tot în aceşti ani "Gorjul istoric şi
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pitoresc'', o monografie a judeţului, lucrarea fiind de fapt prin
conţinutul său un adevărat ghid pentru cei călători pe drumurile
Gorjului; în paginile sale găsim şi ştiri referitoare la trecutul
.9
oraşu l ui.
În perioada dintre cele două războaie mondiale, această
problemă a intrat într-un con de umbră şi nu înregistrăm decât
sporadic apariţii de lucrări generale ce fac referire la trecutul
Târgu-Jiului. În 1925 a apărut "Calendarul Gorjului" 10, în paginile
căruia găsim numeroase informaţii despre oraş şi dezvoltarea sa
economică, politică şi culturală. Sunt menţionate, de asemenea,
personalităţi de seamă din viaţa oraşului şi a judeţului. 11
Istorici de seama lui P.P.Panaitescu şi C.C.Giurescu fac
referire în lucrările lor şi la oraşul nostru încadrându-l în
fenomenul urban românesc. 12
După încheierea celui de-al doilea război mondial,
activitatea economică, politică şi culturală românească intrâ pe noi
făgaşuri şi parcă sfidând momentele dificile şi accentuata
marginalizare intelectuală pornită din partea puterii politice,
istoricii scriu, publică şi reeditează lucrări de certă valoare
ştinţifică pentru istoria neamului.
Astfel vor vedea lumina tiparului corpusurile de
documente precum: "Catalogul documentelor Ţării Româneşti,
1369 - 1600'', apărut la Târgu-Jiu în 1947 13 , "Documente privind
istoria României" 14 şi "Documenta Romaniae Historica" 15 ,
ultimele două fiind publicaţii ale unor reputaţi cercetători ai
Academiei Române. În paginile acestor lucrări găsim numeroase
documente care fac referire la Târgu-Jiu, inclusiv cele folosite de
Alexandru Ştefulescu la început de veac.
În deceniul al Vii-lea al secolului nostru, istoricul Dinu
C.Giurescu dă istoriografiei româneşti un izvor foarte important,
prin publicarea "Anatefterului, Condica de venituri şi cheltuieli a
domniei lui Constantin Brâncoveanu" 16 .
Tot în această perioadă cercetători gorjeni alcătuiesc şi
publică lucrări referitoare la dezvoltarea sub toate aspectele atât a
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oraşului cât şi a judeţului Gorj. Sunt ghiduri turistice care prin
prezentarea istoricului aşezării încearcă a face o paralelă între
trecut şi prezent relatând în succesiunea evenimentelor istorice
oamem. ş1. l ocun.. 17
În anul 1973 vede lumina tiparului o altă lucrare a lui Dinu
C.Giurescu care vorbeşte despre fenomenul urbanistic românesc. 18
Important pentru Târgu-Jiu este şi izvorul cartografic
"Harta Ţării Româneşti", publicată la Padova, în 1700, de
stolnicul Constantin Cantacuzino, deoarece între cele 22 de oraşe
menţionate, Târgu-Jiul este prezentat ca oraş de seamă al Gorjului.
Această hartă a fost valorificată de istoricii Stefan Ionescu şi
P.I.Panait într-o lucrare închinată domniei lui C.Brâncoveanu. 19
Din veacul al XVIII-lea au ajuns până la noi documentele
cartografice alcătuite de austrieci în care sunt menţionate
numeroase târguri şi oraşe din Oltenia, printre care şi Târgu-Jiu.
Este vorba de hărţile lui Schwanz, lui Rigas Velestinli ( 1797) şi
lui Specht ( 1790) în care oraşul apare deosebit totuşi de lumea
satului, existenţa sa pe drumul comercial către Transilvania
favorizându-i dezvoltarea şi ferindu-l de decădere şi uitare. 20
Deşi cu o dezvoltare lentă, cu cât se apropie de timpuri
modeme, oraşul nostru progresează. Un aspect ce ţine de
dezvoltarea meşteşugurilor acestui oraş îl menţionează
C.C.Giurescu şi Dinu C.Giurescu în "Istoria românilor din cele
mai vechi timpuri până astăzi" 21 •
În ultimii ani judeţul Gorj a primit şi o lucrare monografică
"Istoria Gorjului" 22 , autor Vasile Cărăbiş, care tratează într-un
capitol special trecutul şi prezentul oraşelor gorjene, implicit
Târgu-Jiul. V.Cărăbiş conchide în paginile lucrării sale că TârguJiul chiar dacă apare în documentul dirl 1406 sub menţiunea de
Jiu, fără a se specifica dacă era sat ori târş, calificativul de târg
poate să-l fi avut din secolul al XIV-lea2 • Este posibil, spune
autorul, ca aşezarea să fi fost "umbrită" o vreme de Dăbăceştii de
pe Jaleş, însă după dispariţia acestei localităţi (azi nefiind prezentă
în toponimia locală) centrul de greutate al zonei devine aşezarea
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de lângă Jiu, care la sfârşitul secolului al XVI-lea apare cu numele
de oraş. 24
Încercând să facă lumină în unele aspecte legate de
dezvoltarea oraşului, numeroşi specialişti, începând cu deceniul al
şaptelea al secolului nostru, şi-au fructificat strădaniile în
numeroase studii şi articole referitoare la importante domenii din
viaţa oraşului: urbanism, activitate medicală şi culturală. Numai
frunzărind cele şase numere ale revistei de istorie locală "Litua'',
publicaţie a Muzeului judeţean Gorj, ne dăm seama de efortul
depus pentru valorificarea numeroaselor documente din arhivele
goIJene.
Din punct de vedere edilitar-urbanistic25 se remarcă
activitatea depusă de generalul Gheorghe Magheru (1804-1880) în
timpul cât a condus judeţul Gorj.El va păşi împreună cu oraşul de
pe Jiu spre modernizare prin măsurile care vizau lărgirea şi
pietruirea străzilor, astfel încât în 1841 sunt pavate cu piatră şapte
străzi importante ale oraşului. De asemenea, va stabili printr-o
hotărnicie teritoriul oraşului şi chiar va plăti din resurse proprii 28
de galbeni pentru aducerea în Târgu-Jiu a unui cadru medical
specializat. Va lua măsuri şi în domeniul cultural, contribuind la
răspândirea ştiinţei de carte şi la înfiinţarea unei şcoli de fete
(pension privat).
Un alt edil al Gorjului a fost primarul Vasile Lascăr2 6
(1852-1907), cel care la cumpăna secolelor XIX-XX va continua
activitatea începută de generalul Gheorghe Magheru. În această
perioadă va începe pavarea cu piatră cubică a străzilor, construirea
unei linii ferate, a Palatului comunal ( 187 5) 27 .
Odată cu instalarea modernismului în aşezarea de pe malul
Jiului, autorităţile locale luptă şi pentru scoaterea oraşului din
întunericul nopţilor. Iluminatul local constituie subiectul unui
articol al Elenei Udrişte care are în anexă şi documentele folosite
de autoare. 28
Dorind să-şi clarifice problemele de ordin teritorial,
orăşenii îşi dispută hotarele cu proprietarii pământurilor din jurul
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urbei, fapt ce îl va consemna o hotărnicie din anul 1847,
valorificată de Elena Udrişte. 29
Alt aspect important, învătământul, a fost pe larg cercetat
de specialiştii gorjeni, numeroase articole venind să întregească
imaginea începuturilor de şcoală din acest oraş. 30
Din veacul trecut, prin intermediul mărturiilor scrise,
cunoaştem primele demersuri medicale făcute de autorităţile
oraşului pentru asigurarea sănătăţii locuitorilor31 • Aflăm astfel că
în 1836 sunt solicitate serviciile doctorului Fritz Moritz Ienichen,
protomedic militar de Haţeg, pentru ca în 1840 să vină în oraş
doctorul Dimitrie Culcer (1807-1867). La începutul secolului XX,
respectiv 1925, existau în Târgu-Jiu un spital, trei farmacii şi o
drogherie 32 .
Analizând spusele contemporanilor coroborate cu
articolele apărute în presa locală a timpului, putem conchide că
perioada de maximă efervescenţă culturală s-a manifestat în oraşul
nostru la cumpăna dintre secolele XIX-XX, când oameni de talia
lui Iuliu Moisil, Alexandru Ştefulescu, N.D.Miloşescu,
V.R.Piekarski ş.a. au creat o atmosferă de emulaţie spirituală. Cu
sprijinul acestor oameni de talent au apărut primele reviste locale
ca: Jiul, Amicul poporului, Şezătoarea olteanului şi Lumina, în
cuprinsul cărora Alexandru Ştefulescu anticipa prin articolele sale
lucrările monografice deja menţionate 33 .
Târgu-Jiul, oraş vizitat de atâţia oameni iubitori de carte,
istorie şi neam, este astăzi centrul economic, politic şi cultural cel
mai de seamă al Gorjului şi unul dintre oraşele reprezentative la
scară naţională şi internaţională, dat fiind faptul că de aici sfidează
timpul opera marelui Brâncuşi.
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