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„Istoria Târgu-Jiului”, a doua lucrare pe care istoricul Alexandru Ştefulescu o 

dedică urbei natale, a apărut în anul 1906, se pare cel mai prolific din activitatea 

ştiinţifică a marelui istoric gorjean. Ea utilizează un material bibliografic mult mai 

bogat şi, în plus, aşa cum mărturiseşte autorul „s-au eliminat ipotezele ce s-au 

dovedit neîntemeiate şi s-au îndreptat erorile”.1 Cartea cuprinde 17 capitole şi 

anexe ce includ documente în limbile română şi slavonă, precum şi alte acte 

particulare, în mare parte inedite, atât în întregime, cât şi în rezumat. Şi în acest caz 

autorul solicită sprijinul Primăriei. La 3 mai 1905, scria: „Vă rog să binevoiţi a 

dispune să mi se ordonanţeze suma de lei 300 prevăzută în bugetul anului curent, 

ce onor Consiliu Comunal mi-a acordat ca indemnizaţie de transport şă 

întâmpinarea altor cheltuieli pe timpul cât voi sta în Bucureşti spre a căuta în 

Arhivele Statului documentele înainte de 1830 relative la oraşul Târgu-Jiului.”2   

În primul capitol „Numele oraşului”, Alexandru Ştefulescu oferă ample 

lămuriri cu privire la denumirea localităţii. El este primul care susţine că Târgu-Jiu s-a 

mai numit Târgu Frăsinet, nume ce a rămas apoi satului Frăsinet, situat la răsărit de 

oraş, care ulterior a dispărut.3 

Numeroase date geografico-demografice ne oferă capitolul II, care susţine că 

„Târgu-Jiului, vechi târg al ţării Lytua, capitala judeţului Jaleş, până prin 

                                                
1 Alexandru Ştefulescu, Istoria Târgu-Jiului, Tipografia Nicu D. Miloşescu, Târgu-Jiu, 1906, p. III 
2 Arh. Naţ. Fil. Gorj, fond Primăria, dos. 51/1898, f. 9 
3 Alexandru Ştefulescu, op. cit.,  p. III  
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secolul al XV-lea este incontestabil unul din cele mai vechi târguri din ţară”.4 

Beneficiind de o poziţie frumoasă şi o climă blândă oraşul avea 2432 locuitori în 

1860, 3346 în 1880, 6634 în 1890 şi în jur de 7000 în 1905. Interesantă compoziţia 

naţională: în 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 supuşi 

străini, şi 79 fără cetăţenie (autorul nu le specifică naţionalitatea, dar concluzii 

interesante aflăm cu privire la structura confesională 5937 ortodocşi, 616 eterodocşi, 9 

mahomedani, 3 armeni şi 69 evrei).5 

Un capitol consistent vizează istoria oraşului. Se porneşte de la antichitate, 

Ştefulescu presupunând că înainte de cucerirea romană aici ar fi existat o localitate 

dacică6, ipoteza confirmată de cercetările din zilele noastre.7 Mai târziu localitatea a 

fost străbătută de un important drum roman, străjuit de castrele aflate către munţi, la 

Curtişoara şi Bumbeşti-Jiu.8 

În zorii Evului Mediu, aşezarea făcea parte din Ţara Lytua, ce cuprindea 

bazinul Jiului superior şi Haţegul transilvănean. Pentru secolele XV-XVIII, autorul 

foloseşte un număr mare de documente ce amintesc de Târgu-Jiu, începând de la 

Mircea cel Bătrân (numit de Alexandru Ştefulescu Mircea cel Mare) care semna la 23 

noiembrie 1406 un hrisov prin care amintea de „un jupân Brat, judeţul Târgu-

Jiului”.9 Localitatea a fost o vreme proprietatea Buzeştilor, pentru ca în timpul lui 

Mircea Ciobanul, să le fie confiscată, sub acuzaţia de trădare. 

Un document din 1597, emis de cancelaria lui Mihai Viteazul, evidenţiază 

statutul de oraş pentru Târgu-Jiu.10 Ştefulescu surprinde momentul în paginile 

monografiei sale. „Istoria oraşului Târgu-Jiu – spune el – îmbracă de acum 

înainte o formă nouă, în care evenimentele îşi au teatrul lor bine definit. 

Locuitorii săi se leagă pentru totdeauna de pământul ce-l cultivă şi îi hrăneşte şi 

va hrăni şi copii lor în cursurile veacurilor. Aici îşi vor petrece viaţa toţi, din tată 

în fiu, formând un mare centru de viaţă socială, care va câştiga repede 

preponderenţă asupra celorlalte localităţi din judeţ, graţie poziţiei sale la Jiu”.11 

Încă din secolul al XVI-lea, Târgu-Jiul intră în dispută cu vecinii pentru a-şi păstra 

                                                
4 Ibidem, p. 7 
5 Ibidem, p. 9 
6 Ibidem, p. 11 
7 I. Mocioi, Târgu-Jiu, Edit. Sport-Turism, Bucureşti, 1988, p. 4 
8 Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 13 
9 Ibidem, p.15 
10 Ibidem, p. 17 
11 Ibidem, p. 18 
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moşiile intacte. De exemplu, în timpul domnitorului Mircea Ciobanul s-a desfăşurat 

procesul cu boierii Bucşa, Stanco, Stanciul şi Danciul din Petreşti-Vărsături, pentru 

moşia Frăsinetul. Continuat şi în a doua jumătate a secolului, acesta va fi câştigat de 

târgujieni.12 

Din secolul al XVII-lea prosperitatea economică este evidentă şi oraşul se 

extinde în afara perimetrului său clasic prin cumpărarea de pământ. Concomitent, 

Târgu-Jiu apare documentar ca reşedinţă a judeţului Gorj. În actul din 25 august 1654, 

relativ la hotărnicia satului Masloşi, s-au „strâns toţi la scaunu, la Târgu-Jiului”.13 

De o mare însemnătate ni se pare a fi preluarea din Colecţiile Hurmuzaki, de 

către Alexandru Ştefulescu, a Memoriului adresat, din Târgu-Jiu, de un număr de 66 

de boieri olteni, principelui Eugeniu de Savoia, căruia, aşa cum arătăm şi cu alt prilej, 

îi transmit dorinţa lor de a se apropia de civilizaţia apuseană.14 

Victimă, în secolul fanariot, a numeroase atacuri de jaf otomane, oraşul a avut 

de suportat mari distrugeri. Autorul recunoaşte însă, în spiritul adevărului istoric, că 

au existat domnitori precum Mihail Şuţu şi Alexandru Moruzi, care s-au preocupat de 

introducerea unor elemente de modernism urban.15 Cu toate acestea înfăţişarea 

localităţii mai necesită multe intervenţii, praful, gropile, bălţile fiind nelipsite. 

În 1835 s-a reglementat utilizarea coşurilor, sub supravegherea poliţiei în 

vederea prevenirii incendiilor, numeroase şi devastatoare până atunci. În deceniul 

următor s-au introdus felinare cu lumânări de seu, la un număr de 40 de stâlpi de 

lemn, pentru iluminatul străzilor.16 La 1860 a luat naştere oficiul telegrafic iar în 1894 

s-au realizat primele trotuare cu asfalt.17 

O privire specială aruncă Alexandru Ştefulescu asupra lui Tudor Vladimrescu. 

„Eroul naţional – spune el – apare în Tâgu-Jiului unde îşi găseşte elemente 

favorabile marilor sale planuri, în a căror realizare inspiră tuturor încredere în 

vitejia sa pusă în evidenţă pe câmpul de război cu pandurii săi sub steagurile 

ruseşti la Rahova, la Fetislău şi în alte locuri”18 

Pentru epoca posterioară Revoluţiei din 1821, istoricul surprinde evoluţiile 

pozitive ale oraşului Târgu-Jiu, din punct de vedere economic, social şi cultural. 

Paralel descrie prezenţa în urbe a unor personalităţi importante ale epocii cum ar fi: 

                                                
12 Ibidem, p. 18-19 
13 Ibidem, p. 57 
14 Ibidem, p. 29-30 
15 Ibidem, p. 38-48 
16 Ibidem, p. 51-55 
17 Ibidem, p. 56 
18 Ibidem, p. 49 
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Barbu Ştirbei, prinţul moştenitor Ferdinand, Ionel Brătianu şi alţii.19 De altfel, ultimul 

şi-a început cariera politică în reşedinţa Gorjului, pentru ca sa ajungă în prima parte a 

secolului al XX-lea unul dintre cei mai de seamă oameni politici ai României. 

Tot acum, aflăm şi amănunte interesante despre aria geografică în care se 

dezvoltă localitatea. Târgu-Jiul era străbătut, pe atunci de pârâiele Hordinăul, 

Voievodiciul, Putna şi Paschia, afluenţi ai Jiului. Locuitorii utilizau apa din cişmele şi 

fântâni, transportată pe străzi de sacagii. Sacalele – primele două au fost confecţionate 

în 1835 – se încărcau dimineaţa, mai cu seamă de la „Fântâna lui Sâmboteanu”20, care 

este într-o stare perfectă şi acum la începutul mileniului III.  

Constatările lui Alexandru Ştefulescu subliniază faptul că prin înfăţişarea sa 

modestă Târgu-Jiu dădea „o impresiune adevărată de sat”.21 Abia de prin 1834, 

odată cu instaurarea domniilor regulamentare, a început alinierea străzilor, pe care 

istoricul le prezintă în amănunţime, într-un subcapitol special.22  

 Podoabă de preţ şi-n zilele noastre, Grădina publică l-a incitat pe istoricul 

gorjean la o adevărată cercetare privitoare la înfiinţarea şi dezvolatarea acesteia. 

Calităţile de savant se îmbină armonios cu cele de scriitor, atunci când o descrie. „O 

plăcută stare sufletească – se destăinuie el – stăpâneşte cu putere simţurile aici, în 

lungile seri de vară, când luna luceşte pe cer, umbra deasă a aninilor din parc, a 

teilor din Grădină, a brazilor şi plutelor gigantice, freamătul sugestiv al 

frunzelor adiate pe câte un uşor vânticel, murmurul îngânat al valurilor Jiului, 

răsfrângerea razelor lunii asupra undelor sale cristaline, singurătatea deplină, 

iată unul din tablourile cele mai încântătoare ce oferă natura aici la Târgul 

Jiului”.23 Am putea risca integrându-l pe Ştefulescu categoriei celor numiţi de unii 

specialişti, autori de „scris istoric”24. Poate că da, întrucât, cum s-a văzut, adeseori 

întâlnim exemple ce ne oferă o dimensiune artistică indiscutabilă. 

 Capitolul dedicat boierilor Buzeşti (Buzăştii, cum îi numeşte autorul) 

demonstrează solida documentaţie a istoricului. Pornind de la originea gorjeană a 

acestora, el îi prezintă pe armaşul Radu Buzescu (tatăl) şi pe cei trei fraţi (fii săi), 

                                                
19 Ibidem, p. 51-58 
20 Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 51 
21 Ibidem, p. 76 
22 Ibidem, p. 79-97 
23 Ibidem, p. 99 
24 V. Cristian, Istoriografie generală, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1976, p. 13 
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Radu, Preda  şi Stroe într-o complexitate de perspective: proprietari, oameni politici, 

luptători pentru libertate, ocrotitori ai credinţei strămoşeşti, ctitori, etc.25 

 Bun cunoscător al istoriei statului şi dreptului26, Alexandru Ştefulescu se 

opreşte în capitolul „Administraţia oraşului” la principalele dregătorii şi funcţii ale 

timpului: judeţii, pârgarii, vătăşeii, primarii, parcălabii, vornicii (în timpul ocupăţiei 

austriece autoritatea cea mai înaltă a judeţului), ispravnicii, ocârmuitorii, 

administratorii şi prefecţii (pe care-i enumeră de la 1859 la 1905)27. 

 Tratând justiţia, istoricul face uz nu numai de solidele sale cunoştinţe în acest 

domeniu, ci şi în documente (cărţi de judecată) prin care probează modul cum se 

înfăptuia judecata la Târgu-Jiu de-a lungul timpului. De asemenea, prezintă o lungă 

listă a preşedinţiilor de judecătorii şi de tribunale, absolut necesară specialiştilor care 

se apropie de istoria acestor meleaguri.28 

Un aspect important al istoriei Târgu-Jiului îl reprezintă viaţa religioasă. 

Autorul stăruie, mai întâi, asupra celor mai vechi două biserici, Sfinţii Apostoli şi 

Catedrala, apoi a celorlalte patru care fiinţau în vremea sa: Sfinţii Împăraţi, Sf. 

Nicolae şi Andrei cel mai întâi chemat, Sf. Treime şi Sf. Ştefan (capela cimitirului). 

Sunt prezentate documente, elemente de inventar, podoabe, inscripţii, pomelnice, 

toate demonstrând o intensă viaţă spirituală, ortodoxă. Capitolul mai dispune de o 

lungă listă de protopopi şi preoţi care au păstorit la Târgu-Jiu.29 

Şcolile din Târgu-Jiu au fiinţat la început în chiliile din curţile boierilor. 

Conţinutul învăţământului medieval, subliniază corect Alexandru Ştefulescu, era 

predominant teologic. Cartea slavonă pătrundea cu greu în popor „deoarece el îşi 

rostea gândurile sale în graiul strămoşesc”.30 În secolul al XVII-lea „curentul slav a 

început a scădea”, datorită introducerii limbii române în administraţie, şcoală şi 

biserică. În secolul fanariot, „perioada grecismului”, cum o numeşte cărturarul, 

curentul românesc a fost din ce în ce mai puternic, astfel că scrierea latină învinge în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea.  

Se cuvine să reliefăm spiritul critic în care-şi scrie istoricul gorjean 

monografia. El combate, de exemplu, pe I. Bianu, care susţine în Academia Română 

faptul că în timpul lui Matei Basarab şi Vasile Lupu s-ar fi introdus limba română în 

                                                
25 Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 59-75. 
26 V. Arimia, Pant. Manta, Nicolae Mischie, Instituţiile judeţene ale administraţiei de stat. 
Prefectura şi Consiliul Judeţean Gorj, Edit. Hermes, Bucureşti, 2000, p. 8  
27 Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 104-109 
28 Ibidem, p. 124-125 
29 Ibidem, p. 126-175. 
30 Ibidem, p. 177 
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biserică. Întâia ruptură a tradiţiei slave s-a făcut, în opinia lui Ştefulescu, în 1713, 

când s-au tipărit „Liturghia”, şi „Molitvenul” în româneşte.31 

La Târgu-Jiu, ca de altfel în toată ţara, şcolile se întreţineau singure, din 

cotizaţiile părinţilor elevilor. Abia prin 1780, Gheorghe Dascălul a început să fie 

retribuit.32 În anul 1832, la Târgu-Jiu a fost numit profesor (institutor), C. Stanciovici-

Brănişteanul „care-şi făcuse studiile în Capitală şi în şcoala de la Goleşti a 

marelui vornic Dinu Golescu, sub Lazăr, Aron Florian, Eliade, Eufrosin Potecă, 

Vâlceleanu”.33 Rezultatele eforturilor sale au fost bine primite de contele Kisseleff şi 

domnitorul Alexandru Ghica, cel care-i vizitează şcoala. Unitatea a fost onorată 

ulterior şi de alte minţi luminate precum: G. Călinescu, D. C. Frumuşanu (primul 

revizor şcolar al judeţului), I.  Petrescu, N. Todie, Dinu Brătuianu, I. Rădulescu, St. 

Sadoveanu, N. I. Drăgoiescu, C. Inăsescu, Tatiana Bobancu ş. a.34  

Concomitent, învăţământul din Gorj cunoaşte şi o diversificare de reţea. În 

1871 îşi începe activitatea Şcoala secundară de fete, iar în 1890 a fost înfiinţat 

Gimnaziul de Băieţi (viitorul liceu „Tudor Vladimirescu”), primul director fiind 

braşoveanul Ştefan Bobancu, eminent luptător pentru unitatea naţională a românilor.35 

Mai funcţionau la început de veac XX o şcoală profesională şi o şcoală ceramică, 

sprijinită direct de ministrul învăţământului Spiru Haret.36 

Monografia se completează cu un capitol referitor la starea medicală a 

oraşului. Se fac referiri la „medicina băbească” şi „medicina ieratică” („cetirea de 

către preoţi”) precum şi la „medicina doftoricească” ce se constată la Târgu-Jiu abia în 

1831.37 Primul medic al oraşului a fost un transilvănean Fritz Moritz Ienichen, urmat 

prin 1842 de renumitul dr. Dinu Culcer, originar tot de peste munţi, din ţinutul 

Crasnei, care era în acelaşi timp şi medic veterinar.38 În timp, numărul medicilor a 

crescut, iar din 1887 veterinarii sunt separaţi, primul fiind Mihail Codruş.39 În paralel 

au luat fiinţă farmaciile, iar în 1853-1836 s-au pus bazele spitalului. „Prin iniţiativa 

şi stăruinţa doctorului Adrian Poienariu – spune Alexandru Ştefulescu – s-au 

făcut mari îmbunătăţiri la localul spitalului şi anume: s-a instalat lumina 

                                                
31 Ibidem, p. 178-179 
32 Ibidem, p. 179 
33 Ibidem, p. 183 
34 Ibidem, p. 185-187 
35 Ibidem; Gheorghe Nichifor, Contribuţii ale intelectualităţii gorjene în lupta pentru unitate 
naţională, în „Litua. Studii şi cercetări”,  vol. V, Târgu-Jiu, 1992, p. 102-105. 
36 Alexandru Ştefulescu, op. cit. , p. 193 
37 Ibidem, p. 197-199 
38 Ibidem, p. 202 
39 Ibidem, p. 204 
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electrică (1900) aşa că spitalul este azi singurul edificiu din oraş iluminat cu 

lumină electrică.”40  

Privitor la modul de viaţă al orăşenilor, istoricul consideră că arhitectura 

locuinţelor şi îmbrăcămintea au evoluat neîntrerupt, primind influenţe din patru părţi: 

de la bizantini (prin slavii sârbi şi bulgari), din Apus (prin saşi, polonezi şi italieni), de 

la ruşi şi austrieci.  

Luând în calcul aceste considerente se fac prelungite descrieri ale clădirilor 

vechi din oraş, manifestându-se un interes aparte pentru cule.41 Fără aceste prezentări, 

ce ţin de istoria artei, nu ştim în ce măsură cercetătorii de mai târziu, inclusiv cei din 

zilele noastre ar fi reuşit să recompună imaginea Târgu-Jiului de altădată.42 

Observaţii pertinente sunt realizate asupra organizării în bresle şi isnafuri, care 

„par a-şi avea originea în colegiile romane din Dacia”.43 

Breslele îşi aveau patronul lor, cele din Târgu-Jiu deosebindu-se de alte localităţi prin 

faptul că aveau drept ocrotitori alţi sfinţi. Alexandru Ştefulescu sesizează criza lor, 

după 1858, când „au decăzut şi au tins către desfiinţare.”44 Foile de zestre şi diatele 

sunt adevărate oglinzi a stării materiale a orăşenilor. Autorul reproduce integral textul 

acestora păstrând formulările şi denumirile timpului.45 

În capitolul „Persoane istorice”, Alexandru Ştefulescu dedică firesc, un număr 

mare de pagini lui Tudor Vladimirecu, bazându-se pe o bibliografie ce include pe C. 

Aricescu şi Ilie Fotino, precum şi pe documentele ce i-au fost accesibile, el prezentând 

într-o manieră modernă evenimentele revoluţiei.46 

Se continuă cu personalitatea lui Gheorghe Magheru, distins revoluţionar 

paşoptist. Remarcăm importanţa pe care istoricul o acordă, ca şi în prima monografie, 

activităţii sale din emigraţie, perioada mai puţin tratată de istoriografia noastră. 

Peregrinările lui Magheru prin Occident, eforturile sale în direcţia realizării unităţii 

exilului românesc sunt impresionante. Referindu-se la constituirea unui comitet al 

emigraţiei româneşti, el spune: „Comitetul acesta va fi mixt, va fi compus adică din 

români (munteni) şi din moldoveni, căci ar fi impolitic şi foarte imprudent ca noi 

                                                
40 Ibidem, p. 215-216 
41 Ibidem, p. 215-226 
42 Teodor Berca, Voicu Berca, Târgu-Jiul de odinioară, Edit. „Cronos”, Giurgiu, 2001, p. 16-26 
43 Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 227 
44 Ibidem, p. 228 
45 Ibidem, p. 232-262 
46 Ibidem, p. 263-282 
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de sine-ne să facem o despărţire între interesele omogene ale ţărilor România şi 

Moldova.”47     

 Alexandru Ştefulescu face precizări privitoare la Muzeul Gorjului, înfiinţat la 

iniţiativa sa pe 16 iulie 1894. Întrucât tratarea acestei probleme s-a făcut cu altă 

ocazie, reţinem concepţia sa cu privire la cunoaşterea istoriei. „Numai răsfoind cu 

răbdare filele trecutului – spunea el – ne vom putea da seama de mărirea 

strămoşească, de moştenirea ce ne-au lăsat şi de munca ce trebuie să depunem 

spre a ne arăta element civilizator, după cum s-au arătat ei, ori pe unde au pus 

piciorul.”48  

 Atât „Istoria Târgu-Jiului” cât şi „Încercare asupra istoriei Târgu-Jiului” sunt 

considerate până-n zilele noastre „adevărate deschizătoare de drum pentru cei 

pasionaţi de istoria urbei.” Cărţile lui Ştefulescu reprezintă „două lucrări peste 

care nu se poate trece în abordarea începuturilor şi istoriei oraşului.”49 

 Acum, când se împlinesc 600 de ani de la atestarea documentară a localităţii 

Târgu Jiu, credem că ar fi necesar un efort conjugat al iubitorilor de cultură pentru 

reeditarea acestei interesante şi unice lucrări. Ar fi un gest omagial obligatoriu pentru 

locuitorii municipiului nostru, reîmprospătându-se zestrea spirituală a bibliotecilor 

publice şi particulare. 

 

 

                                                
47 Ibidem, p. 287 
48 Ibidem, p. p. 323 
49 Niculina Bârsan, Contribuţii la stadiul cercetărilor privind istoria Târgu-Jiului, în „Litua. Studii 
şi cercetări”, vol. VII, Târgu-Jiu, 1997, p. 302 


