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OOrraaşşuull  TTâârrgguu  JJiiuu  îînn  mmăărrttuurriiii  ddooccuummeennttaarree    
((11883311--11884488))  

 

prof. dr. Vasile Marinoiu 

 

Societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea a stat sub influenţa 

ideilor iluministe ce au pătruns în ţara noastră din Occident şi a marii mişcări revoluţionare 

conduse de Tudor Vladimirescu. 

Dezvoltarea conştiinţei naţionale, politice şi culturale va determina apariţia ideii de renaştere 

spirituală şi politică, realizabilă printr-o transformare de fond, o schimbare a mentalităţilor şi 

o modernizare a structurilor societăţii. 

O primă etapă în această direcţie, va fi epoca regulamentară, stabilită prin convenţia 

ruso-turcă încheiată la Akkerman, încă din 1826. Aceasta prevedea alcătuirea unor 

regulamente de organizare internă a Principatelor Române (o adevărată constituţie, în care se 

prevedea şi necesitatea viitoarei uniri, justificând-o prin originea, limba, religia, obiceiurile şi 

interesele comune ale locuitorilor Ţării Româneşti şi Moldovei) ), care vor fi aplicabile în 

Ţara Românească începând cu 1 iulie 1831 şi vor fi supervizate de administraţia militară rusă 

condusă de generalul Pavel Kiseleff, numit preşedinte al divanurilor din cele două principate. 

În acest context vom analiza, pe baza mărturiilor documentare existente în colecţiile 

Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” şi ale Direcţiei Judeţene Gorj a Arhivelor 

Naţionale, evoluţia oraşului Târgu Jiu în perioada anilor 1831 – 1848. Documentele deşi 

acoperă un număr mic de ani din istoria oraşului, ele însumează  totuşi o problematică diversă. 

În cea mai mare parte inedite, ele aduc informaţii interesante despre viaţa urbei de pe Jiu, din 

prima jumătate a secolului al XIX-lea. 

În ceea ce priveşte activitatea economică a oraşului în epoca modernă, aceasta este 

destul de modestă având puţine repere care să poată facilita o reconstituire cât mai concretă. 

Ea se datorează caracterului manufacturier şi agricol pe care l-a avut o lungă perioadă de 

timp. 

Totuşi, documentele vremii atestă în această perioadă în Târgu Jiu existenţa mai 

multor ateliere de cojocărie, cizmărie, boiangerie, olărie, croitorie,  brutărie, simigerie etc., 

precum şi numeroase prăvălii prin care se valorificau produsele acestor ateliere. Documentele 

consemnează deschiderea unor prăvălii, Maghistratul (primarul) oraşului comunicându-i lui 
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Gheorghe Magheru vtori vistier, la 18 august 1841 aprobarea de a clădi „…oricâte prăvălii va 

voi pe moşia oraşului, în locul cu zăvoi unde se făcea târgul săptămânal de joia”  (vezi 

Arhivele Naţionale, Direcţia judeţeană Gorj, Fond Primăria oraş Târgu Jiu, dosar 37/1841, 

fila 7), iar un document din 5 iulie 1846 arată  cum „Chir Ioniţă sân Badea Tioc cere 

Maghistratului oraşului Târgu Jiu să îi măsoare şi să hotărnicească locul unde va pune 

prăvălia” (Alexandru Ştefulescu, Istoria Târgu Jiului, Târgu Jiu, 1906, p. 471- 472). 

            Conform catagrafiilor din anii 1831 şi 1835, în oraş se aflau următoarele categorii de 

meseriaşi şi negustori:  8 bogasieri, 91 de cojocari groşi, 6 cojocari subţiri, 16 croitori, 31 de 

cizmari, 1 abagiu, 1 argintar, 4 zarafi, 8 bărbieri, 13 brutari, 4 simigii, 13 cârciumari, 4 

boiangii, 9 curelari, 2 zugravi de biserici, 21 de olari, 14 precupeţi, 55 de matrapozi 

(negustori), 3 mămulari (vânzători de mărunţişuri), 25 de dulgheri, 5 fierari, etc. (vezi 

Vladimir Diculescu, Bresle, negustori, meseriaşi în Ţara Românească (1830-1848), 

Bucureşti, 1973, p. 113 şi Vasile Cărăbiş, Istoria Gorjului, Bucureşti, 1995, p. 121). 

În 1833 se înfiinţează la Târgu Jiu o fabrică de porţelan sub conducerea lui Frederic 

Drexler, iar după moartea acestuia îi continuă activitatea Dumitrache Herescu. În 1846 ia 

fiinţă o nouă fabrică de porţelan condusă de Ferenz Potzani (Pojoni) şi Anton Solhaier, foşti 

angajaţi la fabrica lui Drexler. 

Paralel cu aceste îndeletniciri se continuă şi cele agrare (cultivarea pământului, 

pomicultura, creşterea vitelor sau albinăritul), aşa cum relevă şi  unele documente ce amintesc 

de vânzările de moşii. Astfel, într-un document din 29 august 1838 se arată că :  „Ioniţă 

Gălbinicea din Târgu Jiului vinde lui Matei Pojogeanu o curătură ce o are de moştenire aici 

în lunca Târgului, peste Amăradie, care au fost zălog la dumnealui din anul 1823, cu taleri 

50”(Alexandru Ştefulescu, op.cit., p. 466 – 467).  

Într-un alt document ce datează din 16 decembrie 1839, se consemna „…învoiala dintre 

Stanca soţia răposatului Pârvu Poceca din Târgu Jiului şi cumnaţii ei Ancuţa şi Toma pentru 

nişte locuri şi o livadă de pruni în oraş, pe care le va obţine după moartea ei”, iar în 

documentul din 26 martie 1846 „…Daniil ieromonahul călugărul (ce mai înainte îi zicea 

popa Dumitru duhovnicu din Târgu Jiului), vinde siliştea sa din mahalaua Hodinăul, lui Ion 

Mecu din Târgu Jiului, în bani gata 300 lei şi o pereche de iminei” (Alexandru Ştefulescu, 

op.cit., p.467-468 şi 470 –471). 

Interesante informaţii ne dezvăluie documentele vremii cu privire la preocupările 

edilitare ale Maghistratului (Primarului) şi Consiliului orăşenesc sau Ocârmuirii judeţului. În 

acest sens, într-un raport al Ocârmuirii judeţului Gorj din anii 1831-1832, către Vornicie se 

arăta „ …starea celor două poduri din oraşul Târgu Jiului”(Arhivele Naţionale, Direcţia 
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Judeţeană Gorj, nr. 72, p.9, f.116), iar în 1833 – 1834, prin „Ordinul Departamentului 

Vorniciei din Lăuntru către Ocârmuirea judeţului Gorj şi rapoarte ale acesteia şi deputatului 

judeţean stolnicul Barbu Viişoreanu, se arăta necesitatea îndiguirii Jiului, în dreptul 

oraşului, cu gard de pari şi nuiele, pentru a evita pericolul inundaţiilor”(Arhivele Naţionale, 

Direcţia Judeţeană Gorj, nr.47, f. 15). De asemenea, în anul 1835 sunt date ordine ale 

Ocârmuiriii judeţului Gorj către „…subocârmuirile plaiurilor, plaselor şi Poliţiei oraşului 

Târgu Jiu prin care să raporteze despre soluţionarea unor neînţelegeri dintre proprietari şi 

clăcaşi…despre curăţenia oraşului, repararea drumurilor, aducerea caselor la linie şi 

despăgubiri în bani”(Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Gorj, nr. 2, p.50, f.387). În 

acelaşi an „…Maghistratul oraşului raporta Ocârmuirii judeţului Gorj, iar acesta către 

Departamentul Pricinilor din Lăuntru …cu  privire la construirea unui pod de zid şi a unui 

caldarâm, în valoare de 501 lei, peste apa Putnei ce trece pe Uliţa Mare a oraşului Târgu 

Jiu, spre satul Vădeni, cu contribuţia bănească a orăşenilor”(Arhivele Naţionale, Direcţia 

Judeţeană Gorj, nr. 53, f. 13).  

Se iau măsuri administrative pentru modernizarea oraşului prin alinierea caselor şi 

gardurilor (1834-1835), regularizarea unor pâraie ce traversau oraşul (Putna, Hodinăul, 

Voivodiciul, Topila), organizarea şi amenajarea grădinii publice, alinierea (1834) şi pietruirea 

străzilor (în 1841 s-au pavat şapte străzi din centrul oraşului) ori iluminatul acestora. În acest 

ultim caz, dacă în 1835 erau 11 felinare în Uliţa cea Mare a oraşului - actuala stradă Tudor 

Vladimirescu, fiind amintite numele şi repartizarea negustorilor (câte cinci la un felinar) „… 

îndatoraţi să se îngrijească de buna întreţinere a lor cu lumânări…”, în 1846 numărul lor 

creşte ajungându-se la 40 de felinare, amplasate pe străzi din apropierea centrului oraşului, 

specificându-se costul întreţinerii unui felinar – câte 26 lei şi 29 de parale - în total 1060 lei), 

etc.(Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Gorj, nr. 339/12, dosar 99/1846, f.18). În 

contractul de întreţinere a felinarelor se stipula că greutatea de seu depinde de anotimp şi 

mărimea nopţilor (în lunile de vară mai subţiri – câte 20 bucăţi într-o oca, în cele de 

primăvară şi toamnă lumânări a câte 14 bucăţi într-o oca, iar în lunile de iarnă, mai groase, 

câte 12 bucăţi într-o oca). 

 Cu prilejul unor evenimente deosebite din viaţa oraşului, se făceau iluminaţii speciale. 

Astfel, în anul 1832, între 5 şi 10 iunie generalul Pavel Kiseleff vizitează, mănăstirea 

Tismana, oraşul Târgu Jiu şi mănăstirea Polovragi având o suită alcătuită din 10 dorobanţi şi 

15 cai (Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Gorj, nr. 15, pach. 13, f. 54). La sfârşitul 

vizitei acesta trimite „…10 galbeni pentru săracii oraşului, în memoria împăratului Nicolae 

Pavlovici”(Alex. Ştefulescu, op. cit.,p. 465 – 466). De asemenea vizita domnitorilor 
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Alexandru Ghica (în noiembrie 1833 şi în vara anului 1834) şi cea a lui Gheorghe Bibescu (la 

23 august 1844), sunt ocazii deosebite pentru aceste iluminaţii. În acest sens, documentele 

consemnează jalba din 2 decembrie 1834 a lui Neagoe Stareşin, unul din negustorii de vază ai 

oraşului, către Ocârmuirea judeţului Gorj, care arată „… că din porunca forurilor 

administrative a dat o cantitate de seu…pusă în cioburi(opaiţe) cu feştilă de bumbac…şi încă 

nu i s-a făcut plata, cerând să fie despăgubit cu lei 167, parale 8, contravaloarea cantităţii a 

79 oca seu şi dreamuri 250, pe care susţine că au dat-o pentru iluminaţia ce s-au făcut la leat 

(1)833 noiembrie şi în leat 1834 la venirea mării sale lui vodă” (Alexandru Ghica n.n.) 

(Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Gorj, fond Primărie, pach. 2,1834 – 1835,dosar 

26/1835, f. 6).  

Alte documente amintesc despre începuturile amenajării grădinii publice din zăvoiul  

de pe malul stâng al Jiului. Astfel, un document din anul 1835 consemnează „Jalba unor 

locuitori ai oraşului Târgu Jiu, către Maghistrat,  în urma căreia  acesta raportează 

Ocârmuirii judeţului Gorj, iar acesta dă ordin poliţaiului oraşului, cu privire la soluţionarea 

pretenţiei petiţionarilor de a pune stăpânire pe o parte din zăvoiul Jiului pe care s-o 

transforme în pământ arabil. Raportul Maghistratului arată că acest loc încă din vechime a 

fost destinat plimbării oamenilor, răcoritului şi adăpatului animalelor şi înfrumuseţării 

oraşului şi aşa trebuie să rămână”(Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Gorj, nr. 33, f. 4).  

Sistematizarea grădinii publice a început cu aproape 20 de ani mai târziu, în anul 1852, 

proiectul fiind refăcut în 1853 când preşedintele Maghistratului, Nae Măldărescu, 

însărcinează pe serdarul Dimitrie Pleşoianu de a-l face din nou. În anul 1856 s-au executat 

câteva bănci, s-au aliniat mai multe alei şi s-a refăcut chioşcul vechi.  

Pentru prevenirea incendiilor în anul 1835 s-a achiziţionat o tulumbă şi s-au făcut două 

sacale pentru apă. Tot acum s-au înfiinţat coşarii în oraş (Arhivele Naţionale, Direcţia 

Judeţeană Gorj, nr. 16, f.8), sub supravegherea poliţiei, care aveau sarcina să cureţe coşurile şi 

sobele. 

În cadrul eforturilor de modernizare a Principatelor, un rol important îl are organizarea 

învăţământului. În acest sens, în această perioadă se dezvoltă învăţământul public dar şi cel 

privat, un rol deosebit jucându-l profesorul Constantin Stanciovici Brănişteanu, care încă din 

1831, transformă şcoala de panachizi de la biserica sf. Apostoli din Târgu Jiu, în şcoală 

normală, având drept scop formarea cadrelor didactice, atât de necesare în perioada de început 

a învăţământului public. Într-un document din anii 1833-1834 se dădea şi un raport „…de 

către Ocârmuirea judeţului Gorj asupra felului în care s-a desfăşurat examenul semestrial la 

şcoala publică din Târgu Jiu”(Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Gorj, nr. 7,p. 27, f. 
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408). În octombrie 1845 se înfiinţa, din iniţiativa boierilor Ioan Sâmboteanu, Constantin 

Roşianu şi Gheorghe Magheru, un pension privat de fete în care se propunea, pe lângă 

materiile de bază şi studierea limbilor străine, franceza , germana şi maghiara. 

Oraşul simţea şi lipsa asistenţei medicale, de aceea în 1835 s-a propus aducerea unui 

medic, plătit din subscripţie publică, iar din 1842 a venit doctorul Dimitrie Culcer (primul cu 

diplomă universitară şi doctorat obţinute la Pesta), care în 1844 organiza în casele Otetelişanu 

primul spital din Târgu Jiu. Din 1843 încep demersurile şi pentru înfiinţarea unei farmacii 

(spiţerii) în oraş. Astfel, un document din 18 august 1843 consemna: „Comitetul carantinelor 

dă aprobare lui Reinhard spiţerul să deschidă spiţerie în Târgu Jiu”(Muzeul Judeţean Gorj 

„Alexandru Ştefulescu, fond documente, nr. inv. 2013), iar în urma adresei din 11 decembrie 

acelaşi an se arată că „Maghistratul oraşului aprobă statornicirea acestuia în oraş”(Idem, nr. 

2016). 

Prin enumerarea acestor documente, am căutat să introducem pe cititori în atmosfera 

epocii din prima jumătate a secolului al XIX-lea, prin semnalarea preocupărilor locuitorilor 

oraşului de pe Jiu, pentru modernizarea instituţiilor în deplină concordanţă cu eforturile 

generale de reformă şi progres, de transformare a societăţii româneşti, de adaptare a acesteia 

la „spiritul veacului”. 

 

 


