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Şcoala reală din oraşul Târgu-Jiu, capitala judeţului 
Gorj, a lual:i fiinţă la câţiva ani clupă aplicaTea măsurilor 
privind reorganizarea şi dezvoltarea instrucţiunii publice 
elaborate în special după înfăptuirea măreţului act al Uni
Tii Principatelor. !nsemnatele proie.cte pentru dczvo1tare::i 
învăţământului luate în urma actului TTnirii s-au reflectat 
în elaborarea legii instrucţiunii publice, promulgată la 25 
noiembrie 1864, care cuprindea .ca prindpii de bază obliga
tivitatea şi gratuitatea învăţământului. 

în dispoziţiile sale qenerale, Legea instrucţiunii publi
ce <lin 1864, împarte instrucţiunea în a) publică şi b) priva
tă. Instrucţiunea publkă se împarte în primară, secu;nda
ră şi superioară. Instrucţiunea primară cuprinde : şcolile 
primare din cpmunele rurale şi urbane iar instrucţiunea 
se;cundară cuprinde liceele gimnaziale. seminariile, şcolile 
reale, de bele-arte, profesfonale şi şcolile secundare de fete. 
Instrucţiunea superioară va cuprinde facultăţile de litere, 
'de ştiinţe matematice si fizke, de .drept şi de medicină. 1 

Totodată această l<lqe prevedea că munidpalitatea u
nui oraş şi orice altă persoană pot fonda şcoală reală sau 
subvenţiona pe cele existente (art. 4 şi 200). 

In baza unor asemenea prevederi legale, a unor nevoi 
'economice şi cultu~ale în uşoară dezvoltare, organele loca
le din judeţul Gorj, au început să se preocupe de înfiinţa-
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tea tinor şcoli cu profil mai înalt de învăţătură decât şc<J· 
lile primare menite să pregătească tineri cu cunoştinţele 
necesare nevoilor practice ale judeţului. In acest scop Con
siliul general judeţean s-a orien~at spre înfiinţarea unej şcoli 
reale în oraşul Târgu-Jiu. Incă din anul 1868 cu ocazia dis
cutării bugetului pe ani.II 1869 s-au prevăzut la capitolul 
,,cheltuieli facultative". suma de 6222 lei „pentru instituirea 
a două clase reale pe· lângă şcoala primară a urbei Jiu"2• 

Pentru a crea baza legală a înfăptuirii unei asemenea ce
rinţe, Prefectura judeţului Gorj, prin raportul nr. 3111 din 
15 mai 1869 a cerut Ministerului Instrucţiunii Publice să 

aprobe înfiinţarea şcoalei reale de la Târgu-Jiu. Asupra 
unei asemenea aprobări s-a insistat şi printr-un alt raport 
al Comitetului de inspecţie al şcolilor din Târgu-Jiu, în
tocmit cu prilejul împărtirii premiilor pe anu} şcolar 1868-
1869, înaintat Ministerului Instrucţiunii Publice la 24 iulie 
1869. In încheierea acestui raport semnat de prefectul Să-' 
voiu şi primarul G. Mihulet, se menţiona că nu-şi „poate 
termina comisia mai bine domnule ministru, raportul său 
de rezultatul acestui an şcolar decât rugându-vă cu res
pect, ca să aprobaţi înfiinţarea şcoalei reale pe lângă ş.coa
la primară de· băieţi din acest oraş, instituit de onor Con
siliul general al districtului şi supus la aprobarea DoIIllJliei 
Voastre, prin raportul prefecturii nr. 3111 din 15 mai a.c. 
(1869)"3. Odată cu acest raport s-a înaintat în original un 
tablou de distribuirea orelor de învăţământ la şcoala reală, 

aşa cum r.EVZultă din adresa Prefecturii Gorj din 21 octom
brie 1869, prin care insistă la Ministerul Instrucţiunii Pu
blice să-i trimită o c;opie după originalul respeictiv.4 

Consiliul general al judeţului Gorj ·s-a preocupat în· 
permanenţă să realizeze condiţiile necesare bunei funcţio
nări a şcolii reale de la Târgu-Jiu. De exemplu, a căutat 
să-i asigure fondurile pentru plăţi şi să-i dea un program 
concret de funcţionare, măsuri discutate în sesiunea ordi
nară din 30 octombrie 1869. Pe baza raportului prezentat în 
această sesiune a luat cuvântul Consilierul D.S. Frumuşea
nu, care faţă de programul prezentat şi faţă de învăţăturile 
1ce s-au hotărât a se preda, a c.onsiderat că „această şcoală 

este mai mult comercială decât reală, cam diferă de aceea 
comercială, cu toate acestea este bună". In privinţa · lefu
rrllor hotărâte pentru profesori, fo comparaţie cu ·sarcinile' 
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ce 1i se pun sunt foarte insuficiente şi ar trebui o gândire 
mai m.atură asupra sorţii acestor oameni a con.chis Dimi
trie Frumuşeanu.5 

La acea dată Consiliul general Gorj era format clin 
George Bibescu, preşedinte şi consilierii Mih. Dobrescu, 
Dimitrie Frumuşeanu, Cristache loanide, Ahile Crăşmău, Ion 
Mongesicu, Nicolae Popovici, Constantin Stanciovici, Zam
fir Bălteanu, Teodor Săulescu şi George Tătărăscu. 

De menţionat că lefurile profesorilor şcolii reale de 
băieţi din Târgu-Jiu erau trecute în bugetu] pentru anul 
1870 într-un capitol distinct la nivelul următor: un profe
sor de 1. română pentru clasa I şi a II-a cu 259 lei pe lu
nâ, un, profesor de I. franceză. idem, câte 222 lei şi un pro
fesor de I. germană pentru clasa a II-a (numai pc 4 luni) 
a 222 lei.fi Dealtfel, încă înainte de începe-rea cursurilor şco
lare, profesorii de clasa a I-a, D. Safirim de I. română şi 
€ăsănescu de limba franceză au cerut Consiliului general 
al judeţului Gorj să le mărească salariul. Cererile acestora 
au fost aprobate de Consiliu în sesiunea ordinară din 13 
noiembrie 1869 Ia 700 le.i vechi, pentru limba română şi 600 
lei pentru limba franceză. In cadrul discuţiilor asupra a
cestor cereri, este interesantă intervenţia consilierului 
Constantin Stanciovici, care a spus : „As•cultând desluşirile 
date de onor Frumuşanu, cu în interesul scopuiui pentru 
care a fost creată ş.coala reală şi în interesul de a se pune 
pe cale de fun~ţionat mai îndată, nu poci face decât să mă 
asociez cu sporirea ;efurilor acestor funcţionari. Regret în
să că aceşti D.D. mai înainte de a ne arăta binefăcătoarele 
.roade ale osteneli'.or D-lor, mai-nainte de a ne dovedi cum 
ştiu să se achite de datoriile ce le sm~ t impuse, vin şi tw 
Spun .că nu le ajunq banii hotărâţi prin programul şcoalei. 
Vă asigur D.D. că nici cu sumele alocate nu vor fi multu-

, miţi -căci este un principiu. cine nu poate trăi cu puţin nu 
: va şti a trăi, nici ·CU mai mult" .7 

' In socotelile de sumele plătite clin fondurile judeţene 
;pe l\,lna noiembrie 1869 este tr0cu tă suma de 329 lei ca 
subvenţie dată comunei urbane Jiu pentru închirierea Io-

• calului şcoalei reale, pe timp de un an.8 

I De menţionat că raportul Prefecturii judeţene Gorj nr. 
3111I1869 de înfiinţare a şcolii reale de la Târgu-Jiu a fost 

1 aprobat df:! Ministerul Instrucţiunii Publice, aşa cum rezultă 
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dîn expunerea situaţiei: judeţuluj Gorj pe anul 1869 înain
tată Ministerului de Interne cu nr. 7597 din luna noiembrie 
1869, în care se arată „Şcoala reală prevăzută prin bugetul 
anului curent (1869). după concursul ce d-l ministru de cul
te a dat acestui comitet se speră că în viitoarea luriă (de
cembrie 1869), va începe a funcţiona9• Mai precis despre da
ta deschiderii cursurile şcoalei reale de la Târgu-Jiu, aflăm 
din adresa nr. 21 din 14 iunie 1870 semnată de directorul 
şcolii, G. Safirim, prin care informează M~nisterul Culte
lor şi Instrucţiunii' Publke că „această şcoală fiind anunţa
tă a se înfiinţa la începutul anului şcolar 1869-1870, 
dar în realitate deschisă chiar după trei mesi, adică la 
1 decembrie 1869". De asemenea, se mai arată că „are anul 
acesta o clasă frecventată numai de trei elevi, în clasa I-a. 
Celelalte trei clase prevăzute în programă, se menţionează 
că „se vor forma în anii viitori, treptat câte una pe fieca
re an" 10. Ca atare este eronată menţiunea unor cercetători ai 
învăţământului românesc privind data deschiderii şcoalei re
ale de la Tg.-Jiu în 1870. De altfel, întreg istori·cul acestei 
.•;coli în sumara literatură de specialitate se rezumă la a
proximativ u_rmătoarea formulare: „ln 1870, pe lângă şcoa-

• lele primare, se înfiinţează o ş.coală mai superioară „Re
ală", care după doi ani s-a prefăcut în şcoală normală de 
învăţători, din care au ieşit mulţi luminatori ai satelor".ll 

Direcţiunea şcoalei reale de la Tg.-Jiu a fost luată de 
George Safirim, confirmat de Consiliu! permanent. al ins
trucţiunii publice abia la 27 februarie 1870. lncă de la 10 
februarie 1870 acest director cerea Ministerului Instrucţiu
nii Publke să i se trimită: monitorul oficial, legi, instrucţi
uni şi regulamentul şcolilor reale, fiindcă şcoala reală de 
la Tg.-Jiu este nou înfiinţată şi este pusă în curent cu 
corespondenţii săi.1 2 

Pentru a urma cursurile şcoa.lei reale. de la Tg.-Jiu erau 
iÎnscrişi şi elevi din mediul rµral. Astfel, junele Iordache 
Manolescu din comuna Borăscu a solicitat să urmeze studi
ile şcolii reale fondată de comuna urbană Tg.-Jiu, având 
ipa tru clase primare cu note bune. t.1 

Despre desfăşurarea procesului de învăţământ al şcoa

lei reale de la Târgu-Jiu se găsesc ·informaţii în adresa Pri
mării Urbei Târgu-Jiului clin 13 aug. 1870 trimisă Ministe

-rului Instru.cţiunii Publice, după relaţiile primite din par-
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tea comisiei cc a fost delegată a asista Ia exameneie şcoa
lelor de ambele sexe din cuprinsul oraşului. Privitor l.:i şcoa
Ja reală, comisia formată clin D. Pleşoianu, C. Stanciovici şi 
Protopopul Ştefan Nicolaescu ·arată că pentru această şcoa
lă, „avem puţin ele zis, fiindcă am văzut trei şcolari cu 
începuturi ele geometrie şi limba franceză, iar gramatica pu
ţin înaintată". In închcier('a raportului comisia a rugat pri
marul oraşului Tg.-Jiu să aibă mai multă atenţie „asupra 
şcolilor primare şi reak", în sensul ca profesorii să-şi în
deplinească cu mai mult zel datoria, căci au nobi'.a misiune 
de a forma C€tăţeni nu numai c:u conştiinţa rlrepturilor. 
dar şi cu educaţie aleasă", Totoctată, au r'eamintit pri
marului că s-a îrifiint.at şcoala reală cu spesele judeţului", 
dar cu multă duren~ au văzut numai tr0i c:evi. „Df~ ac('i.3. 
credem că ar fi bine, di ar fi oblig.1loriu iwntru cei ce ter
mină clasa a IV-a să urmeze într-ac0astă şcoală şi mai cu 
osebire aceia cc doresc a fi învăţători în .şcoale:o comu
nale".14 Pe parcursul anului şcolar probabil că numărul elc-;
vilor a crescut la 15, fapt Cl' r0zultă clin raportul Comite
tului Pennanent privind sittu1\:ia jud0ţului pc anul 1870. tri
misă de Prefectura Juclcţului Gorj la 12 noiembrie 1870 
l~ Ministerul ele Interne. Printre altele în raport se {irată că 
,.şcoala reală înfiinţată de judeţ in această urbe are pe 
băncile ei 15 elevi, care urrnef!Zu rcriu:at cursul, se speră· 
că cu timpul va atinqc scopul pentru care ne-am propus". 
Raportul l'Ste semn:it ele Prcşcclintclc Comitetului Perma
nent, prefedu: Săvoiu, membrii Const. StanciO\'Lci, Zamfir 
Bălte-anu şi secretarul, Ion Constantine-seu 15• 

In şedinţa Consiliului judeţean Gorj din 10 nov. 1870 
s-a hotărât revocarea profe<;oruJui rle liml)'.l fraw:eză G 
Safirîm de la şcoala rca'.ă, cl('Ocrcce ~tceasta 1 plecat fără 
aprobare. peste Dunăre. h .\ t0nn, .1 stucl i:tt tooloqia, pos-

, tul fiind suplinit de Ion Petrescu, inslituloru'. şcoalt'i pri
rnare de băieţi clin Tq.-Jiu. La 14 aprilie 1871, George Sa
firim, reân~orcânclu-se în ţară de la Atc'llcl, un:lc' 1:u i s-a 
permis a studia, a solicitat Ministerului Instrucţiunii Publi
ce să-i aprobe a reocupa catedr.a ele 1. franceză unele a fost 

: numit prin rnncurs şi recomandat ele minislcr prin ordit:ul 
nr. 13297 din 16 oct. 1869. 

In baza acceptului şi al organelor locale, petiţionarul 

, a fost reintegrat la 25 mai 1871, revocându-se concursul. 



La începutul anului 1871 prefectul judeţului Gorj S~
voiu, informând Ministerul Instrucţiunii despre Institutul 
fondat de tatăl său, arată Şi despre şcoala reală că a fost 
fondată în o.raşul Tq.-Jiu prin stăruinţele fi",icute asupra 
consiliului judeţeah.17 

Funcţionarea şcoalei reale de la Târgu-Jiu însă a fost 
de scurtă durată. Astfel, încă din anul 1871. Comitetul Per
manent al judeţului Gorj a analizat situaţi·a acestei şcoli, 
întocmind un raport înregistrat la nr. 2251, pe care l-a 
supus discuţiei în şedinţa Consiliului general al judeţului 
Gorj din· 29 oct. 1871 solicitând „schimbarea şcoalei reale 
din Urqa Jiu întreţinută de judeţ cu spesele sale, în şcoală 
gimnasie normală". 

Prin încheierea nr. 1044 Consiliul a hotărât să se tri
mită pro.punerea la comisia bugetară. 18 La 13 nov. 1871, 
Consiliul General având ca preşedinte pe Dimitrie Pleşoia
nu a reluat în discuţie un nou raport al comitetului per
manent :n.r. 2288 ce a fost întocmit pe baza unei adrese a 
preşedintelui „Comitetului secţiunii pentru învăţătura po
porului", prin care propune ca şcoala rn::i.lă din urbă să ia 
forma de şcoală normală". Pentru a vedea unele aspecte le
gate de şcoala reală, precum şi motivele transformări_i ei 
în şcoală normală, redăm câteva din observaţiile unor con
silieri participanţi la discuţii în această sesiune. De exem

p:"l1 ,C. Stakovici, ca unul din vechii profesori ai acestui 
jude,ţ a con~iderat propunerea secţiuni „foarte salutarie 
în interesul instrucţiunei pentru luminarea poporului". El a 
fost de opinie ca această şcoală reală să poarte numele de 

,şcoială normală, având statutele şi reguilomentel•e şcoalei nor
male din Bucureşti. In concluzie. a arătat că „această şcoală 
de la începutul anului curent şcolaristic (1871}, s-a urmat 
cursurile după programul şcolii normale, la început au fost 
mai. mulţi elevi, dar acum au început a se retrage din cau
za lipsei de mijloace pentru întreţinere". 
Consilierul Corniţă Bălăcescu, subliniind această transfor
mare ·considera că „numai astfel se va putea ajunge la 
scopul pentru care s-a propus înfiinţareae acestei şcoale. 

Dacă vom lăsa tot subnumirea de reală cu programul 
ei, vom ajunge şi vă asigurăm ele aceasta, că vom vedea 
cu ochii noştrii cum se cheltuieşc banii în van fără nici un 
folos. Şi ştiţi pentru ce? Pentru că spre a se putea ţine o 
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$coaiă propriuzis reală, tir:me~ză să înfiint~1n şi atelierE! 
pentru fiecare specialitate de meşteşugari, apoi nouă nu 
ne dă mâna să ne apucăm de astfel de lucrări pentru că nu 
avem bani". In concluzie opiniază pentru transformarea şco
lii reale în şcoală normală, susţinând că „scopul acestei ins
tiţuţii este a se întinde învăţământu! prin comune". ln una
nimitate Consiliul general al judeţului Gorj, prin încheie
rea nr. 1117 a votat ca şcoala reală din Urbea Jiu ce se în
treţine cu spesele judeţului să se transforme în şcoală nor
mală întocmai după programul Şcolii Normale din Bucu
reşti. Să se înfiinţeze posturi pentru îincă doi profesori spre 
completarea cor!Jului didactk. începuturile funcţionării a
cestui institut va fi de la 1 ianuarie 1872. Se mai dau şi 
alte indicaţii privind programul şi statutele acestei şcoale 
normale. 19 Această hotărâre a fost acceptată şi de ceilalti 
membrii ai. consiliului g~neral şi anume : Alecu Broşteanu, 
Nicolae Gârbea, Constantin Stanciovici, Georqe Săiceleanu, 
Constantin Seciureanu, Enache Cartianu, C-tin Danie!escu, 
Grigore Săftoiu. 

Fără îndoială că funcţion.area şcolii normale nu era po
sibilă de la începutul anului 1872, astfel că prefectul jude
ţului Gorj,. ŞtefăneS{:u, anunţă Ministerul Instrucţiunii Pu
blice ·cu nr. 4442 din 28 iunie 1872 despre hotărârea luată 
de Consiliul general al judeţului Gorj în sesiunea ordina
ră a anului 1871--=1872, ca şcoală reală a judeţului să se 
transforme în şcoală normală având şi un internat, odată 
cu' începerea anului ş,colar 1872-1973. Deoarece şcoala 
reală îşi înceta activitatea prefectul preciza că „actualii ti
tulari la această şcoală" să ocupe şi în şcoala normală u
nul ca profesor de limba română şi altul de limba franceză 
,şi latină. 

Despre fostul dirnctor al şcolii reale, Safirin există o 
menţiune că la 20 sept. 1873 era directorul şcoalei norma
le din Tg.-Jiu şi profesor de română şi istorie cu geogra
fie, solicitându-se de către prefectura judeţului Gorj Mi
nisterului Instrucţiunii Publice ca de Ia 1 sept. 1973 la 
cererea acestuia să-l elibereze din funcţia acelei şcoale, 
iar la catedră s.ă fie înlocuit de N.I. Iunian, bacalaureat şi 
student de drept, până Ia concurs".20 

Fată de materialul bibliografic cercetat, considerăm că 
nu trebuie confundat conţinutul materiilor predate după 
regulamente la şcoala reală cu cel de la şcoala normală. Ca 
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atare, din pund de vedere legal al conţinutului învăţ~mân-' 
tului, şcoala normală de la Tg.-Jiu nu este o continuare a 
şcolii reale, cu toate 1că pe bază financiară a început să 
funcţioneze şi cu clas.a a III-a în oare urmau să treacă ele
vii de la şcoala reală. Deosebirea materiilor predate constă 

- în faptul că la şcoala normală în cei trei ani de studii se 
prevedea ca obiecte de bază: agricultura, pedagogia, di
dactka şi practica agricolă, în timp ce la şcoala reală s-au 
predat ca obiecte de bav.ă franceza şi latina. Fără îndoială 
că organele locale din judeţul Gorj au considerat şcoala re
ală şi o sursă de pregătire a viitorilor învăţători ai satelor, 
unde se punea bază pe scris, citit şi socotit. 

La vremea respectivă se făceau confuzii faţă de conţi
nutul învăţământului fiecărei şcoli, fapt manifestat chiar de 
prevederile legale şi mai ales în concepţia organelor locale, 
după cum rezultă şi din poziţiile adoptate de unii consilieri 
fin cuvântările ţinute la sesiunile ordinare ale consiliului 
general al judeţului Gorj, subliniate în cuprinsu] acestui ar
ticol. In scopul înlătwării unor confuzii socotiva necesar u
nele precizări. 

Şcolile reale au făcut parte tot din învăţătura secunda
ră ca şi cele de învăţământ clask (gimnaziu clasic), dar cu 
direcţie practică, pregătind pe elevi pentru viaţa modernă. 
Insă legea instrncţiunii _publi.ce din 1864, greşit a încadrat 
aceşti elevi că vor fi pregătiţi şi pentru şcoli profesionale, 
industriale agricole (art. 199). Această greşeală a fost co~ 
rectată mai târziu, precizându-se că şcolilor reale trebuie să 
li se dea o programă pra<ltkă, dar nu profesională, în care 
să predomine studiile pozitive asupra celor abstracte şi 
ispeculative.2L 

ln consecinţă, este vorba de gimnaziul real, care nu era 
.prevăzut în legea instrucţiunii publice din 1864. ln această 
,categorie precizată mai târziu se încadrează şi şcoala rea
lă de la Tg.-Jiu din punct de vedere legal. 

Faptul că programul acesteia aplicat nu a corespuns în 
total unei şcoli reale este o altă problemă. Totuşi materiile 
de bază predate încadrează mai bine şcoala reală în pro
filul gimnaziului real înfiinţat la 1 septembrie 1890 în ora
şul Târgu-Jiu, al cărui centenar se va sărbători anul aces-
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$coala reală de ia Tg.-Jiu, pe lângă greutăţile întî:trtpi-. 
nate în dezvoltarea ei discutate în sesiunile Consiliului Ge
neral al judeţului Gorj, mai suporta şi atitudinea unor oa
meni, care făceau confuzia de a asemăna conţinutul învă

ţământului acestora cu cel de la· şcolile profesionale (de 
meşteşug.ari). considerat potrivit numai pentru „prostime". 
O ase_menea tendinţă contra învăţămânlului real s-a mani
festat în oraşul Târgu-Jiu şi mai târziu, mai precis în anul 
1890, cu ocazia înfiinţări! gimnaziului real din acest oraş. 

Astfel, în şedinţa Consiliului comunal al Urbei Târ,gu-Jiu, 
din 17 aug. 1890, prezidată de primarul Ion C. Mongescu, 
unde s-a discutat ordinul Ministerului Cultelor şi a Invăţă

mântului nr. 7680/1890, prin care s-a comunicat că de la 
1 sept. 1890 va funcţiona în acest oraş un gimnaziu real, 
consilieri: C. Stanciovici, Vasile Scorţeanu şi Petre Gheor
ghiu, au cerut să se intervină la minister cu rugămintea să 
schimbe înfiinţarea gimnaziului real în gimnaziu clasic. Se 
motiva de către aceştia că asemenea gimnaziu real în ora
şul Tg.-Jiu „nu va aduce rezultate folositoare, în urma ex
rperienţei ce are prin ÎllJcercarea ce a făcut judeţul înainte 
de înfiinţarea şcqalei normale" adică încercarea cu funcţio
narea ş.coalei reale, considerând că „numai uh gimnaziu cla
sic ar -fi folositor". 

Primarul şi ceilalţi consilieri I. Brătuianu, Nae Băltea
nu, Liţe Romniceanu şi Triton Cloşanu, s-au menţinut pen
tru respectarea ordinului ministerial.2'2 Practica a arătat că 

toate şcolile secundare de la Tg.-Jiu au fost folositoare pen
tru dezvoltarea economică şi culturală a judeţului Gorj. 

Se cuvine dar, ca la sărbătorirea centenarulu( liceului 

Tudor Viadimirescu de anul acesta, să fie amintite şi cele

lalte şcoli din judeţul Gorj (Institut Săvoiu, Todie, Şcoala 

normală de fete, de băieţi) şi altele, dintre care în mod ne

ândoios o importanţă hotărâtoare, ,ca prim pas spre învăţă

mântul secundar, l-a avut şcoala reală de la Tg.-Jiu. 
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