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GHEOR<$H~ MAGHERU -
mărturii documentare 

Dan NEGULEASA 

Familia gorjeană a Magherilor, prin rolul şi funcţiile ocupate în 

viaţa politică, economică şi militară a ţării, a creat o însemnată arhivă 

ce se păstrează în arhivele judeţelor oltene, în cele din capitala ţării, 

sau în cele ale cancelariilor marilor puteri europene, care dictau deciziile 

politice ale continentului în secolul al XIX-iea. 

Compusă dintr-un număr impresionant de documente, această 

arhivă a familiei Magheru ne furnizează informaţii privind constituirea, 

administrarea şi transmiterea averii mobile şi imobile a familiei de-a 

lungul timpului, a implicării membrilor familiei în evenimentele politice, 

militare sau diplomatice care au condus la înfăptuirea unirii şi 

independenţei ţării. 

Documentele fiind o inestimabilă sursă de cunoaştere şi scriere 

a istoriei naţionale, s-au bucurat de atenţia istoricilor, a celor pasionaţi 

de cunoaştere, folosindu-le în elaborarea unor studii de specialitate sau 

în publicarea de volume ori cataloage de documente1l. 

Printre documentele ce compun arhiva familiei Magheru, cu 

siguranţă, pot fi incluse şi cele ce se păstrează în fondurile arhivistice 

ale Direcţiei Judeţene Gorj a Arhivelor Naţionale. 

Figura cea mai reprezentativă a familiei este Gheorghe Magheru, 

născut în anul 1804, în judeţul Gorj, pe malul Gilortului, în satul Bârzeiu 

de Gilort, care a avut şansa de a face parte din generaţia patrioţilor 

români ce au luptat şi înfăptuit idealurile seculare ale românilor, unitatea 

şi independenţa naţională, de numele şi faptele căruia se leagă multe 

din evenimentele administrative, politice şi culturale ale judeţului natal. 

Ca exponent al generaţiei paşoptiste, a ideilor de progres, de 

organizare modernă a societăţii româneşti, devenită anacronică, 
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Gheorghe Magheru a luptat neobosit pentru nou, pentru progres. De 

aceea, înţelegând calea ce trebuia urmată de societatea românească 

în făurirea unei Românii unite, cu structuri moderne, personalitatea sa 

se compune din multiple faţete, probate prin faptele sale, consemnate 

şi conservate în documentele contemporane. 

La ilustrarea multiplei personalităţi a celui ce a fost, „ braţul de 

fier" al revoluţiei muntene, contribuie, credem, şi informaţiile păstrate în 

arhivele gorjene. 

Oraşul Târgu-Jiu, în deceniul al IV-iea al secolului al XIX-iea, aşa 

după cum o statistică a vremii o consemna 2 , era o modestă aşezare 

urbană, în care predominau meşteşugarii şi negustorii şi număra în 1833 

doar 342 de case din care 45 de zid ( 16 cu un cat şi 29 cu două caturi 

) şi 297 de lemn ( 245 cu un cat şi 52 cu două caturi ), în marea lor 

majoritate acoperite cu paie şi coceni, cu străzile nepavate, pline de 

noroaie şi bălţi alimentate de cele 20 de pâraie ce străbăteau oraşul, cât 

şi de precipitaţiile ce cădeau, cu gardurile din stoborî şi nuiele, nealiniate, 

cu animale domestice care le invadau şi subliniau monotonia şi 

atmosfera patriarhală. 

Asanarea bălţilor, alinierea gardurilor, pavarea străzilor, construirea 

de podeţe, desfăşurarea unui comerţ civilizat, eliminarea haitelor de câini 

şi a animalelor nesupravegheate ce colindau oraşul, a constituit una din 

preocupările cetăţeanului şi prezidentului de magistrat al oraşului Târgu

Jiu, Gheorghe Magheru. 

În 1833, alături de ceilalţi fruntaşi ai vieţii publice din oraşul Târgu

Jiu, înainta Dvorniciei din Lăuntru o „ listă pentru îmbunătăţirile şi 

frumuseaţa ce s-ar cuveni a se face la acest oraş al Târgu-Jiului3), în 

care propunea ca măsuri de primă urgenţă, facerea unui local de şcoală 

- şcoală publică ce luase fiinţă în 1832 şi funcţiona în localuri închiriate, 

improprii pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ-, aducerea 

unui doctor, construirea a şapte podeţe în oraş şi a unui pod peste Jiu, 

pavarea străzilor cu piatră şi procurarea unei tulumbe şi a două sacale, 

absolut necesare intervenţiilor în cazul izbucnirii unor incendii. 

Pentru realizarea planului minimal propus, după evaluările 
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autorilor, era necesară suma de 53.760 lei, sumă ce depăşea cu mult 

bugetul orăşenesc, realitate ce a impus Magistratului să facă apel la 

locuitori pentru a contribui la strângerea fondurilor necesare. 

Conştient că progresul social nu se poate asigura fără 

concitadini, ştiutori de carte, instruiţi şi sănătoşi, Gheorghe Magheru a 

sprijinit prin toate mijloacele demersurile pentru aducerea unui doctor 

care să asigure asistenţa medicală şi a dotării şcolii publice a oraşului 

cu local propriu şi material didactic. 

În 25 septembrie 1833 vtori vistier şi cavaler Gheorghe Magheru, 

supleantul Judecătoriei Judeţului Gorj, trimitea o scrisoare "Maghistratuluf' 

oraşului Târgu-Jiu prin care anunţa că renunţă la suma de 28 galbeni ce 

i se cuvenea pentru plata serviciului făcut judeţului şi oraşului, de a fi 

susţinut şi obţinut la Bucureşti cauza nedesfiinţării judeţului Gorj 4l, bani 

pe care-i donează magistratului pentru plata lefii doctorului ce va fi adus 

în acel oraş. Aşa după cum sublinia autorul scrisorii renunţă la aceşti 

bani socotind că el a făcut o faptă patriotică şi cea mai mare recunoştinţă 

pentru el este prosperitatea oraşului. 

Cu fonduri publice şi private a fost adus ca medic al oraşului 

Frantz Enichen Moritz, care, aşa după cum arată într-o cerere de 

eliberare a unui atestat5l , a funcţionat ca medic al oraşului în perioada 

1838 - 1841 şi a tratat în anul 1838 la o moşie a lui Gheorghe Magheru 

11 oameni otrăviţi cu cocleală, din care a salvat şapte, iar pe un alt om al 

serdarului, l-a operat scoţându-i băşica udului, a vaccinat copiii oraşului, 

a tratat deţinuţii din temniţa oraşului şi multe familii boiereşti dar şi de 

oameni săraci, a ajutat la naşteri, a lichidat epidemia de lungoare din 

anul 1838 izbucnită în satele Costeni şi lzvarna, iar în anul 1840, pe cea 

de dezinterie din satele Câinie şi Rasova şi multe alte acţiuni. Atestatul 

şi rezoluţiile poartă semnătura prezindentului magistratului oraşului 

Târgu-Jiu, Gheorghe Magheru. 

Conştient că o societate modernă nu se poate construi fără 

cetăţeni instruiţi, ştiutori de carte, Gheorghe Magheru a susţinut cu 

entuziasm şi consecvenţă eforturile de răspândire a ştiinţei de carte, 

atât în oraşul Târgu-Jiu, cât şi în cuprinsul judeţului Gorj. 
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Documentele păstrate în arhivele judeţului natal ne furnizează 

suficiente informaţii despre simpatia şi sprijinul acordat şcolii de părintele 

şi cetăţeanul Gheorghe Magheru. Dintre ele, pentru exemplificare, putem 

aminti tabelul din 29 august 1839 cu cei 22 de târgujieni care au donat 

suma de 5681 lei pentru construirea localului şcolii publice din oraş. În 

tabel întâlnim şi pe serdarul Gheorghe Magheru ce a donat 200 taleri6l. 

Ori raportul revizorului şcolar al plasei Gilortu, din 6 februarie 1843, trimis 

profesorului Şcolii Normale din Târgu-Jiu?), prin care aduce la cunoştinţă 

că serdarul Gheorghe Magheru, s-a îngrijit şi a adus la şcoala de pe 

moşia sa, Cojani, un învăţător transilvănean, în locul celui decedat 8 . 

În preocupările lui Gheorghe Magheru pentru educarea tinerei 

generaţii s-a înscris şi cea a educării fetelor. Pentru aceasta, înfiinţează 

în anul 1845, împreună cu paharnicii Ion Sâmboteanu şi C.Roşianu, la 

Târgu-Jiu, un pensionat de fete. Din programa acestui pensionat aflăm 

că sub conducerea lui Iosif Popescu, tinerele gorjence studiau în limba 

română noţiuni de gramatică, catehism, istoria ţării şi cea creştină, 

geografia, istoria naturală şi scriere frumoasă. Sub conducerea lui Petre 

Popescu se iniţiau în studiul limbilor franceză şi germană, iar sub 

îndrumarea Mariei Keler se perfecţionau în cusături şi lucru de mână 9l. 

Încă din primii ani ai şederii în oraşul Târgu-Jiu a părintelui 

învăţământului public gorjean, Constantin Stanciovici-Brănişteanu şi 

Gheorghe Magheru se vor stabili legături trainice, care, în timp, se vor 

transforma în prietenie şi colaborări. Aceste legături au fost consolidate 

şi pentru că primii paşi în tainele scrisului şi cititului, cât şi insuflarea 

convingerilor patriotice ale elevilor, Ghiţă, Niţu şi Alexandrina Magheru a 

primit, aici, de la profesorul şcolii, profesor pe care părintele elevilor l-a 

iubit şi preţuit, în repetate rânduri opunându-se transferării lui la o altă 

şcoală din ţară 10l. 

Eforturile şi intuiţia lui Gheorghe Magheru privind pe prietenul său 

profesorul Constantin Stanciovici-Brănişteanu, de necesitatea rămânerii 

lui în fruntea şcolii şi a concitadinilor, i-au fost răsplătite când târgujienii 

în anul 18641-au ales ca primul primar al urbei lor11 l, funcţie ce o deţinuse 

şi serdarul Gheorghe Magheru în anii 1840-1842. 
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Alegerea lui Gheorghe Magheru în funcţia de preşedinte al 

Magistratului oraşului Târgu-Jiu de către locuitorii aşezării gorjene de la 

poalele Parângului a fost, de fapt, o recunoaştere a meritelor sale, a 

votului dat pentru modernizarea urbei. Pe lista celor votaţi pentru candidaţi 

ai sfatului orăşenesc întâlnim pe serdarul Gheorghe Magheru, profesorul 

Constache Stanciovici, pitarul Dumitrache Măldărăscu ca membri, pe 

lanache Costandinovici, casier şi pe Matei Şişescu şi Tudorache Teodoru 

ca membri supleanţi 12l. 

Oponenţii generalului paşoptist în lupta pentru funcţia de 

preşedinte al Magistratului, cunoscându-i firea sa aspră şi năpraznică, 

corectitudinea ireproşabilă cât şi intransigenţa faţă de abuzuri, trăsături 

care-l vor face vestit şi iubit mai târziu, s-au opus alegerii sale 

„temându-se a nu le pricinui neliniştită petrecere precum este voia naltei 

stăpâniri" 13l_ 

În timpul mandatului de preşedinte al Magistratului Oraşului 

Târgu-Jiu şi nu numai, a fost iniţiatorul unor programe de modernizare 

urbanistică a oraşului Târgu-Jiu, de punere în aplicare a obiectivelor 

conţinute în lista din 1833, trimisă Dvorniciei din Lăuntru. Astfel, primarul 

Gheorghe Magheru a iniţiat un program de pavare cu piatră şi nisip a 

străzilor oraşului. Meşterii pavatori urmau să fie aduşi de la Craiova şi 

retribuiţi din fondurile orăşeneşti, iar piatra şi nisipul să fie aduse de 

fiecare proprietar pentru porţiunea de drum ce trecea prin dreptul 

proprietăţii sale14l . În tabelele proprietarilor cu obligaţii în asigurarea 

materialului pentru pavarea străzilor întâlnim numele serdarului Gheorghe 

Magheru, maiorului Christian Teii şi al lui Simion Manuc Armeanul15l . 

Desfăşurarea activităţii comerciale şi a târgurilor de săptămână, 

în incinta oraşului, aducea grave neajunsuri în curăţenia urbei, motiv 

ce-l determină pe conducătorul ei, Gheorghe Magheru, să ia măsuri 

pentru a nu mai permite accesul joia, cu ocazia târgului săptămânal, a 

căruţelor în oraş 16l, propunând mutarea locului de desfăşurare a târgului 

de săptămână de pe uliţa mare a oraşului într-un loc din afara lui, în 

zăvoiul dintre poduri, oferindu-se a construi pe cheltuiala sa trei prăvălii 

de lemn, acoperite cu "prăştilă" 17l. Scopul construirii gratuite a acestor 
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prăvălii, aşa după cum mărturisea însuşi ofertantul, era acela al 

înfrumuseţării târgului, pentru practicarea unui comerţ civilizat, dar şi 

pentru sporirea veniturilor bisericii domneşti din oraş. 

Conştient că dezvoltarea economică a unui judeţ, punerea în 

circulaţie a bogăţiilor sale, nu se poate face decât cu legarea acestuia 

prin căi de comunicaţie cu restul ţării, încă din anul 1840, Gheorghe 

Magheru se face mesagerul doleanţei gorjenilor de a se realiza legătura 

cu Transilvania prin construirea unei şosele pe Valea Jiului. Mai târziu, în 

parlamentul ţării, va solicita prelungirea căii ferate de la Filiaşi la Târgu

Jiu. Din păcate, aceste solicitări vor prinde viaţă la câţiva ani după trecerea 

sa în nefiinţă. 

Integrarea rapidă şi rezultatele foarte bune obţinute în înaltele 

funcţii administrative deţinute în judeţul Romanaţi şi prietenia cu Chris

tian Teii se datorau şi activităţii sale în judeţul Gorj. 

Prin ordinul Vorniciei din Lăuntru, în decembrie 1833, Gheorghe 

Magheru este orânduit „vremelniceşte îndeplinitor al datorii de ocârmuitor, 

în locul clucerului Gheorghe Călinescu, ce era bolnav 19l. 

Prezenţa în rândul magistraţilor Tribunalului Judeţean Gorj a 

vistierului Gheorghe Magheru, în primii ani ai şederii sale în oraşulTârgu

Jiu, ne este confirmată de unele documente gorjene20l . 

Carierea militară a viitorului general al revoluţiei muntene începe 

în judeţul Gorj, în calitate de căpitan de poteră 21 l şi se continuă în timpul 

războiului ruso-turc din 1828-1829, când pentru faptele sale de arme 

este decorat cu ordinul „Sfânta Ana", categoria a IV-a 22l. 

O parte a documentelor din arhivele gorjene ni-l prezintă pe 

proprietarul Gheorghe Magheru, pe stăpânul moşiilor Cojani şi Bârzeiu, 

a munţilor Puru şi Petrimanu, a caselor din Târgu-Jiu, a deselor conflicte 

cu arendaşii şi vecinii, a stăpânirii acestor bunuri de către urmaşi în 

urma dispariţiei celui ce le agonisise 23l. 

Viaţa şi activitatea gorjeanului Gheorghe Magheru este o părticică 

a istoriei neamului, a frământărilor necontenite pentru realizarea celor 

două mari deziderate naţionale : unitate şi independenţă. Ea nu este o 

searbădă înşiruire de date şi fapte, ci, mai ales, o acumulare de 
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experienţă umană, care prin cunoaştere ne îmbogăţeşte moral, ne leagă 

prin fire invizibile de acei înaintaşi pe care generos, istoria i-a aşezat în 

galeria marilor bărbaţi ai neamului, pe care simplu i-a numit eroi. 
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