
·~Contribuţii ale înte1ectua1ităţii Gorjene 

la lupta pentru unitate naţională 

GHEORGHE N. NICHIFOR 

Dacă Unirea cea Mare a însemnat un act crucial pentru 
dezvoltarea României moderne, analiza d~sfăşurării eveni
mrmtelor premergătoare demonstrează elocvent că formarea 
slrttului naţional unitar a fost rezultanta luptei pline de sa
crificii, a dîrzeniei şi eroismului întregului popor. 

Un capitol important în lupta pentru unirea naţională 
l-a înscris alături de întregul popor şi intelectualitatea care 
şi-a pus întreaga capacitate în slujba idealului naţional al 
dC'săvîrşirii unităţii. Cetăţeni în sensul înalt al termenului 
prin variatele forme de exP.Iesie ale învăţămîntului, culturii 
şi ştiinţei pe care le-au slujit, au contribuit la definirea şi 
afirmarea personalităţii naţionale, la întărirea spiritului na
ţior.al,. la pregătirea societăţii româneşti pentru realizarea 
unirii şi organizarea statului în noua etapă istorică. Cît de 
l•ogată a fost contribuţia lor, pe măsura perioadei pe care 
au reprezenta.t-o, ne-o dovedesc roadele bogate care au în
ilorit pe ogorul întregit al României Mari. 

Judeţul Gorj, aşezat la graniţa artificială dintre Ţara 
Românească şi Transilvania, s-a înscris cu litere de aur în 
lupta dusă de poporul român pentru îndeplinirea visului său 
Sl'rnlar. Continuînd tradiţiile înaintaşilor, intelectualitafea 
de aici a desfăşurat la sfîrşitul secolului XIX şi începutul se
colului XX o vastă activitate în această direcţie, înscriin
du-se în ceea ce istoriografia noastră numeşte în mod legi
tim „generaţia Marii Uniri". 1 

Pentru început avem în vedere activitat_ea de excepţie 
a acelui grup de intelectuali veniţi în Gorj fie din Transil
v rrnia, fie din ţările vecine unde prigoana împotriva revolu-
ţ10narilor era deosebit de activă, oameni de o cultură şi un 
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rd.linamenl intelectual înalt, ceea ce i-a făcut să înţeleagă 
di printre gorjeni siimînţa luptei pentru libertate va da roa
de bogate. Aceşti entuziaşti împreună cu reprezentanţi de 
marcă ai intelectualităţii locale vor utili.za armele cele mai 
Id îndemînă µen.tru vremea aceea şi anume, şcoala, presa, 
conferinţele, pentru pregătirea poporului la ridicarea finală. 

La 15 aprilie 1894, apăn.'a la Tîrgu-Jiu, în tipografia lui 
Nicu D. Miloşescu, cea dinlîi revistă literară şi ştiinţifică 
locală „Jiul sub conducerea unui comitet alcătuit din inte
iectua!i de frunte ai oraşului : avocaţi, medici, profesori şi 
învăţători." Pubfaaţia pe lingă o serie de articole şi studii 
ştiinţifice şi literare, făcea şi o bună propagandă naţională. 
Rf'rnarcăm studiul profesorului M. Strajan, autorul unei gra
r.iatici a limbii române,:; intitulat „Din luptele fraţilor", cu· 
referire la lupta românilor din Transilvania din secolele 
XVII-XVIII, îndeosebi a lui Inochentie Micu, pentru drep
t uri politice şi cultural,~4 • Revista a apărut cu regularitate 
pînă la 1 meii 1895, în locul ei acelaşi grup, la care se vor 
adăuga şi alţi intPlectuali vor scoate şi alte publicaţii pro
giesisle printre care „lumina satelor". „Amicul poporului", 

. „Şezătoarea săteanului", „Zorile~".:; 

La 10 octombrie 1895, apărea sub redacţia profesorului 
Iuiiu· Moisil, revista „Amicul Tinerimei", avînd colaboratori 
de pe tot cuprinsul pămîntului rombnesc cum ar fi : Andrei 
f.îrsanu (profesor la gimnaziul din Braşov), dr. P. Tanco (Nă
săud), Aurel Mircea (Ak~xandria), N. Petra Petrescu (casier 
al băncii !Albina" din Braşov), Angel Păunescu (student la 
Veneţia), precum şi o serie de intelectuali din Tîrgu-Jiu. 6 

Fără îndoială însă, că în această perioadă lupta pentru 
unitate nâţională a fost dominată în Gorj de o copleşitoare 
personalitflte a. lui St. N. Bobaucu. Născut în anul revoluţio
nar 1848 la Braşov, şi-a făcut studiile universitare la Bucu
re~ti şi după un scurt popas la Ploieşti unde fusese· numit 
profesor, revine în oraşui natal,· spre a continua cu forţe noi 
lupta pentru dezrobirea românilor în cadrul „Gazetei Tran
silvania", foaie de propagandă naţională a vremii. 7 Artico
lele sale gazc.tăreşti au fost socotite adeseori ca revoluţio
llC:re de către asupritorii neamului nostru şi curajosul redac
tor a suferit rigoarea îr1chisorii de la Vaczz. 

Fiind continuu· ameninţat în libertatea sa, se refugiază 

în România, fiind numit la 1 septembrie 1890, profesor şi di
rector al (;imnaziului real din Tîrgu-Jiu, pe care-l conduce 
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pînă la 1 decembrie 1893. Rămîne însă legat de această şcoa
ltl, şi ca profesor va desfăşura o bogată activitate didactică, 
gazetărească şi culturală, dăruind cu pasiune urm<'~şilor pan
durilor, generaţie după generaţie, atît cunoştinţele sale va
riate cît şi exemplul calităţilor sale sufleteşti de neîntrecut 
educator şi bun român. · 

La catedră şi în afara şcolii, la serbările culturale, pre
cum şi în toate ocaziile de manifestare a sentimentelor na
ţionale, Şt. Bobancu a urmări.t pregătirea tineretului pentru 
ziua cea mare a întregirii neamului, avînd fericirea să vadă 
îndeplinit acest ideal sfînt, pentru care a luptat neostenit. 8 

Unul dintre elevii săi, scriitorul N.I. Popescu relatează 
despre influenţa covîrşitoare pe care o aveau asupra elevi
lor lecţiile de istorie ale profesorului. „Acum - mărturisea 
el în 1940 - cînd cu suferinţe, lacrimi şi sînge am întins ho
tarele ţării..., îmi răsare înaintea ochilor minţii, „domnul 
nostru de istoria românilor", martirul purtat prin puşcăriile 
ungureşti, şi-mi apare ca un gigant care a schimbat faţa unei 
lumi vechi prin punerea crezului său" şi prin căldura inimii 
sale, pe care a dat-o inimilor noastre tinere şi entuziaste". 9 

Sosirea lui Bobancu în Gorj coincide şi cu începutul u
nei mişcări muzicale în judeţ, harnicul profesur subordonînd 
şi această activitate luptei pentru unitate naţională. 10

• Ast
fel, a fost înfiinţată o filarmonică la Tîrgu-Jiu, 11 precum şi 
un cor românesc, n ambele avînd ca scop popularizarea va
lurilor muzicale româneşti, bogatul şi originalul său folclor. 

Rezultate remarcabile a obţinut pe tărîmul luptei naţio
nale prin intermediul gazetăriei. A colaborat la revista cul
turală „Amicul Tinerimii", iar în 1896 a scos revista „Paza 
Neamului", contra propagandei catolice care începuse la 

.Tîrgu-Jiu. In 1905 a editat revista „Bunul prie.ten", apoi „U
nirea Neamului" şi „Românismul", ambele veritabile tribu
nE: ale luptei naţionale. 

Articolele sale, foarte numeroase, semnate sau nesem
nate, ·sînt pătrunse de un suflu patriotic fără seamăn, frazele. 
sale virulente critică necruţător împiedicarea afirmării ro
mânilor din Transilvania, Bucovina şi Basarabia. Astfel „Ro
mânismul" din 1 decembrie 1913 relua o scrisoare a unui un
gur din Sibiu publicată în „Budapes.t Hirlap", în care se zu
grăveşte starea de spirit a românilor din acest oraş. La „Al
bina", cea mai mare bancă românească, într-o sală de întru
niri sînt expuse la loc de cinste portretele lui Avram Iancu, 
Andrei Şaguna,· Iuliu Maniu şi Aurel Vlaicu, „ceea t:e ilus-
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trează în chip dureros nesuccesul instrucţiei în spirit ungu
resc". u In acelaşi număr sînt prezentate persecuţiile pe care 
le suporta ziarul românesc din Chişinău „Cuvîntul moldo
venesc" din partea atttorităţifor ţariste. 14 

Sînt bogate informaţii şi cu privire la lupta românilor 
din Bucovina cum ar fi de pildă relatarea referitoare la Con
gresul I al învăţătorilor, desfă1?urat la Suceava unde s-a pus 
cu acuitate problema muncii învăţătorului pentru afirmarea 
învăţămîntului românesc. 15 

Izbucnirea primului război mondial a avut în presa con
dusă de Şt. Bobancu 1..m puternic ecou, prilej pentru care şi 
alţi intelectuali de vază ai Gorjului şi-au exprimat opiniile 
deschis, încă de la început. De pildă avocatul Virgiliu Slă
vescu, aril.ta la 17 august 1914 „Să cred eu că _intrînd în ali
antă cu Germania sau Austro-Ungaria nu am cădea în pă
C'.utul greu al blestemului generaţiilor viitoare? Ar fi să du
cem cel mai nepopular război din viaţa noastră naţională, 
lipsit cu desăvîrşire de asentimentul celui clin urmă soldat 
român ca şi celui dintîi comandant. w 

Cu ocazia împlinirii unui an de la izbucnirea războiului 
într-un arLicol intitulat „Fraţi români şi bravi oşteni", Şt. Bo
hancu face un vibrant apel la luptă. „De la voi s-aşteaptă în
tregirea pămîntului şi neamului. încununaţi-vă frunţile cu 
cununa gloriei... Dovediţi nemţilor semen şi ungurilor brn
tc;Ji, că în vinele voastre curge sîngele vitejilor Ştefan cel 
Mare şi Mihai. 17 

In prima zi a intrării României în război, Bobancu a ce
rut să plece pe front dar nu a fost primit din cauza vîrstei 
înaintate. Sub ocupaţie, ungurii l-au purtat prin diferite în
chiso·ri la Craiova, Straja Braşovului, Cluj apoi la Bakony
bel. A păstrat însă în toate împrejurările, aceeaşi dîrzenie 
de bun român şi patriotismul său neînduplecat a făcut ca 
ciuvernul din Budapesta să-l elibereze la 1 septembrie 1918, 
convingîndu-se că dascălul gorjan era periculos chiar şi pri
zonier. w Populaţia Gorjului i-a făcut o primire entuziastă, 

iar el de.o;;i ocupanţii nu se retrăseseră, organizează o gran
dioasă_ manifestare naţională la Tîrgu-Jiu. t

9 

Actul de la 1 decembrie 1918, s-a constituit într-o ade
vărată sărbătoare pentru locuitorii acestui judeţ. Ziarul „Ro
mânismul", 'publica cu această ocazie o amplă r~latare inti
tulată „Alba Iulia istorică". 20 
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Un alt mare animator al luptei pentru unitate naţională 
d fost Iuliu Moisil, profesor, şi el director al Gimnaziului „Tu
dor Vladimirescu". . 

Plecat din ţinutul Năsăudului, cu bacalaureatul la Blaj 
şi studii universitare la Viena a sosit la Tîrgu-Jiu în 1894. 
Animat de un fierbinte patriotism, purtător al idealurilor la
tiniste şi iluministe, vrednicul dascăl şi-a pus toa.te cunoş
tinţele şi talentul pedagogic în slujba educaţiei ştiinţifice şi 
m.ţionale. Sub directa sa supraveghere s-au dezvoltat insti
tuţii cu nare rol în educaţia naţională, patriotică cum ar fi : 
muzeul de istorie şi etnografie, împreună cu Al. Ştefulescu, 
biblioteca şcolară, ansamblul coral „Lyra Gor1ului", teatrul 
local etc. :a 

Profesorul Tiberiu Popescu a desfăşurat şi el· o intensă 
activitate, jertfindu-şi viâţa pentru împlinirea nobilului ide
al românesc. Fiul unui preot cu mare dragoste de ţară, a vă
zut lumina zilei în 1830, în comuna Lupşa, judeţul Mehedinţi. 
Obţine licenţa în ştiinţe la Universitatea din Bucureşti, du
pă care iuncţionează ca profesor la Piatra Neamţ şi Slatina. 
După ce î11 anul 1907 este scăpat de la o condamnare aproa
pe:: siguru pentru ideile sale revoluţionare de către Spiru 
:Haret, se stabileşte ca profesor la Gimnaziul „Tudor Vladi
n:.irescu", unde va fi şi director. "2 Multă vreme a îndeplinit 
îuncţia de secretar al Ligii culturale, secţia Gorj, în cadrul 
căreia s-D. dislins ca un neobosit militant pe tărîmul luptei 
nctţionale. <J 

La declanşarea răJ:boiului a fost concentrat pe linia ar
tificială ce separă Gorjul de Transilvania, unde a propagat 
în mijlocul soldaţilor pe care-i comanda, dragostea de neam 
şi pămîn1.ul românesc L-i iar în august 1916 a iost printre pri
mii care s-au avîntat în luptă. Nesocotind dorinţa şcolii şi 
rugăminţile prietenilor care ar fi vrut să-l ferească de pri
mejdii, s-a aruncat vitejeşte în mijlocul focului vrăjmaş, în
ţelegînd că numai prin curajul şi dispreţul faţă de moarte 
se poa.te cîştiga o victorie. Soarta însă nu l-a cruţat şi într-o 
zi de septembrie în punctul Buliga ·a fost străpuns de gloan
ţele duşmme, iur peste cîteva zile şi-a dat sufletul într-un 
spital militar din Tîrgu-Jiu, instalat chiar în şcoala pe care 
u slujise cu atît devotament. 25 

In semn de omagiu Liceul „Tudor Vladimir~scu" şi Co
mitetul şcolar i-au ridicat un bust de bronz, a cărui dezve
hre a avut loc cu mare solemnitate la 17 februarie 1937. 26 
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Vorbind în Senat, N. Iorga, făcea o vibrantă caracteri
zare a eroului şi familiei sale: «Tînăr, frumos, inteligent, 
iubit de toţi, profesorul gorjan a mers Ia luptă cu antică sim
plicitate în îndeplinirea întreagă a datoriei sale„. I s-a pro
pus tati'llui său, ca partidul liberal din Gorj să-l treacă pe 
Tiberiu într-un loc fără pericol, iar el părintele a răspuns : 
--el va. merge la datoria lui orice ar fi să se întîmple cu dîn
sul JJ>>, 'i.t 

Fără a putea să vadă idealul românesc înfăptuit, a des
făşurat în judeţul Gorj o prodigioasă activitate cultuqllă şi 
în spr:iji:cul luptei naţionale, revoluţionarul Vitold Maryan 
Rola Piekarski. Născut în 1857 la Smolensk în Rusia, din pă
rinţi polonezi, de origine nobilă, el va apăra de tînăr idea
lurile Poloniei cotropite, îmbrăţişînd în acelaşi timp ideile 
~ocialiste. După studii strălucite în Occident şi o perioadă 
ctl' deportare în Siberia de unde evadează, se stabileşte în 
Lul.garia unde desfăşoară o intensă ac.tivitate publicistică în 
presa muncitorească. Fiind persecutat se refugiază în Româ
Jtia, sosind la Tîrgu-Jiu în 1894. Aici a studiat arta popu
Jctr5. romJ:iească, a ilustrat revistele „Jiul", „Ardeiul" şi „A
micul Tinsrimii", a pus bazele şcolii ceramice şi a muzeu
lui de islorie. ~~ S-a remarcat ca unul dintre cei mai price
puţi dasc,1li, insuflînd elevilor dragostea de ţară şi de neam, 
cu patimâ celui plecat dintr-o ţară sfîşiată de vitregiile isto
riei. Venit „sub Parîng - spunea despre el Caton Slăvescu, 
un alt intelectual de vază al Gorjului - s-a făcut gorjan, el 
care a cutreierat o Europă întreagă arum::înd lumină şi iu
bire împrejur". 29 Şi-a încetat în 1909 zbuciumata existenţă 
ld Bucureşti, unde se st0bilise cu cîţiva ani în urmă, lăsînd 
in a.mintiiea gorjenilor şi a românilor care l-au cunoscut, 
numele şi faptele sale de frumoasă rezonanţă patriotică şi 

artis~ică . 
. Numele sculptorului Iosif Schmidt-Faur este mai puţin 

cuno~cut în zilele noastre. Născut în Cehoslovacia, a urmat 
strălucite cursuri de arte plastice, secţia modelaj. Sosit în 
bena unei convenţii consulare ca profesor la Şcoala Cerami
că din Tîi gu-Jiu, se va înscrie în amplul front al celor care 
propagau ideile naţionale, îndeosebi în mijlocul elevilor pe 
cu.re i-a pregătit. Căsătorit cu o gorjeancă născută Nicules
cu se va consacra ·pe plan 'artistic îndeosebi după primul 
rJzboi mondial, rămînînd definitiv în România. ;;o 
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Prezentînd contributia intelectualităţii gorjene la lupta 
pentru unitate naţională, se cuvine să amintim aportul aces
teia pe cîmpul de bătaie, direct cu arma în mină. Există în 
hronicul de aur al eroilor din războiul pentru întregirea nea
mului· un mare număr ele intelectuali care au căzut la dato
rie cum ar fi : Ecaterina Teodoroiu, abia sosită de la Bucu
reşti unde-şi terminase studiile, :JI învăţătorii Florea Niţu
lescu din Bobu, :;i V. Duşe din Runc, :;J Atanasie Paţ.ica din 
Polovragi, Ion Taşcău şi Ilie Sădescu din Andreeşti, Ilie Is
ci ule~cu din Aninoasa, Petre Popeangă din Lelcşti, Tudosie 
Juscu din Topeşti, în timp ce I. Giurgiulescu din Arcani şi 
N. Stamatoiu din Stăneşti au suportat vitregia prizonieratu
lui. j~ Eroic a căzut profesorul de limba română şi latină, că
~itanul în rezervă Stelian Sterescu, ca şi profesorul A~.~us
tm Crainic, fost director al Gimnaziului din Tîrgu-Jiu. "" 

Medicii gorjeni D. Culcer, Max Culcer şi N. Hasnaş 30 

şl-au pus întreaga capu.citate profesională pentru salvarea 
răniţilor de război. Este binecunoscută, de asemenea, con
tribuţia învăţătorului Victor Popescu care în fruntea uriui 
detaşament de partizani a dat puternice lovituri ocupanţilor. 
şi a îndemnat populaţiR civilă la rezistenţă. 37 Printre vijeli
ou.sde atacuri ale luptătorilor săi se numără şi cel organizat 
împotriva garnizoanei 9ermane din Tîrgu-Jiu. 38 Represiuni· 
k· organizate au făcut ca printre victime să se afle şi învătă
torul Nicolae V. Popescu din Covrigi - Văgiuleşti şi notarii. 
C. Cojocaru din Negomir şi I. Brăescu din Bolboşi. 30 

Au luptat eroic sul) steagul diferitelor unităţi militare, 
reîntorcîndu-se în şcolile lor cu înalta decoraţie Mihai Vi
teazul" învăţătorii gorjeni : D. Anescu şi I. Manolescu din 
Androeşti, D. Stănescu din Stăneşti, C. Roman din Bîlta, C. 
Brâncuşi din Brădiceni, C. Rovenţa din Hodoreasca, V. Ră
cluţoiu şi I. Coica din Arcani, I. Nefterescu, Nicolae Chiţiba 
ş1 I. Aurariu din Tismana, D. Rebedea din Curtişoara, Ser
ghie Leuştan din Pociovalişte, C. Mogoşancu şi T. Nicules
cu din Tg. Cărbuneşti, V. Dogaru din Licurici, C. Diacones
cu din Tîrgu-Jiu şi alţii. 10 

Gazdă ospitalieră şi pentru alţi cunoscuti luptători în fa
voarea unităţii naţionale, aflaţi în trecere pe aceste melea
guri cum ar fi : G. Coşbuc, V. Luca'Ciu şi chiar Badea Cîr
ţo.n, 41 Gorjul a reprezentat un teren ideal pentru manifesta
rea intelectualilor săi în amplul front al tuturor românilor 
realizat la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui 
de-al XX-lea, în vederea înfăptuirii statului naţional unitar. 
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