
Învăţăn1întul din judeţul Gorj 

(1850~1900) 

VASILE CARABIŞ 

iDupă Re-1.::luţia de la 1848 şcolile f'ind închis·~. în 1850 
Barbu Ştirbei a hotărît deschiderea lor b ora<;e, iar în 1855, 
1a :s .t9: A•_.1 fJst însă şcoli care au continu:it să fie închi;:;e şi 
după <:cea>t1 dat:'i. Pr:;f~so;-ul D.C. Frumu~·anu în 1864, ca 
revizor şc:::>lar în G )l'j, a redeschis toate şcolile săteşti, î;1fiin
ţînd multe a:tde din r:ou. L 

Pentru instrucţia şi educaţb ~etelor din Tîrgu-Jiu-; in 1855, 
Cons 1a:ti 1 Săvoiu dăruieşte un local pentru şcoal:t Aceasta 
a fost prima şcoală de fete din Tîrgu-Jiu. Principele Bitescu 
Basârab-Brîncoveanu, remar:::înd importa".lţa faptei lui C. Să
vo1u, trece externatul de fete pe seama aşezămintelor Brînco
veneşti, la 5 scptemtrie 1860. dindu-i-se o mai ma:e extindere 
prin primirea şi a elevil0r d'n mediul rural. 2 Pe lîngă ~c-Jala 
de fete gratuită a A:;ezămintelor Brîncoveneşti, se mai a~b şl 
şc~Jda care purta numele de „Institutul Săvoiu", pentru că 
edificiu~ „e:;te făcut de domnul Const:mtin S.'i.voiu şi d:it grn
tis oraşului spre a ţine într'nsul şcoală de fete iar nu altceva".3 

Pricipele Hrînccvea·rn. la cererea oriSşen:lor, a hot0xît ca Aşe
zămintele să dea acestui „Institut" pe tot anul o subvc:1\ie de 
,1~) OOO lei. Taxa <muală a unor eleve e de 28 lei. El2velc sînt 
primite „oricîte vor veni". La nevoie se vor construi şi alte ca
mere. (n 1863 se aflau 25 eleve). „Invi:'1ţătura se fa::e în limba 
franceză. germa!'lă şi român,ă. La plcin învRţii numai cîte elev~ 
voiesc pentru car-2 plătesc după învoi21lă". Intreţinerrn şi îngri
jirea este ca „!n fiecare inte:·nat". Personalul institutului c 
compus din Adela Caiser - directoare, Roza B:rner - guver
nantă Fronsca (sic) Caiser - institutor de limbile franceză si 
g'rm "nă, Dimiţrie Lăzărescu -institutor d_? l~m?a ~om§.nă.4 

într-un raport din 1863 aug. 18, se arata ca hmb1le fran
ceză şi germană se vor preda în internat prin „învăţători" spe
dali ~i alesi chiar de naţia a cărei limbă vor fi chemaţi a o 
preda.5 · 
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Profesorul Simion Brincoveanu şi mai multi locuitori din Tg
!Tiu aduc la cunoştinţă Ministerului Instrucţiunii publice abu
zurile şi dez::irdinea de la internatul şi externatul „Săvoiu" 
aflate sub direcţia Mariei Burzinsca (cehoslovacă), fapt care a 
dus la înl<;icuirea acesteia cu Alexandrina Moscuna. 6 ln 1878 
Institutul de fete Săvoiu se găsea lipsit de mijloace materiale. 
Ajutorul dat de principele Brîncoveanu era pentru fetele să
race de la ţară. Din nefericire, însă, de aceste bunuri se bucu
rau fetele avute. Se cerea ca „Şcoala Săvoiu" să se transforme 
într-o şcoală centrală cu programa ca la stat.7 La 1 decembrie 
i869, s-a deschis în Tîrgu-Jiu o „şcoală reală" întreţinută de 
primărie. In anul 1872-1873 aceasta s-a transformat în şcoală 
normală primară de învăţători şi a durat pînă în 1886.8 La 
şcoala norm3.lă din Tîrgu-Jiu, ihtreţinută de judeţ, se aplica şi 
practica agricclă, avînd la dispoziţie 5 pogoane d2 pămînt. In 
.consil:ul judeţean se cerea ca fiecare şcoală sătească să aibă 
pămînt pentru experienţă şi practică agricolă.9 De asemenea, în 
sesiunea din 25 octombrie 1877, în Consiliul judeţean se arăta 
nece:;itatea înfiinţării şcolil'or de meser!!, căci lipsa de mese
riaşi se simte în tcată ţara. Se cere spre a se interveni la Mi
nister ca, deocamdat'i, să se primească la şcoala de meserii din 
•Bucureşti „şi doi băieţi din Gorj, ca în chirul acesta să se în
tindă mes 1.-iile u. 10 

· 1n '1890 s-a înfiinţat gimnaziul care, din 1897, va purta 
fn'ume'e lui Tudor Vladimirescu. Noul local s-a inaugurat în 
1898, iar în 1899, s-a înfiinţat Şcoala profesională de fete gr. 
I.il La inaugurarea gimnaziului „Tudor Vladimirescu" arhitec
tul Toma Dobrescu a instituit „Fundaţiunea T. Dobrescu" cu 
un fond de 300 lei pentru şcolarii săraci însă cu „purtare bu
nă''. N.D. Miloşescu, tipograf şi librar, a instituit ,,Fundaţiu
nea N.D. Miloşescu", dind cite 100 lei în fiecare an „cit timp 
iva 1trăi". De asemenea, s-au întemeiat „Fundaţiunea Dincă 
Sch!leru" şi „Fundaţiunea Toma Călinescu" - comerciant din 
IDîrgu-Jiu - dind iarăşi cite 100 lei anual.12 ln 1895 se înfiin
ţează Şcoala de' cîntăreţi bisericeşti, iar în 1900 se înfiinţează 
!rtJmâ;-io-germană a Societăţii Unirea sub direcţia lui Ştefan 
Şcoala ceramică din Tîrgu-Jiu.13 In 1902 s-a descl:J.is o şcoală 
Bobancu,14 

La oraş, în special, se constată un real progres. Nu însă 
aceeaşi situaţie se afla şi în învăţămîntul sătesc. Astfel, într-o 
şedinţă a Consiliului judeţean, din 15 octombrie 1877, Ion 
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Barb'ovici, membru în acest consiliu, raporta că „în şcolile să
teşti dorm vitele satului".15 

O piedică în dezvoltarea învăţămîntului sătesc venea încă 
de la autorităţile comunale. învăţătorul P. Ştefănescu din Po
iana-Seciuri, într-un raport către revizoratul şcolar din Gorj, 
se plînge de inactivitatea autorităţilor comunale în legătură 
cu şcoala: „Indărătnicia autorităţilor comunale pot zice la apo
geul, său deoar.ece nu poartă cel mai mic interes posibil pentru 
şcoală, ocupîndu-se numai de fapte meschine".16 Frecvenţa era 
fa lmnul plac al părinţilor, care nu înţelegeau rostul şcolii. 

Existau şcoli care nu erau trecute în bugetul statului şi, c.J. 
iatare, învăţătorii nu primeau leafa luni de zile şi chiar ani. 
In anul 1887 învăţătorul Constantin Popescu din comuna Vîr
topu se plînge regelui Carol J, că de la 1 decembrie 1886 nu 
a primit nici un ban.17 

1După o statistică din 1899 a judeţului Gorj, ştiutorii de 
carte de peste 15 ani. bărbaţi, erau 280/o ; neştiutori 720/o ; fc
lffiei 1,10/o ştiutoare; 98,90/o neştiutoare.18 
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