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Pentru istoria Roml.niei. Pnirea cea Mare, înfăptuită în 
»anul 1918, este un eYenimenl capital, care a deschis o nouă 
<-etapă în dezvoltarea ulterioară a acestor străvechi melea
·guri. Realizarea epocală, „incununarea victorioasă a luptei 
tlusă de poporul român"'. făurirea statului naţional român a 
'însemnat şi deschiderea unui omplu program Cle reforme de
mocrat- huroheze. 

In peisajul politic al vremii. dominat de limitele demo
·cratiei burgheze, şi-au făcut apariţia numeroase şi variate or
ganizaţii, asociaţii2, printre care şi Liga Naţională a Femeilor 
Rom;îne. Infiintatd în 1921. liga avea ca scop nÎn primul rînd, 
păstrarea vechii tradiţiuni artistice a poporului şi, îndeosebi, 
'incurajarea industriei rnrnice a ţărăncei"3• 

Judeţul Gorj, ~1reu încercat de război', va parcurge, ca 
'dealtfel întreaga ţară, după 1922, un proces de consolidare e
conomică şi stabilitate politică. ln aceste condiţii, preocu
pările elitei culturale şi sociale, printre care se aflau şi mul
'te femei, se vor di versifica~, qenertn(l iniţiative de va.lorifi
<eare şi afirmare pe plan naţio-nal a: disponibilităţilor şi po
tenţelor oarnenilor acestor locuri. 

Femei determinate de interese de clasă, sau din dorinţa 
·de a ieşi din anonimat, femei din rîndul intelectualităţii cu 
·vederi democratice, proHresiste, aveau să acţioneze, în a
··ceastă perioadă, pe o paletă. foarte diversă ca nuanţe de 
exprimare, putînd influenţa într-un fel sau altul, mai mult 
·sau mai puţin, cursul general de emancipare al femeii gor
jene. 

In acest context se în~crle constituirea Ligii Naţionale a 
Femeilor Române din Gorj, în anul 19236

• Cele mai importan
'te puncte din pro9ramul acesteia se refereau la nconserva
:rea artei naţionale şi dezvoltarea industriei casnice"7

, ingri-
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jirea monumentelor htorice şi angrenarea femeilor în acti
vităţi productive. 

In vederea îndeplinirii acestor deziderate, la Tg.-Jiu a 
fost înfiinţat un atelier de ţesătorie, care, prin perfecţiona
rea modelelor de lucru, odată cu sporirea veniturilor, s-a 
transformat „într-un adeYărnL institut de artă ale cărei pro
duse au fost apreciate şi admirate în toată ţara" 3• 

Atelierul dispunea, în anul 1929, de un număr de 65 de 
lucră.toare şi de 15 gherghefuri mari~, care realizau, în anul 
fmanciar l:J2B-19L.9, 1·u ele covoare cu o suprafaţă de 285 
metri pătraţi, în valoare de 536 883 lei10

• 

Timp de doi ani. aici se iniţiau, în tairnele ţesutului, ti
nere fete, care apoi se puteau încadra cu succes în orice 
loc din ţar~. Un man~ număr din cele 500 de absolvente, 
piuă în 1929, desfăşurau o rodnică activitate ca şefe de a
teliere ln diferite oraşe, sau în satele lor, „<lucind în toate 
colţurile judeţului, dragostea de arta cusutului şi ţesutu
lui"'!. lvl.odelde lucrate în atelier se irnspirau în linii şi co
lorit numai db vechile tradiţii şi motive gorjeneşti şi olte
neşti, comtituincl o puternică reacţie împotriva influenţelor 
::;tri:iine şi falselor concepţii nrtistice12

• 

Preocupilreu ligii penlru conservarea artei nationale, s-a 
putut constata ~i cu prilejul concursului organizat la Bucu
reşti în HL'.8 de către Societatea „Ţesătoarea", condusă de 
Alexandrina Cantacu:z.ino':l, unde după examinarea a două 
sute de modele din toatil ţara, cel propus de Gorj a primit 
medalia de aurH. 

Atelierul ele covoare a reprodus mai întîi vechile scoar
ţe olteneşti. pentru cd. lucrătoarele să se poată familiariza cu 
tehnica locală. Apoi, la sugestia Aretiei Tătărăscu, preşedin-
1.'l ligii. s-a pornit în 1936 la schimbarea structurii scoarţe
lor, inpunîrdu-se .. o arluptcue la arhitectura nouă mai simplă 
şi cu încăperi mai r<.>cluse, în înălţime mai ales" 15

• Potrivit 
noii concepţii s--au e:<ecutat la început lăicere sau fîşii 
înguste de covoare, „compuse prin mărirea unui şirag de 
flori luat de vechile izvoade, aşezat între spaţii egale ale 
fonrlului de aceeaşi culoare•·J 6

• S-a adăugat şi o variantă prin 
lărgirea spaţiului intre rînduri]P de flori sau printr-un buchet 
de flori în cîmpul total liber al lăicerului 17 • 

O etapă nouă în evoluţia ţesăturilor ligii o reprezintă 

„ocuparea spaţiului, fără chenar, prin cunune sau mănun

chiuri de flori presărate în rînduri paralele sau în diagona-
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ile"'8• Şi a1c1 s-a ajuns la o variantă ce constă în alternarea 
,florilor cu păsări. care inviorează aspectul, sau animarea 
.cîmpului de o singură culoare, cu elemente florale străvechi, 
-mai liber orînduite însă.'v. 

Noua generaţie de covoare, executate la Tg.~Jiu, au fost 
·expuse mai întîi în Cupitald la grădina Ateneului, apoi în 
strd.inătutc la New-York sau Milano20 ln anul 1938, s-au exe
cutat pentru saloanele de recepţie şi restaurantul pavilionu
lui roman, de la Expoziţia din S.U.A., covoare avîn'd enor
mele dimensiuni 11.e 10 x :24 metri. Succesul a fost aşa de ma
·l"e, incit cumpărătorii celor două piese au trebuit să fie sta
biliţi prin tragere 12 sorţi"'. 

Und diu preocupările majore ale ligii a fost construirea 
~nui local pentru Muzeul de etnografie şi istorie din Gorj. 
La 20 iunie 1925, Areti:i Tătărăscu arăta, într-o cerere către 
primarul oraşului Tg.-Jiu, d1 la ultima şedinţă a Comitetu
lui de conducere, pe care R p1ezidat-o, s-a luat iniţiativa 
„ca pentru păstrarea stilului arheologic românesc, să se 
-~onstruiască o culă după modelul celei de la Groşerea, care 
să serve:iscd. ca local de expoziţie al ligei„., cit şi ca muzeu 
.al Gorjului'm. 

Lucrarea se estima cd. v~ costa circa un milion de lei, 
drept pentru care unele mi:r..istere şi prefectura judeţului se 
.anunţaserd. cit vor acordu cijutoare. Se solicita sprjiin şi pri
măriei, întrucît după încetarea activităţii ligii, ea va fi cea 
care va prelua constructia':1

• Ajutorul se aprobă, după ce 
arhitectul A. Păunescu întocmeşte un referat care apreciază 
·Că locul ales este bun fiind „o poziţie artistică şi cu o pers
pectivă foarte frumoasi:i. înspre Jiu şi munţi"~". 

La 8 iunie 1925, o altu adresă, de această dată către 
Ministerul Lucrărilor Publice, solicita sprijin, aducîndu-se şi 
arqumente istorice în motivarea acţiunii, cum ar fi de pildă 
faptul cd. „drumul vechilor români pornea de la Dunăre şi în 
traseul său urmărea Valea Jiului şi Streiului pînă ajungea 
la Sarmisegetuza", traseu pe care „erau semănate castre şi 
cule pe care timpul le-a dish us"-5

, ln aceeaşi zi, primarul C. 
Bălănescu cered penlru aceast~1 lucrare, Ministerului Dome
niilor, 350 metri cubi de stejar din pădurea Bîlta26

, iar la 24 
iunie se aducea la cunoştinţă ligii din partea Ministerului 
Industriei şi Comerţului di s-a aprobat, a se vinde de către 
minele de cărbuni Lonea - Petroşani, 60 O~O bucăţi de că-
:rămidă~7. 
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Coordonarea lucrărilor a fost încredinţată inginerului I. 
Doppelreiter, care la 10 septl,rnbrie şi 30 decembrie 1925 
primetl unele sume de bani de la primăria oraşului28• Anul 
u1m5.tor activiiatea se inlen5ifică în condiţiile în care liga pri
meşte un a1utor de 250 OOU lei din partea Ministerului de In
terne''' şi de 40 OUO lei de la Primăria Tg.-Jiu;JJ. 

Odatii terminată, cliidirea de lingă digul Jiului este pusă 
la dispoziţia Muzeului de istorie şi etnografie, ale cărui co
lecţii, grav prejudiciate de primul război mondial, se aflau 
într-o cameră a Liceului „Tudor Vladimirescu"31

• ln scrisoa
rea din W august 1926 a Aretiei Tătărăscu adresată direc
torului liceului, profesorul Archir Iancu, se spunea: „Domnule 
director. zilele trecute au fost terminate lucrările de constru
ire a culei din Crildina publică, unde va fi instalat Muzeul 
Gorjului „Al. Şteiulescu". Vă rugăm să binevoiţi a ne preda 
obiectele, ce ne-ar interesa şi care au mai rămas din acel 
mu:7.l'U, pentru a le putea e)'.pune şi supune examinării şi 
clasării ce 5e va foce de către domnul Tzigara Samurcaş, 
inspectorul muzeelor ţării, carf· va sosi în curînd în oraşul 
nostru. InaugurareJ m11zeului va avea loc în ziua de 5 sep
tC'mbrie a.c. ";'~. 

Că efortul li9ii a fost încununat de succes, ne stau md.r
turic aprecierile eloqioci5e ale vizitatorilor, din care repro
duce:J1 pentru frumuseţea ei una. dintre ele : „ln atmosfera de 
tain~ şi răcore c! acestui muzeu. îţi trec pe sub ochi - la 
parlE'r - o interesantă colecţie de vestigii arheologice, gă
site în diferite p<lrti ale judeţului, un număr apreciabil de 
ma•rnscrise şi tipiîr:turi religioase, icoane şi alte obiecte sa
cre cum şi ci întreagă cameră ocupată de zapise şi hrisoave 
domneşti în slavoneşte, unele inedite, toate clasate şi cata
logate. La etaj vizitatorul poate admira bogata expoziţie de 
covoare oltene~:ti a Ligii. lucrate în atelierele proprii (in 
corpul de clădiri al ~colii primare de băieţi din Tg.-Jiu) iar 
ca răsplată binen·erilutii, la srirsit din pridvorul culei, fru-
moasa vedere a Jiului, dealurile cu alesături de vii şi pome
turi dinspre apus şi în fund sprf' nord, linia dantelată a mun· 
ţilor profilîndu-şi pe ori:rnnt ,. !rfurile cu peruci de nouri pu
d rati "3

'. 

Darea de S<'amă din 1[-29 a ligii arăta că muzeul a fost 
~i E·sle în continuare cercetat cu mare interes de numeroşi vi
zitatori din loa te colţurile ţării, drept pentru care se avea 
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în vedere un proiect d0 reorgânizare, cu scopul de a se va
lorifica şi mai mult acesL aşezămînt'\ 

Li9a Naţională a Femeiior Rumâne din Gorj a luat şi alte 
iniţiative valoroetse peniru conservarea şi îngrijirea unor 
monumente istorke de pe raza judeţului. Astfel, pentru că la 
Bumbeşti-Jiu, castrul roman·, era într-un grad de distrugere 
avansat, a iniţiat măsuri pentru îngrădirea locului, angaja
rea unui paznic şi începerea de săpături pentru cercetări ar
heologice36. 

La Haia-de-Fier a fosl alcătuit un comitet de păstrare a 
Peşterii Muierilor sub pn:'şE:Clenţia Aretiei Tătărăscu, care a 
închis cu porţi i!itrarea şi Cl. pus un paznic spre a preveni 
deleriorilrea ·. ln 1929 C.S. N1colaescu-Plopşor va relua cer
cetările, descoperind o ser:e de vestigii paleolitice'". 

în comuna Vladimir, locul de naştere al lui Tudor Vladi
mirescu, casa piî.rink:i:lSci.i a (·roului a fost complet renovată 
organizîndu-se un mu:r2u şi o IJlbliotecă, care conţinea cărţi, 
documente, stampe, 9:ravuri, fotografii şi obiecte contempo
rane aµarţinînd Jie lut TudoI, fie pandurilor săi"9 • 

Nu :nele ligii este legat df' monumentul Ecaterinei Teo
doroiu allut şi în vezent în centrul municipiului Tg.-Jiu. 
Pentru cin~lirea memoriei 11e1o:nei de la Jiu", s-a hotărît, 
la 17 iulif' 1921, să i SE' riciicP. un monument-statuie şi, în 
acelaşi timp cu scirbutorirea centenarului revoluţiei din anul 
1821, să-i fie reînhumate în p:.lmîntul natal osemintele'0

• Ce
remonia care a avut loc în ornşul reşedinţă âe judeţ, s-a 
constituit într-un moment emoţionant'\ dar monumentul nu a 
fost construit, astfel că „mormîntul eroinei era încadrat în
tr-un brîu circular de iar h<l verde, măruntă şi cu fru:noase 
motive de fJori"' 2

• ln 19~tî, din iniţiativa şi cu mijloacele 
ligii, sculptoriţa Milita. Pătrnşcu. a ridicat monumentul, menit 
să eternizeze memoria Ecuterinei Teodoroiu":1• 

Cunoscut pe toate meridianele"", marele sculptor plecat 
de pe aceste meleaguri, Constantin Ilrâificuşi, este contactat 
de Aretia Ti.î.tiir<lscu în H13·1. pentru a executa la Tg.-Jiu mai 
multe monumente de artă'', după ce preşedinta ligii făcuse 
aceeaşi propunere şi :Mil.i.ţei PiHraşcu'·0• 

In 1937 puleau fi v5zute în Tg.-Jiu cele trei capodopere 
br cÎ ncuşiene : „J:vi asa td.Lt' rii", „ Coloana fără sfîrşi t" şi "Poar
ta sărutului"'7 • ln octombrie, ,~celaşi an, Aretia Tătărăscu dona 
or:işului, din parteu l.i91i Naţionale a Femeilor Române 
Gorj, "Coloana recuno:?tintei" şi "Portalul de piatră", mu-
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nicipalitatea c-.ducînd mulţumiri „pentru tot ajutorul acordat 
acestui oraş şi pentru tont.'i acţiunea de bine ce aţi săvîrşi
t-0"49. 

Liga a organizat, de asemenea, mari serbări culturale49 şi 
-a avut în vetlP.Ie construirea unei „Case a gorjenceloruso, cu 
scopul de a contribui la emanciparea femeilor de pe aceste 
meleaguri. 

Au fost editate o sNic dl' publicaţii şi lucrări, din care 
remarcăm „Ghidul Gorjului", bogat ilustrat şi cu dense in
formaţii-". Capitolul I, intitdc..t „Gorjul ieri", face o prezen
tare istorică a judeţului. pri v inel primele formaţiuni politice, 
pitdce de moşneni, invci.zii şi vizite domneşti, iar capitolul II, 
intitulat „Gorj ul azi", e.slc o clPscriere interesantă a judeţu
lui în perioadJ. 1nte~·l:el;cii. 

Organizaţia a beneficiat de aportul unui grup de femei 
cu mult spirit ck in!ţi<iliv~ şi ci; autentică dragoste faţă de 
valorile culturale a Ic &cestor meleaguri, printre care se deta
şează activitale<l enc:r;ică a Aretiei Tătărăscu. ln 1929, co
mitetul ligii era Jor:nd <lin Are!ia Tălărăscu, preşedintă, ~a
ria Sc:1ileru şi Amalia Caril,olu vicepreşedinte, Elena C10-

. culescn, cnsiPră, Sabina Hasnaş, Sevasta Vasilescu, Elena Va
silescu, 1vlmi<i. I'viilire~,cu, Vntica Ivănoiu, Ecaterina Arhip, 
Magdalena Mihail, Ecaterina C:ostescu şi Aurica Frumuşa
n u, membre~·2• 

Se poate aprecia di.. deşi activitatea desfăşurată 'de Liga 
Naţională a Femeilor Române din Gorj s-a desfăşurat în li
mitele orînc!uirii capi1aliste, ea a jucat un rol important în 
viaţa judeţului, pr_;n or(1<mizarea a numeroase acţiuni valo
roase, pe linia conservilrii fondului istoric şi cultural autoh
ton. Realiz[irile ei rărnîn pînă RZi puncte de atracţie ale Gor
jului şi vin să înli:îreasră încă o dată sublinierea făcută de 
tovarăşul Nicolae Ceau:;escu. cu privire la rolul femeii în 
istoria României şi amene că ,,femeile nu au făcut cu nimic 
·mai puţin clecît au Hicut bărbaţii în diferite împrejurări 

grele"'". 
Activitatea ligii demonstrează faptul că de-a lungul seco

lelor, căli:iuzite de nobilele st·ntimente ale dragostei de glie, 
femeile din ţara noastră aa dat dovadă 'de mult patriotism, 
'Situînrlu-se la înălţimea momentelor importante pe care le-a 
'triiit întregul popor român. 
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