
Eminescu în Gorj 

dr. ION MOCIOI 

1. Eminescu la Floreşti 

In vara anului 1878, cel mai mare poet al românilor, 
Mihai Eminescu a locuit în Gorj, în comuna Ţînţăreni, satul 
Ploreşti, la conacul lui Nicolae Mandrea. Avea 28 de ani 
şi, bolnav fiind a gJ.sit în satul de lîngă pădurea Arpadiei Şi 
Cîmpul Cerbului un colţ liniştit şi odihnitor, „de confort 
sufletesc", cum îi pres·crisese medicul. 

Se spune că ar fi sosit Ia Floreşti pe la 18-20 iunie 
lE.78 1 şi că s-ar fi reîntors la Bucureşti la puţin după 13 
i;_ilie2, deşi, după cum vom vedea, trebuie să fi stat aici mai 
mult, avînd de lucru o tradncerc voluminoasă, iar starea 
sănătăţii cerîndu-i timp pentru vindecare. 

Eminescu a sosit Ia Floreşti trimis pentru un „concediu", 
în împrejurări cu totul deosebite. Cu toate că venise la 
Bucureşti numai din toamna lui 1877, de la laşi, unde ar fi 
putut să se reîntoarcă pentru a răspunde promisiunii făcute 
lui Ion Creangă, poetul a preferat Floreştii, o localitate de
părtată, pe atunci în judeţul Dolj. Probabil se simţea cu a
devărat bolnav şi evita întîlnirea cu prietenii din Iaşi pînă la 
însănătoşire, căci nu credem să fi uitat scrisoarea din decern·· 
brie 1877 a prietenului din Humuieşti, ·care amintea şi de 
iubirea lui: „Veronica (Miele) a fost azi pe la mine şi mi-a 
~mus că şi cu dînsa faci ca şi cu mine. De ce? Ce rău ţi-am 
făcut noi? De Crăciun te aşteptăm să vii (.„) Vino, frate 
Mihai, vino, căci fără tine sînt străin "3. Către începutul verii 
1878, boala de· care suferea avansase, că mentorul său, Titu 
:1\fa-iores'Cu, trebuie să-l scoată din starea-i oarecum negli
jentă, după cum se înţelege dintr-o scrisoare din 26 februa
rie către şeful junimiştilor, Iacob Negruzzi, care pregătea un 
album al cenacliştilor: „Portretele lui (Theodor) Rosetti şi 
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(Nicolae) Mandrea le tot execut şi nu mai izbutesc. Cu Emi
nescu am să mă duc eu însumi Ia fotograf, mai înainte însă la 
bi:irbler să · se radă "1. . 

Şi, după cum spunea un alt bun prieten al poetului, Ion 
Slavici, „El (Emines·cu) s-a îmbolnăvit în cele din urmă ; o 
bL)ală care mie îmi părea foarte primejdioasă : i se umpluseră 
fluierele picioarelor de nişte bube urîte care se întindeau":>. 
George Cilinescu, în monografia dedicată poetului, aprecia, 
citind manuscrisul „amintirilor" lui Slavici6, că astfel de răni 
erau lm~tice'. Slavici ne asiuură că prietenul său nu avea 
astfel de boală, ·că „D(octo)rul (Wilhem) Kremnitz, care ţinea 
mult la el, l-a. examinat însii şi ne-a încredinţat că bubele 
ar.elea sînt cu dcsăvîrşire nevinovate, că le au adeseori oa
m2nii care trăiesc în mizerie şi că se vor vindeca ele de ele 
chpă ce Eminescu va trăi un timp oarecum mai regulat"8• 

Junimistul Nicolae Mandrca ( 1842-1910), mai vîrstnic 
·cu opt ani decît poetul, l-a invitat la conacul de la Ploreşti, 
la casa sa, primită la ciisătoria cu Zoe (n. 1858), fiica lui Barbu 
Bălcescu, nepoata lui Nicolae Bălcescu şi strănepoata lui Th. 
A man. Coancul era numai sub supravegherea unui argat 'şi-i 
oferea po2tului o viaţă îndestulaUI, de boier oltean, „unde 
avea şi aer curat, şi apă bună", cum preciza Slavici. Tot Sla
' ici co.11semna mai multe amănunte privind trimiterea lui 
Eminescu ld .,.Joreşti : „Pentru ca să nu steie de pomană, ceea 
Cl' el n-a·r fi primit, comisiunea însărcinată cu publicarea do
cumentelor rămase de la baronul Hurmuzachi i-a dat, în urma 
s!ăruinţelor lui Tudor Rosetti, un onorar de cîteva mii de lei 
pentru traducerea în române~;te a unui volum din „Frag-
1~1ent<'". A rămas însă ·ca aceasta să fie singura carte pe care 
oja cu dînsul. căci 'căţil!" pe C'l.re le citea erau duşmanii lui"11• 

Eminescu a sos-it }q Floreşti, s~ par~. în jurul zilei de 15 
iunie 1878. Pîn~i la Craiova a putut călători cu trenul iar în 
canitala Băniei Olteniei trebuie si:i fi oprH scurt timp la nişte 
prieteni mai vechi. De la Craiova a plecat cu „ola'cul", înso-
ţit de Ion Traşcă, ultimul olăcar al acestor pla·iuri, originar 
din Chicioara - Gorj. Conacul unde a poposit era pe dealul 
rEnsprc- răsărit de Floreşti, deasupra satului, aproape de bise
r;că şi şcoală, peste care se ridică parfumul grîului copt. A 
adus cu el primul volum din „Fragmente" „zur Ges·chlichte der 
Rumanen", care avea să fie publicat în anul următor, în tradu
cerea sa 10• 
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Prezenţa lui Eminescu la Floreşti a intrat în legendă. Bă
trinH satului povesteau pînă de curînd despre trecerea lui 
prin istoria localităţii şi bătrînii de azi duc mai departe vorba 
bătrînilor. 

„Ne spuneau bătrînii de pe atunci, cum erau tatăl meu 
- Ion. Trîncă Truşcă, Ion Istratie şi Ion Nicu .Dumitru şi alţi 
bătrîni, 'că Eminescu .venea de la conac cu o cofă de lemn în 
mînă spre ciutură (fîntînă) să ia apă. Se învăţaseră copiii mă
runţi, de pe timpul acela, că e Eminescu ; cînd se întîlnea cu 
ei la fîntînă, le făcea poezii. Pe ei tare îi bucurau poeziile lui 
pline de glume ; îi scoteau apă şi apoi mergeau cu el pînă 
sns, în faţa conacului; şi le mulţumea frumos, şi le mai spu
nea două-trei versuri, şi le spunea cînd să se întîlneas'di 
mîine. Bucuroşi aşteptau copiii să se întîlnească iar cu Emi
nescu. 

Pe cînd sta singur în conac, ieşea dimineaţa sau spre 
seară şi se oprea acolo unde drumul care şi acum vine de sus, 
de pe deal. ~i se întîlneşte cu drumul care urcă din sat spre 
bi.serică. Acolo, se oprea în loc şi privea lung, ceasuri întregi 
nemişcat ca o statuie, spre dealurile şi munţii de sus .. II pri
vea toată lumea uimită cum stătea aşa parcă înfipt în pămint 
ra o statuie şi privea nemişcat spre munţii din depărtare. 
Deodată se mişca repede din loc, se învîrtea în lo·c, punea 
ochii în pămînt şi pleca năuc spre conac, de unde nu mai 
ieşea pînă a doua zi. Asta se repeta în fiecare zi. Sau o lua 
j1P potecă în sus, trecea peste puntea care o făcuseră boierii 
ca să poată trece el şi noaptea, şi se afunda în marea pădure 
a Arpez-ii. Se ducea sus, la lacul din pădure. Dar, după cîtva 
timp d2 stat aici la noi, după cîteva luni, după ce se împrie
tr~nise cu lumea din sat şi lumea cu el, a pierit şi nu a mai 
wmit... Vorbea cu toţi prietenos, însă cîteodată trecea prin 
mare mulţime de oameni c-u capul în piept fără să vadă şi să 
audă ·ce era pe lîngă el. 11 iubea toată lumea şi voiau să se 
întîlnească cu el. Aşa ne povesteau despre el bătrînii, cînd 
noi eram copii. Despre el ne vorbea la şcoală şi învăţătorul, 
care ne-a învăţat prin 1910 şi ne ducea, în fiecare săptămînă 
aproape, pînă sus, la lacul din pădure unde ne povestea des
pre Eminescu„.11 

In pădurea Arpadei era, în anii prezentei lui Eminescu 
la Floreşti, un lac, pe care poetul îl. vizita. Pădurea era se·cu
lară şi impres'.ona prin mărimea copacilor. Copiii de altă
c1c;tă îşi amintesc azi aşa cum ne scrie un alt bătrîn al satu„ 
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lui: „Tot in acest timp eram conduşi foarte des spre locul 
unde a fost lacul, care atunci era ·chiar lac frumos cu apă în 
el, atît ne spunea învăţătorul Ştefan Păunescu cit şi instruc
torii (de premilitărie) că pe marginea lacului a făcut Eminescu 
multe poezii. Pădurea în care era lacul era din gîrniţă şi 
goruni groşi (de) nu-i puteau cuprinde dOi oameni ·cu bra
ţde. Ne spuneau bătrînii satului că de multe ori Eminescu 
îşi făcea poeziile în foişorul din dosul bisericii, pînă noaptea 
tîrziu 1112• Poezii a scris Emine·scu şi la Floreşti, dar aici a 
tradus, e sigur, cartea fragmentelor vieneze despre istoria 
românilor. 

Eminescu şi-a atras repede simpatia preotului Dumitru 
Duţescu din Floreşti. Constantin Dumitru Duţescu, bătrîn 
(n. 1880) din marea familie a Horeştilor, mărturisea unui 
urmaş de mai tîrziu al satului că Emines·cu devenise „intim 
cu fata popii "13 - să p_recizăm că în scrisoarea trimisă de 
poet lui Ranett - Roman la 13 iulie 1878 se vorbeşte şi de 
,.fata popii cea ocheşică 1114, dar nu este cea din informaţiile 
locale. Fata popii se numea Elena Duţescu, sau Leana, cum îi 
ziceau sătenii. Despre Leana se mai ştie ·că a fost căsătorWJ. 
cu un oarecare Purcaru, ţăran din mahalaua Cocorova, apar
ţinătoare de satul Bulbuceni, devenit tîrziu Poiana. Cînd 
Eminescu a venit la Floreşti. fata popii era văduvă, îi murise 
soţul şi se retrăsese în casa părintească. Eminescu, vizitîn
du-1 pe preot. a întîlnit-o pe Elena Purcaru şi a iubit-o cu 
ad~vărat. Lacul şi pădurea Arpadiei de pe dealul numit ul
h'rior Cîmpul Cerbului au ascuns iubirea lor, dar poezia de 
dragoste emines'dană o păstrează. Feerica poezie „Lacul" 
îs1 are imaqinile născute din natura miraculoasă a satului 
I-'loresti si din clipele pure ale sentimentelor pentru o fiică a 
s;itului primitor. Prima scrisoare către colegii prieteni rămaşi 
în redacţia ziarului .,Timpul", păstrată în redactarea de con
Cf~pt către Thoderiţă Rosetti, exprimă bucuria acestor 'Clipe 
şi acestor locuri de vis : „Locul în care sunt e cit se poate de 
frumos. Rîuri, codru, şes. dealuri, munţi în depărtare, frumos 
adică în puterea cuvîntului, incit să fiu Bodnărescu aş neno
ro'Ci poate „Convorbirile" cu „Amintiri de călătorie ale unui 
jt1ne. „Dar numai grija asta n-o am, ci mă mărginesc a mul
ţumi zeilor îndeobşte şi domnului Mandrea îndeosebi de în
găduirea unui colţ ;.le pădure, care îmi dă toane bune şi să
w1tate"15. 
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Colegii de la „Timpul" i-au scris mai multe epistole, care 
s-au pierdut, dar ele au avut rolul de a-i întări încrede;ea 
în viaţă în presupusa „singurătate" de la Floreşti. O a doua 
scrisoare a lui Eminescu, către Caragiale şi Ranetti - Roman, 
păstrează ca printr-o minune, relevă acelaşi tumult procurat 
ele locurile gorjene, ba şi tonul de glumă şi ironii dat de bu
·curia vieţii cu toate că rana nu-i trecuse: „Mai întîi nu lip
sesc a vă mulţumi pentru multele scrisori ce mi le-aţi trimis, 
puindu-mă pururea în curent cu ceea ce se întîmplă în lume 
şi în ţară. Din scrisorile voastre cele multe s-au bucurat 
sufleul meu în adînc şi s-au uns cu untdelemnul veseliei ini
mii mele. Despre partea mea, a lui Moş Iftimie Talpă-lată, 
veţi şti nu numa că tot mă ustură piciorul şi vă du·c dorul şi 
vă trimit ciorilor în crucea hotarălor pentru că nu-mi scri
seserăţi şi nimic îmi vestiserăţi din cîte s-a întîmplatără, a
rihnău dăntotăra. Fiindu-mi teamă că de lene şi de frică de 
cheltuială mare şi ruină nu veţi merge nici unul la poştă, ca 
să ·cumpăraţi mărcuţă (vede-v-aş la Mărcuţa) vă t~imit una 
rle 15 bani ca să-mi scrieţi o scrisoare : tu, Ranetti - Roman, 
s-o scrii, că eşti mai priceput şi tu Caraieli să pui degetul... 
în loc de iscălitură şi să se spuie acolo în scrisoare cum vă 
:mai merge, cum stă ţara, lumea şi politica, despre iubitul 
neu Rosetachi alias Berli'coco să-mi scrieţi dacă tot mai e 
mare şi tare în satul lui Cremene şi alte chiţibuşuri asemenea. 
Apoi să-mi trimiteţi „Timpul" ca să fac şi eu haz („.)16• Se 
bteresează şi de „căsuţa" lui unde îşi avea locuinţa, fără să 
ştie, cum precizează Slavici, că „boarfele lui se aflau la T. 
Maiorescu, care rezervase pentru dînsul un iatac luminos în 
care toate erau puse în ·cea mai bună rînduială"17• 

Probabil că mai tîrziu, în timpul şederii la Floreşti, ră
nile pentru care venise aici s-au vindecat, căci Slavici, ·care 
1-a vizitat împreună cu Vasile Conta, a scris în „Amintirile" 
sale : „Am trecut peste cîteva săptămîni şi eu pe la Floreşti 
şi l-am găsit acolo (pe Emines'cu) sănătos tun şi în voie bună. 
Rra numai el la conacul moşiei, singur, adică, în foarte bună 
societate" 18• 

A treia 'scrisoare cunoscută a lui Eminescu a fost adre
sată de la Floreşti lui Gheorghe Fieraru din Craiova, unul 
din cei trei fraţi Fieraru care studiaseră la Viena şi de n 
căror preparare în ultima parte a studenţiei lui Eminescu 
se ocupase Ion Slavi'Ci. Pe Ghiţă Fieraru îl solicita astfel po
etul : „Te rog informează-mă printr-un mic răspuns dacă a 
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sosit frate-meu cumva la Craiova, căci sperez să fi venit 
pentru că armata s-a desconcentrat. Scrie-mi, te . rog mult, 
sub· urmăntoarea adresă: M. Eminescu, poste restante, Fi
Eaşi. Nu uita şi răspunde ca să văz de-ai primit această scri
soare. Al teu ami·c M. Eminescu" 19. Poetul se interesa de 
fratele său mai mic, Matei. Dacă observăm bine, Eminescu 
era la Floreşti încă după desconcentrarea armatei, după răz
boiul dus în Bulgaria, unde fratele său, cum se consemnează 
pe fila a 13-a din memoriul colonelului ,Gramvut asupra co
lonelului Matei Eminescu, „n-a avut concediu în tot timpul 
campaniei de un an, trei luni şi şapte zile"2o, adi'că pînă ld 
sfîrşitul verii 1878, cel mai devreme la începutul lui august 
1878. Documentaristul privind viaţa lui Eminescu are con
Yingerea că „poetul a rămas pînă în toamnă la Floreşti, timp 
dedicat intens traducerii "Fragmentelor din tom. I (376 pa
gin:)"21, ceea ce este posibil. Unele expresii olteneşti folosite 
în traducere sînt sigur luate din vorbirea neaoşă a floreşte
nilor - „o croiră la fugă de mîncau pămîntul" (p. 35). „se 
aruncară pe cai şi apucară la goană după cumani cu dîrloqii 
s1obozi" (p. 37), „dar sfatul euminte era de-a surda" [p. 285), 
„Musa dete dos sfi scape" (p. 292) etc . .22 

- ceea ce dovedeşte 
o strînsă şi extinsă legătură dintre poet şi sătenii din Floreşti. 

Peisajul împrejurimilor satului Floreşti a alimentat crea
ţia eminesciană a anului 1878. O filă răzleaţă, copie auto-
9refă ce se suprapune paginii cizelate cu nr. 259 din „Frag
mente" descrie, sub astfel de influenţă forţele şi aspiraţiile 
brccşti după bătălia de la Cîmpia Mierlei: „bătălia hotări
toarc. Oştirea aliată în rîndurile căreia se lupta şi trupa, tri
measă-n ajutor de Mircea I., a fost bătută pe deplin şi precum 
în partea turcilor căzu însuşi inimosul Sultan Murad I. tot 
astfel căzu în parte<l aliaţilor, în bătălie or puţin în urma 
01, însuşi Lazăr eroul. Primejdia pentru mi'cile ţări duşmănite, 
deci şi pentru Valahia, deveni cu atît mai mare, cu cit în 
urma unui tată, vrednic în lupte, veni _în scaunul îmnărăţiei 
osmane un fiu cu mult mai îndrăznet şi mai profitor de cuce
r~ri, Baiazid I Ilderim care căuta să răzbune în fapte minia 
ce-o avea asupra luptătorilor 'conjuraţi de la Kossowa şi îşi 
auropia totorlală cu puterea ~oate părţile cite constituise odi-
nioo.ră împfirătia bizantină "23. -

M·iezul istorioarei din poezia eminesciană „Scrisoarea a 
rn-a, dialogul dintre voievodul Mircea cel Bătrîn şi sultanul 
naiazid, precum şi episodul bătăliei de la Rovine au antici-
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pare în traducerea de Ia Floreşti a „Fragmentelor", dovadă 
fie şi numai acest pasaj de la pagina 270 a manuscrisului: 
. se face precumpănire nu mare din partea Osmanilor prin 
adaosul de trupe sîrbeşti şi bosniace, în temeiul tărora îndrăz
r.etul Sultan, simţin,du-se mare în puterea sa, se fălea că pe 
p;istolul bisericii Sf. Petru din Roma îşi va pune sirepul să 
rnănînce ov<lz"?.4• Textul se regăseşte în poema eminesciană: 
,.Am jurat ca peste 'dînşii să trec, falnic, fără păs/Din pris-
1olul d0 la Roma să dau calului oviiz" - fapt ce ne _îngăduie 
sii susţinem, cum a făcut-o de altfel Perpessidus, 'că „Scri
soarea a III-a" a fost elaborată în paralel cu traducerea 
,.fragmente"-Ior, chiar de la Floreşti. Iată şi alte versuri din 
poemă care corespund textului tradus : „Călăreţii umplu 
cîrn pul şi roiesc după un semn„." - faţă de „căci începuserJ. 
a roi numeroase ·cete de călăreţi romano-cumani"; „In zadar 
slrigă-mpăratul ca şi leul în turbare,/Umbra morţii se întinde 
lot mai mare, şi mai mare„." - faţă de textul tradus „In za
dar încalecă Caesar Kantacuzenus pe frumosul său cal ară
besc şi strigă soldaţilor plin de supărare : Urmaţi-mă !". Va
rian~a A 2276 a „Scrisorii a III-a", păstrată la Biblioteca Aca
demiei, este prima redactare a poemei şi a fost făcută, se 
înţelege la Floreşti25, 

Partea cealălaltă a poemei „Scrisoarea a III-a" este ins" 
piralil, ·cum susţinea George Călinescu, dintr-o lucrare a lui 
Ios·f Hammer, apărută cu cincizeci de ani înainte de momen
tul Floreşti din viaţa lui Eminescu25. In „Istoria Imperiului 
Otoman" a lui Hammer este pasajul „El vedea după aceea 
cum răsare din rinichii săi un arhore care, crescînd mereu 
şi devenind mai verde şi mai frumos, acoperea în umbra ra
murilor sale ţările şi mările pînă dincolo de orizontul a trei 
părţi rl\n lume", pe ·care Eminescu îl va prelua poetic astfel : 
„Iar din inima lui simte un copac cum că răsare/Care creşte 
într-o clipă ca în veacuri, mereu creşte/Cu-a lui ramuri, peste 
lume, peste mare se lăţeşte/Umbra lui cea uriaşă orizontul. 
îl. cuprinde.„" Cronica lui Hammer scrie· ·că dedesubtul a
cestui arbore se ridică Atlasul. Caucazul, Taurul şi Hemu
sul, care păreau a fi patru coloane ale acestei imense cupole, 
iar din rădăcinile copacului ţîşneau Tigrul. Eufratul, Nilul şi 
Dună.rea. Deosebitul tezaur artisti:c citat al cronicii devine 
sub pana g-:-:aiului lui Eminescu o podoabă a limbii româneşti. 
„Jar din patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari/Atlasul, 
Caucazul, Taurul şi Balcanii seculaf'i ;/Vede Eufratul, Tigris, 
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Nilul Dunărea biitrînă/Umbra arborelui falnic peste toată e 
stbpînă„." Desigur, această parte a poemei eminesciene pu-
1ea fi redactată Ia Floreşti, dacă poetul şi-ar H adus aici spre 
consultare cartea lui Hammer, altfel ea a putut fi scrisă nu
mai la Bu·cureşti, într-o etapă următoare, întregind procesul 
creator început în salul oltean. 

Se poate! ins.] aprecia şi efortul de a admite că la Floreşti 
Eminescu a creat şi alte poezH. Poate a fost creată aici şi 
poezia „Lacul ". Mai sigur, este scrisă la Floreşti poezia ,,Iam
bul", păstrată într-un manuscris pe care Perpessicius îl con
sidera „rcdcl'c.:tu.t cu cerncalil pe o filă de hîrtie vineţie„. din 
hîi tiile folosite Ia iru.ducerea fragmentelor lui Hurmuzaki ":l'. 
L! fel s2 poate susţine despre poezia „Fiind băiet păduri cu
tieieram", care „este o compunere din 1878, cam pe vremea 
clnd traducea fragmentele lui Hurmuzaki "28. Şi pot fi conside
rate astfel şi po2ziilc „Vreo sgîtie de fată", „Freamăt de co
dru" „.23, cu obîrşie directă la Floreşti. 

La o familie di!1 Florcşti, Bălă, s-a păstrat, prin urmaşii 
ei. o fotografie a lui Emin~scu, care s-a dat publicităţii30• Deşi 
f0lo~Jrafl.:1 u. fost rcsp:nsii dP un biograf în unele însemnări 
clin pres:-\ 31 , f;f~ poate aŢJrPcia că a aparţinnt lui Eminescu, 
judecind clună descrierea ct psihosomatică32, şi-l reprezintă 
pe noet la vîrsta de 15-20 ani. fiind ded realizată în perioada 
1863-1870 SJ.u, mat precis în an;i 1866"'-1868, ai 'călăt.oriei 
prin ţară cu truuele de teatru ale lui Iorgu Caragiali şi Palcaly. 
Cum a aiuns fotografia lui. Eminescu la Floreşti, în familia 
Bălă? Noi apreciem că ori a dat-o el, în vara lui 1878 cînd 
era în „conced:u" la Floreştt, lui Bălă Dumitru, buni'cul deţi
n'itorului din urmE\, sau o fi dăruit-o însuşi poetul în anii 
1865-1868, une·i persoan0 din Tîrqu-Jiu. cu prilejul turneu
lui trunei de teatru la care era sufleor. Ulterior, la începutul 
s 0 colului, fotoqrafia ar fi ajuns la muzeul local, care avea se
diul la primărie, de unde a putut-o lua fratele lui Dumitru 
Bălă, ca!"e era notar atunci la Tîrgu-Jiu şi care ar fi adus-o 
l<-1 Floreşti. Aici s-a păstrat, din generaţie în generaţie, cu 
conştiinţa că este „fotografia lui Eminescu "33• 

Casa <lin Floreşti, în care Eminescu a locuit un timp în 
1878, nu mai este, s-a distrus prin ruinare şi, în 1952, prin 
ck:molare34. Pădurea Arpadiei a fost tăiată după primul răz
lioi mondial iar frumosul lac a fost înfundat în 1925, lăsînd 
liber Cîmpul Cerbului. 
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In grădina fostei clădiri, prin grqa fiicei fostului învă
ţător din sat Ştefan Păunescu (1880-1950), a învăţătoarei 
Ioana PJ.unescu (n. 1908), s-a organizat un parc, în 1977, iar 
Ia cererea unui comitet de iniţiativă, forurile de cultură gor
jene au ridicat un obelisc cu o inscripţie comemorativă: „ln 
acest Ioc a fost casa junimistului Nicolae Mandrea, în care 
a locuit şi a creat, în iunie - iulie 1878, marele poet român 
MIHAI EMINESCU. S-a pus această placă în 15 iunie 1978, 
cu prilejul sărbătoriri a 100 de ani de la acest eveniment". 
I n fiecare" an vin la Flore~ti no·ile generaţii1 tinerii. gorjeni, 
pentru a-i aduce poetului un înălţător omagiu. 
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