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ln secolul al XVIIl-lea, in afară de şcolile domneşti, de 
,cele de pe 1'1 episcopii, m~inăstiri şi biserici, au luat fiinţă la 
·oraşe şi sate, şcoli dia iniţiative particulare. In categoria 
acestor şcoli se înscrie ,,Şcoala elinească şi rumânească" de 
la Tg.-Jiu, întemeiată de stoln;cul Dumitrache la 1792, cînd 
era ispravnic al judeţului Gorj. Acesta, cu cheltuiala sa, a 
reparat biserica Sfinţii vo.ie\-ozi Mihai şi Gavril, pustiită şi 
dărăpănată şi a zidit odăi pentru şcoala elinească şi rom,i.
nească. 

Din hrisovul dat la 25 iunie 1792 de Mihai Şuiu, rezult;i 
că voevodul a fost înstiinţc:t de credinciosul său boier Du
mitrctche biv vel serdar, ispravnic la judeţul Gorj, cum că 
„pentru folosul pămîntenilor părţii locului, au cugetat să a
şeze în acel judeţ, la Tir~1u-Jiului, o şcoală cu dascăl de lim
ba românească şi grecec1scd., spre învăţarea copiilor 'de obşte, 
care sînt lipsiţi şi depărtaţi de şcoli sau dascăl pentru în
văţătură "1. 

Pentru a se crea veniturile necesare, s-a hotărît ca ne
guţătorii şi prăvăliaşii bîlciurilor din Tg.-Jiu şi Cărbuneşti 
„să dea un ajutoriu la acf:iJStă şcoală, prăvălia întîi cîte un 
leu, prăvăliu al doileo.:: cîte 2f' parale". De asemenea, preci
zează că din acest iart şi cu ajutorul ce vor face pămînte
nii să se iconomisească sîrnbria unui procopsit dascăl de 
învăţătură la numita şcoc.lă, socotind acest „lucru sufletesc 
spre folosul obştii". Totodat.'i a împuternicit pe ispravnicul 
Dumitrache, să strîngă bani „pentru trebuinţa şcolii". 

Şcoal.1 şi biserica de lu Tg.-Jiu au beneficiat de mai 
multe ori de aceste privileqii precum şi de vinăriciul din 18 
sate din judeţ, dŞil cum rezultă din cărţile domneşti din anii 
1792, 1793 1798 şi 18132

• 
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De exemplu, fiindcd. studiile se predau de un dascăl 
romctnesc şi de unul grecesc fără plată, Alexandru C. Mo
ruzi a dat la 20 sept. 1793 Bisericii Catedrale, venitul vl
năriciujui din mai multe sate din Gorj, orînduind (ca şi M . 
. )utu la 1792) şi venitul bîrlciurilor din Cărbuneşti şi Tg.-Jiu 
precum şi zece !iude de scutelnici posluşanie din străini şi 
din oameni fără dajdie. 

Pentru gospodărirea acesto1 venituri a hotă.rit ca epitro
pii prin nc.zaretu ispd·1vnicatului să strîngă „veniturile biseri
cii şi ale şcoalei, sii se dea toate cele trebuincioase bise
ricii, să se ţie apun: rea 3 preoţi. un grămătic cîntăreţ la bi
serică, unui dascăl grecesc şi românesc, cu ucenici îndestui 
la şcoală, pentru învăţarea cărţii. după starea şi mărimea ve
nitului celui orînduit, de la core copiii şi ucenicii să nu cea-
ră nici o µlal5. "~. · 

Şcoala de la Tg.-Jiu a contribuit la dezvoltarea ştiinţei 
de carte şi la biruinţa învătămîntului în limba naţională, mai 
ales că era frecventată aşa cum rezultă dintr-un 'document, 
de „copii îndestui „ ... 

Un document dat de Alexandru Nicolae Şuţu voievod, 
la 2() iulie 1819, se adaugă documentelor cu privire la .~coa
la de la Tg.-Jiu, cum şi la întemeitorul ei stolnicul Dumi
trache5. Din document aflăm că acest boier ajunsese clucer 
şi ispravnic al judeţului Slo.m Rămnic şi se numea Dimitrie 
Biţolu. Din a.cest ora~ el a „filcut arătare" domnitorului că 
biserico. şi şcoala obştească „pentru carte elinească. şi rumă
nească şi un pod peste apă ce cu osteneala şi cheltuiala sa 
le-au făcut ln oraşul T{;rnu-Jiului la sud Gorj s-au plirofori· 
sit". Arată că din cauza întimplărilor vremurilor şi a dese
lor schimbări al~~ epitropilor „s-<11 fi hrăpit vreo cîtevaşi locuri 
şi mili ale bisericii", iar unii din pămînteni nu se supun să-şi 
plătească datoriile făcute ict aceasta. ln urma acestei recla
maţii, domnitorul a dat poruncă ispravnicilor de Gorj ca îm
preună cu trimisul său, să cerceteze la faţa locului toate lu
crurile mişcătoare ş1 nemişcătoare ce se vor fi hrăpit de că
tre unii alţii şi să le dea bisericii ca să le stăpînească ca şi 
mai înainte după coprinderea hrisovului. Totodată le porun
ceşte să aleagă din ne9uttitorii de acolo oameni cinstiţi pe 
care să-i orînduiască epitropi care să îndrepte şi să ridice 
după cuviinţă „cele d'!zule şi arse ale sfintei biserici". A
ceştia „să poarte grijil şi pentru şcoală 'de a veni în stare 
bună", iar podul de peste apă să-l dreagă ori de cite orie ne-
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voie „ca să nu ::e întîmple trecătorilor vreo primejdie din 
marea repeziciune i:1 apei". Pentru mai mare probare a au
tenticităţii şi pentru frumuseteu limbii noastre din totdeau-
rni, redilm în notă transcrierea documentului după oriyinal,;. 

După un document ulterior rezultă că banii s-au lămurit 
în condica de la 1819 a bisericii, însă aspecte bănuitoare 
s-au mai constatat şi mai tîrziu l.J alţi epitropi, care n-au vrut 
să dea socoteală ma9istratului oraşului Tg.-Jiu7

• 

Io Alecsandru Şutu voevod i gospodar zemle Vlahiscoe. Uumneavod~
tră isp1avnicilor ot sud Gorj, sănătate. Fiindcă dumnealui cinstitu şi cre
dinciosu toc' ul domnii r.1c·le b:v vd clucer Dimitrie Bi toiu, ispravnic din 
sud SJ.am Riimnic ne-au făcut arătare că o biserică i o şcoală obştească 
pentru carte elinC'asc5 şi rumfiupască ~i un pod peste arpă ce cu ostenea
.Ja ~i cheltuiala sa le-au făcut în oraşul Tîrgu-Jiului la sud G::>rj, s-au 

.pliroforisit că din îrtîniplarile vremi;or şi din a desile scsimbări ale epi
tropilor s-m ii lirăpit v1 eo ciievC!ş; locuri şi mili ale bisericii, din carele 
unile în <mii cei mai din nainle trecuti, s-au dezghinat de supt stăpînirea 
bisericii iur al lele cl.c cPi mai aleşi dintre pămînteni Ie au supt zaptul 
lor cu pricin<i că lt-ar fi avîrcl ca ni~te ctitoriceşti dichioma.re (?). 

Şi a~ct ri',mâincl sfîntuJ ace~:t loca~ lipsit de tot ajutorul. Să vede în 
ziuJ dP astăzi ca o viriluea. M11i arată cinstitul ctitor boer că unii din 
pâmântenii de acolo aflîndu-să datori bisericii nu să supun a-~i plăti da
toriia. Deci. după datoriia ce avem domniea mea spre ajutorul :;;i săvarşirea 
celor bune ~i cie folos către toate siinlele dumnezeeşli lăcaşuri, iată după 
fierhintea rugăciunele ce ne face dumnealui clucer. Dimitrie Bitolu, or,'\n-

duim pc (loc alb) carele mergind la fata Jocului, dimpreună cu dumnea
lor ispravnici(i) judct11lui, să cerceteze pentru toate lucrurile mişcătoa.re 
şi nemişciil•Jar". câte sil vor li răs1pit şi hrăpite de căitră unii alţii de la 
·ace1stă sf~111tJ. bi~eriră. cum şi cflt•- din milele ce are cu hrisov domnesc, 
vor fi împrăştiate supt stiipâmrea un01 a şi aHora împotriva dreptăţii şi a 
legii pravci~lavnice toate acelea, cu 11n cuvînt să Ie cerceteze, întru 
sc•1mpă.tate si1 Ie ciiutati ~i Iuin(iu-le din măinile acelor hrăpitori să să 

-dea bisericii de a le stăpcini, precvm le-au stăpânit şi mai nainte durpă co· 
prindere'! hrisovului c~ are imJ:linindu şi căţi bani ·are a lua biserica de 
Ia acei boeri piim.;nteni fforti a să filet. vreo prelungire. 

Către aceasta ariităndu-vil şi dumneavoastră ispravnicilor din sine 
veţi fi cu sârguinţă şi iubire spre buna întocmire şi îndreptarea acestui 
sfântului Hi.caş. Să alegeti din neguţătorii de acolo oameni cinstiţi, cu stare 
bună şi mai aleşi cu fi ied lui Dumnezeu şi să-i orînduiti epitropi, care 
să fie Îl•dotoraţi spa• a răc''ica cele căzute şi arse ale sfintei biserici în
dreptându-le toate duµă cuvLnti'. Să pcarte grija şi pentru şcoală de a 
veni în stare bună cum şi peulru acle~eori dregerea podului de pesite apă 
·ca să nu se în tâmple trece torilo' vreo primejdie din mare rapezăciune a 
·apii. 

Şi de cercetarea şi u1m:iren ce veţi face de toate pe larg cu desăvîrşi
tă înţelegere să înştintaţi c!cmnii mele cu întoarceea orînduitului de dom-

<niia mea. 
leat 181!.l i•1lie 20 
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NOTE: 

1 Arhiv. Stat., Buc. ,mss 20 f. 349; V.A. Urechia, Istoria Romanilor în 
sec:. al XVIII-iea, II, p. 121, 122; N. Iorga, Istoria invăţămîntului 
românesc, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 1971, pag. 57; N. An
drei, Gh. Părnuţă, Istoria invăţămîntului din Oltenia, voi. I, pag. 
114; Gh. Părnuţă, Istoria învăţămîntului şi gîndirea pedagogică ln 
T.:i1a Românească, pag. 132; Alex. Ştelulescu, Istoria Tg. Jiului, 
1906, pag. 179-180; 136, 137. 

2 Arhiv. Stat„ Buc., mss 75, f. 510, mss 40, f. 195. 
~ V.A. urechia, Istoria Românilor, seria 1786-1800, v. Tom., III, Buc., 

Ia93, pag. 66---68; Alex. Ştefulescu, Istoria Tg. Jiului, 1906, pag. 
1J7 şi 181. 

4 Arhiv. Stat., Buc., mss 40, f. 175-177. 
s Arhiv. Stat., Buc., mss. 96, f. 49-49 v. 
6 Tnm5crierea doc., Arhiv. Stat, Buc., m:;s 96, f. 49-49 v. 
1 Arhiv. Stat., Buc., M. Culte şi Instr. Pub., Ţ. Rom., 6076/1830 f. 5 --!;, 

c:ore5pondenta prof. şc. din Tg.-Jiu cu Eforia şmalelor şi fila li), 
copie, hrisovul Caragea din 1813. 
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