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Prill declaraţia de ră'.lboi acl;esată Austro~Ungariei la 14 
auguşt 1~16, Romtiri~ păruşea poiiţia de neutralitate arma
tă, partic:iparea ~a la prima mart:: c;:onflagraţţe woµdială, ale 
cărei fltic;:ilri şe aprinst•:;er~ i:n v&ra q.:nului l~l4, alături de 
Antant& şi împotriva :Puterilor Centr&le, avînd drepl ţel îm
pli11irea şec:ularului id.e&l ele unitate naţională. Atuni::i cînd, 
în nop.ptfla de 14 &pri} l;) q.ugu!:>l rn16, trupela noai;tre se 
eingajau in vţctorioa11a .ior oiersivi.l din TransilvC1.nia, însoţite 
de enlu:.:iasrnul şi speranţele unei îri.tregi naţiuni care mi mai 
voia scl trăiască c;:u trup1ll sflrtecat de graniţe artificiale, 
sfirşitul ră:z.boiului er4 departe şi gr~q de prevăzut. Măreţia 
ideq.lului pentru care romi1Pii luaseră q.rmele, a i::erµt jertfe 
!?i 11acrificii µe rn~işura sa, timp de peste doi ani poporul ş1 
::;talul român trednd prin îq1prf'jurări care vor afecta în cel 
mai înalt grad între&ga societate a timpului, toate domeni
ile sale de ac~ivitate, inclusiv învăţămîntµl, 

Fireşte, în acest context şi î11văţămîntul din judeţul Gorj 
va fi supus tuturor v·exatiunilor şi prejudiciilor, evoluţia 
sa in anii 1916--1918 fiind strlns legată de desfăşurarea e
venimentelor politice şi militare. 

In anul şcolar Hil5--l!Jl 6. în judeţ funcţionau 176 de 
:;;coli primare - cu 266 de învăţători şi institori - 5 şcoli 
profes;onale de diferite profile1 

- în c&re lucrau circa 30 de 
învăţulori, maiştri şi rrofesori -, două şcoli particulare -
una pentru fete condusă de profesorul Ştefan N. Bobancu şi 
alta pentru băieţi con:lusii ele profesorul german Schonkron 
-- , locul de frunte revE"nind gimnaziului Tudor Vladimires

cu, ultimile trei avînd aproximativ 25 de profesori2
• 

Alături de ~asele populare din judeţ, de întregul noS-
tru popor, cadrele didactice şi elevii gorjeni au ac)_us obolul 
lor lq jnfăptu~rea statl1ll11 naţional unitar, fie purtînd uni
forma militară, fie ca civili, în spatele frontului, sprijinind 

255 



-armata prin acţiuni rliver5e, cr,re mergeau pinii la lupta cu 
.arma în mină alături de ostaşi. în momentele de grea cum
p~1nă. 

Lct jumătatea lunii august 1916 răspundeau ordinului de 
mobilizare 152 de învăţt1ton din şcolile primare, întregul 
persoaal al şcolilor elementare de meserii din Vădeni şi 
Novaci, precum şi cea mai mare parte a corpului didactic 
din celelalte şcoli'. 

In treruperea ofensivei din Transilvania, retragerea tru
p:~lo;- noastre pe vechea frontieră şi aprigele lupte cu ina
micul cotropitor, care vor avea loc în cuprinsuJ 
jud,~ţului Gorj, în cursul lunilor septembrie-noiembrie 
1916, vor avea o mare infil1enţă asupra vieţii şcolare Io
-cale. ln clădirile mai rrntltor şcoli primare, în cea a gimna
ziu lui Tudor Vladimirescu clin Tirgu-Jiu şi în cea a şcolii e
lementare de meserii clin C\1muna Vădeni s-au instalat spi
t:1Je militare, iar elevii cerceta~i şi cadrele didactice civile 
- prin ordine ale Ministc>rului Învăţămîntului sau ale pre
fecturii judeţului ---, au fost mobilizaţi la îngrijirea răniţilor 
sau contribuiau la bunul mer5 al diferitelor servicii auxilia
re, în sprijinul trupelor~. La 2 septembrie 1916, Liviu Radu, 
directorul şcolii cernmice\ raporta Ministerului lnvăţămîntu
lui că ,„„ şcoala este trun~formată în spital din zona mo
bilizărei. Toţi elevii sînt detaşaţi pe la diferite spitale din 
acest oraş, fiî.cînd servjciul în calitatea de cercetaşi, iar per
sonalul ·- nemobilizaţii -- sînt însărcinaţi cu supravegherile 
la diferitele servicii "6

• lntr-un alt raport înaintat la 25 oc
tombrie 191G de către Sevn.stic. Vasilescu, directoarea şcolii 
profesionale de fctC', se preciza că „.„ rle la decretarea mobi
lizării şi pînă în prezent, ma.i în tot timpul s-a lucrat la 
ace:.:.stă şcoală, pentru spitnlele din oraş, rufărie nouă, pre
cum şi rc~p.araţiuni la 'cc>le ve.chi". ln acelai~i timp, în co
munele judeţului r învăţătorii n.cţionau tot în sprijinul fron
tului, între altele ajnnqînd şi la mobilizarea săteni.lor cu 

'Carele „ .„ pentru dus proviziuni şi adus răniţii de pe cîmpul 
de operaţiuni mililctre" 8

. Luînd în consideraţie mobilizarea a 
mai mult de două treimi dintrn cadrele didactice, antrenarea 
'Celor rămase la vatră, împ:-eună cu elevii, în activităţi de 
sprijinire a armatei şi transformârea unor şcoli în spitale 
pentru răniţi, HP. apare pe deplin justificat ordinul prin care, 
la 24 august, Ministerul lnvăţilmîntului anunţa prefecturii 
judeţului mnînarea deschiderii cursurilor şcolare - pentru 
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anul 1916--1917-·, la data de 1 octombrie9
• Din lipsă de 

cadre şi de clădiri, puţine şcoli şi-au putut relua activitatea 
la această dată, dar numai pentru scurt timp, datorită des
făşură,rii nefavorabil~ a operaţiunilor militare. La 10 octom
brie 1916 hupele Puterilor Centrale au declanşat o puternică 
ofensivă în sectorul Jrnlui, în cursul căreia două companii 
din Divizia XI ba-v arezt'1, la 14 octombrie, au încercat să o
cupe prin surprindere oraşul Tîrgu-Jiu. 

Or;işenii şi populaţia satelor învecinate" „. bătrînii, te
meile, cercetaşii şi copii" 10, luptînd alături de ostaşi, au res
pins inamicul, contnbuind astfel la victoria la contraofensi
vele româneşti din zile.le de 14-16 octombrie. Organizaţi în 
cohorta „Domnul Tudor", cercetaşii - elevi ai şcohlor pro
fesionale şi ai gimnaziului -- puşi sub conducerea profeso
rului de educaţie fizică Ioau Rizu, care fusese mobilizat în 
calitak:a de comandant al lor1', au adus importante servicii 
trupelor ca agenţi de legătură, furieri, sanitari şi chiar bran• 
cardieri. 

Pu.rlicipînd în nnmăr relativ mare'2 la lupta de la podul 
Jiului, din 14 octombrie, ei au înscris o pagină de glorie în 
<Jnal1~l'~ învăţămîntului gorjean. 

Riiidurile întreprinse de aviaţia inamică deasupra loca
litiiţilor judeţului. boml>ardînd. mitraliind şi aruncînd cutii 
cu bomboane purtătoare ale bacililor unor boli ucigătoare, 
„adresate'' în primul rînd copiilor, erau acţiuni care vizan 
mai mult decît demoralizarea populaţiei paşnice. La în
c.:epulul lunii octombrie 191ti, pe uşile şcolilor era afişat ur
mătorul ave:tisment : „A vioanele duşmane aruncă în mersul 
lor bomboane sau alte lucruri otrăvite, sau conţinînd bacilii 
diferitelor boale rnolipsi1oarc. Elevii care vor găsi asemenea 
lucruri aruncatP să nu le atingă şi să aducă neîntîrziat la 
cm10ştinţ,1 organelor administrative, spre a lua măsurile cu
veniten. 

Ofensiva declanşată ele trupele inamice la sfîrşitul lunii 
octombrie 1916, su.perioare numericeşte şi tehnic, a fost stă
vilită de vitejii no~tri ostaşi. care nu puteau opune tunuri
lor şi rnitrnlierelor. în multe cuzuri, decît baioneta şi patul 
puştii, numni pe Siret, lfl porţile Moldovei. La 2 noembrie 
a fost ocupat Tîrgu-Jiul. în •car.e. cotropitorii, înfuriaţi de 
dîrza rezistenţă a armatei romtine şi de sprijinul permanent 
pe care populaţia civilii i-l acorda, „„. s-au dedat la prădă
ciuni şi jafuri oribile" 11 iar pînă la 7 noiembrie întregul ju-
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~det se afld sub dilcîiul cizm01 inamice. Activitatea puţine
]or şcoli care îşi reluaseră cursurile cu o lună mai înainte, 
a fost brutal întreruptă. cc·a :rrai mare parte a cadrelor di
·dactice şi numeroşi elevi refugiindu-se. Mulţi dintre ei au 
reuşit să treacă în l\folclova, un'de vor rămîne pînă la sfîr
şitul războiului. •s Un învătvtor gorjan, sublocotenent în rîn
durile armatei în retra~wre, scria despre întîlnirea - în sa
tul !3rL\tuia, la 3 noiembrie' 191C -, cu populaţia care por
·nise într-un adevărat eycd : „Aici, un spectacol îngrozitor : 
refugiaţii ! Femeile desculţe, prin sloată„., bătrînii mînă gră
biţi boii pe lîngi cc.rele îndhce.te cu lăzi, pături, căldări 
şi alte obiecte casnice. 

Copii mici abia se ţin agăţaţi, cei mai mărişori s-au 
pierdut printre vite, ţinînclu-se să nu le scape. Din toate 
:părţile se ridică un ramf't de neînchipuit. Urgie ! Grozavă 
~rgie s-a-abă.tut 2suprc1 poporului român ! Străbăteam satul 
copleşiţi de durere. Nu putem ridica ochii să vedem pe 
cei ai refugiaţilor plini de lc!Crimi, privin'du-ne cu jale, că 
nu putem face nimic pentru scăparea lor. Speranţa lor era 

·1n rezistenţa noastră. Noi ne retrăgeam lăsîndu-le tot ce au 
avut mai scump în mîinile clu~manului. Printre convoaiele 
tle refugiat.I, printre lunuri chesoane, cai, căruţe, prin noro
iul pînă la glesne ajungem în partea de răsărit a satului "16

• 

Neîndoielnic, în astfel de convoaie, năzuind spre locul unele 
mirajul libertăţii îi atrăffe<.?. se aflau cadre didactice şi elevi 
împreună cu fan,iiiile lor, ~colilEc rămînînd pustii şi străine de 
nohilc1 lor menire. Elevii cercetaşi „„. au urmat în Moldova 
-drapelul ţării., servin'd ca auxiliari ai armatei : sanitari, a· 
genţi de le9iituri:I, poliţie, furieri„." ,'7 sub conducerea acelu
iaşi profesor, :ioan Rizu. Cei cer(· au rămas pe loc au fost a
restaţi ele .către trupele de ocupaţie, pentru simplul motiv 
că Ia perechiziţiile pe care le făceau, erau găsite asupra lor 
legitimaţiile de cerceta~i' 8 , ca urmare a sprijinului pe care 
aceş~ie:, îl dăduseră. arm:i.tei în lunile august-no;embrie 1916. 

Toate şcolile clin judeţ au suferit grave pagube mate
ri·:ile, de pe urma cărora procesul de învăţ=:lmînt va avea de 

:suferit chiar şi după sfîrşitul războiului, cînd s-au făcut mari 
eforturi pentru înl5.lurnrea acpstora. Jn timpul luptelor pur-
tate în nordul ju'deţului, inum:cul a distrus pînă la temelie 
-şcolile primare din satele Horezu şi Schela, prima prin in-
-cendiere iar a doua prin bombardamentul executat de arti-
lerie.'0 Unele şcoli au fosL ocup&te de trupele sale pe dife-
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Jite termene sau pe toată durata războiului, făcînd imposi
bilă folosirea lor în scopul î1 văţămîntului. Astfel, în şcoala 
primară din comunn Andreeşti a fost instalată o infirmerie 
pînă în decembrie 1917, şccaltJ profesională de fete a fost 
transformată în cazarmă timp de două luni, în localul şcolii 
de gospodărie şi economie casnică din Tîrgu-Cărbuneşti s-a 
instalat pînă în noiembrie 1918 -, o comandatură de etapă 
austriacă, localul şcolii primare de fete nr. 2 şi în cel al 
revizorului şcolar din Tirgu-JilJ au func:ţionat serviicii a~e 
corn an da tur ii etapei 264. ~Jermâne pînă la retragerea cotro
pitorilor, iar cantina construită în 1916 pentru elevii săraci 
ai şcolilor primari:' din ornş a fost folosită ca depozit pen
tru metalele rechi::.iţiorate clin judeţ. Mai toate şcolile au 
fost întrebuinţate le- încartiruirea trupelor inamice în înain
tare, fapt care explică, pînă la un anumit punct, pagubele 
pe oare le-au suferit. Mobilierul, podelele şi împrejmuirile 
erau puse pe foc, uşile sforimate, geamurile sparte, materia
lul diddctic, arhivele şi bibliotecile arse sau aruncate în 
noroi, în urma lor ri'tmînincl nu.mai pereţii, martori muţi ai 
grelelor încercări din ac0st timp de restrişte. Dar documen
tele - din care alegem la întîmplare cîleva exemple -, slu
jitoare credincoase ale memoriei, „vorbesc", acuzînd bar
.b;ira distrn~iere a celor ma.i paşnice dintre lăcaşuri, menite 
s:J. d1spmdească lumina slovei printre copiii Gorjului. La şcoa

la primară din com:na Pojo9eni „Biblioteca, hărţile, tablou
rile şi în fine tot materialul didactic şi cea mai mare par
te din mobilier au fost distruse în timpul ocupaţiei"."1 In co
muna Crasna, la şcoala din cătunul Crasna din Deal"„. nu 
mai există nimic,· totul fiind distrus de invazia inamică din 
noiembrie 1916/! iar la cea din satul Cărpinişi - aceeaşi co
mun:J. -, întregul material didactic şi mobilierul" „a fost de
vastat de armatele eustro-ungare".23 Intr-un raport al direc
torului şcolii primare de baieţi nr. 1 din Tîrgu-Jiu, se arată 
·că aceasta „este lipsiEt cu totul de material didactic, care 
·a fost distrus de invazia ina~ică",:v. iar dintr-un deviz în~ 

tocmit după război, relativ 10. „pagubele suferite în timpul 
invaziei austro-germane" 1ezullă. că daunele sale se ridică 

1:1 importanta sumă de 40 470 lei.2' Exemplele ar putea con
tinua. singura şcoală primară care a scăpat ca pnn minu
ne, fără a suferi nici o distrugere, fifnd cea din comuna To
.peşti. 26 
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Intr-o statistică întocmită de Ministerul Invăţămîntului, 
-relativă la şcolile pi ofesiona]e „care au suferit şi pierderi în 
timpul şi din cauza războiului sub ocupaţiunea germană", 
sînt menţionate toate şcolile pi ofesionale care funcţionase
ră în anul şcolar 1915-1916 în judeţul Gorj.2î Intr-o decla
raţie privin'.l daunele pricinuite şcolii profesionale de fete 
din Tîrgu-Jiu, cităm : „Armatele de invazie germane şi aus
tro-ungare... in t:dnd în Oraş, S··au aedat la jafuri şi prădă
ciuni, distrugînd totul în calea lor. .. Aşa după informaţiile 
ce am putut lua. în localul şcoalei au fost instalaţi soldaţi 
care spuneau în urmii cd. ei au distrus totul... deoarece erau 
lucrurile statului şi statul care a făcut războiul să sufere şi 
paguba. Aceşti soldaţi, dup<l ce mîncau şi chefuiau, arun
cau prin ferestrel1~ închise cu vasele din care se serviseră şi 
cu tot ce le mai venea sub mină. Lucrul s-a adeverit deoa
rece în curtea şcoalei am găsit 'Cioburile tuturor vaselor 
precum şi toate cărţile cu foile rupte, îngropate în noroi. 
Au spart geamuri, str'.cat ~Jiurgiuvele, distrus pridvoare, po
dele, stricat uşi, dărîmat sobe etc., ba se văd în faţa mai 
fiecărei sobe din camerP podele crestate de secure, ceea ce 
denotă că mobilierul a fosl tocat în cameră chiar şi ars ... "28

• 

Dintr-o bibliotecă care nurnărc, 5 OOO de volume au mai fost 
recuperate doar 105. iar clin întreaga arhivă rămasă în şcoa
lă nu s-a mai găsit nimic.~~ „tocalul şcolii precum şi locuin
ţa subsemnatului - nota directorul şcolii elementare de me
serii din Vădeni -, le-am găsit devastate de tot mobilierul 
şi uneltele ... , precum şi uşi. ferestre, padine, acoperiş, cea 
mai mare parte distruse", arhiva şcolii fusese „distrusă în 
întregime", iar uneltele au fost luate „la atelierul de reparaţi
uni al comandaturii 0ermane din Tîrgu-Jiu" ... 30 Revenind din 
Moldova la 1 noembrie 1SIJ8, cu puţin timp înainte de retra

. gerea trupelor d,• ocupa.ţie, directorul şcolii ceramice scria 
cu amărăciune că „ ... şcoala ceramică a suferit cele mai mari 
pagube, a fost clev::i8tată cu totul, nici un scaun pe ce să 
şedem nu s-a mai găsit".~ 1 Bitlioteca fusese distrusă în în
tregime, iar din arhivă ,„ .. na se mai găseşte nimic".32 Des
pre pagubele suferite ele gimnaziul Tudor Vladimirescu, di
rectorul său raportn 1:1 12 august 1918: „Cu occzia invaziei 
arma telor imperiale g<'rmanc şi austro-ungare ... localul gim
n:i.zinlui ca şi casele p.:irt1cular€' au fost părăsite şi ca ur
m:ue devastate : .arhiva şcoEi. biblioteca societăţii de lec
tură "V. Ah~cs:mdri · .. „ mobilierul. băncile, pupitrele, care au 
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:fost scoase din clase !nai dinaninte, fiindcă localul gimnaziu
lui a servit de spital, masele, scaunele ,biroul, aparatele de 
gir:utastică, aparatele de ştiinţe fizico-chimice, tablourile 
de ştiinţe naturale, muzeul mineral şi arheologic, obiectele 

:şi figurinele neometrice- pentru desemn, toate au fost de
\·aslate şi n-au mai rămas decît resturi ce s-au adunat tîr
ziu încoace, după revenirea populaţiei în oraş din refugiu„:'·'·'. 

Administraţia militară inâ.mică, instalată în Bucureşti 
la începutul lunii decembrie 1916, a interzis continuarea 
cursurilor şcolare pentru invăţămîntul de toate gradele în 
teritoriul ocupat. In condiţii deosebit de grele, cu aprobări 
speciale date de autorităţi~c militare locale:i• - comandatu
ra districtului Go:j II şi cea a etapei 264 germane, ale 
căror sedii se uflau în sediul primăriei oraşului şi în casele 
neriustorului Matei D~in[l:-iCll -, şcolile primare şi-au putut 
relua cursurile la începullll lunii ia·nuarie 1917.35 Dintre cele 
172 de şcoli primare c1.re funcţionaseră înainte de război 
în, comunele judeţului, sub ocup,aţia. străină s-ia.u rede~chis 

nu:nai 149. „iar 2r3 n-au funcţionat din lipsă de învăţători" 36• 
Jn Tîrgu-Jiu, din cele 4 şcoli primare, îşi reluau cursurile 
numai şcoala de bă'.eţi nr. 1 şi şcoala de fete nr. 2. Şcoala 
de buieţi nr. 2 a funcţionnt numai cu o dasă pînă în no
iembrii:- 1911' cînd, în urma intervenţiilor stăruitoare ale 
primarulm oraşului, Coastantin Dălănescu, ocupanţii au per
m's aclivitateu. ci „normillă.",:r. iar şcoala de fete nr. 2 „nu 
s-a deschis" r fiind lipsă µersoncilul didactic şi localul ocupat 
de gerrnani":n. 

Situaţia învăţil!nintului profesional şi gimnazial era şi 
mai dificilă, datorită clistruqerilor suferite, ocupării unor clă
diri de către h upele inamice şi lipsei de personal didactic. 
In urma mobilizării şi refugierii, din cele aproximativ 55 de 
-cadre didactice Cdre funcţionaseră înainte de război, numai 
5 s-au aflat în activitate pe toată durata războiului. Şcoala 
profesională de .fete şi-:a reltrnt ajcti'."i~atea cu multă înti1r-
ziere, abia la 1 mai 1917, COJ. trei cadre în anul şcolar 1915 
--1916 avu~esc 1'.2 -·, c~:iie n~veniseră din refugiu în luna 
martie, cu aprobarea autorităţilor militare locale39 şi numai 
dupii ce au fost luate cu împrumut „„. (25) bănci (pupitre), 2 
table, 2 mese şi 6 bănci lungi de la alte şcoale ... "10

• Docu
mentele confirmă că aceasta a fost singura şcoală profesio
~m.lă care a funcţionat în judeţul Gorj in timpul ocu.paţiei, 
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'loate celelalte reluîndu-şi cursul după mai bine de doi ani 
·.de la recupernrea achviti'iţilor. 41 

In urma repelrtlelor d<.:mersuri ale primarului Tîrgu-Ji
·ului. autorităţile mil:tu.re au aprobat şi redeschiderea gim
naziului Tudor Vlact'.mirescu, la 1 august 1917. ln lunile au
gust - octombrie 1917 a Juncţionat ca şcoală particulară -
în buaet nu era prevăzută nici o sumă în acest scop -, 
ceursurile fiinLl frecventc1te de 140 de elevi, iar profesorii 
pri:nindu-~i Sillariul din taxa lunară de 50 de lei, plătită de 
f:ecu.re dintre ei'~. Deşi reprezentau numai o treime din nu
m;irul elevilor şcolarizaţi inainte de război, aceştia nu a
veau loc în patinele bi:inci care mai rămăseseră nearse de 
trupc'~C Puterilor CentralC'. 13 

Corpul didactic era alcătuit dintr-un singur profesor ti
tular care revenise rlin refugiu în februarie 1917 şi nouă su
plinito\·i, recrutaţi „ în lipsa titularilor" „. din elementele cul
te şi disponibi:e uflate )11 orc'~'"''. Abia de la 1 noiembrie 1917 
g'.mnc.ziul îşi vci. relua cursL'Iile ca şcoală de stat, cu un 
mrnJ.r ele 395 rle elcYi şi „.„ un corp di'dactic compus din
lH' intelectualii ora:şuJ.ui, clici cea mai mare parte au fost 
mobilizaţi ori refugiaţi, în număr de 9 persoane„. "~6 dintre 
cr1r~ numai doi profesori erau titulari - Ion Mălăescu şi Ni
culae Andreescu, care fusese repatriat dintr-un lagăr de pri-

·zonieri -::lin Cennania. 
Nici şcolile care - - deşi cu mari întîrzieri -, şi-au re

luat nctlvituteR, n-au funcţionat în condiţii normale, dato
rită. distrugerilor suferite, lip5ei de cadre didactice corespun
zătoare, sărăciei şi m'.zeiiei ccne apăsau întreaga populaţie, 
precum şi d;n cauza yrPut[iţilor provocate de ocupanţi. 
Insăşi clurata anilor şco;ari suferise mari mojificări deter
minate de evenimente şi ele c.litudinea adoptată de autorită
ţile miLtarc. Indiferent de data la care şi-au reluat cursurile 
sub vremelnica ocuraţie str~ină - în ianuarie sau mai tîr
ziu, ca şcolde priu:are, in mai, ca şcoală profesională 'de 
.fete, sau în august 1917, ca gimnaziul Tudor Vladimirescu 
-, acestea s-au încheiat în octombrie acelaşi an, dar con-
tind pentru întregul an şcolâi- 1916-1917. Anul şcolar ur
mător a durat de la 1 noiembrie 1917 pînă la 31 iunie 
1918, pentru ca anul şcolar 1918-1919 să înceapă în oc-
tombrie 1918, cu toate ri.i unele şcoli au reuşit să-şi reia ac
tivitatea abia în ia:rnarie 1917.~Î 
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In lipsa cadrelor calificate au fost angajaţi suplinitoti, 
·dar mei aceştia nu s-au găsit în număr suficient, fapt care 
va face imposibilă deschiderea urior şcoli; influenţind într-o 
mare măsură şi asupra calităţii învăţămîntului. Dacă hi a

-nul şcolar 1915--1916, în şcolile primare din judeţ funcţio-
nează 266 de învăţ~tori şi ihstitutori, din care nuinai 13 erau 
suplmitori - 10 bărbaţi şi 3 femei -, pentru anul şcolar ur
iniltdr se prevedea înfiinţarea a încă 29 de posturi; despre 
care, în noile condiţii, ilici nu mai putea fi vorba. In anul 
şcolar 1917-1918, în urma mobilizării şi refugierii, cele 152 

·de şcoli primare care <1U funcţionat erau încadrate cu 211 
înviiF1tori, dintre care numai 80 aveau pregătirea necesară, 
ceilalţi fiind „ 104 suplinitori bărbaţi şi 27 suplinitoare femei 
cu diferite studii"."' Ateşti suplinitori erau absolvenţi de 
gimnaziu sau de liceu, semine.rişti, preoţi şi funcţionari, pre
cum şi ubsolvente ale şcolii ele gospodărie şi economie cas
nicii." 

Admiţîncl tă nu le-ur fi lipsit cunoştinţele necesare, 
ceed ce este îndoielnic; ei erau cu totul lipsiţi de cele meto
clice, pr~cum şi de deprindere de a lucra cu documentele 
şcolare. La 8 februarie 191!3, preşedintele cercului şcolar Bi
beşti."J asistînd un astfel de suplinitor, absolvellt a patru 
clase gimnaziale, scrin in procesul verbal adresat revizora
tului : „ln condica d~ yJn·:;-enţi:i i-am arătat cum să noteze lec
ţiunile directe şi indirecte, căci nu erau bine trecute. Am 
dat explicaţie cum să treacă notele în catalog ... , cum tre
buiesc inregistrctte ordinele sau altă corespondenţă. D-l în
văţător fiind încă tinăr şi nemaifuncţionînd în învăţămînt, 
lipsit cu totul de metoda de a preda, am făcut însumi cu 
elevii o lecţiune ... "51• 1n acelaşi timp, la şcoala primară din 
comuna Andreeşti, suplinea un seminarist care „ ... metodi
ceşte, lasă de dorit integral" _52 

lnir-o situaţie asemănătoare se află şi învăţămintul pro
fesional şi uir!lnazial, din cek 55 de cadre care funcţionau 
înainte de război, fiind în activitate numai patru în 1917, 
iar prin eliberarea din prizonierat a profesorului Nicolae 
Anclrecscu, în anul 1917-1918, cinci. Materiile de studiu la 
cele „cin.ci duse ale şcolilor profesionale de fete, în anul; 
1917 - mai - octombrie -·, au fost împărţite între cele trei 
cadre didactice, lecţiilP durinei numai o jumătate de oră 

pentru fiecare obiect.•3 In anul şcolar 1917-1918, numărul 
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,elevilor fiind mai mare, neex1stînd cadre cu pregătire adec
vaLci., pe unele cateclre au tost angajate absolvente ale a
cestei şcoii, care nu aveau alte studii.-" Gimnazml Tudor 
Vltldinurescu a iuncţionat în lumle august-septembrie 191i 
cu un srngur titular şi uouă suplimton, iar i.n anul şcolar 

l!:.Jl'1-·l9lb cu doi t:tuldn şi şaple suplmitori, mtelectual1 dm 
-ortlş, dar care aveau alte pro1esi1."" 

DisLruuerea an1ivt::Jor :;.colare,'0 fapt care s-a petrecut 
mai ales ui tunpul ofensivelor trupelor inamice, dar şi uite
rior, precum şi pterdNea de ciltre un mare număr de elevi 
a actelor de studii personale. a creat di:l:icultd~i suplimenta
re privrncl înscrierea lor în şcoală sau examenele pe care 
urmau să le susţină. ln astfel de situaţii, înscrierea elevilor 
se făcect numai pe baza declaraţiei lor, a părinţilor sau a 
învaţă.torilor; cum că 'iU abwlv1l un anumit rumăr de cla
se. 0i Numai o mică parte drntre documentele şcolare au pu
tut fi salvate 'de 1uria nirniuLoare a cotropitorilor, ele fund 
de un real folos atît pent~u activitatea şcolilor atunci cînd 
s-au redeschis, cît şi pentru cei ce ar dori să cunoască. 
mai îndeaproap~ trecutul inYuţămmtului gorjean. }{efug1in
du-se la 1 noiembrie 1916. directoarea şcolii profesionale de 
iete reuşea să expedieze la ere.iova o ladă cu documente, 
de unele le-a adus - cu aprobarea autoritatilor militare -, 
i:n luna mai 191P ln m1~1ust 191'7 directorul provizoriu al 
gimnaziu1ui cerea primarului Tîrgu-Jiu să intervină pe lîngă 
comandai.urtl districtului Gorj Il pentru a i se da o autoriza
ţie „„.su mertrga la Sl•.itina, spre a ridica parte din arhiva 
şi scriptele .„la.sate c.colo la D.A. Crainic, director al g1mna· 
ziului, care o. trecut în .l'violdovo.' .59 

Pentru a ne da seami.l de situaţia în care se afla învă
\ămîntul în timpul oc.:upo.ţiei stri:line, este suficient să anali
zăm situaţia şcolarizd.ni copiilor în anul şcolar 191'7-1918, 
precizind de la început cd. a fost cu mult mai bună decît în 
anul 1917. După recensiimîntu} efectuat, au fost înregistraţi 

un număr de 17 787 băiPţi şi 9 838 fete de vîrsta şcolilor pri
mare. Dintre aceştia, s-au inscris la şcoală 10 739 băieţi şi 

1 9.l 7 fete, dar n-au frec\'ental cursurile decît 8 535 băieţi şi 

..J-12 fele."11 Considerînd că s-ar fi făcut o recenzare riguroasă 
a băieţi.lor ele vîrstă şcolar~i, nu se poate admite acest lucru 
pentru fetP, al căror număr nu putea fi decît sensibil egal 

-.cu cel al băieţilor, poate chiar mai mare, dar în nici un caz 
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l'irnrnai aproape pe jumătat2. Numărul mic al fetelor recen
:zate, înscrise şi -eare .::u freC"Yentat, se explică atît prin pre
judecată potrivit cărei:1 „fetele n-au nevoie de carte", pre-

. cum şi prin greutăţile provocate de război şi de ocupaţia stră
ini'\. Raportînrl analiza numai la cifrele oferite de recensă
mînt, ohservăm că dintre cei 21 625 de copii - băieţi şi fe
te - numai 8 977 au frpcventat cu regularitate, rămînînd 

neşcolarizaţi mai mult ele două treimi. Dacă însă admitem 
,di num<lrul fetelor era eqal cu cel al băieţilor - ceea ce 
-este cu mult mai apropiat de realizat-, vom constata că 
aproximativ 750/o dintre copiii Gorjului erau aruncati in ura-
tele unaHabelismului. 

Asemăniîloare sau d1iar mai rea era situaţia din învă
:ţămîntul profesional, particu.la1 şi gimnazial. Din cele cinci 
şcoli profesionale, care în anul 1915-1916 cuprindeau circa 
40LI de elevi, patru au ri'mas închise timp de peste doi ani, 
şcoala proft>sionelă de fete din Tîrgu-Jiu avînd în anul 1917 
-- mai - octombrie, numai 3tl de elevV1 iar în anul urmă
tor 65.1

;
1 Cele două şcoli care pregăteau elevii în particular 

nu au funcţionat pe toată dure.ta ocupaţiei străine, iar gim
naziul şcola„iza în anul Hl11 -- august-octombrie -, 140 de 

'elevi, pentru ca în anul şcolar 1917-1918 nu:nărul lor să 
-crească ld ~:95.''3 

Pentru a ne lămuri deplin asupra întregului complex de 
·-cauze care a determinat această tristă stare de lucruri, să 
·dăm din nou cuvîntul documentelor vremii, nu înainte de a 
sublinia cd. au fost selectaie îndeosebi acelea care provin de 
la factorii cei mai autorinţi să cunoască realitatea, profe
.sorii învăţătorii şi autoriii.lţile româneşti ale timpului. 

„tn viitor -· scria revizorul şcolar al judeţului într-un 
raport privind starea învăţi1mîntului erimar În anul ŞICOlat 
1917--1918 -, ca să putem avea o frecvenţă regulată e ne

<eeSdr ca aproape în intrc9ime localurilor şcolare să li se 
facă reparaţiuni radicale ... şi înzestrarea lor cu mobilierul 

.necesar care e distrus din timpul ocupaţiunei, iar învăţăto
rul fiind silit a chema la şcoc.lă din această cauză un număr 

:restrins de copii "1'4. 
Intr-aclevăr, documentele confirmă afirmaţia de mai sus, 

:în multe cazuri. datoritd. distrugerilor suferite, neputînd fi 
;-primiţi la şcoală nici mi:car nurnJ.rul (ie copii care se îns
•criau.G: 
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Instituind o explontm c sistematică a tuturor resurselor 
locale, autorităţilE' militare dE' ocupaţie llmitau sub minimul 
necesar consumul de corn bu~tibil al şcolilor, bugetele de 
cheltuieli ale multor comune - pentru a putea satisface ce
rinţele acestora -, neprevăzînd nici o sumă în c:cest scop. 
Apropierea iernii găsea şcoala profesională de fete ,.far;\ 
sobe şi geamuri lu. ferestre ~i uşi. In timpul verii arăta 
într-un raport directoarea sa -, am pus unde nevoia a ce
rut ca să nu fie curent, hî11 ii îr:i. loc de geamuri.„ "'G. In timpul 
ocupaţiei, arăta într-un cdt report, „„. am dus cu multă gre
utate şcoala cu cantilatNl de lemne dată de germani... Ser
vitorul ctorrnea într-o clilsii. ceea ce a fost foarte greu„." 67 

Inspectînd şcoak1 primmă d;n comuna Scoarţa - satul Scoar
ţa -, preşedintele cercului şcolâr Dudieni nota în procesul 
verbal întocmit: .,Sunt sp<,.rte ctin timpul războiului 43 gea
muri, aşa că, căldura lipscşh'. Localul este nevăruit şi uşile 
fărimate".68 Şcoala primarii din comuna Bolboşi „fiind lipsi
tă de lemne de foc, nP.avînd mei o sumă alocată Î!1 bugetul 
comunei'' „.învi'1ţ<ltorul este nevoit să înceapă lecţiile abia 
pe l'l ora zece „„. după ce SP mai încălzeşte"69 , ceea ce ex
plică, cl!Huri de alte cauze, fc.ptul că <lin cei 162 de elevi 
înscrişi, frecventau cu reqularitate numai 42.;0 In anul şco
lar 1917--1918 şcoala primară ele băieţi nr. 1 din Tîrgu-Jiu 
n„. a suferit fiind mult timp închisă din cauza lipsei de com
bustibil.„ "71 . 

In repetale rînduri şi la intervale de timp relativ mici, 
şcolile erau inchisP. datorită epidemiilor care bîntuiau prin
tre locuitorii judeţului, lip~iti de asistenţă medicală. Astfel, 
şcoala pri~ară din comuna Andreeşti, care-şi reluase cursu
rile abia în decembrie 191/ „„. de la 1 aprilie şi pînă la 1 
mai a fost închisă din cauză că a bîntuit epidemia. de gripd. 
in comună. şi parte din şcolari au fost bolnavi "72• In luna 
martie 1918, şcolile primare din Tîrgu-Jiu erau închise pen
tru patru zile „„. în vrderen llolilor molipsitoare care bîn
tue în oraş„. ", 73 iar în luna mm5.toare pentru alte cinci zile, 
clin aclasi motiv. 14 Gimnaziul Tudor Vladimirescu, carP-şi 
reluase cursurile la 10 octombrie -pentru anul şcolar 1918 
--1919, a fost închis clatoriti'! unei epidemii de gripă de la 31 
octombrie şi pînd. la 17 noif,mbrie.75 

Toate produsele agricole - cerealele, fructele, vitele 
luptele, păsările, lîna, inul şi cinepa etc. -, erau supuse re
chiziţio!1ării brutale, atît pentru aprovizionarea trupelor. cît 
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:şi a populaţiei din satele Puterilor Centrale, înfometînd şi 
.lăsind dezbrăcaţi tocmai pe producătorii acestor bunuri. In 
.-scopul „raţionalizării'' consumului de alimente, autorităţile 
militare locale au introdus, pentru populaţia din Tîrgu-Jiu, 
„lionurile'; pentru pîine şi carne. Pentru a putea trimite în 

.5li'ttcle lor - unde lipsa de alimente punea în pericol ordinea 
internă -, o cantitate tot mai mare de alimente, „ratiile'' 
fixate iniţial au fost mereu reduse. La 7 aprilie 1917, co
Handatura etapei 264 germane, fixa raţia populaţiei oraşu
h i l.! 440 grame de pîine zilnic - făcută dintr-un amestec 
de 225 grame făină de grîu şi 150 grame făină de p~lrumh 
- --. şi Ia 150 grame de c1rne săptămînal, precizînd că „zi
clele îa care nu se permite vînzarea şi cumpărarea cărnei 
sini luni, miercuri şi vineri". 6 Peste un an, în aprilie 1918, 
intens1ficînd trimiterea de cereale în ţările lor, şi ca urma
re a secătuirii resurselor locale, raţia era fixată la 150 gra
me ele făină de grîu şi 150 grame de făină de porumb.Î7 E
mu însă mulţi locuitori - între care şi copii de vîrstă 
~colâ.ră -, care nu-şi puteau plăti nici puţina pîine şi nici 
]c·mnele, înclurî!1d foametea şi frigul. Situaţia lor cragică 
·esil' mfoţişată într-un apel al primarului oraşului, din 22 
decembrie 1917, către locuitorii mai însLî.riţi, pentru a con
tribui cu orice sume la ajutorarea celor săraci : „Cunoaş
teţi tlesLul de bine trista stare în care se află azi oraşul. 
:oe 1·1 un cap la altul şi peste tot întîlnim numai sărnci 
.schilo i şi infirmi, femei şi copii de ai mobilizaţilor, inter
-naţilor şi diferiţi neputincioşi, care nu-şi pot procura hrana 
şi care cer ajutor, pîine şi lemne. Strigătele şi vaetele lor 
·disperate devin cu atît mai tari, cu cît gerul se aspreşte şi 
·cu cit Iarna îşi arată furia". Din aceste fonduri, cu aproba
rea comandaturii locale, urma să se înfiinţeze o ospătărie 
populard. „„.după organizaţia celor din Germania, undt~ să
racii su poată primi în mod gratuit hrana zilnică" 18• 

După mai multe intervenţii ale primarului şi directoru
lui (-Jimnaziului, locuitorii din satele judeţului puteau sJ. a
-ducii aJjmente pentru fiii lor - elevi ai acestei şcoli -, pe 
-buza unui p2rmis special eliberat de comandaturile de eta-
pe, .. „însă numai în măsuri restrînse". 79 Analizînd situaţia 
~şcolarizării din anul 1917-1918, directorul gimnaziului ţi

nea să precizeze: „Sub stăpînirea vremurilor în care ne a
flăm din cauza războiului, disciplina elevilor„. n-a lăsat 

mimic ele dorit anul acesta „. şi frecyenţa, cu toate lipsurile 
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inerente traiului excesiv de scump al timpului de faţi:l, ca 
lipsct de încălţăminte şi îmbrăcăminte şi greutatea aprovizi
onării cu alimente din familie, a fost în general regul;i.tă".HO 

Foam2tea se înstăpînise şi în comunele judeţului, chi.
nuincl populaţia istovită de muncă. Elocventă în acest sens 
esto o circulară adresată în iulie 1918 administratoril0r de 
plă~i. primarilor şi notarilor - de îndeplinirea cărora erau 
rcispu:n.ători, trebuind să supravegheze executarea ·-, a
trăgîndu-li-se atenţia că „„.toată populaţiunea să facă cea 
mai mare economie, să nu se facă nici o risipă. Se reco
mandă a se mînca mai mult fructe, zarzavaturi, într2buin
ţinclu-s0 mămăliga numai odată pe zi",' 1 Şi-l imaginează, 
oan\ generaţia şcolilor prezentului pe elevul de atunci ?. 
Dezbr<lcat, tremurînd de frig în clasa cu geamurile sparte 
, ln. invazie", cu soba rece h timp ce ocupanţii defrişau pă
duri întregi, cu gîndul la boţul de mămăligă, care-i era în
qălui t, prin ordin, numai „oda1}i pe zi", cînd pe căil~ fe
rate, pe Dunăre şi pe marc se scurgeau spre alte zări po
.E1rn bul şi griul ţării ! 

I·oc;metca şi lipsa d9 haine, greutatea procurării ma
nuaL'lor şi rechizitelor, lipsa tatălui cc.re; apJ.ra în tranşe
ole din Moldova dreptul întregii naţiuni de a trăi unită 
~1 i•1dependentă, se vor răsfrînge dureros asu,)ra situaţiei 
î.wii~iîmintului. Dintr-un proces verbal de inspecţie inclle
ial la 5 februarie 1918, constatăm că la şcoala primară din 
comund Bilta, din cei 141 de elevi hscrişi - 89 b::iieţi şi 
~-,3 fete -, frecventau numai 86 - dintre care abia 14 e
rau fete. Pr~ otul Rădoiescu, învăţtltor suplinitor, „.„ jt:sti
fică înapoierea prea mare a elevilor în acest timp înaintat 
ul anului şcolar prin faptul că nu s-au putut procura căr
ţile„., că s-au luat cărţi de diferiţi autori nefiind de ace
laşi, ca elevii au venit neregulat din lipsa încălţămintei 
etc." :~. in acelaşi an, la şcoala primară din comuna AndrP
<'5li, clin 93 de elevi înscrişi - 89 băieţi şi 4 fete -, ve
neau cu regularitate la şcoală numai 43 de băieţi şi 3 fe
tc.'.'1 Recensămîntul înregistra în comuna Godineşti 39?. de 
copii care aveau vîrsta şcolii primare - 210 băieţi şi 182 
fote -- din care se înscriseseră pentrnu anul şcolar 1917--
1918 numai 211-168 băieţi şi 43 fete -, dar n-au urmat la 
~coal<l decît 141. Majoritatea copiilor, n-au urmat şcoala din 
cauza lipsei părinţilor plecaţi în război... şi alţii din cauza 
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:sărăciei, neavînd foarte mulţi îmbrăcăl1lintea necesară. Re
.z4ltatul general al &nului - corn;luzi9nau învăţă,,torii aces
t~!i şrnH într-un rapoi:t către revizoratul şcQlar ,_, se pre
.-zintă mult mai satisf&cător ca cel din trecut - ianuarie -
·octombrie 1917 n.n. -, cu toată lipsa unor cărţi şi rechizi
te şcol4re" .84 Comisia de examinare a cercului şcolaf A,r ... 
·c<mi -- cuprindea şcolile primare din Arcani, Bîlta, BîHişoa
ra, Dobriţa, Runcu, Stroieşti, -, supunînd examenului pe 
·absolvenţii clasei a v.,.a, in zilele de 3-6 iulie 1918 şi în
tocmind tabelul cu notele obţinute de elevi, însemna pe 
rnaryinea sa, în dreptul numelui celor neprezentaţi, cauzele 
pentru care au fost declaraţi rcptenţi. Iată cîteva dintre ele: 
.,Ceaureanu M, Vasile" „. „Absent. Fiind sărac şi neavînd 
mincare a părăsit şcoala şi s-a dus la muncă în ţară. Tatăl 
lui rnorr. în război" 1 „Gîrbaci P. Constantin" .„ „Absent. Să
rnc. A plecat la muncă în ţară pentru hrană" ; Gîrbaci V. 
·vasile" „. „Absent. Sărac. A întrerupt cursurile, tatăl mort 
.în ruzboi." I Rasoveanu I. Dumitru " „.„Absent. Sărac fiind 
şi tati:il avînd mulţi copii, l-a retras." 5

• 

Cuvintele sînt puţine pe îngusta margine a acelui ta
h2l, dar acuză! Acu .ă copilăria pierdută a acestor fli de 
ţărani, ai căror părinţi mereu pe cîmpul de luptă sau tru
·dea u glia ale căror roade erau furate de ocupanţi. Izgoniţi 
-·de foame în înţelesul cel mai crud al c:uvîntului, din casele 
lipsite de sprijinul şi căldura părintească, din satul în care 
se născuseră dar care nu-i mai putea hrăni, la numai 12 ani 
ai lor, plecau oriunde, „„. la muncă în ţară pentru hr,mă". 
~ec, lapidar, acei dascăli zugrăveau adevărate biografii. nu 
numai ale celor patru amintiţi mai sus, ci ale multor mii şi 
zeci de mii de copii din tot judeţul, din înlreaga ţară. 

La 7 februarie 1918 preşedintele cercului şcolar All)P.ni, 
într-un raport adresat revizoratului şcolar al judeţului, tră
-gcn următoarea concluzie : „A tît la celelalte şcoale cit şi la 
-cea condusă de mine, dacă lipsesc copii, ne-am consultat cu 
ceilalti şi am ajuns la concluzia că... o fac din cauza lipse
lor de tot felul şi a strîmptorărilor în care s~ găsesc p.1.
rinţii L1 aceste timpuri anormale" / 6 

In cei peste doi ani de ocupaţie străină învăţămîntul 
s-a desfăşurat sub semnul permanentului control, exercitat 
sever şi meticulos de către autorităţile militare locale. Şco
lile puteau să-şi reja activitatea numai daci:ţ primeau apro
nrnrea comandaturii districtului Gorj 11,°7 iar ofiţerii din tru-



pcle de ocupaţie asistau la deschiderea cursurilor.~~ sau se 
erijuu în adevăraţi inspectori şcolari, urmărind activitatea 
şcolilor şi asistînd la desfăşurarea lecţiilor.89 Nici un învă
tător sau profesor nu putea funcţiona fără a primi apro
barea Comaadaturii districtului Gorj II/0 iar orarele şcoli
lor nu puteJ.u fi aplicate mai înainte de a fi trimise spre 

·confirmare aceleiaşi autorităţi.91 Chiar şi pentru înscriPrea 
elevilor care-şi pierduseră actele în timpul refugiului, ori 
„li s-a:..i distrus cu ocazia invaziei" trebuia să se adud1. la 
cunoştintă comandaturii şi să s2 obţină autorizarea.9:! 

Cores:Ju~uător scopurilor imperialiste ale Puterilor Cen
trule sperînd să se înstăpînească pentru mai mult timp în 
Rornl1 1,ia, autorităţi}.~ militare de ocupaţie se străduiau să 
lLnit~zc activitatea şcolară la sarcina sa instructivă, in
c'rcînd să împiedice formarea la elevi a sentimentului mîn
dric i naţionale, interzicînd învăţătorilor să-i înveţe cîntece 
patriotice sau sJ. folosească la lecţii - ca material dictactic 
-, tabiourile istorice care aminteau de necurm.~ia luptă 
peatru mdependenţă şi unire a poporului român. La 5 fe
bruarie 1913, inspectînd şcoala primară din comuna Andre
c·;ti, preşedintele cercului şcolar Bibeşti. învăţătorul Gr. ~. 
Popescu, nota în procesul verbal încheiat: „Exerciţiile cor-
porale se fac, dar cîntări nu. D-l învăţător mi-a declarat 
că onorata Aclm (inistraţie) militară i-a interzis cîntările 
în şcoală şi ar5tarea tablourilor istorice" .'3 In acelaşi scop, 
ocupantii introduseseră în toate şcolile secundare limba 
qc"mană ca obiect de studiu, urmărind îndeaproape pro
gresele elevilor. ln iunie 1918, la şcoala profesională de fe
t•' s-a ţinut „ „. după dorinţa autorităţilor germane din loca
litate un cxam2n de limba germană„„" comandatura tri
miţîncl „ „. cărţi germane spre a se împărţi elevilor ca pre
mii''9~. 

Administraţia militară german'l a dispus ca scutirile de 
taxt~ pentru elevii săraci din şcolile secundare să se acorde 
numai la 100/o din numărul lor total. dreptul de a decide a
supra celor ce urmau să beneficieze de ele fiind rezervat în 
exclusivitate comandatu:rii districtului. Din ordin1Jl acPleiaşi 
administraţii. copiii aparţinînd supuşilor statelor cu care 
Romania se afla în război, erau scutiţi de orice taxă şco
Jară.95 

Alitudinea ocupanţilor faţă de cadrele didactice :;;i faţă 
de elevi era, în unele cazuri, deosebit de brutală. Intre cei 

270 



care au avut de suferit amintim pe profesorul Ştefan N. 
Hobancu, originar din Transilvania. ln ziarul pe care-l !;Co
tea la Tirgu-Jiu, „Unirea neamului", publicase în anii neu
ualit<ltii ţării noastre, 1914-1916, articole îndreptate îm
potriva Puterilor Centrale, demascînd scopurile lor imperia
ltste. Comentînd insuccesole trupelor germane în faţa Ver
dunului, eroic apărat de armata franceză, ironia sa muşcă
Loare se îndrepta şi împotriva filogermanului Alexandru 
~1arghiloman şi a adepţilor s3i.96 Militînd pentru intrarea 
Romaniei în război alături de Antanta, în scopul eliber<lrii 
c;;i unirii cu Ţara a teritoriilor româneşti aflate .mb slăpî
nirea Austro-Ungariei, ocup::nţilor nu le putea scăpa faptul 
că ziarul condus de el „ „. a făcut apocă, pregătind sufletele 
gorjeni.lor pentru marele război ce avea să ne aducă între
girea neamului". 97 Imediat după intrarea lor în Tîrgu-Jiu, 
profesorul Ştefan N. I3obancu a fost arestat şi deportat în 
Austro-Ungaria, de unde a revenit abia spre sfîrşitul r:izbo
iului.93 

Forma cea mai înaltă a rezistenţei maselor populare 
faţu de vremelnicii cotropitori, a fost întruchipată de eroica 
luptă n cle~_aşamentului de partizani condus de sublocote
nentul gorjan Victor Popescu, învăţător din Valea cu Apă. 
Speriaţi de perspectiva unei răscoale a întregii populaţii din 
judeţele Gorj, Dolj şi Mehedinţi, ocupanţii făceau eforturi 
disper<1lc pentru a lichida acest detaşament, instituind te
roarea împotriva tuturor celor care erau dovediţi sau bă
nuiţi că îl ajutau. Intre aceştia, amintim pe învăţătorul din 
Samariueşti, care a fost închis la Turnu Severin, fiind bă
nuit că făcea parte clin „c2ata lui Victor Popescu" şi că ar 
„t:omplota cu prizonierii italieni şi ruşi contra armalei qer
mane".''°' Pentru acelaşi motiv, învăţătorul Nicolae Po;-iescu 
din Covrigi, prin sentinţa pronunţată de tribunalul militar 
german din Turnu Severin, a fost împuşcat la 11 iuli? 1917 
nlilluri de alţi nouă patrioţi.100 Tatăl eroului, învăţătorul Du
mitru Popescu, împreună cu întreaga sa familie, a fost a
restat si anchetat de către tribunalul militar german din 
Tîrqu-Jiu, care - după declaraţia dată de însuşi Victor Po
pescu -- „ „. a început a-i schingiui spre a le spune cită ar
matfi n.vem în pJ.dure şi de unde avem provizii.„".'01 Profe
sorii erau supuşi unei severe supravegheri, ne;:mtînd pleca 
din ora~ sau judeţ fără aprobarea autorităţilor militare lo
cale . .fn anul 1917, după ce am început şcoala, pe la finele 
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'lunii mai - lşi amintea dupu război directoarea şcolii pro
fesionale de fete -, am cerut voe la Komandatura germa
nu să mă duc la Craiova ... ca să aduc cufărul cu arhiva 
şcoalet". 102. Permisul de călătorie mi s-a dat, însă mi s-a dat 
şi un soldat german să ne escorteze, cu ordinul să nu mă 
pi ardă clin vedere" .183 

Aroganţi, ocupanţii impuseseră întregii populaţii sa-1 
snlute 1idicîndu-şi pălăria în faţa soldaţilor şi ofiţerilor, iar 
acei cm e „ ... fie di nu observau, fie că intenţionat nu se 
conformau acestei dispoziţiuni, li se arunca pălăria diH cap, 
·nau cravasaţi, înjuraţi şi batjocuriţi..., asemenea au fost 
bătuţi mai mulţi elevi..."v4

• Elevii şcolii primare din l3um
beşti··Jiu erau siliţi să execute " ... culcări pe zăpadă ca în 

. armat<l, în faţa nemţilor. Copiii, în parte desculţi ş1 cu capul 
gol, se trînteau de frică în zăpadă ... " 1'.5• 

Retragerea trupelor de ocupaţie din România a prile
juit ample manifestări ale locuitorilor Tîrgu-Jiului, c:lre-şi 
exprimau astL·l ura faţă de cotropitori şi bucuria redobîn
·dirii libertăţii, în cadrul lor un loc important revenin1. pro
tesoril01 şi elevilor. La 12 noiembrie 1918, aflîndu-se că la 
Tir~Ju-.Jiu va sosi locotenentul Cagin, comisar francez în
sărcinat cu supravegherea retragerii trupelor germane pe 
valea .Jmlui, cetăţenii oraşului, elevii şi cadrele didactice, 
în frunte cu profesorul Ştefan N. Bobancu, au „plecat de la 

·statuia lui Tudor la gară ca să salute pe comisarul fran
cez ... Jn gară manifest<mţii au rupt toate inscripţiile nemţeşti 
sub ochii sentinelelor germane. Au ars tipăriturile şi regis
trele nemţeşti ce s-au găsit în casieria gării, iar biletele 
nemţeşti de călătorie pe calea ferată au fost luate şi îm
prăştiate pe stradele oraşului, cînd manifestanţii s-au îna
poiat de la gară cîntînd : Deşteaptă-te române, Pe al nos

:tru steag, La arme, Marseilleza ... ". 1'.6 La 15 noiembrie ulti
mele coloane duşmane părăseau Tîrgu-Jiul, după doi ani şi 
treisprezece zile de ocupaţie, populaţia sa - cetăţenii de 
toate virstele, cadre didactice şi elevi -, sărbătorind eve
·nimenlul prin manifestaţii de stradJ. şi serbări. 1 '7 

Dar entuziasmul momentului se împletea cu jalnica sta
rP in cure se af} J întregul judeţ din cauza distrugerilor su
ferite, locuitorii s'J.i fiind aduşi în starea de muritori de foa
me ca urmare a numeroaselor rechiziţii. Mai tragică era însă 
.·situaţia miilor de copii orfani, mu1 ţi dintre ei elevi, ai căror 
:părinţi căzuseră în luptă cu vrăjmaşul. Cîţi dintre ei, tre-
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buind să-şi cîştige prin muncă hrana, vor îngroşa rînaurile 
q.nalfa1'eţilor, lumina cărţii, fiindu-le interzise de 'i5pra rea
litate ti vieţH? Pentru slujitorii şcolii gorjene - prof'C'sori 
~i învătători -, reînc2pea munca de instruire şi educare a 
tinerelor generaţii, pornind, în multe cazuri, de la repararea 
uşii sfă1 îmate sub loviturile patului de puşcă. Profesorul de 
Î""toric al gimnaziului Tudor Vl:1dimirescu, Nicolae Andrees
cu, de bună şi frumoasă amintire pentru toate geneiatiile. 
drora le-a sădit în inimi dragostea de patrie, prin articolul 
„NU vom uita", publicat în ziua cînd oraşul respira, pentru 
prima riată după atîta timp aerul libertăţii, se adresa în 
primul rînd elevilor : „Nu vom uita oraşele devastate, sa
l•'le a1 s~. casele făcute una cu pămîntul... Nu vom uita 
bog:iţiile Firii noastre cărate peste hotare, de la aurul qrîu
lui pîn'l la„. vitele de mu'lcă, bietele tovarăşe de nevoi ale 
romfoului şi pînă la toată bo;:Jăţia lăuntrică a casei : pîn
:zeturi, covoare, vase, luate pe preţ de nimica şi chiar fi'lră 
rireţ, pentru a IJsa jalea şi pustiul în loc„. Copii s3. înveţe 
<le la noi cît de greu s2 apără şi s~ păstrează o ţară, cită 
jscusintă trebuie pentru a respinge năvala a s11te şi mii de 
cluşmani şi cît sîn]e a trebuit să se verse pentru a putea 
scrie în istoria noastră aceste trei cuvinte : înfăptuirea ide
tilului naţional. Acestea să nu le uităm"Y8 

NOTE: 

J Şcoala profesională. de fete şi şcoala ceramică din Tîrgu Jiu, şcoalil ::IH 
g'l5poctărie ~i economie casnică din Tîrgu Cărbuneşti 5l doui 
şcoli elementare de meserii - lemnărie şi fierărie -, una in CQ

Llllna Viideni ~i alta la Novaci. 
.t Arh. St. Buc., Fond Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, inventar nr. :1, 

dosar nr. 181 /1919, voi. 6, f. 286; inventar nr. 1. dosar nr. 355/HJI :1; 
vol. nr. 355 /1919; voi. 12, f. 237-238 ; Arh. St. Tg. Jiu, fond ln
~pectoratul ~colar al judetului Gorj (în continuare, sursa se va 
cita: I.S.J.G.), dosar nr. 5/1917-1918, f. 13-16, 17-20, 46; fond 
~coala profesională de fete (în continuare sursa se va cita: .S.P.F.), 
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dosar nr. 24/1915---1916, f. 15 verso; dosar nr. 32/1918-1919. f .. 11 
verso ; fond Gimnazial industrial de băieţi (in continuare se Vil 
c11a: G.I.13.), dosar nr. 5;1912-1916, f. 57; dosar nr. 711918 -1919, 
I. 16; fond Primăria oraşului Tîrgu Jiu (in continuare sursa se 
\d cita: (P.O.T.J.), dosar nr. 3/1918, f. 15, 21. 2J, 31, 32; Jonci Li
ceul Tudor VJaJi•airescu (în continuare surse se va cita: : .. T.V.)„ 
clo:.ar nr. l 39 /1919, f. l!l. Stabilirea numărului profesorilor din 
!;>coli profesionale, particulare şi gimnaziu, care au funclionat in 
<mul hH5-1916, intîmpi:1ă greută\;, mulţi luncţ.onînd simultan la 
~' -3 şcoli, uneori numai o parte din anul şcolar, iar o bună parte 
din documente au fost distruse de trupele Puterilor Centrale. 

·.J Arh. St. Buc., fond Ministerul Instructiunii şi Cultelor, inventar nr. 4, 
ctosar nr. 152/1918, voi. 31, f. 331. inventar nr. 3, dosar 181 /1919, 
voi. 16, f, 86, 285, 286, inventar nr. 2, dosar 14:ib ;1919, f. 61)7 -
un; Arh. St. Tg. Jiu, fond G.1.B., dosar nr. 5, .912-1919, f. 5'i; 
dosar nr. 6/1918, f. 15, fond L.T.V., dosar nr. 130/1918, f. 58-59. 

·4 Idem, fond G.I.B., dosar nr. 5/1912-1916, f. 55-57 verso; dosar nr. 
6/1918, f. 6; fond S.P.F., dosar nr. 26;1916-1917, f. 9, do~ar nr. 
31/1918-1919, f. 78, dosar nr. 32/191U-1919, f. 41 verso: f.:Jnd 
L.T.V., dosar nr. 130/1918, f. 58-59, do,ar nr. 139, 1919, f. 181 
do~ar nr. 156/1920-1921, f. 186 verso etc. 

· 3 ~co<1lc. ceramică, in lipsa unui local propriu, funcţiona intr .o aripă a 
y1mna~iului Tudor Vladimirescu. 

·ti Arll. St. Tg. Jiu, fond G.I.B., dosar nr. 5/1912-1916, f. 56 verso. 
1 Idem, iond 5.P.F., dosar nr. 26/1916-1917, f. 9. 
:1 Idem, fond Ş:::oala primară de băieţi nr. 1 (in continuare sursa .>e va 

nta: S.P.B.), dosar nr. 26/1916-1918; f. 11. 
~ Idem, f. 1 ; fond L.T.V., dosar nr. 119/1916, f. 56. 

·'~ Plilcct comemorativă de la podul Jiului. 
" Arh. St. Tg. Jiu, Ionel L.T.V., dosar nr. 130/1918, f. 58 verso. 

· 1• ~oînt cunoscute numele a 10 cercetaşi care au part:cipat la această 
luptă. Rîmniceanu Sebastian, Pîrvulescu Constantin, Ghibu D. 
Dumitru, Iliescu Petre, Cosmulescu Dumitru, Ivăcescu Mihail, 
Ehescu Dumitru, Bebe Gabriel, Gherghe Lascu. (Calendarul Gor
jtdui) Tg. Jiu, 1929, p. 228; Florian Tucă. In memoriam, Itiner.ir 
C"roic, Editura militară, 1977, p. 26-27. 

· 1~ Arh. St. Tg.-Jiu, foad S.P.B., dosar nr. 26/1917-1918, f. 21 verso. 
-H lde1n, fond P.0.T.J., dosar nr. 24/1919, f. 256 . 
. „ Arh. St. Buc., fond Ministeru! Instrucţiunii şi Cultelor, inventar nr. 2, 

uo~ar nr. 95a/1918, f. 7; dosar nr. 95b /1918, f. 27, dosar nr. 95cl 
1~18, f. 98; inventar nr. 3, dosar nr. 152/1918, voi. 31, f. 2:13; 
Arh. St. Tg. Jiu, fond S.P.F„ dosar nr. 26;1916-1917, f. 9 verso, 
c1o;ar nr. 23/1917, f. 124, dosar nr. 31/1918-1919, f. 78, dosar 
ni. 131/1918-1919, f. 144 verso; fond L.T.V„ dodsar nr. 122/W17-
l:Jl8, f. 79, 131, 211 verso, 234; fond P.O.T.J„ dosar nr. l/1917, 
f. 63-63 versa; fond I.S.J.G., do>ar nr. 5/1917-1918, f. 13-16, 
H-14 verso, 35; fond G.I.B., dosar nr. 5/1912-1916, f. 56 -56 
verso, dodsar nr. 9/1918-1919, f. 4 verso - 5. 

''b I0n D. Isac, Zile de zbucium şi glorie, Pe valea Jiului, 1916 Tipogra-
fia „Rucovia", Buc. (f.A), p. 127-128. ' 

·11 Arh. SL. Tg .. Jiu, fond L.T.V., dosar nr. 141/1919, f. 
IH Icter.i, fond I.5.J.G., dosar nr. 5/1918, f. 10. 
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·~ ldem, fond Prefcciura jud~tului Gorj, dosar n·. 1 /1919, f. 524; N. Pă
trciscoiu, Luptele de la Jiu, Buc., 1917, p 129. 

L'' Arl1. St. Buc., FDnd Ministerul Instructiunii şi Cultelor, inventar nr. 2. 
dosar nr. (i7 ;1918, voi. I, f. 239; Arh. St. Tg. Jiu, fond l.S.J.G., 
P.O.T.J„ dosar nr. 711917, f. 8, dosar nr. 3/1918, f. 69. 

21 Icicm, fond I.S.J.G„ dosar nr. 11/1920. I. 10. 
~i idem. f. 118. 
i:i Id c~m. f. 1 ?O. 
•~ .Arh. St. Tg. Jiu, fond S.P.B„ dosar nr. 217/1919-1920, f. 7 \·erso. 
„.; ldem, f. 44. 
" 0 Arh. St. Tg. Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 5.11917-1918, f. 17, 20 
"' Arh. St. Bu~ .. fond Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, inventar nr. l, 

dosar nr. 355/1919, voi. 12, f. 23fi-238. 
"

6 Arii. Sl. Tg. Jiu. fond S.P.F., dosar nr. 32/1918-1919, f. 21-21 ver„0 . 
.!'J IrlPm, f. 21 verso 
"'' Arh. St. Tg.-Jiu, fond GIB, dosar nr. 6 '1918, f. 2-2 yerso. 
JJ ldem dosar nr. 9/1918-1919, f. 17 \erso. 
si Idem nosar nr. 7/1918-1919, f. 16. 
"' Arh. St. Tg.-Jiu, fond LTV, dosar nr. 12/1917-1918, f. 234. 
,}J Idem, fond ISJG, dosar nr. 5/1917-1918, f. 45; fond POTJ, dod~ar nr. 

'i/1917. f, 6. 
:15 Nu toate şcolile care au putut funcţiona sub ocupaţia străină s-au 

relieschis în ianuarie 1917. Cele din comunele Alimpeşti (cătunul 
Co1şaru) şi Budieni, la 15 august 1917, cea din comuna An:lreeşli, 
în decembrie 1917, iar cea din comuna Răşina, abia în fchrua1 ie 
1 !'lfJ (Arh. St. Tg.-Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 5/1917-J gJB f. 
~·o-26. 

Jti 1deni. f. 46. 

JI ll:em f. 14-15; fond S.P.B., dosar nr. 207/1917-1919, f. 33 fond 
r..r.v. dDsar nr. 711917 f. 122 verso . 

.jll Idem, fond I.S.J.G., dosar nr. 511917-1918 f. 14-15. 
Jl-1 Cinel am sDsit în Tg.-Jiu - scria directoarea acestei şcoli într-un ra

port - ne-am prezentat la Komanrbtură spre a depune per:niseh'! 
ele căli\ torie... şi ne-am arătat dorinţa de a redeschide şcoala" 
(Arh. St. Tg.-Jiu, fond S.P.F., dosar nr. 26/1916-1917, f. 10). 

4U Idem, f. 16. 
41 Personalul şcolii elementare de meserii din Vădeni, revenit în loca

litate în vara anului 1918, fiind demobilizat în urma păcii \nche
iilte de România cu Puterile Centrale, redeschidea şcoala c:bia 
la 7 octombrie 1918, cu o lună înainte de retragerea trupelor 
germane şi austro-ungare. Se înscriseseră 74 de elevi, înfiintîn
du-se şi o cantină care urma „să se susţină de elevi cu alimente i 
fawle,cartofi, ceapă, praz, sare, lă'nă, lemne, prune U5cat~. un
turii, varză" fiecare dind şi „cite un leu pentru bucătăreasă" 
(Arh. St. Tg.-Jiu, fond G.I.B„ dosar nr. 6 /1918, f. 26). Localul şco
lii de gospodărie şi economie casnică din Tîrgu-Cărbuneşti fiind 
ocupat de comandatura ele etapă locală, la 5 mai 1917, primarul 
Tîryu-Jiului intervenea - ca şi în alte rînduri -, pe lingă co
rnandatura etapei 264 germane, pentru a obţine aprobarea ca şcoa
ID să fie redeschisă în acest oraş unde - argumenta el - pă
riniîi „ar putea să_şi dea mai cu înlesnire fetele la ;cod Pi şi cu 
concursul acestei şcoli s-ar putea înfiinţa ospătării populare şi 
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cantine şcolare pentru populatia săracă a oraşului". (idem. fond 
P.O.T.J., dosar nr. 7I1917, f. 8). Intervenţiile sale au rămas fără 
rn.lllllat, această şcoa1ă - ca şi celelalte şcoli profesionale -, 
reluîndu-şi cursurile întrerupte în toamna anului 1916, abia în ia
nuctrie 1919. (Idem, fond G.I.B., dosar nr. 9/1918-1919, f. 9. 
Românismul". an IV. nr. 108, Tg.-Jiu, marti 1 ianuarie 1919 p. 1). 

'·tz Arh. St. Tg.-Jiu, fo.td P.O.T.J., dosar nr. 7 /1917 f. 48, 16, fond L.T.V. 
du!'ar nr. 122/1917-1918, f. 76 verso, 15 verso. 

· 4J „Mobi;ierul Gimnaziului - scria primarul oraşului într-un raport din 
a!..igust 191'7 -, care înainte de începerea războiului a fost depo
zitat în barăci de scinduri, a fost pus pe foc, aşa că e lipsă com
pietă de bănci ... " (idem, fond P.O.T.J., dosar nr. 7 /1917, f. 6'~). 

4'I Arh. St. Tg.-Jiu, fond L.T.V. dosar nr. 12211917-1918, f. 231 verso. 
~~ lclem, fond P.O.T.J., dosar nr. 71191 'i, L 6J. 
4ti Idem, fond L.T.V., dosar nr. 122/1917-1918, f. 234. 
„, Idem, fond S.P.B., dosar nr. 207/1917-1919, I. 7, 22, 36-36 verso. 

70; fond L.T.V., dosar nr. 122/1917-1918, f. 234, dosar nr. 130/ 
1!!18 I. 10. 

4ll Idem, fond I.S.J.G„ dosar nr nr. 5/1917-1918, f. 17-20, 46-46 verso. 
'i>I Idem, dosar nr. 3/1917-1918 f, 16-44. 

-,,.. Şcolile din judeţ erau impărtite în 34 de cercuri, fiecare condus de 
cite un preşedinte, învă~ător cu mai multă experientă, care pre
lua o parte din atribuţiile revizorului şcolar (idem, dosar nr. 5/ 
H!l7-1917, I. 1). 

31 Idem I. 18-18 verso. 
s:i Ir!em f. 15 verso. 
"'Arh. ::.t. Tg.-Jiu, fond S.P.F., dosar nr. 26/1916-1917, f. 16, 28 verso. 
J-J Idem, dosar nr. 28/1917, f. 124-124 verso. 
;;; vel.Î p . 
.Jti In noiembrie 1916, soldaUi inamici instalîndu-se în clădirea revi70-

ratului şcolar, arhiva sa a fost „distrusă complet". (Arh. St. Tg.
Jiu, fond P.O.T.J., nr. 3/1918, f. 69)). Dintre şco1ile primare. con
form unei evidente întocmite la sfîrşitul războiului, numai 30 a
veau arhivele în stare bună sau mediocră, celelalte fiind dis· 
tru~e în întregime (Idem, fond I.S.J.G., dosar nr. 5 /1917-1 CJ13, f. 
20 şi urm.) Acelaşi lucru s-a întîmplat şi cu documentele şcolilor 
profesionale sau ale gimnaziului (Idem, fond G.I.B., dosar nr. 6/ 
Hll8, f. 12 verso, dosar nr. 9 11918-1919 f. 73 fond S.P.F., dosar 
nr. 3211913-1919, f. 32 vezi p. 

·'>• Idem, fond I.S.J.G., dosar nr. 5/1917-19i8, f. 35; fond L.T.V., dosar 
nr. 12211917-1918, f. 9 i fond G.I.B., G.I.B„ dosar nr. 6/1918 f. 3 etc. 

"'Idem, fond S.P.F., dosar nr. 2611916-1917, f. 16, dosar nr. 32/1~;18-
1\119, f. 40. 

0" Idem, iond L.T.V., dosar nr. 1211917-1918, l. 9. 
·o..· Ic1em, fond I.S.J.G., dosar nr. 5/1917-1918, f. 14, 16-46-46 verso. 
tl „DupO. refugiu - justifica directoarea acestei şcoli numărul mtc al 

elevilor -, mare parte din eleve nu erau întoarse altele nu s-au 
înscris neştiind dacă un an început aşa tirziu va fi valabil sau 
nu". (Idem, fond SPF, dosar nr. 32/i918-1919, f. 20 verso). 

·b"I. Idem, f. 20-20 verso. 
w Vezi p. 
t~ Arh. St. Tg.-Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 5 /1917-1918. 

··1:5 Intr-o adresă către şcoala primară de băieti nr. 1 din 12 seplenbrie 
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1:H7, primarul Tirgu-Jiului preciza : „mai multi părinti au 't I 
m I • d . - vem a me rec a~m U-J?I ca, copii lor au fost eliminati din clasa 2-a 
pentru motivu] ca nu au Ioc in băncile existente" (idem fond 

tJO S.P.B„ dosar nr. 207 /1917-1918, f. 25). ' 
·. Idem, fond S.P.F„ dosar nr. 26/1917-1918, f. 25 verso. 
~ Idem, dosar nr. 32/1918-1919, f. SO. 

· Aril. St. Tg.-Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 3/1917-1918 f 43 
oJ lc1 Pin, f. 32. ' · ' · 
1
'
1 Idem, I. 32 verso. 

'
''. Arh. St. Tg.-Jiu, fond S.P.B„ dosar br. 217/1919-1920, f 1 " I 1 I . verso. 

L em ond I.S.J.G., dosar nr. 5/1918 f. 117 verso 
IJ J j f ' • 'em, ond P.O.T.J„ dosar nr. 21/1918, f. 19. 
,., Id<~m. fond S.P.B., dosar nr. 207/1917-1919, f. 81. 
;, Idem, fond L.T.V., dosar nr. 130/1918-1919, f. 19, 21. 

0 lc1em, fond P.O.T.J„ dosar nr. 18/1917 - f. 8. 
11 Ic1em, dosar nr. 7 /1918, f. 33. 
'"Idem, dosar nr. 3/1918, f. 28. 
'~ Arh. St. Tg.-Jiu, fond L.T.V„ dosar nr. 122/1917-1918, f. 68. 

·H• Idem, f. 234. 
L! „lsuletmuI Gorjului", Anul II. nr. 7, Tg.-Jiu, 6 iulie 1918 p. I. 
HL Arh. St. Tg.-Jiu, fond J.S.J.G., dosar nr. 5/1917-1918, f. 28. 
tiJ ldem, dosar nr. 5 /1918, f. 117. 
M Idem, dosar nr. 3/1917-1918, f. 54. 
~„ Idem, dosar nr. 5/1917-1918, f. 205, 206. 
w ltlem, dosar nr. 3 /1917-1918, f. 37. 
·ti: Arh. St. Tg.-Jiu, fond S.P.F., dosar nr. 26 /1916-1917, f. 14, fond L.T.V. 

c!osar nr. 12211917-1918, f. 179 verso: fond P.O.T.J., dosar nr. 7/ 
1!Jl7, f. 6. 

11 ' Pe prima filă a registrului de prezentă a profesorilor g:mnaziului Tu
rlor Vladimirescu, găsim următoarea însemnare: 1 august 1917. 
s-au redeschis cursurile, in prezenta autorităţilor militare locale" 
... Cu această ocazie au rostit cuvîntări directorul gimnaziului şi 
primarul oraşului „ .„ la care s-a răspuns de către D-l aghiotant al 
D-lui colonel Kupper, comandantul Districtului" (idem, fond L.T.V„ 
dosar nr. 12511917, f. 1) . 

. ,,, La 4 âUgust 1917, însuşi colonelu! Kupper inspecta gimnaziul .,pen
tru a vedea modul cum funcţionează" (Idem, dosar nr. 12211!Jt7-
Ell8, f. 6. 

:.„ Idem, fond P.O.T.J., dosar nr. 7/1917, f. 63, 122 verso, fond L.T.V. 
chJsar nr. 12211917-1918, f. 70. 

~1 Ic!em, fond S.P.F., dosar nr. 2611916-1917, I. 14; fond L.T.V„ dosar 
nr. 122/1917-1918, f. 5. 

lrl Idem. f. 9. 
~J Am. St. Tg.-Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 311917-1918, f. 15. 
'" Idem, fond S.P.F., dosar nr. 3211918-1919, f. 2 verso . 
. „, Idem, fond S.P.F., dosar nr. 207/1917-1919, f. 11. 
•!li; „c~rc,•lînd am aflat printr-o inscriptie a unui marghilomanist. că 

J~•!lhman Halweg - Cancelarul Germaniei ; n.b. - e în tratări cu 
cd.petenia partidului marghilomanist, să le trimită în ajutor la Ver
(un, partidul său, fiinrJ singurul mijloc pr:n care ··<! µoale !uii 
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Vei dunul. In cazul acesta ne-ar face nemţii şi nou;t Românilor 
un bine - singurul ce ni-l poate face; ne-ar scăpa de multi 
vînduţi de multi săraci cu duhul" (Nemţii şi marghilomaniştii" în 
„Unirea neamului", Anul III, nr. 128, Tg.-Jiu, 27 martie 1916, 
p. 2. 

:11, Calendarul Gorjului, Tirgu-Jiu, 1925, p. 23. 
·~ Idem, p. 73-74; arh. St. Tg.-Jiu, fond P.O.T.J., dosar nr. 24/1919 voi. 

I., f. 26. 
~·\• tuchian Deaconu, Locul luptelor de partizani din judeţele Gorj şi 

MehedlnU în cadrul mişcării de rezistenţă a populaţiei din terito
riul vremelnic ocupat in anii 1916-19111, în „Historia", II, Editura 
Academiei R.S.R., Buc. 1971. p. 198. 

'· · Idem, p. 207. 
iu; Jac N. Constantinescu, Atrocltăll germane, Tirgu-Jiu, 1919, p. 61. 
l'!Z Vezi p. 
'"' Arh. St. Tg.-Jiu, fond S.P.F., dosar nr. 32/1918-1919, f. 40. 
1"" lcem, fond P.O.T.J., dodsar nr. 24/1919, voi. I., f. 257. 
·•~ Romanismul, Anul IV. nr. 9, Tg.-Jiu, 9 ianuarie 1919, p. 2. 
JU6 Românismul, Anul IV. nr. 2, Tg.-Jiu, 18 noiembrie 1918, p. 1. 

· 1 •1 Romil.nismul, Anul IV, nr. 3 Tg.-Jiu, 22 noembrie 1918, p. 1. 
-llb Românismul, Anul IV. nr. 1 Tg.-Jiu, 15 noembrie 1918, p. I. 
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