
ALEXANDRU ŞTEFULESCU 

PREMIAT DE ACADEMIA ROMANA 

de dr. Gli. GARQU 

Alexandru Ştefuleseu, vechi institutor în oraşul Tirgu-Jiu 
şi revizor şcolar al judeţului Gorj, a fost în vremea sa, uni
C'Ul membru din coripul didactic primar, care prin documenta
tele sa1e studii, a reuşit să ajungă să fie înscris pe lista lu
crărilor premiate de ceil mai înaolt for ştiinţific al ţării noastre, 
Academia Română. 

Comisia desemnată cu ana-liza lucrărilor pentru premiile 
c·e s-au acordat de Academie în anul 1905, a stabilit încă din 
şedinţa din 26 nov. 1904 lista publi1caţiilor prezentate 10 con
curs pentru unul din cele patru premii atribuite : Năstturel, 
Herescu, Eliade Rădulescu şi Adamachi. ln această listă pentru 
premiul Adamachi, au fost înscrise 45 de lucrări, dintre care 
două sînt opere,le lui Alexandru Şteful,escu. Este vorba de 
„Mînă~tkea Tisman:i" (Ed. a II-a, Buc., 1903) şi „Goirjul istoirk 
şi piitoinesc" (Tîirgu-Jiu, 190-1). Aces,te două luarări au fost date 
pentru recenzie, ce-lui mai strălucit istoric, Gr. To::ilescu. De 
remarcat este faptul că pentru premiul Adamachi au fost reţi-
nute un însemnat număr d2 lucrări faţă de cei 5000 lei divi
zibili, destinaţi pentr'll premierea numai a zece lucrări. 

1n şedinţa din 5 aprili·2 1905, Grigore Tocilescu a prezen
tat raportul său asup!"a opere:or institutorului A'.exandru Şte
fulescu. Referindu-se mai întîi asupra lucrări-lor „Mînăstirea 
Tismana", arată că aceasta este „prima monografie consacrată 
uneia din cele mai vechi mînăstiri ale ţării, conţine un preţios 
material epigrafie şi arhivalic, reunit şi reprodus cu grije. 

Ea ne procură o ideie cle.ră şi pe deplin sigură despre ce 
a fost odinioară Tismana, despre fundatorii ei, despre privile
giile şi odoarele sale sacre". ' 
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Oe asemenea Tocilescu, atrage atenţia asu.pra studiului in
troductiv privind biserica română pînă 1a finele secolului XIV 
şi a relaţiilor acesteia cu muntele Atos. In particular se arată 
competenţa cu care este expusă activitatea în Ţara Româ
nească de Nicodim, întemeietoru1 mănăstirii Tismana. 

Se subliniază valoarea diferitelor fotografii ale mănăstirii, 
portrete morale, obiecte, inscripţiuni, facsimile şi schituri ce 
au aparţinut acesteia. 

Despre a doua carr'lte, „GOirjuJ istork şi pitoresc, Gr.i.gore 
Tocilescu. subliniază că „ne înfăţişează pentru prima oară 1o
oalităţ11e şi monumente1e oelie mai însemnaite di:n aoes1: judeţ'.'. 2 

In continuare se menţionează cel.e mai importante loca:ităţi 
care „trec prin dinainte.a noastră cu toate amintirile istorice, 
epigrafi:ce, legendare rr,tonumentele din timpii cei mai vechi,' 
cu frumuseţile lor pit-Ore~ti' 1 • 3 

De asemen~a se insistă asupra stampefor frumoase foto
tipice, reprcducînd vederi de biserici, schituri şi mănăstiri, 
case şi cule, pkturi parietale, porţi de biserici, cruci şi dife
ri te fotografii care „ajută mult la cunoaşterea celui mai in
teresam poate judeţ" al Ţării Româneşti din pllillctul de vede
re iLStQll"ic şi cm-he.o'1ogic. • 

Pe baza izvoareliar documentare şi ·epigrafice, a tradiţiilor 
şi legendelor culese la faţa locului de autor, care alcătuiesc te
melia serioasă a cărţilor, produc raportorului o „deosebită plă
cere şi a simţi o particulară datorie" să recomande că·rţile să 
fie premiate cu o parte din premiul .Adamachi, la care ambele 
au fost prezentate. ·5 

După expunerea tuturor recenziilor, istoricul I. Bianu, a 
făcut un raport general asupra lucr[:rilor prezentate la con
cursul premiilor anului 1904, sulJ]iniind numărul scrierilor şi 
al volumelor. Pentru premiul Adamachi s-au prezentat 39 con
curenti cu 48 scrieri în 50 de vo;ume. În urma discutiilor s-a 
propus să se prezinte plenului pentru premiul Adama.chi, zece 
concurenţi, din care A. Ştefulescu şi S. Păcăţianu să fie pre
mfaţi cu cîte 800 lei, M. Sadoveanu şi N. Apostolescu cu cîte 
500 l•ei, iar restul de· şase :cu cîte 400 lei. 

Făcînd. o scurtă sinteză a fiecărei lucrări, printre altele, 
I. Bianu arată că „scrierile d-lui A. Ştefu:escu, Mânăstirea 

Tismana ~şi Gorjul istoric şi pitoresc, au fost studiate de d-l 
Gr. G. Todlescu, car·e găseşte amîndouă aceste lucrări însem
nate prin bogăţia: izvoarelor istorice adunate şi prin îngrijirea 
cu care sunt studiate". 6 Concluzia, de a se acorda premiul A-
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damachi cu 800 lei, concurentului Alexandru Ştefulescu, a fost 
aprobată în unanimitate cu şapte voturi. 

Pentru anul următor, în şedinţa ordinară a Academiei 
din 3 nov., vicepreşedintele I.C. Neg,ruzzi prezintă lista căr
ţilor înscrise pînă la 31 oct., la concul'sul premiilor anuale : 
Năsturel, Eliade ,Adiamachi şi aJ, Asociaţiunii Craiovene. 

La premiul Adamachi de 5000 lei (divizibil}, este înscrisă 
printre cele 26 de luC'J'ă,ri şi cartea lui Alexandru Ştefu1escu, 
„Istoria Tîrgu-Jiului", Târgul-Jiu, 1906. Luarăriile înscrirse la 
premiile Eliiade şi Adama1chi au fosit trimise secţ.iunHo;r litera
tură şi istorică penitru a fi analizate. 7 

In şedinţa din 24 noiembrie 1906 a secţiei istorice, lucră
rile au fost distribuite membrilor acesteia pentru recenzare. 
Cartea lui Alexandru Ştefulescu revenind spre cercetare exi
gentului istoric I. Bogdan. In sesiunea generală a Academiei 
din 20 martie 1907, prezidată de I. Kalinderu, membrii aces
teia au fost informaţi despre căirţile admise. S-a menţionat 
că la premiul Adamachi ce se va decerna prin secţia istorică 
se vor judeca scrierile istorice, economice, juridice şi filozofi
ce, cele mai meritorii publicate de la 1 nov. 1905 la 31 dec. 
1906. 

În şedinţa secţiunii istorice din 29 aprilie 1907, prezidtată 
de vicepreşedintele D. Sturza, s-a prezentat printre alte ra
poarte şi cel întocmit de Ion Bogdan asupra lucrării lui Alex. 
Ştefulescu, intituliată „Istoria Târgu-Jiului". 

La început, I. Bogdan evidenţiază că ALexandiru Ştefules
cu este un foarte sîrguitor cercetător al oraşului său natal, 
Târgu-Jiului şi al judeţului GOJrj. 8 In continuarre aminit-2ş,te de 
lucrările premiate anterior de Academie şi despre valoarea 
documentelor vechi depuse J,a „Muzeul Gorjului", care au ser
vit la saierea istoriei Tg.-Jiului. 

I. Bogdan subliniază greutatea scrierii unei asemenea o
pere. „A scrie istoria unui oraş care nu pos-2'dă arhive şi n-a 
posedat niciodată, care n-a avut o organizaţie municipială dez
voltată, care pînă în jumătate:a sec. XVI ni.ci nu era oraş, ci 
un. simplu sat Ca început liber, apoi al boierilor Buzeşti), e 
lucru foarte greu, din simp:ul motiv că viaţa istorică a unui 
astfeli de oraş a trebuit să fie foarte neînsemnată". 9 

Pe acest temei, I. Bogdan consideră că lucrarea „Istoria 
Tg.-Jiului" nu este atît o istorie a oraşului, cit o culegere de 
notiţe, foarte sărace asupra locului şi asupra dif.eritelor per
soane pomenite în documente. Se mai artă că multe documen-
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te nu se referă la Tg.-J1u, d la alte sate din aprop!ere, oar~ 
puteau să lipsească din lucrare· fără niciun inconvenient. 

De asemenea, se menţionează interpretiarea greşită sau 
incompletă a unor acte. De exemplu, cartea de judecată şi 
pârgarii din Tg.-Jiu, cartea de judecată din 3 martie 1626, al 
cărei original se află la Acadamia Română, e dată nu numai 
în numele judeţului şi pârgiarilor, ci şi în numele pârcălabi
lor din Tg.-Jiu. „D-l Ştefu:escu n-a recunoscut toată importan
ţa acestui act şi n-a insistat asupra lui, deşi acest caz e foarte 
interesant şi unic pînă acum de funcţionarea paralelă a două 
autorităţi: a pârcălabului şi a judeţului". 10 I. Bogdan, bazat 
pe unele documente şi scrieri ale lui N. Iorga, arată evoluţia 
Tg.-Jiului de la sat La târg. 

în porunca lui Mircea de la 1406, nu e vor:ba de Târgu
Jiu ci de judeţul (ţinutul) Jiului, adică şeful unităţii ad-tive 
mai mari, numită aşa după apa Jiului şi despărţită mai tîrziu 
în două : Jiul de sus şi Jiul de jos (Gorjiu şi Doljiu). 

I. Bogdan susţine că „De la Mircea Ciobanul pînă la Re
gulamentul Organic se poate zice că Târgu-Jiului n-are istorie, 
căd tot ce înşiră d-l Ştefulescu în cap. Ul al1 cărţii sale, sub 
titlul „Istoria Târgu-Jiului", nu e propriu zis istorie". 11 De 
altfel, în organizaţia municirpa~ă a acestui oraş sau în viaţa lui 
economică nu s-a petrecut în acest timp nici o schimbare e
senţială, modernizarea sa începe abia după 1906. 

„Sînt multe lucruri - arată referentul - în cartea d-lui 
Ştefulescu, care nu-şi aveau locul într'însa, deoarece nu pri
vesc viaţa locală, a cărei istorie voeşte să ne-o dea". 12 De 
exemplu, în cap. VI, sub titlul „Justiţia", se descriu atribuţi
ile judeţului şi pârgarilor, luată lupă monografia Câmpu-Lun
gului de Aricescu, şi a Bucureştiilor de Gion. In cap. XI (şcoa
lele) se descrie sistemul. de învăţătură în şcoalele din secolul 
XIV-XVII, după teoriile greşite ale lui Ilie Bărbulescu. În 
caip. XIV, se arată traiul orăşenilor din Tg.-'Jiu după izvoare 
generale şi nu locale. Cqpitolul XVI - biografia lui Tudor 
Vladimirescu se dă după C. Aricescu şi Gh. Magheru şi multe 
alte afirmaţii nedovedHe. Raportorul mai constată că planul 
lucrării nu e mertodiic, stirrul cîteodată nu este potrivit cu o 
scriere serioasă. In încheiere, I. Bogdan susţine că „acestea 
sîrut ineg1aHtăţi inerente unei ape.re de autodidact. D-l Ştefu
lescu are în schimb meritul de a fi studiat cu toată dragostea 
şi pietatea patriotică istoria oraşului său de naştere şi a fi 
contribuit astfel cu o mică parte, la cunoaşterea ţării noastre 
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şi a trecutului ei". 13 Eeste de părere a i se acorda o paMe 
din premiul Adamachi. 

In baza raportului prezentat de I. Bogdan despre „Istoria 
Târgu-Jiului" (1906, de Alexandru Ştefiu1lescu), secţium.era i,sto,ri
că a Academiei a decis a se premia această lucrare, din pre
miul Adamachi, întrunind majoritatea voturilor. 14 Totu=?i con
curentul, nu a beneficiat băneşte, deoarece s-a hotărit ca cei 
premiaţi altădată de Academie să fie excluşi de la premiere. 15 

Premierea şi aprecierea de Academia Română a trei opere 
istorice scrise de Alexandru Ştefulescu este o mare cinste 
pentru gorjeni şi pentru toţi istoricii din ţară, care găsesc în 
cărţile istorice, geografice, în arictolele din ziare şi în piese:e 
muzeistice lăsate de acesta, izvor de noi cercetări a originii 
noastre româneşti. 16 

NOTE 

1 Analele Academiei Române seria II Torn. 27, an 1904-1905. 
Partea activă şi dezbateri. Bucureşti, 1905 pag. 522. 

2 Idem, pag. 522. 
3_4 Idem, pag. 523. 
s Idem pag. 523. 
6 Idem pag. 319. 
7 Analele Academiei Române seria II torn. 29, 1906/1907 Partea ad-tivă ~i 

dezbaterile, Bucureşti 1907, pag. 44, 49, 51, 138, 355. 
B Idem pag. 431. De reţinut că Ştefulescu a mai scris înainte „Incercări a-

supra Tg.-Jiului", in 1903. 
9_10 Idem pag. 431 şi 432. 
" Idem pag. 433. 
•2 Idem pag. 434. 
;J Idem pag. 434. 
14 Idem pag. 359. 
i5 Idem pag. 362. 

16 De menţionat că Al. Ştefulescu pe baza observaţiilor făcute de refe-
renţi si a altor documente, a mai tipărit o nouă ediţie în 1909 privind 
„Mănă~tirea Tismana". 
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