
ARTIŞTI STATORNICIŢI LA TIRGU-JlU 

Dr. ION MOCIOI 

1. MIŞU POPP (1827-1892) 

Dintre fruntaşii picturii secolului trecut, Mişu Popp şi-a 
leg,at viaţa şi opera ele islorin artelor plastice in Gorj. Născut 
la 19 martie 1827 în Braşov, era al optulea din cei nouă fii -
Nicolae, l\iaria. Catincd, Elena Constantin, Paraschiva, Eu
frosina, ~fihail, Ioan - al lui Ioan Popp Moldovan de Galaţi. 

Tatăl artistului, poreclit Ioniţă Zugravu sau Ion Popovici 
Zugrnv, de obîrşie din Calaţii Făgăraşului, s-a născut la 1774, 
a tr<lit la Braşov din 1818, unde era pictor, poleitor şi sculp
tor şi a decedat la 95 ani. în 21 mai 1869, în acelaşi oraş. De 
la Vită! său Mişu Popp a moştenit talentul şi dragostea: pen
tru pictură. 

Mama pictorului, Elena Ivan, născută tot în Galaţii Făqii
raşului, la 1783, fiind mai tînănă cu nouă ani decît soţul, s-a 
stins din viaţă înaintea lui. Ia 25 'decembrie 1867, în casa cu 
nr. 1443 din „Uliţa Mare" 1 Braşovului. 

tvlişu Popp, după o copilă1ie petrecută sub influenţa ar
tistică din familie, a fost înscris în 1842, pentru trei ani. ca 
elev la Şcoala Militară de Grăniceri din Tîrgu-Sccuiesc. Ca· 
riera ostăşeasdî nu i-a surîs şi 5--a întors pentru totdeauna Ia 
universul artei. Dovedind de mic copil un talent deosebit pen
tru pictură. părinţii sili 1-eu trimis în cele din urmă Ia studii 
de specialitate în Austria. In 184.5, Ia 18 ani. a ajuns cursant 
al Academiei 'de Arte Frumoase din Viena, în clasa profeso
rului de pictură Gselhofer. După doi ani de învăţătură a în
trerupt studiile, chemat acasri de părinţii îngrijoraţi de imi
nenţa evenimentelor de la 1848. 

lntors în ţară, l-a înlîlnit pe renumitul pictor Constantin 
Lecr.fl. (Hll0--1887) şi a lucrat împreună cu acesta tîmpla bi
sericii din Scheii Hraşovului. 

Revoluţia de la 1848 l-a. readus pe Mişu Popp sub haina 
ostăşiei pentru puţin timp, pînă în primăvara anului 1849, 
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cînd, la ocuparea Braşovului de către insurgenţi, a luat dru
mul peste munţi şi a ajuns la Cîmpina, apoi la Ploieşti şi, în 
scurt timp, la llucureşti. 

In Capitala, Mişu Popµ l-a regăsit pe Lecca şi i-a cunos
cut pe elevii acestuia. între care Th. Aman şi Gh. Tătărescu. 
Aici şi-a început cariera artistică, în 1850, pictînd, împreună 
cu C. Lecca, stema ţării pe noile steaguri ale oştirii române, 
cît şi portrete ale bucureştenilor, în atelierul pictorului prie
ten. A continuat din 1852 să luc1eze cu Lecca - lor ailăturîn
du-se şi pictorul Barbu S\~inescu din Cîmpulung-Muscel -, 
unele picturi murale în vestitele monumente de artă Curtea 
Veche, Capela din Belu şi al\ele, care l-au reţinut în Bucu
reşti aproximativ trei ani şi i-au creat o frumoasă reputaţie 
de artist. ~ 

Cu un asemenea renume, Mişu Popp a fost chemat în a
nul 1855 la 1 îrgu-Jiu să pineze Biserica domnească. A rămas 
în oraşul Gorjului cinci :mi împliniţi, timp în care a pictat şi 
Biserica din Gîrbovu. Numai chemarea părinţilor îmbătrîniţi 
l-a putut readuce la Braşov, unde avea să trăiască apreciat 
de contemporanii săi şi s5 se stingă din viaţă, la 6 martie 1892. 

Epoca de deplină reali7arP artistică a început la Tirgu
Jiu, în acest scurt răstimp dintre 1855 şi 1860. In oraşul de 
sub pleoapa Parîngului, impresionat de deschiderea spre nou 
a celor cultivaţi, de frumuseţea împrejurimilor submontane, 
de legăturile permanente cu comercianţii braşoveni, Mişu 
Popp şi-a format prieteni apropiaţi, pe care i-a pictat în ta
blouri celebre. 

Un comerciant gorjean, Ma.tei Zănescu, de loc din Bibeşti 
stabilit în Braşovul lui Mişu Popp, s-a împrietenit cu pictorul. 
Artistul l-a. poTtretizat la virsta de 70 ani. I-a portretizat de 
asemenea soţia, Păuna Zilnescu şi fii Andrei, Gheorghe, Iorgu, 
Eliza şi Ele:rn. Andrei Ziînescu, devenit comerciant ca şi ta
tăl său, la Braşov, s-a cilsătorit cu Maria, nepoata pictorului, 
fiica fratelui său N.I. Popp, întărind prin rudenie prietenia cu 
familia gorjeană. Astfel, pictorului i-au pozat şi membrii fa
miliei juniorului Andrei, Maria - soţia, Zoe, Dumitrana şi 
Dumitru - copiii lor. 

Mişu Popp a realizat la Tîrgu-Jiu şi portretele altor gor· 
Jeni, ale lui Gheorghe Stolojan, Gheorghe Constantinescu, 
I.Z. Broşteanu şi soţiei sale Maria, ale comerciantului braşo-

326 



vean de origine gorjeană Gheorghe Bozianu şi soţiei sale 
Elena. 

Cît a c;t.1t la Tîrgu-Jiu, pictorul Mişu Popp a fost fericit 
în apropierea insplratocuei sule. Eliza Zănescu, fiica bătrînu
lui comerciant gorjean stabilit la Braşov. Artistul a iubit-o 
într-atît incit, după căsătoria ei în familia Popovici, s-a hot;.\
rît să nu se mai disiHorească, dar i-a imortalizat chipul în
tr-un neobişnuit tablou. 

Lui Mişu Popp i-a pozat. tot la Tîrgu-Jiu, şi aomnitorul 
Barbu Ştirbei, fiul acestui oraş. 

O parte din aceste lucrări, păstrate la Tirgu-Jiu de Se
vastia Vasilescu, Lila Brădiceni, Sofia Sterescu şi Viorica 
Horezeanu, au intrat în patrimoniul muzeului gorje·an de artă 
plastică. După cum se cunoaşte, alte lucrări de Mişu Popp se 
află. în colecţii din Bucuresti, Braşov, Ploieşti, Piteşti, Alba 
Iulia, Reşiţa, Ch~1pulung si Orăştie. 

Din colecţie; de la T]rgu-Jiu reţinem, ca autentice valori : 
„Autoportret" (.50X45), .Autoportret la 18 ani" (17X11 cm), 
„Mama artistului" (96X73), „Barbu Ştirbei" (101 X75), „AJ:1:-. 
drei Mureşanu" (40X30), „Gh. Constantinescu" (52X40), ~,Gh. 
Stolojan (33X26), ,.Păuna Zănescu" (52X40), „Eliza Zănes- . 
cu" (52X40),. ,Ele!!cl Zănescu'' (52X40), „Dumitrana Zănes- · 
cu" (33><26), „I.Z. I;ro5teanu' (102X74), „Maria I.Z. Broştea
nu ( 102X74). „Tînără cu trandafiri" (68X 55), „Portret de fe
meie" (30X25), „Frumuseţe blondă" (32X26), „Portret de co
pil" (23X 18 cm). 

Atît pictur.1 muralii cit şi portretistioa lui Mişu Popp au 
o valoare artistică incontestabilă. La Tîrgu-Jiu artistul s-a în
trecut pe sine în pictura \·otivă, realizînd în stil neobizantln, 
în exteriorul catedralei, chipurile figurilor ilustre ale ştiinţe
lor antice, dîn'd totodatil filozofilor o atenţie particulară. Por
tretPle în stil n0orenascentist, pictate sub influenţa artei apu
sene din muzeele vieneze, aduc un suf.lu nou în începuturile 
laice ale picturii romfnwşli de la mijlocul secolului trecut. 
Desigur, aşa cum s-a spus, „ceea ce îi conferă un Ioc de sea
m~i în isl0ria picturii româneşti este portretul" (Ion Frunzetti). 
Subliniem că anii ele apogeu ai portretisticii lui Mişu Popp 
sînt cei pe care i-a petrecut în Gorj, în perioada 1855-1860, 
la vîr-sta puterii eeatoare dintre 28 şi 33 ani. Muzeul de artă 
clin Tirgu-Jiu îi aduce un omagiu prin cele două săli ce i le 
dedică în primele încăperi ale expoziţiei de bază. 
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~· IO~If ~CHMIDT-FAUR (1883-1934) 

Sculptorul român de origine cehoslovacă, Iosif Schmidt
f,aurr: 51-:a stabilit în România la începutul secolului XX, în 
1901, lC' vîrsta tinereţii, fiind chemat, prin conventie con
şlHeţră., ca profesor la Şcoala de ceramică diu Tîrgu-Jiu. 

S-a 11ăscut la Znaim în 1883, a urmat şcoai<l speciald. 
de arte $i meserii, se~ţi~ de modelaj, în oraşul mitul şi. 
dtip;f recomandarea directorului acestei şcoli dată directo
rului 'liceului. gorjean-, a 'v~nit ia Tîrgu-Jiu, unde, integrîn
du-se \:ole:ctivului ·profesoral de aici1,a lucrat nn VdS mare 
uo lut. lnait de t.20· m, folosind argilă de Vaidci, l-a ars 
într-un simplu cuptor ţărănesc construit în curtea liceului 
!;-I Fa prezentat la „Expoziţia Asociaţiei româfie pentru îna
fntarP.a Şi· răspîndirea ştiinţelor" organizată la Bucureşti în 
l 90J, : , . , . . . . 

~>entru citeva personalităţi ale culturii locale ·- între 
car~· Alexandru Ştefulescu, Vitold Rola Piekarsi.-?· Nicu D. 
~1qoŞeşC:\ţ"~„a- creat bus.turi caJe dovedesc o deosebită în
~lii1a,ii(.' p~f!tru· s.ţl.).lptu~răi . 
. . . ~a.· Ţligu,-Jiu, Iosif. Schmidt-Faur a rămas mai mult 

timp şi s-a căsătorit cu o gorjeancă, născută Niculescu. 
Din. iu,11ie 1912 pînă în_august 19J5 a locuit la Craiov<i, un-
4~ ·-.a:_ 1p~ra( în_ a,s~cia.Ue cu fabricantul Titu Andrecscu, o
Cl!pind4-s(. de ,,J?artea tehnică şi artistică a fabricii de sobe 
Şi ·teracote''·~ 't>in 1915 s-a stabilit la Bucureşti, pentru pe
rj9ad~. ţă~R<ihiiuf.. . . .. 

. Dµp~ pri:rn.ul răzl:!oi mondial a plecat la Aca<lemiri de 
art,e fnnnoas.e din Vi~nil, ca P.rim-bursier al statului rom.în, 
u~ntle 'a ~rnia,l cur~ul de_ sculptură zµonumentală al profeso
r1;!!uţ_ I~a.1:lts Bit_te_rgcl), 4~torul :QJ.Onumentului im~Jd.rătesei E
I:s.o.beta, ,din Volksg9,rten. 

_ După co~pleţarea studiilor, Iosif Scmidt-Faur a revenit 
Ia catP.dra de modelaj a Şcolii de ceramică din Tîrgu-Jiu, 
dar şcoala nu şi-a mai reluat decît cu greu cursurile, în
tr-o nouă organizare, iar artistul a fost ·repartizat ca pro
fesor Ia o şcoală de arte şi· meserii din Odorhei. 
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In noiembrie 1922, artistul diplomat Iosif Schmidt-Faur 
are o reuşită expoziţie la Şcoala de arte şi meserii din 
Bucureşti, după care se stabileşte în capitala ţării. In anul 
următor, în 1923, după expoziţia personală orna.nizahi la 
,,Maison d'art", e transferat la Şcoala superioară de arte şi 
mE.serii din Bucureşti. 

Jmpunîndu-se atenţiei publice4 ca o personalitate artis
tică promHătoare, Iosif Schmidt-Faur a realizat, înainte ele 
unul 1930, mai multe sculpturi şi monumente, între care 
unele şi astăzi îi amintesc numele în pieţele publice ale 
t:nor localităţi din ţară. A lucrat monumente ab eroilor la 
Tîrgu-Mureş, în comunele Doamna şi Tarcău db judeţul 
Neernţ, Paşcani - laşi, Buhuşi - Bacău, Ocnele-Mari -
Vilcea (1!"126), Pogoanele şi Nehoiaşi - judeţul Buzău, De
vesel - Mehedinţi, Hîrşova - Constanţa, Slănic-Prahova, 
Cam.cal - Olt ş.a. 

Amintim şi premiile luate de acest artist pentru mache
tele monumentului „Avram Iancu" - Cluj, „Monumentul a
viatorilor" - Bucureşti (premiul al IHea între 18 concu
renţi), monumentul „Corpului didactic" - Bucureşti, pre
cum ·şi la cele trei concursuri pentru „Monumentul lui E
minescu" - laşi. 

Iosif Schmidt-Faur a prezentat şi alte lucrări, statuete 
şi sculptură mică, la expoziţiile de la „Tinerimea artistică", 
„Salonul oficial" şi „Ateneu", în care nu a reţinut îndea
juns atenţia criticii. 

Ultima participare la expoziţii a fost la salonul Atene
ului Român, în 6 mai - 6 iunie 1928, unde a expu-; doul'f 
sculpturi expresive din bronz - „Turc bătrîn" şi „Cap de 
expresie"5• 

Intre lucrările de certă valoare artistică, portre'te, sta
tui şi nuduri, de dimensiuni medii şi mici, merit~ amintite : 
„Ottelo", , Potopul", „Făt Frumos în luptă cu Smeul". „Făt 
frumos şi Ileana Cosînzeana", „Părăsita", „Pe ginduri", „Du-
rerea'' „Ciobanul cu lulea", „Macagiul", „Fochistul•, „Don 
Quijote•··, „Bustul lui Budişteanu", „Bustul lui Gh. Şincal" 
(Bucureşti, 1930) ş.a. 

Intre lucrările importante semnate de sculptorul Iosif 
Schmidt-Faur se află „Monumentul eroilor" din Caracal, dez
velit în 1927, care are 12,5 m înălţime, reprezentînd .. Vic
toria" 1 compoziţia prezintă lateral scene din lupta cu un 
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aruncător de grenade, doi soldaţi care ochesc cu puşcă şi 
altl doi soldaţi mînuind mitraliera, precum şi un aspect în 
basorelief al luptei de la Mărăşeşti.6 

Cel mai apreciat monument al lui Iosif Schmidt-Faur 
rămîne cel dedicat lui „Mihai Eminescu", realizat în 1929, 
în urma concursului ţinut la 26 mai 1928 organizat de pri
măria municipiului Iaşi. Lucrarea, înaltă de 3 m. reprezintă 
pe cel mai mare poet al românilor, înveşmîntat într-o man
tie antică, ridicat pe un piedestal înalt de 5,20 m7

• Chipul 
poetului este realizat în linii simple, armonice, expresive. 
Monumentul este străjuit de două figuri feminine care sim
bolizează „Poezia" şi „Filozofia'' şi care dau stii tuii miireţie 
şi farmec. La baza soclului stă bazorelieful „Cătălin şi Că
Ullina ", frumos simbol al iubirii, subliniind trăinicia fru
moasei creaţii de· dragoste a marelui liric roman. 

Iosif Schmidt-Faur s-a stins din viaţă la anii ma
turităţii într-una din zilele sfîrşitului de martie t:nt0, vre
mt'a trecîndu-1 în uitare. 

Note: 

1 Vezi I. Tafrali, Artă şi arheologie, fascicola III, (Bucure5li), 19'.!'l. 
l I. Mocioi, 'Dol artlşll străini la Tîrgu-Jlu, tn : „Gazeta Gorju!ni'. nr. 

958, 11 noiembrie 1973. 
J „Ar;1ivele Olteniei", (Craiova), anul XIV, nr. 77-78, ianuarie-aprilie 

l q35, p. 162. 
4 Paul Rezeanu, Actele plastice ll;n Oltenia, 1821-1844, Craiova, 1980, 

p. 108. 
5 Catalogul Salonului 1928 al Ateneului Român, pag. 36, nr. 436 şi 4.17 

c:I sculpturii in expoziţie. 
~ !on Telină, Două ore în mijlocul artei. O vizită la sculptorul Ion faur, 

în: „Gorjanul", IV, nr. 19-20, 15-22 ianuarie H'.27. 
7 !. Cruceană, Sculptorul Iosif Schmidt-Faur, în: „Coloana'', suµlir.ient 

al „Gazetei Gorjului", mai 1975. 
H S. S!erescu, Ion Schmidt-Faur, necrolog, tn „Gorjanul", Tg. -Jiu, XI, nr. 

16, din 8 aprilie 1934. 
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3. VITOLD ROLA PIEKARSKl 

O personalitate complexă, cu nume răsunător ln istoria 
culturii româneşti şi mai ales a Gorjului, a fost Vitold Rola 
Piekarsid cărturar de ongme poloneză, stabilit 
ele tînăr in România, la 1887, şi locuitor în Gorj între 1892 
şi 190t:. A trăit o viaţă dură, plină de vise, pedpetil şi 
durere. 

S-a năs-=ut la Smolensk pe Nipru, în 1857, din părintii 
-r eodosiu Iustin Rola Piekarski şi Emma von illakenhorn, 
care aveau înaintaşi din Silezia, stabiliţi în Rusia în vre
mea iui Napoleon Bonaparte1

• A urmat liceul, pini.J. în 1877, 
şi Academia de arte frumoase în Varşovia, pînd. in 1879 • 
a început studiile universitare la Cracovia, le-a continudt la 
Geneva şi, de la 1881 pînă în 1883, la Zurich, fiind mereu 
în deplasare, persecutat datorită atitudinii potrivnice fată 
de vechea societate. Din 1883 a trecut în Franţa, la Paris, 
unde s-a îmbolnăvit de pleurezie ; pentru a se însănătoşi a 
plecdl apoi la Kapfenberg, staţiune climaterică, unele s-a 
ciîsiitorit cu Clotilda Wroblevska. ln martie 183:J a plecat, 
cu familia, din nou la Zurich, pentru studii, dar le-a între
rupt, şi, în noiembrie acelaşi an, a trecut în Bulgaria pen
tru a participa la războiul sîrbo-bulgar. A rămas în Sofia 
pinu în 1877, cînd a fost expulzat şi a venit pestr~ Dunăre 
la Calafat. S-a stabilit la Bucureşti, unde a lucrat pîn;î în 
189 J şi unde se va retrage apoi în ultimii ani ai vieţii. 

După îndelungi căutări, a îmbrăţişat cariern clid~ctică: 
fiind numit din martie 1891 profesor de desen la Slatma ş1 
din 1892 la Gimnaziul „Tudor Vladimirescu" din Tq.-Jiu. ln 
dru;n spre Tîrgu-Jiu, în 8 noiembrie 1892, s-a oprit la Cra
iova, unde copilul său, Cordian, bolnav, a decedat. La Tîr
gu-Jin a ajuns cu durerea în suflet şi cu sănătatea zdrun
cinată. A profesat aici pînă în 1902, apoi la Novaci, pînă 
în 1906, cînd a plecat la Bucureşti, unde a decedat la 21 
ociombrie 1909, A fost înmormîntat la Cernica. 

Vitold Rola Piekarski a fost un desenator artistic de 
mare talent şi sensibilitate, de mare cultură şi ele rarii hăr
nicie. In toate ţările pe unde a trE!cut cite puţin timp, a 
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}lisat in urma lui semne ale curajului şi idei înaintate iar 
în România, a doua lui patrie, în anii maturitătii creatoare, 
a adu5 un suflu nou în arta grafică manifestată în zidre, re
viste şi cărţi. 

Piekarski a fost, de altfel, un spirit revoluţionar. De 
acee:>a în 1879 a fost arestat de austrieci şi implicat într-un 
proces de înaltă trădare şi turburare a ordinei public;~ ; din 
D..ilqaria a plecat excortat; în România a luat atitudine îm
pot>·iva poziţiei Austro-Ungariei faţă de Ardeal şi a Rusiei 
!;iţi:\ de Polonia, la sfîrşitul veacului trecut. 

Pentru a-şi spune cuvîntul, Piekarski · a înfiinţat ziare, 
cum sînt „Aurora" în 1881 la Geneva, „Nova Reiorma" din 
Cracovia, „Stîrşel" şi primul cotidian „Glas" din Bul~Jaria ; 
în România a colaborat la revistele umoristice din 3ucu
reş~i - „Tocila", „Ghiţă Berbecu", „Caşcavalul' şi .,Moş 
I eacă" - ori la ziare ca „Lumea nouă" şi „Adevărul ilus
trat", punîndu-şi talentul în slujba adevărului şi dreptăţii so
ciRl9. A iubit omul, viaţa şi arta căreia i s-a dedicat. 

Autor al mai multor broşuri de propagandă socialistă 
~i nailonală poloneză, al unor articole tipărite în ziare şi 
r~viste poloneze şi ruseşti, intervient în lupte politice din 
diforite ţări, oricînd gata să intre în front pentru apărarea 
unui principiu, activ pînă la violenţă în bătăliile dintre par
ticle şi guverne, Piekarski a trăit ca o flacără, drzînd pen
tru o lume mai bună. 

Prieteniile cu revoluţionari entuziaşti, cu oameni de 
cultură şi artă, i-au adus trăinicia speranţelor şi satisfocţi
ilor luptei în planul ideilor. I-au fost aproape savantul şi 
scrHtorul B.P. Haşdeu, dr. Constantin Istrati, Zamfir Arbore, 
Paul bujor, Aurel C. Popovici şi fraţii Bacalbaşa la Bucu
reşti, Iuliu Moisil şi Teodor Cartianu la Slatina, istoricul 
Ale :{J.ndru Ştefulescu, tipograful N.D. Miloşescu, scriittJrul 
Emar,oil Părăeanu şi alţii la Tîrgu-Jiu, asupra cărora a avut 
:::> înrîurire izvorîtă din dorinţa-i de viaţă, din aplicarea spre 
problemele grave ale vr~mii şi mai ales din arta desenului 
cu cure i-a fascinat. 

Le. Tîrgu-Jiu, Piekarski s-a înrolat în mişcarea cultura
lă începută de institutorul Alexandru Ştefulescu, directorul 
Şcolii primare de băieţi, pe care l-a urmat în călătoriile 

prin judeţ pentru cercetarea trecutului şi completarea co
lecţif'i muzeale de pe lingă şcoală şi l-a sprijinit în editarea 
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cărţilor de istoria Gorjului, lucrîndu-l copedile şi ilustraţia i 
de el sint realizate coperţile pentru scrie~ile 1.Gorjul ist9~ 
ric şl pitoresc", „Istoria Tîrgu-Jiului" ş.a.2 • Cu Ştefulestti, 
Iuliu Moisil şi cîţiva intelectuali a iniţiat şi organizat, in 
1394, Muzeul Gorjului la Tîrgu-JiuJ. A publicat şi ilustrat 
prima fasciculă din „Publicaţiunile Muzeului judeţ.ean al 
Gorjului", în 1896, în Tipografia lui :N.D. Mi1oşes~u~, st.im~: 
lînd creaţia ştiinţifică pentru dezvoltarea acestei mst1tuţ11 
unde activa drept custode. 

In 1894, Piekarski s-a preocupat, în cadrul unui comitet 
de iniţiativă din Tg.-Jiu, de apariţia revistei „Jiul"" pe care 
a ilustrat-o număr de număr. In 1895 a editat la Tg.-Jiu re
vista satirico-humoristică ,,Ardeiul"6

, reuşind să scoată doar 
8 numere, ale cărei ilustraţii le-a semnat cu pseudonimul 
Tantal. In acelaşi an a. colaborat la revista gimn.tziulni dirt 
Tîruu-Jiu, „Amicul tinerimei", redactată de Iuliu Moisil, cu 
coperta semnată Tantal, pseudonimul său. Cunoscu~ dese
nat0r a redactat rubrica „Din toată lumea" a revisld „Jiul", 
sporindu-i conţinutul prin date bogate. De pildă. în nr. 11 ~ 
12 din I mai 1895, această rubrică, semnată cu iniţialele 
„V.R.P:·, cuprindea subtitlul: „Introducere - Pentru co
roană, de Fr. Coppe - Cărnţa de lut, la teatrul L'Oeuvre 
- Le magazine international - Literatura sc'.l.ndinavă în 
F:-anţo. - Lugne Poe şi teatrul L'Oeuvre - L'Oeuvre la 
Cristiania - Strindberg la Paris - Reflecţiuni ~ G. l3vm
dP.s despre Bjornson", ceea ce dovedeşte marea cultmă. şi 
hogata informaţi0 de care dispunea autorul ei. profesam! 
de caligrafie şi desen din Tîrgu-Jiu. Lucra cu d'iruire 
acPst om „blîncl, harnic şi modest"7

• 

Se crede că d·~ numele lui Piekarski se leau<l şi înfiin
ţarea la Tîrgu-Jiu, în 1901, a Şcolii de ceramică ele pe lîn
Dil qimnaziu8

, deşi după 1902 a fost tot mai bolnav şi s-a 
mutat le; Novaci, unde _a condus o fabrică dR juc·'irii. s-a 
recibătorit cu o gorjeancă şi a înfiinţat o bibliotec<l publi-
că. Viat"'- şubrezită de greutăţi l-a dus pe Piekarski la 
No\'uci. pentru ca aerul muntelui Parîng să-i reded puterile. 
Cunoşlea multe limbi - polonă, germană, franceză, latină, 

rusă, bulJară, paleoslavă şi română - şi, ca şi Ştefulescu, 

ilI ii putut avea un ecou mai mare în cultura vrerniii. 
Din Novaci, de pe Gilort, se repezea în Cipilalii., cu 

lucrări cerute de Tipogrc;1.fia „Minerva"9
• El a creat coperţile 
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tu motive populare şi ilustraţiile ia operele lui Sadoveanu 
-- .,Şolmii", „Dureri înăbuşite" ş.a.w, la unele lucrări de 
Nicolae Iorga - „Istoria românilor în chipuri şi icoane", şi 
ale 11Itor autori - „Basmele românilor" de Petre lspirescu, 
„Herbarul" lui Iuliu Moisil, „Călindarul Minervei", „Alma
nalml tipografic" etc. Tot el a desenat diplome, portrete, 
caricaturi, exlibrisuri şi a făcut fotografii cerute de nevoile 
tipurului, multe rămase anonime. Nu întîmplator ,.E!lciclo
pedia" Astrei îl considera cel mai m:i.re Cârici:llurist din 
Rom!inia de la începutul secolului XX. Nu întîmpHitor ma
rC'!e Iorga recunoştea : „Desemnurile lui Piekar5ki au che
mat publicul la cetirea cărţilor noastre.„" 11

• 

Din 1906, retrăgîndu-se la Bucureşti, Vitold Rola 
Piekurski şi-a grăbit sfîrşitul. Continuîndu-şi munca titanică, 
avea su moară n'.:!bun, la 52 de ani12

, în 1909. Pînd. tîrzi11, fi
ica sa, născută din căsătoria cu o novăceancă, uvea să-i 
poarte amintirea, ca şi puţinii prieteni care au plecat, pe 
rînd, în uitare. Numele lui a rămas în paginile pe care le-a 
ilustrat cu talent. 

Note: 

1 !uliu .Moisil, Vltold Rola Plekarskl: O schiţă biografică, in: „Arhivele 
Olteniei", Craiova, anul V, 1926, nr. 27, p. 310-320. 

2 Pi.lui Hezeanu, Artele plastice in Oltenia (1821-1944), Editura „Scri
~ul românesc", Craiova, 1981, p. 43. 

3 Ion Mocioi, Muzeul. Gorjului, in: „Litua. Studii şi cercetări", Tîrgu
J;u, vol. I., 1978, p. 5--6. 

4 Formcit 24 x 16 cm, 32 p. (la B.A.R. cota P.I. 19063). 
~ Vezi •. Arhivele Olteniei", anul IV, 1925, nr. 18-19, p. 194; si Vaşile 

C<irăbiş, Publicaţii periodice din Gorj, Tirgu-Jiu, 197'3, p. 27. 
~ Vasile Cărăbiş, op. cit., p. 29; şi Ion Mocioi, Calendarul prPsci gor

jem~. în „Litua", vol. I. 1978, p. 270. 
' I.P. Tuculescu, Vltold Rola Plekarski, în: „Ainicul tinerimei". Tîrgu

Jiu, nr. festiv, 1940, p. 45. 
ti Octnvian Ungureanu, Rolla Piekarskl, în: „Gazeta Gorjului", Tîrgu

Jiu, 25 mai 1974. 
~ Petre Pănoiu-Pancras, Amintiri despre starea culturală din Gorjio, in: 

,J{evista Jiului", anul I, nr. 11-12, 9 iunie 1921, p, 4'5-46. 
IJ .!v1irce11 Tomescu, Istoria cărlii româneşti de la începuturi µină la 1916, 

Editura ştiinţifică, 1968, p. 165. 
11 Nicolue Iorga, Oameni care au fost, Editura pentru literatură, 1967, voi. 

I, p. 221. 
1~ G. Dcmitrescu - Bumbeşti, Moartea pictorului Rolla Piekarskl, necrolog 

tipărit pe foaie volantă în 1909, cu portretul artistului. 
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4. ARHITECTUL IULLWS DOPPELREITER 

Se cuvine su nu se uite omul pe a cărui planşetă s-au 
născut visuri frumoase pentru plăcerea ochiului, pentru viito
rul unei urbe care era de altfel pină nu 'demult lipsită de cre
atid arhitectonică. 

Iullius Doppelreiter s-a născut Ia Drobeta Turnu-Severin 
în anul 1878, 1 ln familia unui dulgher. Tatăl său Iohan Dop
p~Ireit~r. austriac df~ oriqine, venise în ţară sub întiiul Ho
henzâllE>rn. la trei ani dtipă detronarea lui Alexandru Ioan 
Cuza. Stabilit în oraşul de vest al Olteniei, avea· să se căsă
torească Ia 41 de ani cu o româncă, o tinără din Banat care 
număra doar 18-19 ;mi. Unicul lor copil, sosit pe lume odată 
cu independenta ţării, a fost crescut în spiritul tradiţiilor ro
mâneşti, al respc~ctului muncii şi demnităţii umane. 

Iulius I>oppelreiter a urmat cursurile şcolii primare tn o
raşul natal de la Dunărea română, apoi a fost con'dus de tatăl 
său la Viena, în capitala imperiului habsburgic. La 15 ani, a 
fost dat în seama arhitectului Anton Madele, fost prieten al 
tatălui său. care lucra în biroul tehnic al rectorului politeh
nicii vie11eze. Karl Hasenaner. Tînărul oltean avea să lucre~e. 
deci, ca proiectant suh îndrumarea unei mari personalităţi. 
Ulterior a învătut cu profesorul Camillo Sitte, di•rectorul Şco
lii superioare de construcţii şi meserii din Viena, care a fost 
o altă personalitate recunoscută în vestul Europei. In răs
timpul celor şase ani ele im ătătură, a făcut practică la socie
Uitile de construcţii Union şi Wienerbanqelschaft, a urmat 
natru semestre lc1 Şcoala de arhitectură şi un semestru la 
Brno. 

h1lius Do!lpelreiter s-a întors in ţ"lră la sfîrşitul secolului, 
în 1899, la Yîrsta de 21 de ani. pregătit să înceapă o muncă 
de durată în toate oraşele Olteniei. 

La Tîrq11-Jiu s-a stabilit în 1904, unde tatăl său a qăsit 
mai mult mijloacele 'de a practica timplăria. ln anul 1906 a 
descoperit la Vaideei şi v:ezt~roiu pămîntul de cărămidă re
fractară şi cahle, pe care l-a analizat la Berlin. In primii zece 
ani la Tîrgu-Jiu şi-':t consolidat un prestigiu deosebit, proiec-
tînd mai toate clădirilP oraşului din acea vreme. 



llăzboiu.1 mondial dintîi 1-a dus pe front pentru ap~îrareâ 
Olteniei. apoi în Moldova, f~cîndu-1 să cunoască greul luptei 
şi jertfa de sîn9e. Părinţii i-a pierdut în 1928, tatăl la Tîrgu
Jiu şi mama în Uanat. A rămas la Tîrgu-Jiu cu soţi,a sa, Au
gusta. 

La Tîrgu-Jiu a creat, între 1918 şi 1928, 'dar şi după aceea, 
cele mai frumoase clădiri ale oraşului, ele fiind şi azi fala ar
hitecturii locale dintre cele două războaie : Şcoala normală 
Tîrgll-Jlu, Şcoala de meserii din Tîrgu-Jiu, cula-muzeu de pe 
digul Jiului, casrt pompelor de la C.F.R., fostul local al băncii 
comerţului etc. A constru;t şi în alte localităţi : şcoala prima
ră din Vulca.n, spitale la Bumbeşti, Novaci, Piţic, Brădiceni, 
Hurezanif Peşteana.-.Jii.I i a reconstruit după o fotografie casa 
lui Tudor Vladimirescu din Vladimir, a reconstruit satul Mă
răşti ,şi a ridicat alte nul:neroe,sC' edificii. 

Arhitectul Iullius Doppdreiter are un stil arhitectural 
ţ>topriu, născut din tradiţiile caselor gorjene, cu scări exteri
oare !;ii tindă hisorită, cu balcoane sub cupole peste caturi, 
plăcute la vedere şi atri.ln5.toare. Casele lui sînt trainice, ar
monioase şi îndeamnă la meditaţie. 

Iulius Doppelre~ter d trăit 70 de ani şi s-a stins din viaţă 
în 1948 la Tîrgu-Jiu. Am cuno:=cut-o, la mulţi ani după ple
carea lui în neant, pe soţia sa Augusta, care, în casa lor din 
'rirgi.I•Jiu aflată pe b-dul ~E>ptiblicii, i-a ţinwt nestinsă amin
tirea., flacără de zi şi noapte, pînă la pieiirea lor deopotrivă. 

1 ll:uie Hinoveanu : Cn oin care a con!itruJt case - Doppelreiter, în : „Ra· 
muri", anul I, nr. 4, noiembri'~ 1964, p. 4. 
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