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Din cele arătate, s-ar putea concluziona că-n anul 1895 
iş1 începe munca sa de creare a numeroaselor l;ucrări dedicate 
istoriei oraşului şi judeţu}ui natal, lucrări ce vor faee ca nu
mele şi figlilra pări;ntelui lor să străbată anii, să ajute în des
coperirea valorilor păstrate şi conservate în acest colţ de ţară, 
care vorbesc despre trecutul atît de glorios al poporului nos
tru. 

Adevănll este ou <torul aiLtu:l, căci apelînd lia ceJe două ra
poarte, mai sus amintite, redactate de dr. C. Istrati şi de re
vizorul şcolar E. Mavrodin, adresate lui Tache Ionescu, mi
n~strul InstrucţiU!Il:i.i Publice. şi Culte.loc, a:lilăm că : „Dintre toa
te monumentele istori.ce, impunhidu-se cu pFecădere a fi des
cris clasicul monument al mîi:iăstiri.i Tismana, dînsul a estom
pat şi copiiat toate i'LliSIOI'iJpţi unile de pe mănăstilre, mOII'llllint€', 
clopote şi alte obiecte de va1oaire şi ca artă, şi oa materbail şi 
ca vechime". 

Cu litografieL"ea estampelor s-a ai;igajat tipograful din Tg.
Jiu lucrînd suh privegherea profesorului de desen de la Gim
naziul local V. Pieka:rscki, i·ar pentru tipărirea textului nici în 
Craiova nu s-a putut ajunge la UJTI. rezultat satiisfăcătoc din 
cauza lipsei litet"elor cyrilice. 

Pentru ca această lucrare să înfăţ,işeze după cuviinţa u
nui aşa minunat monument şi pentru că încercă.ri de aseme
nea natură să fie încurajate pentru al_te stu.dii maJ rodnice, 
subsemnatul cu profund respect, vă rog, domnule_ ministru, să 
binevoiţj a încuviinţa tipărirea textul.ul- ctţ cheltuiala Minis
terului, procurind autorul lllrtia. 

Numărul de exemplare V·a fi 600, oprimdu--se pe seamp. 
Ministerului atîtea exemplare cite veţi binevoi a gW de. cu-
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viinţă. Restul este menit pentru întemeierea unei biblioteci a 
şcoalei, care va fi bine veni·tă, căci va împrospăta şi adăuga 
cunoştinţele corpului didactic". 28 

• 

Deci la sfîrşitul anului 1893 Ali. Ştefolescu avea deja re
dactată lucrarea cu care-şi va face debutul ca istoric, lucrare 
care datorită greutăţilor financire, cit şi acelor de o~din grafic 
nu a putut vedea lumina tiparului dedt după trei ani, în anul 
1896, la tipografia prietenului său Ni.cu D. Miloşescu fiind i -
l.ustrată de mina celui ce-l va ajuta şi îndruma în întreaga sa 
activitate de cercetare şi editare a studiilor efectuate ani de-a 
rîndul, emigrantul polonez W. Rola Piekarski. 

Însăşi autorul recunoaşte ajutorul primit de la pictor.ul 
polonez aducînd „mulţumiri D-lui Rola Piekarski de ale cărui 
cunoştinţe şi sfaturi m-am fo1osit foarte mult în alcMuirea a
cestei lucrări". 29 

EdiţLa I a monogirafiiei mînăsitirii TLsmana, apărută la 
Tg.-Jiu, s-a bucurat de o bună primire din partea cititorilor 
cit şi a specialiştilor, care studiind-o îşi exprimă bucuria de 
a o avea, dar în aceelaşi timp fac preţioase recom3ndări, ju
dicios formultate, recomanclîndu-i călduros autorului să-şi re
vizuiască lucrarea. Printre aceştia putem enumera pe r·2puta
ţii slavişti I. Bogdan şi prof. P.A. Sir.cu de la Univ.eirsitatea 
din Petersburg. 

Dindu-şi seama că lucrarea este insuficient documentată, 
avînd şi mu'.te lJpsuri, o parte din ele fiind semnalate de cei 
ce o studiază, autorul porneşte din nou la muncă reuşind a 
întocmai o a doua ediţie, ce va vedea lumina ti.Jparului la Bu
cureşti în anul 1903. 

Aşa după cum mă-I'lturisieia însuşi autorul : „În aoea6tă nouă 
ediţie s-a căutat nu numai a se îndrepta erorile, de orice na
tură ar fi, dar a se şi îmbogăţi materialul istoric. De a2e~a. 
descrierea mînăstirii se prezintă acuma sub o formă cu totul 
nouă". 30 

Totuşi, autorul nu s-a mu:ţumit nici cu această nouă edi
ţie îmbunătăţită, .căci, conştient de unel1e lacune în documen
tare va continua studiul, şi va ajunge la alcătuirea celei de a 
III-a ediţii apărută în anul 1909, tot la Bucureşti. „Pentru al
cătuirea acestei monogll'afii s-a cercetat tot materialul istoric 
relativ la mînăstirea Tismana de la Arhivele Statu:ui atit cir 
se păstrează în celie 52 pachete, cit şi în traducerile şi trans
crierile din cele 3 condici mari ce au început a se scrie la 
mînăstire la 17 septembrie 1787 precum şi cele ce se află în 
ar hi va Tismanei în mînăstire". 31 
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Un alt grup de lucrări monogtI'afke, apă,rute în ultimii 
ani ai vieţii autorului, „Strîmba" (1906), „Polovragi" (1906), 
„Lainici", ce urmează acelaşi plan cuprinzînd un scurt istoric 
al satului oe adăpolSlteşte 1monumep.tuJ, istoriia schitul.ui sau a 
mînăstirii, ctHorii, documente, mici adaose, indice alfabetic, şi 
şta,mpele, demonstrează o dată în plus temeinica documentare 
a autorului cit şi exigenţa de care a dat dovadă pe tot par
cursul lucrătI'ilor în secţionarea, transcrierea şi interpretarea 
documentelor folosite. 

Deşi, tot cu caracter monografic, un loc aparte îl ocupă 
lucrările „încercări asupra istoriei Tg.-Jiul.ui" (1899), „Gorjul 
istoric şi pitoresc" (1904) şi „'Istoria Tg.-Jiului" (1906), care 
prin valoarea lor istorică şi documentară, prin faptul că şi 
pînă în prezent nu au mai fost elaborate şi editate lucrări cu 
asemenea caracter ce să se refere la judeţul Gorj şi reşedinţa 
sa, demonstrează o dată în plus importanţa operii lui Al. Şte
fulesGu, bogafa sa informare şi documentare, vastelie cunoştin
ţe şi exigenţa cu care le-a alcătuit. 

Poate nu este lipsit de importanţă să airătăm cum s-a 
ajuns la elabooai!'ea luorăirii pe ca,re autOII'IUil a iintitu1ait--o „Tîr
gu Jiului", dar pe care, mai tîrziu, foarte mulţi au numit-o 
„Istoria 'Dg.-Jiului". 

Intr-o cerere ce purta data de 6 iulie 1898, adresată de 
Al. Ştefulescu primairuJui oraşului Tg.-Jiu se arăta : „In urma 
invitaţiunii D-voastre de a publica Istoria oraişului Tirgu-Jiu, 
după documente şi inscripţiuni, din timpurile cele mai vechi 
pînă astăzi, <::e mi-,aţi făcut încă din anul 1896, sub-Bcrisul a 
adunat şi coordonat tot materialul istoric, din arhiva onor 
Primării a oraşului, de pe la persoane particul,are, de 'la A
cademia 1română şi Arhivele Statului. In septembrie anul cu
rent, fiind gata şi ş1ampele în nr. de 28-30 reprezentînd 
persoanele şi monumentele istorice din oraş voi pune sub ti
par lucrarea, cu care aţi bine voi a mă însărcina. Cheltuieli-
1.e fiind foarte mari, deooarcee lucarea se compune în <:ea mai 
mare parte din documente s~avtke, inscripţiuni vechi ll'omâ-
neşti, de pe biserid, clopote, <:ruci etc. sub-scrisul, vă rog să 
binevoiţi a interveni pe lingă onor Consiliu Comunal,, <:a avind 
în vedere această lu<::rare, în care numai documentele şi ins
cripţiile au cuvîntul, să mi se acorde pentru tipărire suma 
de 1500 lei". 32 

Deci istoria oiraşului Tg.-Jiu era gaţa în an.ul 189a,. şi a
tunci se na~te întrebarea firească „de ce va apa,ţe în anul 



1899 lucrarea „Încercări asupra istoriei Tg.-Jiufoi", iar lucra
rea anunţată ca terminată în 1898, abia în anul 1906? 

Răspunsul. ni-l dă tot rrutcrul într-o a:tă cerere din 3 mai 
1905 adresată aceleiaşi primării : „Vă rog să binevoiţi a dispu
ne să mi se ordonanţ·2z2 suma de lei 300 prevăzută în buge
tul anului curent, ce onor Consiliu Comunal mi-a acordat :::a 
indemnizaţie de transport şi întîmpinarea a~tor cheltuie'li pe 
timpul cît v:ii sta în Bucureşti spre a căuta în Arhivele Sta
tului documentele înainte de Hl30 r2lative la oraşul Tg.-Jiu-
1 ui". 33 

Din cuprirnsul celc:r dou{1 ce•r,21ri avem încă o dată dovada 
conştiinciozităţii, exigenţei de care a dat dovadă autoirul în al
cătuirea :lucrărilor, d·e bogata documentare ce a stat :a baza 
elobarării, cît şi de condiţiile foarte grele, de l·ipsu.rile materi
ale, în care s-a sbătut, pentru a s-2 putea documenta şi elabo
ra numeroasele sale lucrări. 

Istoria oraşului Tg.-Jiu autorul a împărţit-o în 17 capitole, 
la care a adăugat anexe formate din porunci domneşti, acte 
particu1are în bună parte inedite, unele redate integral•, altele 
în rezumat, cuprinse între anii 1420-J 849, urmate de un in
dice alfabetic de nume. Lucra.rea începe cu etimologia denu
mirii oraşului ca apoi să continue cu poziţia şi istoria veche 
a or.a.şului, cu sita['lea eooncmică, adm:nîstraţia, justiţia, biseri
cile, şcolile, starea medicală, încheind cu persoanele istorice şi 
muzeul Gorjului. 

Lucrarea avînd o bază documenta·ră foarte bogată, une
ori apelînd la documente inedite, descoperite şi achiziţionate 
d1e autor, consemnînd unele evenimente (arderea regulamen
tului organic) ale căror mărturii scrise nu ni s-au păstrat pî
nă azi, cu toate lipsurile ei, a fost şi rămîne c·ea mai com
pletă şi valoroasă monografie a oraşu:ui Tîrgu-Jiu. 

O lucrare tot atît de valoroasă, dar cu o documentare 
mult mai bogată, o demonstraţie in plus a vastelor cunoştin
ţe cu care era înarmat autorul, apăirea cu doi ani înaintea mo
nografiei oraşului natal, în aceeaşi tipografie a lui Nicu D. 
Miloşescu, şi era foarte sugestiv intitulată „Gorjul istoric şi 
pitoresc" (1904). 

Lucrarea nu se vrea şi nu este o monografie a judeţului, 
ci doar cîteva capitole ale unei viitoare monografii, un ghid 
turistic pentru cei ce a•r dori să viziteze locuri, monumente şi 
obiceiuri din pitorescul judeţ Gorj, o mică compl.etare a schi
ţei monografice a Tîrgu-Jiului apărută în 1899. 
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Compusă dintr-o prefaţă ce foarte bine poate fi socotită o 
scurtă prezentare monografică a judeţului, unde încearcă să 
trateze partea veche care „este încă nestudiată în ce se atinge 
de istoria sa antică, fie ante-:romane, fie romană şi foarte pu
ţin la istoria sa română. Din epoca preistorică abia se află 
dteva menţiuni spo.radice pe iai pe oolea", 34 ca apoi să con
tinue cu prime'le atestări documentare ale judeţului, configu
raţia sa, comunele dispărute s-au ce şi-au schimbat denumi
rea, fenomene sociale dispărute, administraţia, justiţia, cultul, 
instrucţiunea publică, ca să încheie cu citeva rînduri d,edicate 
construcţiUor feudale specifice nordului Olteniei, culele. 

Gorjul istoiric şi pitoresc se continuă cu capitolele ce-i în
dreptăţesc tit'lul înfăţişînd localităţile şi monumente~e cele mai 
îns·emnate după mănăstirea Tismana. Pe lingă acestea s-au 
descris itinerariile traseelor istorico-turistice ce leagă capita
la judeţului cu acestea. 

In activitatea editorială a lui Al. Ştefulescu un loc aparte 
îl ocupă volumul de documente s'lavo-române apă.rut în anul 
1908 în aceeaşi tipografie a lui N.D. Miloşescu din Tg.-Jiu. 

Lucrarea concepută să apară în mai multe volume, pe 
care moa0rtea timpurie a autoirului le va întrerupe seria, a reu
şit să vadă lumina tiparului doar primul, ce cuprinde hrisoa
vele şi poruncile domneşti referitoare numai 1a satele din ju
deţul Gorj, sub forma de judeţul Jaleş în prima sa numire, 
din perioada 1406-1665. 

In volum nu au fost incluse documentele publicate ante
rior în celelalte lucrări ale autorului, apărute pînă la data 
publică.rii volumului de documente, ci doar documentele ori
ginale aflate în Colecţia de documente Al. Ştefulescu, din 
Muzeul Gorjului, Arhivele Statului, Academia Română, cele 
publicate de L. Miletic şi D. D. Augura, de I. Venelin, cele 
aflate la ciţiva particulari ale căror nume sînt trecute sub tă
cere. 

In acest volum se cuprind 200 documente, dintre care 178 
în originalul slavon însoţite de traduce·ri, 16 în traducere şi 6 
în româneşte. Toate document2le sînt redate în întregime spre 
a se putea vedea folosul loir relativ la istoria ţădi, fifologie şi 
dreptul vechi roman. 

Documentele sînt precedate de citeva date istorice rela
tive la familiile domnitorilor, de la care au emanat, pr.ecum 
şi de cite t,m rezumat al conţinutului lor. 



Tot în ace2'aşi prefaţă a volumului I autorul îşi anunţa 
intenţia că „volumele următoare vor cuprinde zapise, răvaşe 
şi porunci domneşti relative la Gorj în sec. XIV-XVIII-:ea". 

Acest volum, pe lîngă num2roasele părţi bune are şi o 
serie de scăderi şi minusuri care, luate în ansamblu, nu ccrn
tribuie la scăderea va'.orii incontestabile a acestei lucrăr:, c2 

a fost prima culegere de documente referitoare la istoria unui 
ţinut, elaborată şi pub'.icată în ţara noastră. 

În volum, auto['ul dnd folcsc·şte aotele reprr.cdus.2 după lu
crarea lui D. D. Agura şi Miletic omite subscrierile autografo, 
precum şi acele părţi din text care nu se referă :a judeţul. 

Gorj. De asemeni dnd se întîlneşte cazul documente:or c-2 se 
prezintă cu răzuituri şi adăugiri, autorul nu le indică. Cu 
toate acestea valoarea lucrării nu scad-2 deoarece ea este „pri
ma colecţie pe judeţe, pînă azi, şi sper, că în curînd va da o 
puternică impulsiune şi altor lucrări de aceeaşi natură în 
fiecare judeţ, aşa că într-un timp nu tocmai depărtat se va 
pune la îndemîna istoricilror un nou material inedit şi de ne
tăgăduit folos pentru istoria trecutu:ui nostru ..... ". 35 

în plină activitate şi maturitate cr-2atoare, bolnav, descu
rajat, văzîndu-şi o parte din visuri spulberate de nepăsarea u
nor conducători locali, la 27 oct. 1910 se stinge din viaţă, tă
cut şi modest, aşa cum fusese toată viaţa. 

Cei ce l-au iubit şi preţuit, ce i-au înţeles năzuinţele, au 
căutat să eternizez·e numele şi memoria celui ce a dat ora
şului şi judeţului natal, muzeu, colecţii de documente, mono-
grafii, sprijin şi sfaturi pe întortochiata cale a ridicării la 
lumina cărţii a celor obidiţi, i-au ridicat o statuie, au r~<les

chis muzeul al cărui părinte şi conducător fusese, dîndu-i nu
mele iubit. 

Da,r vremea a trecut şi încet, încet, praful uitării s-a aş
ternut peste numele şi realizările istoricului gorjan, rămî -
nînd să străbată vremurile, să-i eternizeze numele, preţioa -
sele lucrări referitoaree la judeţul Gorj şi oraşul Tîrgu-Jiu, 
să-i fie citat numele de cei ce folosesc în ceiroetările lor ne
preţuitele documente păstrate şi azi în colecţia Muzeu:ui jude
ţean din oraşul unde văzuse lumina zilei şi-şi luase adio de la 
idealurile ce-i însufleţiseră cei 55 de ani de muncă şi sacri
ficii. 
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NOTE 

2a Arh. St. Bucureşti, fond : Minist. Instrucţiunii Publice şi Cultelor, dos. 
376/1894, f. 19, 30. 

29 Alex. Ştefulescu, Minăstirea Tismana, Tirgu-Jiu, 1896, pag. 10. 
30 Alex. Ştefulescu, Minăstirea Tismana, ediţia a II-a, Bucureşti 1903, pag. 

6. 
31 Alex. Ştefulescu, Minăstirea Tismana, ediţia a III-a, Bucureşti, 1909, 

pag. 8-9. 
32 Arh. St. Gori. fond: Primăria oraşului Tirgu-Jiu, dos. 51/1898, f. 1. 
33 Idem f. 9. 
34 Alex. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tîrgu-Jiu, 1904, pag. 5. 
35 Idem. 
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