
PUBLICIŞTI GORJENI 

dr. ION MOCIOI 

1. ION GHERASIM - GORJAN 

( 1800-1857) 

Un cărturar de vază a fost Ion Gherasim - Gorjan, das
căl cu vederi progresiste, publicist în folosul culturii, luptă.
tor in revoluţi..:. din 184B şi activ pentru unirea din 1859. 

S-a născut la 31 iulie 10001
, la Bengeşti, în familia lui Ra

du Gorjean, căpitan de plai. A avut o copilărie nefericită, 
pentru că tatăl său, luat în robie cu întreaga familie, 7 copii 
şi soţia sa, a fugit de la turcii cotropitori şi s-a făcut călugăr 
la mînăstirca Topolniţa, sub numele de Gherasim, lăsîndu-şi 
urmaşii în voia soartei. 

Aflat în robie sub numele de Ion Olteanu, a fost răscum
părat la Istambul, de Riga, cojocarul lui Caragea·, şi adus în 
ţară, unde a fost dat la şcoala grecească de pe lingă biserica 
Stavr()poleos, apoi h şroala română de la Şf. Sava. La şcoala 
lui GheorghE.: Lazăr a fost coleg cu Heliade. 

După absolvi:-e, in 1830, este trimis director al şcolii pri
mare din Vălenii dr~ Munte. rămînînd în funcţie şapte ani. 
Alţi 5 ani este profesor la Şcoala normală din Călăraşi. ln 
1844 este numit director al şcolii domneşti din Ploieşti. 

Revoluţia de la 1843 l-a găsit director la Ploieşti ; atunci 
i-a adunat pe învăţătorii diu satele judeţului pentru a le ex
plica sensul şi sarcinile revoluţiei. S-a deplasat şi în provin-
cie pentru propaganda revoluţionară2• Pentru asemenea fap
te a fost arestat şi închjs 8 luni. Comisia de anchetă- precizai 
că Ion Gherasim - Gorjean a fost „tare aplecat şi răspîndi
tor de idei revoluţionare"". 

In 1849 a fost preşedinte al Tribunalului din Ploieşti, in 
1857 - candidat pentru Divanul Ad-hoc' şi ales, dar în ace
laşi an, la 26 decembrie, a murit din cauza suferinţelor prici-
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nuite de închisoare. A primit în viaţă titlul de pitar, ceea ce 
înseamnă că a reuşit sil-şi formeze o situaţie materială bună. 

Ion Gherasim-Gorjan a fost un om cult, de o rară sensi
bilitate. Cunoştea mai :multe limbi străine, între care turca, 
araba, greaca, slavona, rusa, latina, franceza, italiana·. A tra
dus din greceşte Halima sau povestiri mitologice arăbeşti, în 
4 volume5

, în 1835. A publicat o carte originală Dascăl pen
tru limba franţuzească, în 1832. ln 1840 a tipărit pentru să
teni o ... Cărticică coprinzătoare de învăţătură folositoare 6

• A 
dat la iveal!i mai multe calendare, care cuprind şi alte tra
duceri - Cestiunea Orientului, după Emile Girordin, şi Pri
vilegluri antice de ale Ţării Româneşti, după tratatele tur
ceşti originale. 

într-un Manual creştinesc din 1836 Ion Gherasim-Gorjon 
afirma că românii t::-ebuie să folosească îndeosebi cuvintele 
limbii noastre decît iraprumuturile străine. In precuvînt<irea 
la Dascăl pentru limba franccz.ă, se adresa tineretului astfel : 
„Tot românul să-şi înveţe lm1ba sa, cu tot fundamentul ei şi 
apoi să se apuce de cea frnnţuzească şi cea italienească, pen
tru că sînt li!!i.bile cele mni vii şi mai clătinate în toată lumea 
cea luminat::) şi rude foarte aproape cu limba noastră cea de 
obşte„." 7 Era, de altfel, un mare patriot şi, ca unul ce sufe
rise în robia turcească, spunea cu multă convingere : „Tot 
omul să-şi iuheasdi patrio. şi să fie încredinţat că nu este 
lucru mai scump şi rr.c1i dulce în lume decît neamul său şi 
patria sa". Astfel de cuvinte ne fac să credem că Ion Ghera
sim-Gorjan nu şi-a uitat locurile din Bcngeştii copilăriei, pe 
care trebuie să le fi vizitat. 

NOTE: 

1 M. Mihăilescu, Figuri din trecut, în: „Invătămintul primar", nr. 5, 15 mai 
!898. 

2 Arh. Statului Bucureşti, fondul M C.I.P., ds. 1·154/IB48, f. 26. 
3 Arh. Statului, Bucureşti, ds. 62, Hl48, f. 27; Documente privind anul re

"·olutionar 1848 .• „ p. 661. 
' In: „Secolul", nr. 67, septemb~ie 1857. 
5 La Sibiu, în 1835; vezi şi ed. Bucureşti, Tip. Natională. 1877, 129+188+· 

+231+195 p., sau etlitia din 1887. 
6 Şcolaru sătean sau cărticică coprinzătoare de învăţătură folositoare. A

cum înlîiu aldilultă şi data la lumină de ... , Bucureşti, Tip. Penco
vici, 1840, 73 p. 

7 Apud Gheorgl1t~ Găvtine~cu, Ion Gherasim - Gorjean, in : „Gazeta Gor
jului", Tîrgu-Jiu, VI, nr. 795, 4 mai 1973. 
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2. GRIGORE PLEŞOIANU 

(HlOB-1857) 

Se spune că Grigore Pleşoianu, dascăl oltean şi autor de 
cărţi şi de traduceri. s-ar fi născut în Cerneţii Gorjului\ în 
1808. Data naşterii a fost controversată, susţinîndu-se ca an 
de naştere anul 1798, de însăşi familia lui2 şi de alţi cărtu
rari3. Noi considerăm ca dată de naştere anul 1808, sau, cel 
mai devreme, 1807, avînd în vedere că însuşi Pleşoianu spu
nea în 1838, în pretata la o lucrare a sa, că era atunci „într-o 
vîrstă abea de ani treizeci"„. In ce priveşte luna şi ziua de 
naştere, a fost precizată ziua de 30 ianuarie, despre care se· 
crede „cii nu poate şi nici nu trebuie să existe vreo îndo
ială";. 

Copilăria şi anii de studii ai lui Grigore Pleşoianu rămîn 
în umbrd., fiindcă o cercetare aprofundată asupra lor nu s-a 
putut face. Primii 19 ani din viaţă trebuie să fi fost o perioadă 
de intensă pregătire intelectuală, pentru că la anii aceia era 
un cărturur format. 

Se ştie că a fost elevul lui Eliade Rădulescu, la Bucureşti6, 
căruia i-a datorat, âesigur, iniţierea pentru o cultură deose
bită. 

Perioadd maturităţii creatoare, Grigore P!eşoianu şi-o 
începe la 20 mai 1826, cînd, abia intrat în al 20-lea an al vie
ţii, este numit profesor de Instrucţie primară la Şcoala cen
trală din Craiova, condusă de Stanciu Căpăţîneanu, care a 
deschis la acea dafo cursurile în chiliile din curtea· bisericii 
Obedeanu7

• Partea întîi a carierei de dascăl şi-a petrecut-o în 
capitala Olteniei, cu unele întreruperi, pînă în 1832. ln 1830 
a fugit, pentru scurt timp, la Bucureşti, din cauza molimei. 
La 7 decembrie 1831 a revenit la Craiova, cînd şcoala şi-a re
luat cursurile. tn 30 iunie 1832 îşi înaintează aemisia, Eforiei 
Şcoalelor, în urma unui conflict cu slugerul Băluţă Golescu. 

ln răstimpul craiovean, Grigore Pleşoianu a publicat u
nele cărţi în folosul şcolii româneşti : Abeţedar greco-român, 
1825 ;. Abeţedar înlesnitor pentru învăţătura copiilor, 1828; 
Abetedar franco-romanesc, 1829 1 Caligrafie ... , Sibiu, 1829 ; 
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Gl'amati~n românea~ă, Cr«io.vi,j,. 1629; Gramatica •rantuz~s
căt.. tre.ducero dupil, Fournier,_ ţ830;. Dialoguri franc~z~-româ
ntt;. Craiova, 1830, 

W. nrefaţu. la, Ab~.ţedţtr. tranc~zp-românesc din 1829, B-!e
şoianu: se· considera p.rintrn oei ce aveau ambiţia de-a· face 
,.c.eva.µe.ntru Jl,lminare.:i neiJ.muiui". ln Inştiinţare la Izvoade ,le 
scr.isoar.e frumoasă au caligrafi~ rumânească, franţuzească, 
ruaeasi;. nemfţ:ta&eă şi grecJtască (~ibiu, 1829), dascălul Plc
şoianu, aprecia cu nepotrlvit alfabetul chirilic pentru scrierea 
limbii mmâne, în favo:ireu introducerii literelor „noastre lati
neşti."';dînd. glas-. unor. idPi i:.:~· vo• răsuna plnă spre sfirşitul 
v.eaaului stiu, cind s-au şi aµ,licat 

ln etapa: crai0\·ea11ă, Gri~Jora Pleşoianu, ca şi colegul 
său Stanciu Căpilţineanu, s.c preocupd. ca iniţiator pentru tra
ducerea şi tipărired în limba română a unor scrieri J;lera::-e 
şi ştiinţifice· străine. C:t urmare, traduce şi pubhă Aneta şi 
tuben1 istorie adevătală din P'.n:eştile morale a.Ie iui Motma1.1-
t.el •.. ,, (Bucureşti, 1.829) şj În~împlările lui Telemah ( 1831 ). în 
precm1îhtarea la prima clin aceste lucrări, pe lîngJ. caLă~,ile 
literare· certe ce IP- doYed~~şle, aduce idei preţioase în solu 1 
său. SUsţine. între altele; „si:i aibă OTaşele noastre cite un 
teatru" care să prezinte „în ii mb.:· româneascu como'dii, o;JerP, 
tr.ajedii şi· celelalte" UilmilcilP. din alte limbi. 

Etapa a doua perioadei ele dasdil, Plcşoianu şi-o pe~wce 
la Cerneţi, pînă în anul lt13C. După necazurile ce le-a avut 
la Craiova în vara anului 1832. a plecat, la 2 sep~embrie, la 
C::e1'neţi. S-a eăs~Horit la 3 se-ptembrie acelaşi an cu o fostă 
eievJ.', a sa:, Ecaterina, fiic.a lni Radu Ceacîru, născut::\ L'1 14 
octombrie 18193

• 

Pînă în 1833 î11cea1di si:i intre în rîndu:-ile ar:natei, dn.r 
nu reuşeşte şi ră-nlne m:tfel sii se dedice în conti.n uare înv~l
ţămintului. ln prima perioadă 1:1 anului 1833, la 15 ianuarie, 
este numit profeso~- de „clasui" al III-lea la şcoala din Cer-
neti. L:i 30 august 1933 are frricirea să i se nască un fiu, Ver
giliu (m. 17/29 ma~·tie 1863)9

• lmpărţindu-şi timpul htrc~ fo
milie şi şcoald., cărturarul PJeşoianu reuşeşte să pregătească 

şi să publice 'doar un Calendar pe anul t834, ( 1834). Viaţa din 
Cerr:ieti, neoferindu-:i.,, ca şi î.nvăţămîntul. posibilitatea afir
mării, îl determină pe curturarul Grigore Pleşoi.anu să aban

cdoneze şcoala de .pro:vil1c\e, in 1836,. şj pleacă la Bucureşti, 
unde se stabileşte dE-:finitiv şi se încadrează .<;~ inginer 
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hotarnic. Mediul Capitalei îl readuce în cîmpul traducerilor 
şi puhlică, după scurt timp, în 1838, Gbenoveva de Brabant. 
ln Antiprefata la âceaslă lucrare mărturiseşte că şi-a îndem
nat şi soţia să traducă lucrări în româneşte, pentru „a vedea 
compunere sau cel puţin i.rndncere tipărită sub numele unei 
rurnânce", numai cil etl l-a deznădăjduit, la început. ln scurt 
timp însă, ea a îndeplinit dorinţa soţului prin Abeţedar moral 
şi religios sau lecţii ( ... ) tradus ( ... ) de G. Pleşoianu iar 
acum, pentru a treia ediţie, mai adăogat şi mai îndreptat pen
tru învălătura copiilor şi copilelor şi dat la lumină de Eca
terina Pleşoianu (Bucu:reşti, 1840) 10

• ln prefaţă la lucrare, au
toared miirturiseşte di soţul i-a cerut o astfel de întreprindere, 
imediat neonorată, şi îşi manifestă mulţumirea dată de pu
blicaretl cărţii şi, cu acensla, de „a mîngîia pe mîhnitul meu 
soţ". 

Intre evenimentelP vietii lui Grigore Pleşoianu consi'rle
răm şi numirea lui în rang de pitaa·, la 6 decembrie 1839. Din
tre alte lucrări ce-i poartă semnătura, un loc aparte îl are 
Canarul - Istorie morală şi religioasă tradusă din franţuzeşte, 
din 184lii1 în prefaţa căreia încuraja manufactura romitneas
că şi critica dur comertul e:--terior cu materii prime în schim
bul pwcluselor create din a.cestea. 

De real interes doc1mentar sînt şi scrisorile lui Grigore 
Pleşoianu, publicate 11 Crn~ova. în „Ramuri" 12

• 

Soţia lni Ple~oianu, Ecaterina 13 ,s-a stins din viată fiind 
tînără., 11 35 ani, în 28 iulie 1354, la Buzău, „mergînd la băile 
de la Balta Albu". A fost înmorrr:întată la biserica de pe mo
şia sa c\p la Strî;nheancrl 1\ CutincJ după pierderea ei, s-a slins 
din ·viată şi cel care a iost Gr.'.gore Pleşoianu, în 1857, la 30 
ianuarie, cînd trecea în 'll 50-lea an al vieţii. 

NOTE: 

t ZahariJ Gă:ău, Grigore Pleşoianu. tn: .Ramuri", nr. 5 (143), 15 mai 
197G, p. a. 

2 G. c;11: ·w~cu, Maleri.11 clorur.1l'nla:. Grigore Pleşolanu, în : .Studii şi 
c0;cetilri de istori->. !iternril ~i [<.':clor", an IX (1960), nr. 2, p. 333. 

a Al. Pini, J.lleralura română :ircmodernă, EPL, 1964, p. 266. 
4 G. r lc:;oianu, Antiprefaţa la Istoria Ghenov!vei de Brabant, (Bucur-~ştq, 

W:JB. 
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!> Dinu A. Dmni\:csrn, l.'n an'm;.tor: Cti!JO•c Pleşolanu, In: „R·~muri", 
an IV, nr. 2 (32), 15 lc!.i111nr:e 19Gi, p. Hi \\·ezi şi fotografoi lui Gri
gtne pJc.,'..e;iL;:iu). 

6 Veii „Ollc1~!i1'", Hl4:1, p. il:'-· !Jl!. 
1 N. llZtllP~cu, „Un c•.Hl-~•l 111lat: Gr. Pleşoianu, b : ,,_~.::n:clc A.cademiei 

Româ:le ·. Sl'r;a li, tom X.\XVl, µ. :SJ!}--3-1'"1. 
8 lbid„ p. 38'.l l<irll•:; 1 n:. J::\.). 
!I G. CăL1!csc11, op. cit., p. 3.l.I. (nolD'„) 
" 1 Un exem.µlar incomplet semnat la U.A.R. (cola: I 444 4.-13), de Dinu A. 

Dumitrescu, op. cil. J..ucrn.~et; a uµfu:ul la Tipografin pilarniui Con
stantin Pcncovici. 

11 In Tipog1afia lui Con~tauUn I ecca, BucmeşH. Anuntatll. în „curierul 
românesc" din 19 i\tlie IB40, ~ 23& 

u Scrisori l11edl1~ ale lui Grig<ire FleşGianu. ilil: „Ramuri", CraiQva, an X 
(1915), m. a .. 19 ru~rlie, µ,. 112.-114 şi nr. 10, 2 aprilie 1915, p. 
151--156. 

0 Se pare că a mai avut o fiidi, Ankel Pleşoianu.. căsătorită cu <;olonelul 
Eugen M06ch1,me din. Thgu-Jin, neipO'I: al paşcrptistuh1I ZaJafir Pă
răla1rn. 

11 Vezi N~ Rllnesc:u, op. cl.t., anexa 1X. 
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3. NICU D. MILOŞESCU 

(l f.56-1924) 

Iniţiatorul primei tijJ00rnfii din Gorj, Nicu D. Miloşescu, 
face parte din pleiada de cărturari ai meleagurilor Jiului (Je 
sus, care au pornit primul pas al unei mişcări culturale locale. 

Nicu D. Milo~escu nu era gorjan ; a fost fiul unei fami
lii · modeste din Cerneţii ·r-.tehedinţului, unde s-a născut în 
18561

• După şcoala primc.rii, H intrat ca ucenic în tipografia 
din Drobeta Turnu-Severin, unde, pînă la vîrsta de 14 ani, a 
devenit, graţie predispoziţiilor sale deosebite, un iscusit meş
ter în arta tiparului. Presa b care învăţase secretele meseriei 
îmbrăţişate peut1 u toată viata. se spune, fuses~ adusă îna
inte de 1850, de la Viena, mai întîi la Craiova, unde a inau
gurat activitcltea tipo9rnfid:i, a.pai la Drobeta Turnu-Severin. 
ln 1880, cînd maşina se uzase simţitor, a cumpărat-o Nicu D. 
Miloşescu şi a adus-o la Tîr9u-Jiu, pentru a inaugura a treia 
oară în Oltenia o vie activitate publicistică. ln oraşul de pe 
Jiu, cu clădiri ;;cunde, abia iYite 'din grădini, dar care fremă
ta intr-o atmosferă de progres administrativ şi edilitar dato
ralil unui Vasile Lascăr. tinărul ce abia trecuse de 20 ani gă
seşte sprijinul unor dirturari recunoscuţi prin destoinicie, 
cultm.'i, pasiune în mundi. şi o mare dragoste pentru popor, 
aşa cum au fost scriitoml locotE:nent Emanoil Părăianu şi in
stituto.ml Alexandru Ştefulescu. 

Amenajîndu-şi utelierul către sfîrşitul anului 1880, Milo
şescu luptă ca într-un singur an să-şi completeze necesarul 
de piese pentru o activitate tipografică diversificată şi să-şi 
pregătească un grup de tipografi cu care să înfrunte şi cele 
mai grele comenzi ce le-ar primi. Cu răbdare şi perseverenţă, 
totdeauna însufleţindu-i pe cei cu care avea să lucreze, de
stoinicul meşter reuşeşte să creeze un binemeritat prestigiu 
firmei ce avea să devinti ,Tipografia Naţională Nicu D. Milo-
~escu". 

Prima· carte tiptirită la Tirgu-Jiu a fost nuvela „Nicu Ste
luţă, a scriitorului priete:a Em1moil Părăianu. 
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La sfîrşitul anului 18~1. gata fiind de lucru, Nicu Milo
şescu primeşte propunerile celor doi ţ!>rieteni de a tipări \1tl 
ziar local. Cunoscutul tipo9rnf G. Filip, omagiindu-l mai tîr
ziu pe colegul său de bn·a~li.i. scria: „Un an după ridicarea 
templului gutember~Jian sau p0i1!E>le Patîngului, un mănunchi 
de scriitori de talent se 11 u:peazll ln juna.} junelui şi intrepri:i:i
zătorului tipograf. Ziurnl ., Vukanul'' e opera ciclopedică a 
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acestor energii asociate.„'' 2
• ,;Vulcanul", primul ziar din Gorj, 

a apărut din ianuarie 1882 pină în octombrie acelaşi an. Nu 
se mai păstrează nici un exemplar din această publicaţie şi nu 
putem judecai trăsăturile muncii sale de început. Probabil la 
aceeaşi tipografie s-au tipărit şi alte două ziare gorjene, „Vo
cea Gorjului" (1882) şi ,.si:iteanul" (24 februarie 1883 - sep
tembrie 1884), din care, de asemenea, nu s-au păstrat exem
plare. Succesul în presa locală a continuat la aceeaşi tipo
grafie, cu ziarele „Gorjul" (1887-1913), „Parîngul" (1891) şi 
altele. Numeroase cărţi văd lumina tiparului încă din primul 
deceniu al tipografiei lui Miloşescu - Geografia descriptică 
a judetuhti Gorj de Sadoveanu, Abecedar, Carte de cetire~ 
Geometrie, Geografia Gorjului ş.a. 

ln 1884, are loc la Tir~Ju-jiu o expoziţie de interes naţio
nal ; exponatele tipografiei lui Nicu Miloşescu primesc „Me
dalia de argint" a e:<pozi\!ei. La numai 4 ani de existenţă, ti
pografid tîrgujiană iese în lume --- cum se spune - cu costum 
sărbătoresc,· trezind ddrniraţia cunoscuţilor din ţară. 

O mărturie a unui compE~tent contemporan lui Miloşescu 
lămureşte evoluţia ulterioaril a tipografiei tîrgujiene : „ln anul 
ld9·l, neobositul fiu al Mehedir.ţilor dă o nouă întindere lu
crărilor sale artistice, înfiinţînd o litografie, asemenea, cea 
dintîi în Tîrgu-Jiu. Lucrul acesta, chiar în sine, e de admirat ; 
dar cînd se va cunoaşte cu ce sacrificii costisitoare s-a putut 
compieta tipografia d-sale cu o litografie modernă, aducînd 
artişti din străinătate şi clin ţară numai atunci se va putea ad
mira, dupil toată vrednicia, rîvrn-1 arzătoare a d-lui N. D. Mi
loşescu de a deschide în Tîrgu-Jiu şi prima litografie româ
neasdi"". 

Prietenii lui ~:[iloşe~;cu se înmulţesc. ln jurul său şi al 
celor doi sfătuitori - Em. Părăeanu şi Alex. Ştefulescu - se 
string mai mulţi cărturari, unii cu preocupări culturale şi şti
inţifice promiţătoare. Intre aceştia, Vitold Rola Piekarski, un 
neîntrecut în arta desenului în culori, profesor al Gimnaziu
lui real din Tîrgu-Jiu, s-a ataşat lor şi mai ales lui Alexandru 
Ştefulescu, cu care, încă dinJ893, face excursii in judeţ şi des
coperii vestigii ale unui trecut istoric, obiecte, acte, docu
mente Şi fotografii pe care le organizează într'-o colecţie mu
:teală la Şcoala primară de băieţi~. Piekarski va fi tehnoredac
torul artistic al lucrărilor din litografia lui Miloşescu. Prezen
ţa lui se valorifică în revistele „Jiul" ( 1894-1895), „Ardeiu} 
satiric-humoristic" ( 1895), „Pu blicaţiile Muzeului judeţean al. 



Go-rJµlµi" { 1896), „AmjcuJ ti!l'ler)mei'' l 1895), „Şezătoarea să
teanului" (1898 şi urUl.), .,Amirnl t'.oporului" (1898 şi urm.) 
etc. unde Piekarskj rea!Jzea:z.ă adevl.irate opere ale desenulu.i 
în ~ulori şi introduce tn p-ublidstica ţării, inainte de Editura 
„Minerva·', stilul ornumentic popular, care avea să se gene
rali~e,ze după 1898. 

Alături de cei patru r<~prezentanti ai mişcării culturale 
din Gorj, din JTIOmentul Hi95-l9DO, au fost avocaţii George 
P. Parv;J.J.lescu, şi Ştefan N. Dob:reanu, doctorul I. Urbeanu, 
ofiţerul Vp.sile Petrescu, profesmii de la Gimnaziul real -
Iuliu Moisil, C. Vişinescu. Clement I. Bontea, G. Pietroşanu, 
Al. Ionescu, precum şi învăţiltorii Gheorghe Dumitrescu-Bum
beşti, Lazăr Arjoceanu, Ion Haiducescu şi alţii, cunoscuţi ca 
ataşaţi crezului de iluminr.re a maselor populare. 

Nu numai presa, ci şi cărţile lip~rite în atelierul lui Mi
loşescu s-au \nmulţit ~i au s~)Clrit in calitate. Centenarul Iul 
Lavolsier, Mănăstirea Tismana ( 1896), de Ak~xandru Ştefules
cu, Umbre şi lumini dl' d:pitan Em. Pădiianu, ln viitoare de 
Alexandru Vlahuţă şi alte lucrări ua consacrat tipo-litografia 
tîrgujiani.'1 intre cele rne.i bune din tarii. 

ln 139g, :tvLloscscu este prezent la expoziţia anuală din 
Craiova, exponate[,~ tiµopafiei sale primesc, pentru a doua 
oară în ţară ,,Medalia de ar~1int". 1n 1890, participă la expo
ziţia din Paris şi primeste „1vfenţiunea Onorabilă", dovedind 
astfel înaltul nivel al acliYitlit!i atelierelor sale din Tîrgu-Jiu, 
comparabil cu nctivităţi ~imiL~f' de pe continent5

• 

Din 1895-1896, Milosc~ca u deschis la Tîrgu-Jiu şi o li
brărie, care a excelat prin ajutorarea elevilor cu manuale şi 
rechizite mai ieftine, precum şi un magazin cu articole 'de ga
lanterie, pe lîngă ac~astu. 

Miloşescu a clf'venit un om cunoscut în judeţ şi în ţară. 
A fost ales preşedinte al unor societăţi - „Jiul", „Ajutorul" 
şi „Corporaţia meseriilor unite•· - clin Tîrgu-Jiu, membru ac
tiv al băncilor populare, clonato~ al bibliotecilor rurale etc. 

Intre cărţile din jurul anului 1900 t!pZirite in atelierele lui 
Nicu D. Miloşescu, aminti~11 . Ştefan Romulus Scribian, Codi
cile civil popular, rn98, 3~10 p ; Gheorghe Dumitrescu-Bum
beşti, Călăuza băncilor populare, 800 p ; lucră.rile lui Alexan
dru Ştefulescu - lncercare asu.pra istoriei 'fîrgu-Jiului, Istoria 
Tirgu-Jiului, Gorjul i!>toric şi pitoresc, Mănăstirea Polovragi, 
Mănăstirea Strîmba, Măn~:stirea C:-ilsna ; lucrările lui Iuliu 
Moisil - Colecţiune de plante, Călăuza Gorjului etc. 
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Pentru activitate prodigioasă, Ia expoziţia din Bucureşti, 
1904, Miloşescu primeşte „Diploma de onoare" cu „Medalie 

.de aur", iar la Expoziţia genera!ă românească din 1906, tot în 
Capitală, e:>te onorat în „Hors-Concurs" cu „Medalia de 
aur". Cu aceşti lauri, tipogrc.fi3 Miloşescu a ţinut făclia ne
stinsă a publicaţiilor, chinr şi în timpul primului război mon
dial, cinel la Tirgu-Jiu actiYcff. trei asemenea unităţi. 

Nicu D. Miloşescu s-a stins din viaţă la 17 ianuarie 1924, 
la Tîrgu-Jiu6

• Este înrnormîntat în pămîntul oraşului căruia 
i-a dăruit cei mai frumoşi ani, cele mai mari realizări ale per
sonalităţii sale, ca un gorjean de baştină. 

NOTE: 

1 Data naşterii, 1856, C!ste menţicnată de C. Cîrstoiu, Din istoricul presei 
gorjene, în: „Coloana', st:plimer...t social-politic şi cultmal al „Ga
zetei Gorjului", Tîrgu-Jiu, decembrie 1970. Jean Bărbulescu, în 
„Galenctarul Curiului", Tip. „Lumina"; Tîrgu-,Jiu, 1925, p. 61, con-

semnează ca dată a naşlt>rii : ;urni 1860. Aceeaşi dată, în „Almanah 
tipogrnfic", HJ04, p. 7"7. 
2 G. Fi!Ip, Nicu D. MiJosescu, în „Almanah tipografic", Editura „Minl'f-

. va", Bucureşti, EiO.:, p. 7B. 
3 Ibidem, Joc. cit. 
' Dan l\:eguleasa, Muzeul Gorjului s-a născut. dintr-o colecţie şcolară, în : 

„Cdzeta Gorjului", 7 aprilie 1974; „Arhivele Oi.teniei", III, 1924, 
nr. 16. 

5 Mircea Tomescu, Ii.loria căr!ll româneşti de la începuturi pină la 1918, 
Editura Ştiin\if!dt, Iluc:ureşli, lf1f8, p. 163. 

6 Iuliu Moisil, Nicu D. Miloşt>scu. O pagină din Istoria culturală a Gor
jului, în : „Arhivele Olteniei·'. IV, nr. 18-19, martie-iunie 1925,. 
pag. 194. · 
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4..; JE-AN' aABBll.WsCtl 
(lr.t()r;..„ttd:J>. 

hi.itiatorul şi real~a1orul ziarului „Oorjanul" de la Tîr
gn-Jiu, din perioada 1~23,-Hî47, a fost un la•lentat publicist, 
om de mare omenie şi neobo::nt cărturar. A fost recuaoscut la 
vremea sa ca animato:ul cuvîntului scris al gorjenilor din 
toate p.rovinciile ţării, personalitatea ca.re, dup5. moarLea în 
1910 a ilustrului Alexandru: Stefulescu, a polarizat şi un:r..:.:::at 
energiile condeierilor ~;orjeni şi din Oltenia toali:l, cit şi u.le 
unor norme de prestigiu în Eteratura romdncasci:i. Cn toate 
acestea, puţini şi-l mai amintesc iar generaţiile lin ~re îl r<'C)
sesc cu greu în paginile zfarnlui păst!'at doar în cîtE:v>a colec
ţii din ţară. 

Jean Hilrbulescu a fost unmele popular .:il lui Ion. fWrbu
lescn, născut 1n Bog.qţi-DlmboYiţa, în 11 iuaie 1sgo. Ern 
unul dintre cei cinci copii - · doi băieţi ~i trei fete -- u.i în
văţă.torului Ion H'tirbulesrn ş1 Dimitriei1• Copil~!ri.:; şi-.':: pct~·r·· 
cut-o în satul natal. 

Jean Bărbulescu a urmat µrimele trei da.se, rL-:ii'.1 în 1'.?iJO, 
la Şcoala primarti di!l Boqaţi şi clasa a IV-.J. l.J. Cîn;;u1u;i_g
Muscel. A studi.at, la P.ucurE:şti, comerţul elcrnen~:::r şi_ cd su
perior. La absolvirea slucEilor, în 1908, a fost nu:nit flnc\io
nar al b~incii din Hurezani, subunitate a Băncii gc11cr .. ~k' a 
Gorjului, o societate anonim~i. S-a încadrat în mu;-;c'I b 3 
martie 1909. iar în 1915 era incă la Hurezani, unde „şi-u. în
depilnit cu zel şi probitate îndatoririle sale avînd o con_6n: iă 
mai :nult decît satisnlditome'·!. 

Incă de la ·venirea sn. în Gori a manifestat intew~; deose
bit pentru literatură. sc:riinci poezii şi proză. ln august 1909 
constituie un comitet de rerlar:ţif' împreană cu scriitorii Vic-
tor şi Sebastian Hortopan, şi cdi1ează la Tîrgu-Jiu primul nu
măr din puLlicaţia lunarii „Zorile". Biblioteca tinerimii8

• O con
duce ţik!ă la nr. 7, în februarie 1910, cînd publicaţia îşi sch:m
bă subtitlul, deveninrl „revistă literară şi artistică" şi numele 
siju nu. mai semnează. l!ltirnul număr, al zecelea, a apărut în 
mai 1910. In cuvînlul „Către cititori", semnat „Redacţia", dar 
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JEAN BARBULESCU 

scris proiiah'l de Jeo.n l\i'\rhuk·scu, este exprimat scopul pu
blicaţiei, crezul f'i şi al rf'dactorului: „O revistă sau biblio
teca care~ s(1 cuprinciii :ucrările ieşite din pana tineretului nos· 
tru era absolut necesară. Putin<"le reviste ce apar sînt în im
posibilitatea de a publica tot cr· le trimit. Numai acest lucru 
ne-a făcut pe noi să d<lm la lumină biblioteca „Zorile",_ care 
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are ca scop de a incu:-njn tinerele talente care promit cite ceva 
pe tărimul literuturîi şi care nu s•au ţ:>utut dezvolta in această 
ramuri'\ din cauzu. lipsei ci~ reviste. Idealul revistei era, tot
odată, „de a dezvoll:i gustul Eterar în toate clasele sociale". 

Jean nărhulescu va mlirturisi mai lîrziu că el a scos 
aceasti:i revistit la Tîrgu-Jiu'. Dorise, se înţelege, să facă din 
literatură o preocupare pentru toată viaţa, găsind în revistă 
mijlocul de a se afirma. Număr de număr a publicat, în „Zo
rile", poezii şi prozlî. S1r1 t ale sale poeziile : „Scrisoare" 5

, 

„Ciobănaşul", „Pe car0"', „Poetul'0 , „Femeia-i tot femeie" 9
, 

„Revederea "9 şi încercfaile în proză : „ln patru Clni", „Poveste 
tristă"'~. „Iubire pe veci "11, „:tvlos Călin" 12, „Răzbunarea "JJ, „La 
un mormînt" 1\ Incercilrile sale literare, poate pentru că nu 
avea o cultură artistică deosebită la 20 ani, nu au strălucit 
puternic şi l-au oete:rP1inal Sd Se retragă pentru O perioadă 
dintre ceilalţi condeieri tîrqujieni, cărora le-a lăsat în sea
mă revista, revenind la Hurezani în prima parte a anului 
1910, unde locuia. Va fi mobilizat în armată între 23 iunie şi 
23 august 1913„ apoi în război, între 15 august 1916 - 20 
iunie 1918 şi 24 octomhrje -· 10 decembrie 1919. Revenit în 
Gorj a continuat munca de slujbaş al băncii. Ultimii zece 
ani au fost ani 9rei, războiul umplînd cu amar sufletul tuturor 
romcînilor. I.oe pentru creeţia literară n-a mai rămas. Răz
boiul i-a adus decoraţii. Dep{işind vîrsta de 30 ani. Jean Băr
bulescu şi-a căutat refu~;iul în căsătorie, luîndu-şi partenera 
de viaţă, în 1931, din Ciaioya~;. 

Jean Bilrlmlescu era făcut parcă pentru publicistică. A 
renunţat la funcţia de slujirn5 al băncii şi a scos ziarul „Gor
janul", la Tîrgu-Jiu, cn primul număr la 15 martie 192416

• La 
început a apărut bilunar, apoi decaaal şi, din ianuarie 1926, 
săptămînal. Şi-a stabilit s~diul redacţiei în strada Victoriei 57 
din Tîrgu-Jiu. Treptat şi-a atra:. cîţiva lucrători dintre func
ţionarii de bancă, Ion Vulpe, Dionisie Căun şi alţii. lşi va lua 
secretar de redacţie pc zicuistul Satir Poliopol. Aproape zece 
ani a tipărit ziarul la CraioYa. 

Din 1933, Jean Bilrbulescu şi-a cumpărat o tipografie de 
ocazie de la Bucureşti şi a creat la Tîrgu-Jiu Institutul tipo
grafic „Gorj.rnnl" cu puţini dâr buni lucrători, între care şef 
de atelier a 1ost Brelea. Astfel, fostul funcţionar de bancă sta
bilit în Gorj, om cu înclinaţii literare vădite, pe care le va 
manifesta sporadic, 'devine un recunoscut ziarist, independent, 
cu bune intenţii. 
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In primul număr, articolul „Rostul nostru" precizează in
tenţiile iniţiatorului publicaţiei : „lăsînd la o parte luptele 
politice, pline de venin, să servească numai de aducător de 
veşti de la un colţ la celălalt al judeţului, .„să facă cunoscu
te tuturor faptele frumoase ce se săvîrşesc în judeţul nostru 
şi aiurea şi să aducă de asemenea la cunoştinţa tuturor relele 
şi nedreptăţile care \rnpov~trea:z.ă viaţa ... ". Nu s-a: abătut de 
la aceste dorinţe. 

Jean Bărbulescu nu a âVUl ziarişti cu plată la „Gorja
nul". Scriau toţi ce dore~u. fără a fi remuneraţi. Ziarul a 
trecut deseori prin clipe grele, 'dar n-a fost abandonat. ln pri
mii ani a avut µatru mii de abonaţi, ulterior mai mulţi. Re
dactorul-prim a fost însuşi Jeân Bărbulescu. 

O îndelungă perioadă „Gorj anul" a fost şi revista literară 
a Gorjului, prin cel puţin ultima pagină care publica litera
tură., îndeosebi poezii. ~-au lipsit prezentările de cărţi ale 
colaboratorilor, articole de critică, de istoria culturii, biogra
fiile unor personalităţi şi aHe materiale de interes larg scrise 
cu vervă şi pană de scriitor. Era citit de gorjenii din toată 
ţara, constituindu-se ca liant între gorjenii cei rămaşi acasă 
şi cei plernţi în ţară. 

Sub pseudonimul Ion Mohor, Jean Bărbulescu n-a renun
ţat la unele din creaţiile sale literare, cărora le-a 'dat drumul 
tiparului în ziar. ln 1925 a sco::. şi un „Calendar al Gorjului", 
bine realizat şi interesant. 

La zece ani de apariţie „Gorjanul" at·rage aprecierile cî
torva zeci de ziare 'din ţară. Intre publicaţiile bucureştene din 
193-1, „Di'11.ineaţa" îl prezenta ca „model al publicaţiilor regio
nale"17, „Viitorul" îl con~idera „un serios document asupra: 
ţinutului oltr:mesc"!6 iar ,,Ro!nf:nul" se mîndrea că al lor con
frate ,, poate slu]i oricărei alte provincii româneşti drept gră
itoare pildă şi îndrăzneţ indemn pentru toţi oamenii de bine, 
care vor să apropie suflete, să solidarizeze interese, să cris
talizeze opinii. să. facă, într-un cuvînt, operă 'de românească 
unificare şi cirmonizarc socialft" 19

• Ziarul „Tribuna" din Sibiu. 
la jubileul „Gorjanului" nota cu responsabilitate că acesta, 
„prin execuţi,t sa t<:>hnidi şi p1i11 felul cum a apărut, se ridică 
deasupra tuturor ziarelor de provincie, servind drept exem
plu20. Omagiile n-au contenit în multe alte publicaţii21 , spre 
satisfacţia lui Jean Bărbulescu, sufletul acestui organ de cul
tură şi informaţie. 
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Şi în anii ce au urma l pînă la sfîrşitul deceniului al cin
cilea, „Gorj an ul" a ţinut i run tea ziare lor de provincie, prin 
activitated cu pasiune a inirnosului Jean Bărbulescu. 

Astfel l-au considerat ani de-a rîndul celelalte ziare re
gionale. Intre altele, „Provincia" din Roşiorii de Vede, 
in 1936, îl găseo.1. ca „sin~ru1ul ziar din provincie, care, intr
adevăr, merită elogii"~. „Lucenfărul literar şi artistic" din 
Bucureşti, în 1939, aprecia cu acesta „poate face cinste orică
rui periodic bucureştean=·•. „Trituna tineretului" din Capitală, 
în 1942, sublinia di „aces: siiptămînal este unul din puţinele 
publicaţii meritorii din provincie""'. La sărbătorirea a două 
decenii de apariţie şi activitate rodnică „Gorjanul" era o pu
blicaţie definitiv recunof.rcutci şi apreciată pentru merite in
contestabile. A tun ci. în 1943. un ziar ca „Ţara", din Sibiu, 
scria despre publicaţia lui Jean Bărbulescu că „merită toată 
atenţia, căci puţine publicaţii şi ziare din ţara noastră se pot 
mîndri cu o asemenea lonqevitate şi mai ales cu un aseme
nea rezultat, facem cuvenitu menţiune pe deplin meritată de 
această gazetă din pro\'incie'0

• „Gorjanul" a continuat să mai 
apară pînă în 1947. 

Jean Bărbulescu a fost un mare patriot şi un neobosit zi
arist, luptător pentru luminarea maselor, animator cultural. 
Noi îl apreciem, totddatil, ca pe cel mai mare ziarist al gor
jenilor. 

Jean Bărbulescu a murit la 8 mai 1957 la Tîrgu-Jiu, unde 
a fost inn:ormîntat şi uitat uşor de toţi cunoscuţii. Singură, 
Viorica, soţia sa, cec, care trăise> 26 de ani alături de distinsul 
om al presei şi culturii rorn~neşti, i-a udat cu lacrimi mormin
tul mut şi parcă nemeritat. Se cuvine să-i aducem din uitare 
numele pentru „Gorj anul" cinstit, drept şi harnic. 

NOTE: 

i Ion Bărbulescu a murit înainte de 1931 iar Dumitra s-a stins din viaţă 
tn 1930, la vir!-ta ele 80 de ani. 

2 Certificatul ur. 847 din ~ aprilie 1915 eliberat de Banca generală a Gor
jului. 

3 Vezi Fl.A.R., P.I. 2'745. 
' Jean Bărbulescu, Lacrimi pc no mormint (degpre poetul C. Ionescu-Olt), 

tn: „Gorjanul", Tlrgu-Jiu, anul X, nr. 29, 7 aug. 1933 („„.Zorile, pe 
care am scos-o în Tg.-Jh1 tn anii 190~1910"). 
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5 „Zorile. Biblioteca tinerimPi . Tirgu-Jiu, 1909, nr. 1, august. 
6 Loc. cit., 1909, nr. 2, SE!ptembrie. 
7 Loc. dt, 190.9, nr. 4 nC'iembrie. 
s Loc. cit., 1009, nr. 5, decembrie. 
9 Loc. cit., 1910; nr. B, ianuarie. 
10 Loc. cit., Hl09, nr. 1, august. 
11 Loc. cit., 1909, nr. 2, septembrie. 
!2 Loc. cit„ 1909, nr. 3, oC!ombrie. 
13 Loc. cit., i909, nr. 4, noiembrie. 
1' Loc. cit., 1909, nr. 5, decembrie. 
1s Soţia sa a fost Viorica Veroiu, n. la 23 martie 1904 ln familia lui Ion şi 

loan,l Veroiu. A abrnlvit liceul lu Craiova ln 1919 şi 4 clase de co
mert superior în Hl23 ld Bucureşti. între 1923 şi 1931 a lucrat ca 
function"Hă la Banca comerţului Craiova. S-a căsătorit cu Jean Băr
bulescu la 30 august 1931. N-au urmaşi. 

16 Vezi B.A.R., P. III-IV 7521, pe1ioada 1924-1947. 
17 „Diminedt3", Bucureşti, nr. 9750 âin 17 februarie 1934. 
18 „Viitorul , P.ucureşti, nr. 77!!6. 1 ianuarie 1934. 
19 „Românul", Bucureşti, 11r. 43/44, 2fi ianuarie 1934. 
20 „Tribuna•·, Sibiu, nr. 4, din LI ianuarie 1934. 
21 „Răsăritu", Bucureşti, XVI, nr. 4--!i, 1934; „Chemarea românilor", Ouj, 

nr. I, 1934; „Omul", Bucu!eşti. m. 5, 18 ianuarie 1934; „Universul", 
Bucure$ti, nr. 7, 6 ian. 1934; „Satul", Bucureşti, nr. 39, februarie· 
1934, etc. 

22 „Provincia", Roşiori de Vede, I. nr 5-6, 1 m:ai 1936. 
2 „Luceafărul literar şi artistic", Bucureşti, an I, nr. 2, 20 ian. 1939. 
21 „Tribuna .tineretului", Bucuresti, :?. mai 1942. 
25 „Ţara", Sibiu, 1 marti-~ HJ43. 
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