TUR <<GORJ TURISM>> PREZENTARE TARGU JIU
Varianta 3 – Durata 2 ore si 30 minute
Toate prezentarile orasului Tg-Jiu, din respect pentru inaintasii noi le promovam cu pornire de la Podul Jiului
unde in 14 Octombrie 1916 copii, batrani si femei au aparat aici … Tg-Jiul.
1.
Debarcarea turistilor se face la Podul Jiului. De la tunuri incepe prezentarea, turistii trec Podul pe jos,
autocarul va merge si va parca la Coloana Infinitului.
Ne indreptam, dupa traversarea Podului de pe Jiu, la Masa Tacerii unde incepe prezentarea Axei
Eroilor. Parcurgem Aleea Scaunelor, trecem pe sub Poarta Sarutului si ajungem la Teatrul Elvira Godeanu. De
la Teatru, facem popas la Casuta in care a lucrat intr-o boiangerie, in copilarie, Constantin Brancusi. Ne
continuam drumul lasand in partea stanga Universitatea ,,Constantin Brancusi’’ – Facultatea de Drept si Stiinte
Economice. Continuam prezentarea cu Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, declarata la inceputul anului 2021,
alaturi de Tudor Vladimirescu, Eroi Nationali!
In Tg-Jiu s-a nascut la 14 Ianuarie 1894 Ecaterina Teodoroiu, o eroina care a luptat in Primul razboi
Mondial. A fost cel de-al treilea copil din cei 8 ai familiei Teodoroiu. Pentru aceste fapte de arme a fost
decorată în martie 1917, mai întâi de organizația de cercetași, cu „Virtutea cercetășească de aur’’, iar apoi prin
decret regal, de catre Regele Ferdinand in 10.03.1917 cu „Virtutea militară de razboi clasa a II-a’’. A fost
vizitată personal de Regina Maria, care i-a conferit decorația și a înaintat-o în gradul de sublocotenent.
Întâlnirile sale cu familia regală au fost puternic mediatizate.
A murit ca sublocotenent la 22 August 1917.
In memoria acesteia a fost construit acest Mausoleu la Tg-Jiu, la comanda Ligii Femeilor Gorjene
condusa de Arethia Tatarascu. A fost realizat de Milita Patrascu – o ucenica a lui Brancusi, deasupra
ramasitelor ei pamantesti.
2.
In fata Palatului Prefecturii se afla Catedrala Sfintii Voievozi. In dreapta Palatului Prefecturii se afla
Casa Ganescu unde a locuit in anii 1937 si 1938 – Constantin Brancusi, in timp ce supraveghea executarea
lucrarilor la Ansamblul ,,Calea Eroilor’’. Acum Casa Ganescu este transformata in Muzeul Constantin
Brancusi. Visavis de Casa Ganescu se afla Centrul CEO – Divizia Miniera. In proxima apropiere, adica in
diagonala se afla Primaria Tg-Jiu, Stadionul, Biblioteca Iosif Keber si Casa de Cultura a Sindicatelor unde isi
desfasoara activitatea Ansamblul Profesionist ,,Doina Gorjului’’.
3.
Dupa prezentarea Catedralei Sfintii Voievozi ne indreptam spre Aleea Celebritatilor unde avem stelele
celebrilor gorjeni: Constantin Brancusi, Elvira Godeanu, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu, Arethia
Tatarascu, Sergiu Nicolaescu, Francis Milescu…
In spatele Catedralei se afla cladirea Sucursalei CEC Targu-Jiu. In aceasta cladire la 27.10.1864 a avut loc
prima sedinta a Consiliului Judetean al Judetului Gorj.
Visavis de zona unde se afla Aleea Celebritatilor, in Diagonala de Rasarit se afla fosta Casa a Tipografului
Milosescu, cel mai apreciat gorjean, mentionat in 1904 in Almanahul Tipografic. In timpul Razboiului, el avea
fetele refugiate la Bucuresti. Le trimite o scrisoare/ telegrama care suna cam asa: …..<<Musafirii pornira
hora de la Vadeni peste Jiu, de-a lungul digului pana la pod. Ospatul a durat cu toate muzicile pana seara la
ora sase, cand musafirii indopati de bomboanele noastre au pleznit. In zorii zilei am pornit noi de-a cuscri
catre munte cu bravii nostri nuntasi. Dumnezeu cu noi, suntem toti sanatosi. Al vostru tata, Nicu>>. Aceasta
telegrama evitand cenzura vremii a ajuns in mainile istoricului si savantului Nicolae Iorga care a inteles situatia
de pe frontul de la Tg-Jiu. Targu Jiul a fost scena unor lupte grele în timpul Primului Război Mondial. Aici, la
14 octombrie 1916, în urmă cu 97 de ani, populaţia Târgu Jiului - barbati, femei si copii - a apărat oraşul de
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nemţii cotropitori în luptele de la Podul Jiului. Ramane in amintirea noastra aceasta telegrama trimisa de
tipograful Nicu Milosescu, un antreprenor de succes al vremii, un localnic iscusit care a reusit astfel sa transmita
la Bucuresti informatii pretioase de pe linia frontului.
Oraşul Târgu Jiu a fost decorat cu „Virtutea militară de război clasa I“ pentru vitejia de care locuitorii au
dat dovadă în lupta de la „Podul Jiului“, din Primul Război Mondial. Ceremonia s-a desfăşurat în data de 7
august 1933, distincţia fiind conferită chiar de către Carol al II-lea.
Parasim zona cu Aleea Celebritatilor trecand pe langa Amfiteatrul din Centrul orasului unde se tin vara toate
spectacolele urbei, lasand in stanga Centrul de Cultura si Creatie Gorj. Intram in Axa Brancusi, continuam
drumul pe Axa Brancusi, lasand in stanga Biblioteca Christian Tell, una dintre cele mai active din Regiunea SV
Oltenia. In dreapta lasam Universitatea Constantin Brancusi – Facultatea de Inginerie, Scoala ,,Alexandru
Stefulescu’’ – una dintre cele mai bune din oras. Visavis de scoala, se afla Muzeul ,,Alexandru Stefulescu’’,
situat la kilometrul 0 al orasului, unul din primele 3 Muzee realizate la inceput de secol XIX in Romania, dupa
Muzeele din Constanta si Focsani. Aici se afla incepand cu 14 Octombrie 2014 o copie a Marului de Aur.
Proiectul Marul de Aur pentru Orasul lui Brancusi a fost initiativa Gorj Turism,a fost pregatit, derulat,
promovat, sustinut
si finalizat de Gorj Turism. Pentru amanunte intrati pe link-ul:
http://www.asociatiagorjul.ro/CARTE%20MARUL%20DE%20AUR%20PENTRU%20ORASUL%20TG%20J
IU.pdf
Ne continuam drumul pe Axa Eroilor spre Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel sau Biserica de
Arama. Tarnosirea acestei Biserici a avut loc in 07.11.1937. La acest eveniment a participat si Constantin
Brancusi. Tot in aceeasi data s-a inaugurat si Poarta Sarutului. Masa Tacerii s-a realizat in 1938, Coloana cea
fara de Sfarsit s-a realizat intre anii 1937 – 1938, iar inaugurarea Coloanei a avut loc in 27.10.1938. Au
participat la Sfintirea Bisericii mari persoanlitati ale epocii alaturi de Brancusi, printre acestia numarandu-se
Arethia si Gheorghe Tatarascu. Ei sunt cei care au suportat cosiderabil, financiar, costurile Ansamblului
Constantin Brancusi.
Interpretarea acestui ansamblu monumental este ca, la Masa Tacerii eroul serveste ultima masa cu familia
inainte de batalie, merge de-a lungul Aleii Scaunelor unde scaunele reprezinta persoanele care nu participa la
razboi, la Poarta Sarutului are loc ultima imbratisare cu cei dragi, dupa sau in timpul bataliei sufletul lui merge
la Dumnezeu trecand prin Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel, biserica ce se afla pe Axa Brancusi.
Continuam apoi prezentarea pe Calea Eroilor/ Axa Brancusi pana ajungem la Coloana Infinitului, aceasta
reprezentand recunostinta noastra fara de sfarsit fata de inaintasi. Dupa prezentare, poze de grup, turistii se vor
imbarca de la Coloana Infinitului, vor face popas cu prezentare la Parcul Tudor Vladimirescu si la Casa Vasile
Moanga . Proprietarul casei , a fost prieten cu Petrache Poenaru, Iancu Jianu si Tudor Vladimirescu, se intalneau
deseori, aici. Casa Vasile Moanga se afla foarte aproape de Liceul Tudor Vladimirescu, Liceu cu rezonanta in
istorie Invatamantului din judetul Gorj. In acest liceu , de cativa ani s-a infiintat si un muzeu. Dupa prezentarea
zonei, imbarcam turistii si ne continuam drumul cu autocarul la Casa Memoriala Ecaterina Teodoroiu, aflata la
iesirea spre Vadeni. Aici, vizita si prezentarea va dura 25-30 minute.
Echipa Gorj Turism
Laura Dragu / Popescu Dorina
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