Monumentele istorice cuprind în sine mai multe lucruri: un meşteşug de a
clădi care nu se mai obişnuieşte, o frumuseţe care nu se mai poate îndeplini şi,
pe lângă acestea, o sumă mai mare sau mai mică de amintiri, ceva din viaţa
oamenilor care s-au strecurat rugându-se, luptând, trăind între acele
ziduri…” spunea simplu şi profund Nicolae Iorga.

Patria ne e pământul
Celor ce suntem în viaţă,
Cei ce ne iubim frăţeşte,
Ne dăm mâna româneşte:
Numai noi cu-acelaşi nume,
Numai noi români pe lume
Toţi de-aceeaşi soartă data,
Suspinând cu toţi odată
Şi-având toţi o bucurie;
Asta-i patria română
Şi ea sfânta să ne fie!

Patria ne-o fi pământul
Unde ne-or trăi nepoţii,
Şi-ntr-o mândră Românie
De-o vrea cerul, în vecie,
S-or lupta să ne păzească
Limba, legea românească
Şi vor face tot mai mare
Tot ce românismul are:
Asta-i patria cea dragă
Şi-i dăm patriei române
Inima şi viaţa-ntreagă.
George Coșbuc,
Patria româna

Direcția Județeană pentru Cultură Gorj își dorește prin
această broșură ca orice persoană ce va intra în posesia ei
să ințeleagă în mare parte ce este centenarul și care este
aportul României și al județului Gorj în Primul Război
Mondial.
O să începem prin a da o sucurtă definiție Centenarului,
împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 ce a avut loc la Alba-Iulia. Se știe că această
Mare Unire a avut anterior și alte etape preliminare ce au
dus la făurirea acestui ideal național începând cu anul 1859
când are loc Mica Unire, Țara Românească si Modova se
unesc sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
iar cea de-a doua etapă este Razboiul de Independență \
Răboiul ruso-turc din anii 1877-1878, în care Principatele
Unite au obținut independența fată de Imperiul Otoman.
România a aşteptat momentul oportun pentru a se prinde
în hora Marelui Război. Doi ani s-au discutat opţiunile,
s-au purtat tratativele, s-a tatonat terenul. În final, România a cedat presiunilor Antantei, în august 1916. S-a pornit

la luptă cu euforie, cu gândul la fraţii de dincolo de Carpaţi. Însă perdeaua de fum a euforiei naţionale s-a ridicat
rapid, lăsând loc unei realităţi tragice: România lupta pe
două fronturi, cu o armată echipată necorespunzător şi cu
un sprijin extern precar. Pierderile au fost mari, statul a
fost aproape de dispariţie, dar finalul războiului i-a adus
României mai mult decât ceruse: împlinirea celui mai mare
proiect de ţară, unirea tuturor provinciilor româneşti, cel
mai mare noroc din istoria naţională. Războiul mondial
a schimbat, totuşi, viziunile românilor. A reaprins ideea
împlinirii idealului naţional: facerea României Mari. Au
rămas, însă, aceleaşi dileme geopolitice, Antanta era formată din Anglia, Franţa şi Rusia, fiecare stat cu propriul său
interes: Franţa căuta revanşa în faţa Germaniei şi recucerirea Alsaciei şi Lorenei, pierdute în 1871, Anglia era preocupată de menţinerea supremaţiei maritime şi de garantarea
neutralităţii Belgiei, iar Rusia ţaristă căuta expansiunea
în spaţiul Mării Negre – obiectiv final: controlul strâmtorilor Bosfor şi Dardanele – adică înfricoşător de aproape

de România, în viziunea liderilor de la Bucureşti. De altfel,
de aici şi neutralitatea prelungită: teama de interesele Rusiei
şi conştientizarea faptului că o astfel de alianţă înseamnă
renunţarea la Basarabia, pământ românesc răpit în 1812.
De cealaltă parte a baricadei, Puterile Centrale nu ofereau
perspective mai fericite pentru interesul naţional românesc,
Germania era interesată de subminarea puterii maritime a
Marii Britanii şi de expansiunea colonială – acestea erau
aventurile Kaiserului Wilhelm al II-lea în noua sa doctrină, Weltpolitik, iar Austro-Ungaria dorea să-şi consolideze
sfera de influenţă în Europa Răsăriteană şi să o extindă şi în
spaţiul balcanic, pe seama Imperiului Otoman aflat în cădere
liberă.
Luptele au continuat în 1917, Moldova rămânâd neocupată
datorită strategiei de apărare în triunghi a Armatei a 4-a
care a rămas neclintită în apărarea Carpaţilor Răsăriteni,
protejând Iaşul împotriva atacurilor germane repetate. În
mai 1917, armata română a luptat alături de aliaţii ruşi

pentru a sprijini Ofensivei Kerenski. După ce au reuşit să
rupă frontul austro-ungar la Mărăşti, avansarea trupelor ruso-române a trebuit să fie oprită datorită eşecului dezastruos
al Ofensivei Kerenski. Forţele lui Makensen au contraatacat,
dar au fost învinse la Mărăşeşti.
Pe 9 aprilie 1918, Sfatul Ţarii din Basarabia a proclamat unirea cu România cu o majoritate zdrobitoare a voturilor. Pe
28 noiembrie, reprezentanţii populaţiei din Bucovina a votat
pentru unirea cu Ţara, iar pe 1 decembrie acelaşi an, şi reprezentanţii românilor şi saşilor din Transilvania au adoptat
Proclamaţia de la Alba Iulia de Unire cu Regatul Român.
Tratatul de la Versailles a recunoscut toate proclamaţiile de
unire în conformitate cu dreptul la autodeterminare stabilit de Declaraţia celor 14 puncte ale preşedintelui american
Thomas Woodrow Wilson.
Primul Război Mondial a rămas în manualele de istorie
drept momentul în care s-a scris actul fondator al României
moderne.

Istoriografia a înregistrat, cuminte şi cu metodă, marile
realizări ale acestei naţiuni. Înfăptuiri grozave ale unui popor care, de-a lungul vremii, s-a prezentat mai degrabă ca
o victimă a istoriei. Elevii pot spune într-un cuvânt, la un
semn: Ionel Brătianu, geniul politic, Ecaterina Teodoroiu
– „eroina de la Jiu“, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Ferdinand
Întregitorul şi Marea Unire de la Alba Iulia. Este firesc să
fie aşa, căci conturul fizic al României de azi, în cea mai
mai parte, a fost desenat la finalul războiului. Se discută
mai puţin, însă, despre câteva detalii care apropie mai mult
lentila istorică de actualitatea vremurilor acelea.
De pildă, este adevărat că oamenii au sărbătorit intrarea
în război pentru împlinirea idealului national, ţinându-se
de mâini pe străzile Capitalei. Însă la fel de adevărat este şi
faptul că nu toată populaţia era la curent cu visul de veacuri al românilor: 80% din populaţie trăia în mediul rural,
iar 60% – era analfabetă. Opinia publică era reprezentată
de oamenii cu studii, o parte cu experienţe culturale în străinătate. Istoricul Lucian Boia arată, în volumul „Primul

Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări“ că
opţiunea majorităţii era pentru unirea cu Transilvania – în
condiţiile în care era obligatorie o alegere, având în vedere
că era un teritoriu mai mare şi mai bogat, de unde veniseră
în veacurile trecute izvoare puternice pentru cultura română.
Era o alegere firească, fără tăgadă, însă avea un preţ: Basarabia. Iar împingerea Basarabiei către periferia intereselor
româneşti a produs efecte care se văd cu ochiul liber şi astăzi.
În timpul Primului Război Mondial, tezaurul românesc a
fost trimis în Rusia pentru a fi păstrat în siguranţă pe perioada războiului. Tezaurul a fost trimis în două transferuri
şi includea tezaurul Băncii Naţionale a României,valori
aparţinând unor diverse bănci private româneşti, colecţii de
artă, bijuterii și arhive. În februarie 1917, a izbucnit revoluţia bolşevică în Rusia, relaţiile româno-ruse s-au acutizat
după ce Armata română a trecut Prutul în Basarabia pe 20
ianuarie 1918. Pe 26 ianuarie, comisarul afacerilor externe
rus, Lev Troţki, anunţa ruperea relaţiilor diplomatice cu
România.

Tezaurul depus la Moscova devenea „intangibil pentru oligarhia română – guvernul sovietic îşi asuma răspunderea
pentru păstrarea acestor fonduri“. Tezaurul românesc nu a
mai fost recuperat în totalitate, însă au fost primite o parte
din bunuri în trei tranşe:în 1935, în 1956 şi în 2008. Încă
se poartă tratative în comisii speciale româno-ruse, în care
domnesc mai mult neîncrederea şi scepticismul.
După doi ani de război, de sărăcie, de epidemii, în care
România aproape dispăruse ca stat, după o pace de compromis
dezastruoasă, se împlinea idealul naţional, pentru care intraserăm în luptă, şi chiar mai mult de-atât. Se năştea România
Mare: în 27 martie 1918, Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei
cu România, iar pe 1 decembrie 1918, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a decretat unirea provinciilor Basarabia,
Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Satu
Mare cu Regatul României. Oamenii politici din toate provinciile româneşti erau în freamăt, se organizau consilii, se dădeau
proclamaţii şi se organizau ceremonii somptuoase pentru a
marca cum se cuvine marea realizare. Alba Iulia a devenit,

simbolic, a doua capitală a ţării şi societatea românească a
intrat într-un proces amplu de transformare, conform noii configuraţii. Cuplul regal era mai iubit de popor decât oricând, iar
oamenii politici care au lucrat pentru Unire aveau să rămână
în conducerea statului în deceniile ce au urmat.
La toate aceste pagini aurite ale istoriei Primului Război
Mondial au scris cuvinte importante și bravii noștri gorjeni ce
vor rămâne pe veci în inimile noaste și le vom rosti cu mândrie
ori de câte ori se aduce în discuție acest moment semnificativ
al identității noastre naționale. De pe meleagurile Gorjului
pornesc spre făurirea marelui ideal național Generalul Ioan
Culcer cel ce a participat la organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor de luptă în Războiul pentru întregirea neamului
românesc 1916-1919. În anul 1916, în calitate de comandant
al Armatei I, organizează apărarea Olteniei, trupele de sub
comanda sa îndeplinind numeroase acţiuni civile. În anul
1918, este numit ministru al lucrărilor publice, în guvernul generalului Averescu, contribuind decisiv la repararea
căilor ferate distruse de război.

Ecaterina Teodoroiu numită și ‘’eroina de la Jiu’’ călăuzită
de cele mai nobile sentimente față de patrie, a îmbrăcat
mai întâi uniforma albă de infirmieră pentru răniți, apoi pe
cea de soldat, hotărâtă să apere cu arma în mână pământul strămoșesc, Ecaterina Teodoroiu, s-a aruncat în focul
marilor bătălii de la începutul Primului Război Mondial, a
căzut eroic în bătălia de la Mărășești, onorând steagul românesc, Maiorul Petre Zamfir, pe care războiul l-a găsit în
Regimentul 17 Infanterie cu care a luptat în grupul Cerna,
căzând prizonier.
De la un capăt la altul al țării se știe că cea dintâi pagină
glorioasă, din istoria Marelui Război al întregirii neamului, s-a
scris la Jiu, în ziua de 14 Octombrie 1916.Ar fi o imposibilitate
de a se scrie istoria războiului trecut fără a se face trimitere la
ziua de 14 Octombrie, zi măreață pentru tot ce e român și, mai
de preț, pentru noi gorjenii.

La capătul podului cel mare, de la Jiu, bătrânii, femeile și copiii
Gorjului, au făcut în acea mare zi , un puternic zid de apărare
cu piepturile lor, reușind, sub conducerea comisarului de poliție
Ioan C. Popilian, nu numai să țină în loc puhoiul dușman, dar
chiar să-l alunge și să împiedice intrarea în Târgu-Jiu.
În acest buchet de eroi, și alți al căror nume nu-l cunoastem,
se oglindeste sufletul întregului neam românesc, care a dat dovadă că in orice clipă este,gata a se jertfi pentru Neam și Țară.
Noi, gorjenii suntem mândrii că și acest eveniment mare s-a
petrecut tot în sânul județului nostru, cuib al legendarilor
Tudor din Vladimir, Ecaterina din Vădeni și a atâtor oameni
de seamă, care laolaltă, formează o piatră de unghi, pe care se
reazimă marele edificiu al neamului nostru românesc.

Podul vechi

LMI 2010: GJ-II-m-B-09163
LMI 1991: D0015
Datare: 1894
Adresă: în Gradina Publică

Ar fi o imposibilitate de a se scrie istoria
războiului trecut fără a se face trimitere la
ziua de 14 Octombrie, zi măreață pentru tot
ce e român și, mai de preț, pentru noi gorjenii.
La capătul podului cel mare, de la Jiu, bătrânii, femeile și copiii Gorjului, au făcut în
acea mare zi, un puternic zid de apărare din
piepturile lor , reușind nu numai să țină în
loc puhoiul dușman, ba chiar să-l alunge și să
împiedice intrarea în Târgu-Jiu, paza Podului
Ferdinand, cum se numea atunci, era asigurată doar de o companie de miliție, formată din
2-3 plutoane și comandată de comisarul Ioan
C. Popilian.

Masa tăcerii, lucrată în calcar, reprezintă
masa dinaintea confruntării în bătălia la care
urmează să participe combatanții. Timpul
este prezent, fiind reprezentat prin dispunerea
circulară a celor 12 scaune-clepsidre, care îl
măsoară.

Masa Tăcerii cu 12 scaune rotunde
LMI 2010: GJ-III-m-A-09465.03
LMI 1991: E0001
Datare: 1937-1938
Adresă: Calea Eroilor, în Gradina Publică

Aleea scaunelor, compusă din două bănci și 30
scaune din piatră, pătrate în formă de clepsidră, dispuse de o parte și de alta a aleii în
grupuri de câte trei, fac legătura între grupul
Masa Tăcerii și Poarta Sărutului.

30 scaune

LMI 2010: GJ-III-m-A-09465.05
LMI 1991: E0001
Datare: 1937-1938
Adresă: Calea Eroilor, în Gradina Publică

Poarta Sărutului

LMI 2010: GJ-III-m-A-9465.02
LMI 1991: E0001
Datare: 1937-1938
Adresă: Calea Eroilor, în Gradina Publică

Poarta Sărutului se află amplasată pe aleea de la
intrarea din parcul orașului, este dăltuită din piatră
poroasă, extrasă din carierele aflate în împrejurimi,
fiind alcătuită din coloane groase, paralelipipedice,
ce sprijină o arhitravă cu dimensiuni mai mari decât
ale coloanelor, având lățimea de 6,45m, înălțimea de
5,13m și grosimea de 1,69m.
Pe fețele fiecărei coloane se regăsește simbolul sărutului, două jumătăți ale unui cerc, atât de caracteristic operei lui Brâncuși. Arhitrava are de asemenea
încrustat acest simbol, ca un fel de filigran. În plus, tot
în filigran se află încrustații ce aduc cu un fel acoperiș
al porții, ca și când poarta ar fi acoperită cu șindrilă.
Bolta porții are un ornament liniar delicat: este o continuitate de arcuri mici, iar mai sus, pe trei linii orizontale, întâlnim continuarea unor forme ovale identice,
de parcă ar fi conturul feței și al umerilor.

Coloana Fără de Sfârșit are o înălțime de
29,35 metri și este compusă din 15 moduli
octaedrici suprapuși, respectiv având la extremitățile inferioară și superioară câte o jumătate de modul. Modulii erau numiți „mărgele”
de către autorul lor, Brâncuși. Sculptura
este o stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României. Denumirea originală
era „Coloana recunoștinței fără sfârșit” și a
fost dedicată soldaților români din Primului
Război Mondial căzuți în 1916 în luptele de pe
malul Jiului.

Coloana Fără de Sfârșit

LMI 2010: GJ-III-m-A-09465.01
LMI 1991: E0001
Datare: 1937-1938
Adresă: Calea Eroilor- Parcul Coloanei Fără de Sfârșit

Mausoleul Eroinei Ecaterina Teodoroiu
LMI 2010: GJ-III-m-B-09469
LMI 1991: D0011
Datare: 1933
Adresă: Piața Victoriei

Monumentul Ecaterinei Teodoroiu s-a ridicat
din îndemnul şi din truda Ligii Naţionale a
Femeilor din Gorj. Monumentul adăpostește
osemintele Eroinei, care, în nefericita zi de 22
august 1917, a căzut eroic în fruntea plutonului ce-l comanda.
Înmormântată în Valea Zăbrăuciorului, pe
frontul Mărăşeştilor, osemintele au fost aduse
la Târgu-Jiu şi îngropate, la 4 iunie 1921, cu
onorurile militare.
Monumentul Eroinei de la Jiu a fost dezvelit
în prezednța Regelui Carol al - II – lea și a
altor aproximativ 40.000 de oameni veniți din
întreaga țară, în data de 8 septembrie 1935, zi
ce va rămâne atât în istoria orașului cât și în
inimile noastre de gorjeni.

Biserica Sfinții Apostoli
LMI 2010: GJ II m B 09171
LMI 1991: B0011
Datare: 1937
Adresă: Calea Eroilor

Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel se află
pe axul Căii Eroilor şi a fost integrată creaţiei brâncuşiene, creând o legătură între elementele ansamblului sculptural. Ridicată pe
locul unei alte biserici ce data din anul 1777,
ea a fost reconstruită între anii 1927 şi 1938
şi inaugurată odată cu complexul executat
de Brâncuşi, 7 noiembrie 1937. Pictura în stil
neobizantin a fost executată în frescă de
către pictorul gorjean Iosif Keber, iar lucrările
au fost urmărite de arhitecţii Ion Antonescu,
Anghel Păunescu şi Iulius Doppellreiter. Antreprenorii au fost fraţii Di. Bernardo şi Luigi
Pittiui.

Monumentul Generalului Ion Culcer,a fost
ridicat în anul 1920, este elementul central din
Cimitirul Eroilor din Târgu Jiu. Ion Culcer s-a
născut la 29 iulie 1853 la Târgu-Jiu, originar
dintr-o familie venită din Transilvania, a ales
cariera militară încă de tânăr ca absolvent
al Şcolii Militare şi locotenent în Războiul
de Independenţă. În timpul Primului Război
Mondial el va fi numit la început la comanda
Armatei I, după Război a fost senator într-o
legislatură şi preşedinte al Asociaţiei Generale
a Ofiţerilor în Rezervă.

Bustul Generalului Ion Culcer

LMI 2010: GJ-IV-m-B-09481
LMI 1991: D0004
Datare: 1920
Adresă: str. Narciselor, Cimitirul Eroilor

Monumentul a fost dezvelit pe 12 octombrie
1927, la 11 ani de la moartea Generalului Ioan
Dragalina, cel care era comandantul Armatei
I la vremea aceea. Monumentul este în formă
de cruce și a fost ridicat în locul unde acesta
a fost rănit, maşina în care se afla a fost curprinsă într-un schimb de focuri, iar ploaia de
gloanţe îl atinge şi pe general în braţul stâng
şi în omoplat, răni ce ulterior au dus la moartea sa.

Monument Comemorativ,
Crucea General Ioan Dragalina
Datare: 1927

Adresă: Str. Lainici

Este un monument ce reprezintă statuia
Generalului Ioan Dragalina, acesta este fără
îndoială unul dintre eroii români din Primul
Război Mondial. De la gradul de sublocotenet a ajuns până la cel de general şi a condus
Aramata I a României. Este primul general ce
a căzut pe câmpul de luptă.
Chiar dacă a influenţat puternic istoria României, puţini români ştiu astăzi cine a fost
Generalul Ioan Dragalina.

Bust Generalul Ioan Dragalina
Datare: 1979
Adresă: Str. Parângului – Parc

Este un monument ce reprezintă statuia
Eroinei de la Jii așa cum era numită Ecaterina
Teodoroiu, o statuie din piatră, ce o reprezintă pe aceasta în uniforma militară în care a
luptat în Primul Război Mondial.
Statuia a fost realizată de sculptorul Iulia
Oniță în memoria eroinei de doar 23 de ani,
care și-a dat viața pe câmpul de luptă pentru
țara sa.

Monument comemorativ,
statuia Ecaterina Teodoroiu

Datare: 1978
Adresă: B.dul Ecaterina Teodoroiu, Tg. – Jiu

Comisarului de poliţie Ioan C. Popilian a
fost cel care a condus populaţia oraşului
Târgu-Jiu, într-un moment de cumpănă al
ofensivei germane din Primul Război Mondial. Importanta luptă de la Podul Jiului a fost
un moment unic în istoria Primului Război
Mondial. Mareşalul Berthelot spunea în 1918
că lupta de la Podul Jiului a avut o contribuţie majoră la victoriile ulterioare ale Armatei
Române.

Monument comemorativ,
bust Ioan C. Popilian
Datare: 2016
Adresă: Parcul Central

Nu plânge, Maică Românie,
Că am să mor neîmpărtăşit!
Un glonţ pornit spre pieptul tău,
Cu pieptul meu eu l-am oprit...

Nu plânge, Maică Românie!
Pentru dreptate noi pierim;
Copiii noştri, peste veacuri,
Onoare ne vor da, o ştim!

Nu plânge, Maică Românie!
E rândul nostru să luptăm
Şi din pământul ce ne arde
Nici o fărâmă să nu dăm!

Nu plânge, Maică Românie!
Adună tot ce-i bun sub soare;
Ne cheamă şi pe noi la praznic,
Când România va fi Mare!

