
TNSEMNARI CU PRIVIRE LA REVOLUŢIA DIN 1821 

de ELENA UDRIŞTE 

Pe meleagurile Gorjului, unde Tudor din Vladimir a a
prins pentru prima dată flacăra revoluţiei din anul 1821 ce 
s-a întins cu repeziciune în întreaga ţară, s-au păstrat şi se 
mai păstrează încă multe măduri:i cu privke la evenimentele 
care au deschis un capitol nou în istoria patriei noastre. 

In cîntece şi ba],ade, în povesti.rile bă,trînilor - trransmise 
din generaţie în gene,raţie - în zapise şi hrisoave, în însem
năl'i pe marginea filelor din vechile bucoavne şi c'\rţi b'.<ier'.
ceş.ti, se mai păstrează şi astăzi amintirea „domnului Tudor" 
'ii a „marei răzmeriţe" din 1821. 

Dacă în cînteee şi bailade, în povestiiri, în t:adiţia orală, 
marea răsooală popul21ră s-a bucurat de simpatia şi rdeziu·ne.a 
totală a ma~loc, în documente, în diferite1e însemnări, eve
nimentele anului 182i sînrt: pirivite în raport cu poziţia so 
cia.Jă a cehii oaT·e le cons.ernne:iză . 

. ' Intr-o îru;.emnaii-e din anul 1822, 1 un Grigorie logofMul, 
diri rîndul rriidlor slujbaşi, saria cu 1'€spect despre „slugeirul 
Tudor", la un an după moartea acestuia, ceea ce ne face să 
credem că part:cipase el Î11iSiUŞi la revoluţie : 

„La leafu 1821 ati ven.it slugeir Tudoir cu V·reo 30 d-e a.rnă
uţi de la Buclllreşti şi viind la·Tîrgu-Jiiului au 1luoat pă culcer 
turci cu t(a)l(eri) şasă şi dîridu--o popi(i) Pătru Scc.rţ.anu din o
l-au închis în Tismana şi mult l-au ţinut la pedeapsă. 

Apoi au pqirnit TudQir în ţ,ară a sani la pandu,ri şi au strîns 
mulţime de oameni şi cu cîţiva s-au dus el la Bucureşti, iar 
ceilalţi i-au lăsat pin ţară, şi unde găs(e)a neam d2 ciocoi îi 
căznea şi jăfui.a. 

Apoi mai la urmă au venit sumă de tu~i şi au izgonit 
toate oirdiile, tăind mulţi, atît din panduiri cit şi din arnăuţi, şi 

au făcut mari ja.furti", · aprinzind şi casă pîn sate. Ap°'i s-au ri
q.Lcat turci(i). 



ŞI am soris cu mină de ţărină, mîna va putrezi iar slova 
să va pomeni. 

1822 
Grigori.e logofăt". 

Cu totul altfel şi de pe alt.e poziţii sînt descri.se evenimen
tele anului 1821 de către biv vel oluoorul Poroineanu 2 

.• int'f'-o 
însemnair·e pe un Apustol, :i, cumpărat cu „cheltuiala" manas
tLîii Tismana şi cu „ostăneala" acestiua, la scurt timp după 
înnăbuşire.a r.evoluţiei. 

Pentru marele culceT Poroineanu - pe ca.re N. Iorga l-a 
cairacterizat că a fost „omul tuocilor" şi că el a călăuzit tru
pele tul'Ceşti în mai-augoot 1821 în Oltenia" - revoluţia a fost 
o „apostasiie", că „au despoiat pă boieri şi pă alţi pămînteni 
ce au avut puţină bună staire", că „au despoiait chiiar şi sfinte 
bisărici... îndt niici cărţile bisericeşti n-au lăs«11t". Mîntui;rea a 
venit în:să de la „mifostivul împărat sultan Malunut... (ca;re) 
au .trimi,s oaste tu1roească de s-au bătut cu apootaţi(i)" : 

„La leat 1821, făcîndu-să apostasi:e în Ţara Tiomânească 
de către stră·:nărbat~ ce să adunasă în ţară, adecă co.chinţi, 
greci, sîrbi, c_:rnăuţi nu numai că au despoiat pă boieri şi pă ; 
alţi pămînteni ce au &vut puţină bună stare şi au despoiat 
chi~a.r şi sf'ntt:> b:săirici, precum au desp-::iiat şi acest sfînit lă
caş ce să numeşte mănăstLrea Tism2ni(d) încît nici cărrţile bi
săriceşti n-au lăsat. Şi s-au cumpărat această cu cheltuiala 
mănăstkii şi cu sirguinţa şi ostăneaJa mea. Milostivul nostru 
înpăr.ait sultan Mahmut tot într-acest leat au trimis oaste tur
c2ască ~i s-au bătut cu .apostaţi(i) Ipsilant cu ai săi în Diră
găşani, carei au fost o.dunaţi sum[1 pînă la 11.000 şi turoi a·u 
fost 1.500. Şi din bătaia ce au făcut cu dinşii, s-au prăpădit 
mulţ.i. Iar pă ceilalţi gonindu-i şi izgonindu-i din ţară mai. mulţi 
au 0tirecut în ţ«1ira nemţească şi nu să ştie came înco<bro s-au îm
prăştiat. De aceia am scris ca să să ţ:e minrte. 

Po:ro.ineanu biv vel clucer". 

Trupele turceşti, de altfel, intraseră în ţară cu scopul măr:.. 
turisit d2 a o curăţa de :răsculaţ.i. În această acţiune au primit 
tot sprijinul din partea boie-rirnii reacţionare, care-şi vedea pri-
vilegiile ameninţ:-te de o ncuă revoluţie. · 

Cu atît mai mult s-a .aipEoat c2mpank1 de pedepsire în 
judeţ.ele Gorj şi Mehedinţ.i, de unde ÎJI11Cepuse focul revoluţiei. 

Iată cum descri€ Alex. Şteful.escu, cunoscutul istoric gor
jean, reprimarea răsculaţilor din judeţul Gorj : · 
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„Sîngele începe iairăşi să curgă. Turcii, crezînd pe Tudor 
aliat cu etedş.tii, tăi.au la lume fără alegere nici oruţare de 
virstă sau sex sub pretex că sînt cu el. Se plătea cite o rubia 
de 6 lei de fiecare cap de pandur. Mulţi oameni nevinovaţi 
piereau sub sabie numai din simpla piră a unuia sau a a:ltuia. 

Paşa turcesc îşi va av.ea conacul în oraş (Tkgu-Jiu) în ca
sele pitarnlui Dwni.trache Mă1dărescu, tatăl Măldăreştilo;r. în 
pridvorul casel.air se făceau grămezi din capetele tăiate pentru 
a le plă1ti. Constantin Broş:teanu, tatăl lui Zamfir şi Alecu 
Bmşteanu, s~a dat pe lingă paşa şi i-a ceirut cîţiva turci ca să 
prinză şi să ta~e nişte panduri ascunşi în sait·e şi în oiraş:-, 

Paşa îndeplinindu-i cererea, Broşteanu a plecat la Broş
teni, unde fiul său avea harem de femei şi la Turceni şi a tă'iat 
pe toţi oiamenii pe cari aviea ură". 5 

Cllirînd după măcelurile făcute de turci la instigaţiile bo
ierului Constantin Bmşteanu - despre care s-a amintit 
acesta a murit de o „baolă năpraznică" şi a fost înmormîntat 
la Biserica DomThească (Catedrala) din centrul ocaşului, care 
pe atunci era înconjura.tă de cimitir. 

„Poporul indignat" - după cum scrie Alex. Ştefulescu -
pentru fă·rădelegile ce le săvîir~e!'.te în vi,aţă" l-a dezg;mpat în
tr-o noapte şi l-au expus priviirii tuturnr răzimat, gol, de pi'i
retele bisericii, ba încă şi mutilat ruşinos. Toată lumea trecea 
pe lingă cada.vru făcîndu-işi oruce îngiroziJtă de stra.şnica pe -
deapsă a lui Dumnezeu şi a oam.eniloir !" 6 

Încă un fenomen al .revoltei sociale - crudul boier nu 
scăpase nici în momnîn.t de răzbunail"ea c.ea dreaptă a poporu-
1 ui. 

Alexandru Ştefulescu, care a .trăit între anii 1856-1910, 
culesese desigur multe infocmaţi.i de la bătrînii generaţiei a -
nulud 1821, unii dintre ei participanţi activi la revoluţia lui 
Tudor ce zdruncinase din temelii rosturile judeţului şi ale ţăirii 
întregi. 

Consideraţiile sale că bo:erul - chiar şi după moail"te -
primise o straşnică pedeapsă din pail'tea lui Dumnezeu şi a oa
menilor ne arată limitele de înţelegere ale epocii sale, da;r pe 
de altă pairte, din aceste consideraţii se desprinde adeziunea 
totală a isto:ricului pentru pedeapsa ~ată <:l_e mare, masă a „oa
~rli11or", a poporului. 



Acest episod din istoria Gorjului părea desprins dirutr--0 
legendă, mai ales că Ştefulesiou nu menţiJOnează izvoarele de 
care s-a fol{)lsit în rel.ata·rea sa. 

Dair iată că două însemnări de mînă pe o evanghelii·e 7 ce 
se păstrează în aThiva biser'..cuţei de lemn din Gureni, corn. 
PeştLşani, nu numai că atestă oele wr.ise de istoricul gorjean, 
dar în acdaşi timp elucidează, mai bine zis infirmă, cele 
consemnate de biv vel clucerul PoroLneanu în privinţa jefuito
rilor de biserici. 

Pe aceeaşi filă, apare mai întîi însemnarea medelnicerului 
Grigore Bălteanu - pe care îl întîlrnim în documente în cali
tate ele epit.rop al bisericii domneşti (Catedrala) din Tîrgu-Jiu 
- în care arată că dînsul a cumpărat evanghelia cu opt ta
leri: 

„Tal.e(ll'i) opt s-au Tăspunis 8 de mine. 1821 
Grigoce Bălteanu medel(ni) oer". 

Sub însemnarea medelnioerului, scrie Şerban condicarul 
din Brădiceni airătînd per1peţiile prin care trecuse cartea de 
cult respectivă, susţinînd că evanghelia a fost „dezrobită" de 
<linsul de la tllirlCii cu şase tal·eiri şi că a împrumutat-o prrotu
lui Pătru Scorţanu din Tkgu-Jiu, la rugăminea acestuia, pen
tru a sluji la înmormîntarea fostului logofăt Constantin Broş
teanu - boieirul de cruntă amintke - iar preotul nu numai 
că nu i-a restituit-o, ci a vîndut-o medelniceruluLGrigore Băl
teanu, epi1tropul b:sericil unde sluj1ea, cu opt taleri. 

„Această sfîntă evanghelie dezrobindu-să de mine de la 
twci cu t(a)l(eri) şasă şi dîndu-o popi{·i) Pătru Scairţanu din o
raş(ul) Tirg(u) J(iu), după rugăciunea ce au făcut ca să slu
jească pă răp(osatul) vt(oirii) log(ofăt) Cos(tan)tin Broştea.nu, 
unde aco1o pe lîngă alţi(i) fiind şi dum-lui me<l(elnicer) Gri -
go(re) Bălteanu, numitu prieot făcî.ndu-să vînzătrnri de sfînta 
evanghelie cu vicleşug, adecă ca să ia acei t(a)l (eri) opt de mai 
sus de la m!"de(lnicer) şi să-i •rămîie cîştig, şi-au isprăvit cu
getu. După care prinzînd eu veste de a sa vicleană vînzMe a 
lucrului strein, prin dojana ce i-am făcut, i-am luoat sfînta 
evanghelie din mînă şi o dau La,r la biserica un.de au fost, spre 
pomentrea mea şi a părinţiloc mi1ei. Ci pentru ca să se ştie că 
de mine s...au dezr.ob:1t (evia.11gheUa) şi iscălitura dum-lui medel
(nicer) rămîne achiră 9 De aceea pricina într-această foae. 

1821 iulie 20 
Şerban ot Brădiceni, oondicar". 
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Din această însemnare se desprinde faptul că ·trupele tur
ceşti în jafurile pe c~e le-au făcut n-au oruţat nici lăcaşurile 
de cult, iar cărţile bisericeşti au deven1t un obiect de oomerţ 
ilicit, la care nu se dădea în lături nici cîte un preot dornic 
de cîştig, aşa cum atît de plastic, Şerban condicarul din Bră
diceni îl CClJl'lacteriza pe preotul Pă1Jru Scorţanu că : „şi-au is
prăvit cugetu". 

Insemnările contemparane even1menrtelor din 1821 - chiar 
dacă unele sînt mai mult sau mai puţin subLootive - pot să 

aducă mărturii preţioase pentru studiul acestui capitol impor
tant din istoria patriei noastre. 

NOTE 

1 Insemnare pe un Minei pe luna iulie, Buda, 1805, arhiva bisericii „Sf. 
Nicolae - Mămăroi" din Brădiceni. 

2 Pentru serviciile aduse turcilor, paşa de Vidin l-a ridicat pe medelnice
rul Poroineanu la rangul de mare clucer (Docum. priv. Ist. Rom., Răs
coala din 1821, voi. II, 1959, ed. Acad., pag. 399). 

3 Astăzi, Apostolul (tipărit la Blaj, în anul 1814) se află în arhiva bisericii 
de lemn din Pocruia - sat pe raza corn. Tismana. 

• N. Iorga, Izv. cont., pag. 305. 
5 Alex. Ştefulescu, Isto.ria Tîrgu-Jiului, ed. II, 1905, tip. N. D. Miloşescu, 

Tg.-Jiu, pag. 50. 
6 Idem, pag. 51 
7 Evanghelie, tipărită la Sibiu în 1806, tipografia lui Ioan Bart, arhiva bi

sericii de lemn din Gureni, corn. Peştişani, jud. Gorj, inv. nr, 12. 
e Termenul de „răspuns" are aici înţelesul de „a plăti". 
9 Nevalabilă, nulă, fără putere le&ală._ 




