
MARttiRii REFERITOARE LA REVOLUŢIA 
CONDUSA DE TUDOR VLADIMIRESCU 

VASILE MARINOIU 

Revoiuţia de la 1821, condusă de Tudor Vladimrescu, prin 
caracterul ce·rinţelor pe care le-a atirma1t, prin re.percutarea 
îrirîurirH sale a~urpra mersului ulterior al evenimentelor şi 

prin antrena.rea tuturor claselor şi păturilor sociale la cele 
petrecute, marchează tnceputul unei noi epoci în dezvoltarea 
politică a României. Ea a fost pregătită de situaţia economico
socia:lă şi poUtko-culturală a întregului secol ce i-a premers. 

In aşteptarea unui prilej favorabil declanşării luptei pen
tru libertate socială şi naţională, Tudor Vladimirescu a tre
cut, imediat după pacea de la Bucureşti din i812, la organi
zarea oastei sale de panduri, la întărirea şi aprovizionarea cu 
arme şi alimente a unor puncte strategice fortificate din Olte
nia, printre care mănăstirea Ti~mana' devenită adevărat car
tier general al lui Tudor, schitul Lainici2, Strîmba-Jiu3, cula 
cie la Cerneţi", peştera Cloşani5 , mănăstirile Ţînţăreni6 , Stre
ha!.a7, Gura Motrului8

, Polovragi9 etc. 

Acest prilej f.avorabU s-a ivit odată cu lupta de elibera
re, pornită de popoarele din Balcani, împotriva stăpînirii oto
mane. 

In cele ce urmează vom reda cîteva mărturii contempo
rane revoluţiei de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu· 
mărturii care sînt consemnate pe curţi vechi sau alte izvoare 
scrise ce fac parte din patrimoniul cultural naţional al jude
ţului Gorj, descoperite de noi cu ocazia întocmirii evidentei 
lui. 

ln general aceste însemnări sînt considerate mărturii do
cumentare care necesită multă precauţie şi presupun, indu-



bit.abil verificarea informaţiilor cuprinse în ele cu material 
documentar cunoscut. 

Autorii .acestor însemnări sînt persoane din diferite cci
tegorii sociale, fiecare cu viziunea lui particulară asupra eve
nimentelor consemnate. Cea mai mare parte a autorilor o for
mează slujitorii bisericii - ei fiind principalii beneficiari ai 
cărţilor - dar sînt şi boieri mari şi mici, căpitani, dascăli etc. 

Informaţiile scmte, de obicei cu referiri directe la revo
luţia - ,,apostasia" - de la 182-1 r ll'•ar au îmbrăcă tura cau
zală a evenimentului, ci mai mult efectul. Important este fa;1-
tul că ,ştirile transmise în aceste însemnări sînt cele mai cu, 
rato gînduri ale unor indivizi neimplicaţi de obicei în des· 
făşurarea acţiunilor menţionate. Ele se constituie în adevu. 
rate mărturii de conştiinţă ale omului din popor, consemnînd 
indirect afecti:vitatea colec!l:ivă faţă de eroul naţional, Tuilor 
Vladimirescu. 

lnsemnările sînt scrise în limba română cu caractere chi
rilice, uneori scrise caligrafic, alte ori mai puţin şi mai greu 
de citit, incit în transcrierea lor, dar mai ales în descifrarea 
lor sau a numelor autorilor, mai ales cele în criptogramă, am 
întimpinat dificultăţi. 

Fiecare însemnare aduce o ştire nouă, dovadă că cel ce 
a făcut-o a fost influenţat de evenimentele din preajmă, de 
discuţiile obşteşti sau de cele din ca.seile un·or influente fa
milii boiereşti. 

Cercetarea acestor însemnări credem cil va constitui un 
preţios izvor pentru completarea materialelor documentare 
referitoare la revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu la 
1&21, ce vor avea o valoare şi mai mare coroborate şi veri
fi.:ate de datele edite, furnizînd în acelaşi timp informaţii in-
teresante şi în privinţa limbii române de la începutul secolu
lui al XIX-lea. 

Majoritatea acestor însemnări sînt scrise în perioada ani
lor 1821-1822, adică atunci .cînd faptele erau încă vii în con.
ştiinţa contemporanilor. 

Declanşarea revoluţiei tn ianuarie l821 nu a rămas ne
observată. Pe o ·Carte veche10 aparţinînd mănăstirii Tismana, 
un călugăr consemna: „La I(ea)'t 820 (!) - (corect 1821) -- 1n 
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zilele mării sale lui vodă Alexandru Şuţu în luna lui ghe• 
1rnr(1e) 2 (!) au murit şi s-au îngropat la Sfănt Spiridon în 
P0ctu(l) Beilicului şi în urmă s-au întîmplat şi apostazia, în
ceperea sa au fostu la ghenar(ie) 15 (sic!) : şi Bucureşti(i) sau 
o;;pu.rtu la martie 2; şi au ţinut pînă la mai în cinsprezece şi 
atunci au venitu turci(i) în Bucureşti şi au şezutu pînfă) la 
l(ed)t 821 (corect 1822) sept(embrie) : 2: şi atunci sau ardi
cat...". Cu toate inadvertenţele în privinţa datelor, evenimen
tele consemnate sînt corect redate ceea ce reliefează faptul 
că autorul este bine informat. 

Pe filele de la 1 la 14 ale aceleiaşi cărţi, acelaşi autor1 

consemna : „Această sfîntă şi dumnezeiască carte cu vieţile 
sfinţilor pe luna ianuarie iaste a sfintei mănăstiri Tismana 
cumpărată de prea osfin(ţit) părintele mitropolit Kirio Kirio 
Dionisie de S~vastis 1 1 pe vremea cînd să afla proestar (staret) 
al aceşti(i) mănăstiri Tismana la anul 1810. Şi am însămnat ca 
să să ştie, Zinon, 1820 (!) - corect 1821 ~ ghen(arie) 30 in 
vremea răzvrătirii lui Tudor". 

lntr-o altd carte' 2 se arată că: 11 „.în leatu 1821 ghenarie 
14„. cu vo(i)e au venit sărbi în mănăstire„. şi întru acest ieat 
au venit turci şi multă lume au prăpădit". 

O relatare mai amplă a evenimentelor de la începutul 
revoluţiei o avem consemnată pe fila de gardă de la începu
tul unei cărţi ce aparţine bisericii „Sf. Nicolae" din satul Br<l
dic2ni13: „La leatu(l) 1821 au venit slugerul Tudor cu vreo 30 
d0 arnăuţi de la Bucureşti şi de la Tîrgu-Jiului au luoat pă kir 
Dinicu Otetelişanu ce era ispravnic şi luîndu-1 l-au dus de 
l-au închis la Tismana şi unde l-au ţinut la pedeapsă. Apoi .iu 
purnit Tudor în ţară şi a scris la panduri şi au strîns mulţime 
de oaste şi cu slavă s-au dus la Bucureşti, iar ceilalţi i-au 
lăsat prin ţară şi pe unde găs( e)a neam de ciocoi ii căznea şi 
îi jafuia, apoi mai pe urmă au venit„. de turci şi au izgonit 
toa.te ordiile tăind mulţi atît den panduri cit şi den arnăuţi 
şi uu făcut mari jafuri aprinzînd şi case p(r)în sate, apoi s-<m 
ridicat turci(i). Şi am scris eu mină de ţărînă, mina va pu
trezi iară slova se va pomeni. 1822 - (semnătura greu aesci
frnbilă). Autorul acestei însemnări este bine informat cu pri
virP. la desfăşurarea evenimentelor, prezentîndu-le corc'ct, 
cunoscînd faptele fie dintr-o sursă sigură, fie participînd di
rect la revoluţie. 
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Pe o altă .carte de la Cerăt-Pojogeni'' se consemna laco
nic· „La leat 1821 s-au făcu.t răzbelul de Theodor Vladimi
rescu şî a ţinut den ghenar(ie) pînă la mai. Şi i-au împrăştiat 
turci(i). Şi pe Theodot" l-au omorît lpsilant(i) la Tîrgovişte". 

Evenimentele anului 1821 sint redate şi într-o însemnare 
de pe o carte a mănăstirii Gura Motrului' 5, judeţul Mehedinţi, 
localitate foarte aproape de tabăra de la Ţînţăreni unde Tudor 
Vladimi'l'-es<:u a sta1t în ~una februa:rie şi o parte din martie, 
1R2t. Aici popa Iacov consemna : „Am insămnat într-u ace'.1.s
tă sfîntă carte că la leatu 1821 dfo luna lui fevruarie întîi, 
s-au sculat slugeriu Tudor cu porunci împărăteşti de au scos 
pe toţi boieri(i) din Ţara Românească, din care pe uni(i) din 
ei i-au şi omorît. Şi mai pe urmă ajungînd vremea pîn(ă) ia 
hm.1 lui mai, scăpînd uni(i) din boieri în Ţara Turcească şi au 
venit uni(i) de au cuprins toate oraşele şi toată Ţara Româ
ne~scă. .. "., 

Două însemnări cu un conţinut aproape asemănător, pri
ma scrisă p.e filele unui „Apostol" tipărit la Blai în 1814 ce a 
anurţinut mănăstirii Tismana, ajuns apoi în arhiva hisericii 
„5f. Andrei" din satul Pocruia16

, actualmente în depozitul c~n
trallzr:1t de la Polovraqi, iar realălaltă pe forzatul unei „Evrin
ghr~lii" tioărită la Buda în 1812 şi care se găseste în 0rhiva 
mifoi'"istirii Tismana. Cele douil însemnări sînt. scrisP. de areli"5~ 
autor. ducP.rul Ion Poroineanu, care făi:ea part.P. din cafoqoria 
marii boierimii şi pot fi riatate în perioada iulie-auqust l 821. 
Dună curn SP. ştie marea boierime a manffestat, în"?\ de ln ;n
reput, ostilitate faţă de caracterul social al revoluffei. arătîn
dn-s0 rata să aneleze Ja orice miiloc ca sil mP.,..,tină starea de 
d0pendentă a tăranilor fată de propri<>.tato;i noforp;oc:rfi /\ "'" 

se exolidi şi faptul cil marele clucer Ion Poroineanut7 confir
mă nozitia closei sale. fiind condus şi el ca multi clin ei 09 a
vant;iie trerătoare. Făcea parte riin partidul .. turcofil" d,., 11nde 
si ntit11dinPa sfi bim~voitoan' fată de intervr:>ntia turre<'scă în 
Tara Româneasră. El a colobnrc•t cn arestin rhiar. ;winrl în ve
dere an>lrarea avutului şi intereselor lui, organizînd chicr r 0 

presiuni cu sori1inul ostaşilor turci îmnotriva tăronilor n?ntrn 
ci-şi achita obliqatiile dreqătoriei. N11 întîmnlător. Constantin 
Ccinetzos. administratornl moşiei lui Haoi Ianuş. într-o scrisoa
re din l 3 octombrie 1821 îl îndeamnă oe acesta din- urmii 
„„. să răspundeţi la scrisorile lui Poroineanu si ale soţif'i 
sale cu multă plăcere" „.fiindră dnninii'! s::i ;or':'.'~ trecere la 
toţi... fiindcă sînt necesari şi cu trecere politică"i'. 
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Curios este faptul că Poroineanu, în aceste însemnărl 
nu aminteşte nimic de ridicarea la luptă a forţelor interne 
conduse de Tudor, ci se referă doar la o „apostasie" făcută 
de c~itre străinătate în Ţara Românească. In cele ce urmcu 
zi:J. vom reda integral textul însemnării de pe „Evangfielia" 
cc i:lparţine mănăstirii Tismana, considerîndu-1 cu un conti
nut mai bogat. 

„In letu 821 făcîndu-să apostasie în Ţara Româneasc 
d2 către străinătate ce să adunasă în ţară. adecă cochinţi. 
greci, sărbi, arnăuţi, nu numai că au despoiat pe boieri $i 
pc alţi den pămînteni ce au avut puţintică stare, ci au des
poiat şi chiar sfintele bisărici, precum au despoiat şi ac<:!st 
sfînl iăcaş ce să numeşte mănăstirea Tismana, îhcît nici căr• 
ţile bisăriceşti nu au lăsat şi s-au cump-ărat această carte cu 
cheltuiala mănăstirii şi cu sîrguinţa şi osteneala mea. Milos
L1 vul nostru împărat sultan Mahmet tot într-acest leat au tri
m;s oaste turcească şi s-au bătut cu apostaţi lspilanti cu ai 
săi în Drăgăşani care au fost adunaţi sumă pănă la 170001' 
:;;i turci au fost 1 500 şi den bătaia ce au fost cu dînşii au pră
pd.dit mulţi, iar pă ceilalţi gonindu-i şi izgonindu-i din ţară 
mai mulţi au trecut în ţara nemţească şi nu să ştiu care în-
cutro s-au împrăştiat. De aceea am scris ca să să ţie minte. 
în "Zilele egumenului arhimandrit Partenie. Ion Poroineanu 
bi'.' vel clucer". 

Comentînd cele relatate de autoir, con:siiderăm necesare 
r·lteva precizări menite a uşura înţelegerea faptelor şi a eli
m; n:i o serie de confuzii care ar deruta pe cititor. Se obser
v~; ca evenimentele anului 1821 sînt văzute de clucerul P0-
r0111eanu ca o „apostasie"20 (adică părăsirea credinţei, pro-
bdbil faţă de turci), „în Ţara Românească de către străină
tate ce sii adunase în ţară adică cochinţi greci, sărbi, arnăuţi''. 
I'\u cunoc;ştem din ce motive autorul trece sub tăcere revolu
ti.:i µo_ndurilor conduşi de Tudor Vladimirescu, amintind doar 
despre mişcarea eteriştilor. Termenul de ,.cochinţ"21 esfe nu
mele dat de ţăranii români, în batjocură, arendaşilor (dregJ.
t.)rilor) greci, fiind se pare o formă alterată a cuvîntului co
con (aici probabil se referea la dregătorii fanarioţi şi la ete-
1 işli). 

In ceea ce priveşte jafurile pe care le-au comis eteriştii 
as:.ipra populaţiei „ce au avut puţintică stare", el îi condam-
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nă, fără însă a arăta că turcii au continuat opera acestora, 
multiplicînd-o chiar. 

Orientarea spre turci a clucerului Poroineanu este reda
tă şi de faptul că îl socoteşte pe sultanul Mahmud al Ii-lea 
„care au trimis oaste turcească şi s-au bătut cu apostaţi lpsi
lc.nti", drept „milostivul nostru împărat". 

Un moment important al evenimentelor de la 1821, bă
talia de Ia Drăgăşani din 7/19 iunie, dintre eterişti şi turci, 
este redată în linii mari, obiectiv. exagerînd totuşi numărul 
„apostaţilor" lui Ipsilanti, 17 OOO, pe cînd numărul ostaşilor 
turci este aproape identic (1 500), cu cel amintit de numeroase 
mărturii contemporane22

• Numărul mai exact al eteriştilor ar 
fi de 7 500-8 OOO, autorul prin această exagerare dorfnd să 
scoată şi mai mult în evidenţă victoria turcilor. Această iz
bîndă, după cum se ştie, se datorează însă mai muli: conduitei 
ru:;;inoase a majorităţii trupelor eteriste, şi în primul rînd re) 
ma11danţilor acestora, în faţa armatei turceşti de cinci ori mai 
puţin numeroase, decît vitejiei acestora din urmă. Nu amin
tPşte totuşi nimic despre represiunea turcească asupra popu-
1aţiei româneşti şi nici despre luptele lor cu pandurii, la Slo
bozia, dar mai ales la 'Tismana. 

După înfrîngerea de Ia Drăgăşani, arată autorul însemnă
rii, ,,au prăpădiit muJlţi, i:i.r pe ceHalţi gonindu-i şi ;izgonindu-i 
din ţară, mai mulţi au trecut în ţara nemţească", adică în 
Transilvania care atunci făcea parte din Imperiul habsburgfi::. 

In ceea ce priveşte ultimele rezistenţe 2le oastei pandu
rilor împotriva armatelor turceşti invadatoare, amintim că 

după ce ele obţin o viictorie l·a 29 mai/10 :iunie 1821 asupra 
acestora 1a Drăgăşani, în viile din dreapta Oltului, oprindu-i 
timp de mai multe zile, se retrage în cele din urmă în Gorj. 
sperind să reziste în punctele fortificate din partea de nord 
a jndeţului. Cîteva zile mai tîrziu eteriştii erau înfrînţi tot 
la ;)rcigăşani. 

ln Gorj, s-au produs în perioada urmăloare, numeroase 
acte d2 împotri11ire ale pandurilor şi altor locuitori la invaz1a 
turcească., împotrivire ce a luat în unele locuri şi forma lup
tei de partizani, mai ales cei fugiţi prin munţi şi codri, nţa
cînc.iu-i pe turci şi retrăgîndu-se după sistemul haiducesc. 

'235 



Coincl.denta a făcut ca flacăra revoluţiei să porneascd. 
de la Tismana în ianuarie şi să se stingă tot aici în iulie-au
gust 1821. Astfel, în iunie în Oltenia a intrat o oaste turceascd. 
de peste 4000 de o.staşi, cărora li se adaugă pe parcurs alţii 
lOO~J, conduşi de Cara Feiz:l cunoscut prin cruzimea şi rapa-
citatea sa. Acesta are o puternică ciocnire cu oastea pandu
rilor conduşi de fratele lui Tudor, Papa Vladimirescu alături 
de Ghiţă Haiducul, Dimitrie Macedonschi, Hagi Prodan şi A 
Mit1aloglu, la Slobozia (Bîrseşti), la circa 4 km vest de Tîrgu
Jiu, pe data de i 7129 iulie. Car a Feiz cu cei 5000 de ostaşi şi 
cîteva tunuri au năvălit asupra oastei pandurilor, la care se 
adi'L.1.gaseră şi cîţiva eterişti scăpaţi de la Drăgăşani. După o 
lupta crîncenă, cu tot eroismul lor, pandurii sînt înfrînţi, ri.J.
mînind pe cîmpul de luptă vreo 200, iar un număr mult mai 
mare fiind făcuţi prizonieri, printre care şi Papa Vladimirescu 
şi Ghiţă Haiducul ce au fost duşi dincolo de Dunăre, probabil 
spre Constantinopol, dar au fost ucişi pe drum. Referitor la 
această bătălie, Constantin medelnicerul numit sameş de Gorj, 
comunica lui Hagi Ianuşi la Sibiu : „„.Ieri am văzut înştiinţa
rea ce a primit prea sl~ivitul Selihtar aga. A venit cu 5000 
turci. lndată ce au verit, cu tunuri, au năvălit la margTnea 
oraşului, la un sat numit Slobozia, şi au ucis vreo 200, iar cei 
(prinşi) vii sînt mulţi. Mult rău s-a făcut în judeţul nostru. 
Astc.izi au pornit la Tismana .. -"24

• Restul trupelor, sub comanda 
lui Macedonschi, Hagi Proclan şi Mihaloglu se retrag spre 
fismana şi Valea Cloşanilor fiind urmăriţi îndeaproape de 
turu. Alţii s-au îndreptat spre pasul Vîlcanului cu gîndul de 
a trece în Transilvania. Mulţi din ei au fost ucişi de turci, 
printre care şi fiul biv vel pitarului Stanciu Şişescu ce a ·:il
zut i 0pus la circa 3 km nord-est de Slobozia, lîngă satul V,1-
deni, unde ulterior tatăl lui a pus temeliile unei biserici de 
zid, terminată abia în 1839, iar cătunul din apropiere luînd 
munt'le de Şişeşti (azi în componenţa Tîrgu-Jiului). O încN
care de rezistenţă a unui grup de eterişti a avut loc şi la bl
senca din Vădeni, la 1 km nord de locul unde a fost ucis 
fiul p.itarului Şişescu, ctitorie a banului Cornea Brăiloiu de 
la l 6!J4-1695~5• Fiind o biserică fortificată, cu ziduri de 1 m 
gr isime, cu orificii pentru tragere, ea prezintă o curiozitate 
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arhitectonică avînd o încăpere de locuit construită fotre pto
naos şi turnul clopotniţă. Probabil au rezistat mai multe zile 
aici, fiind ucişi în cele din urmă de turci, însă în traditia 
oralh a localnicilor această încăpere se numeşte şi astăzi 
„camera grecilor" .. 

btr-o catagrafie din 1832 privind crucile de piatră în 
Ţaru Românească, subcîrmuitorul plăşii Jiului raporta exis
tenţa unei singure cruci 11 „.în Dealu(l) T1rgului ce să ţine des
prP hotar(ul) satului Ursaţi aflîndu-se în vremea lui Silhtari 
aga un logof(ăt) COilldi Pojogeanu eşi1t ddn oraşu(l) Tirgu Jiu
lui, l-au găsit turci(i) acolo şi l-au tăiat şi îngropîndu-să în-
tr-acel Ioc i s-au ridicat această cruce de piatră (de către) cli
ronomii neamului lui din l(eat) 1821 iulie 17". Pe fila 32 verso 
a aceleiaşi catagrafii această cruce a fost înregistrată după 

cum urmează : 11 (1 cruce) în dealu(l) Tîrgului, moşia oraşu
lui Tîrgu Jiului. Această cruce s-a ridicat cu cheltuiala logo
fi'::t(ului) Matei Pojogeanu unde s-au tăiat de către turci Con
de Fojogeanu logofăt, tatăl numitului, în leat 1821, găsindu-l 
la via sa, cu 9 inşi, în lucrul vii şi pă toţi i-au tăiat". 15'ro
babil că aceştia erau urmăriţi după lupta de la Slobozia. 

O parte din pandurii ce s-au retras după bătălia de la 
Slobozia au mai dat lupte cu turcii la Porceni şi schitul Lai
nici, nnde trupele turceşti de sub comanda lui Abdulah-aga 
au învins „„.ceata unui oarecare Tănase ce a fost sprijinit de 
călug<lrul Maxim, călugăr ce s-a arătat cu rea urmare. cu to
tul împotrivă cinului călugăresc purtînd arme şi făcîndu-se 
rovaţd. tîlharilor"6

." De frica turcilor „stareţul şi cu alţi călu
gări au fost pribegi în ţară străină ca să nu-şi piarză viaţa", 
iar pe cei care au rămas i-au iz·gonit turcii, „cu hotărîre a 
nu-i mai lăsa la sfîntul schit, ci încă şi sfîntului schit i s-au 
dat nume de cuib de hoţi, aprinzîndu-se şi cîteva chilii". 

O altă parte din pandurii ce s-au retras după bătălia de 
la Slobozia au mai dat o bătălie la Peştişani, retrăgîhdu..:se 

după aceea lra Mănăstirea Tismana, unde la 20 iuJie/1 angust 
1821 sint înfrînţi, apoi s-au retras în plaiul Cloşaniior, uFl:de 
sub conducerea lui D. Macedonski, Hagi Prodan şi A. Mîha
loglu au mai rezistat pînă la începutul lu'.nîi august, „dnd. 
pentru a nu cădea în mîinile turcilor s-au refugiat în Transil
vania' '~7. 

237 



Referitor la luptele de la Tismana pe fila de gardă de la 
sfîrşitul unei cărţi ce a aparţinut Mănăstirii Tismana este 
consemnat: .,ln anul 1821 s-au început răzmeriţa cu arnăuţi. 
Şi au venit turci(i) şi au intrat în sfînta mănăstire Tizmana, 
iulie 20, într-acelaşi an, fiind mitropolit preaosfinţia sa pă
rintele Saftis Dionisie şi egumen fiind la sfînta mănăstire 
sfiinţia sa părinteleParthenie arhimandrit. 

Iar după ce au intrat turci(i) în mănăstire atîta au fărî
mat 5fîntă biserică cît şi cele din afară, iar călugări(i) sfinţii 

mănăstiri au fugit care pe unde, cît nu ştiia unu de altul. Iar 
la octomvrie 23 s-au sfinţit biserica, fiind fădmată de păgîni 
şi s-au adunat şi părinţii care de pe unde s-au aflat şi au ve
nit la mănăstire careş la starea lui. Şi am scris pentru ca s<l. 
să ştie. Silvestru ieromonah Tismeni""8

• 

Insemnarea clucerului Ion Poroineanu 
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însemnarea ciilugărului Zinon 

t1na. din ultimele ciocniri dintre panduri şi turci, este a
mintit;;. la 10122 august 1821 la o moşie d2 pe Gilort (probc:bil 
Bîrzeiu de Gilort) cînd „au venit trei căpitani şi s-au pus pe 
turci, aci la curte şi apoi au dut fuga şi s-au întărîtat turcii, 
auzind că sînt pandur li dumitale (este vorba probabil de c"Er
pilanul de panduri Ioniţă Magheru) şi au jefuit curtea foarte 
rău''29 

Pe o altă carte din Floreşti-Ţînţăreni pe fila de gardă de 
la sfîrşit, se arată: „Eu dascălul Gheorghe am însămnat aT~i 
într-acest sfînt minei cînd au fost răzmiriţă turcilor în ţară 
d0 au robit şi au jefuit lumea, 1821 august 15, după răzv(r)ali
rea slugerului Tudor Vladimirescu"J0

• 

1 oa te aceste jertfe nu au fost însă zadarnice. In seria 
marilor momente ale istoriei noastre, revoluţia socială şi na
tional~i a contribuit la cristalizarea conştiinţei naţionale a po
porului român, a fost prologul revoluţiei de la 1848 şi s-a in
t8grat în lupta de eliberare a popoarelor aflate sub dominaţ 
otomană. Ea a afirmat în conducătorul său. Tudor Vladimi
rescu, una din personalităţile marcante din istoria poporului 
român. 
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NOTE 

Vasile Drăgut - Dictionar endclopedic de artă medievală, Edit·ua 
Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1976, p. 299 - Inteme'.•ată de 
clilugărul Nkodim (1375-1378) a fost reconstruită de Radu cel 
Mare (1495-1508) şi de Matei Basarab (1632-1654). 

Nicolae Stoi-cescu - Bibliografia locaLitătilm şi monumentelor feudale 
din R'omânia, I - Ţara Româneasc.ă, voi. 2, Edi/tată de Mitropolia 
Olteniei, 1970, p. 654. - .„mănăstirea .vsă de turci in 1788 i da
t;Hi1ă pozHiei sale a fost folosită ca bază fortificată de Tudor Vla
dimirescu la 1821. După distru.ge:rile suf-erite tn 1821, clăcilrile mă
năstirii sint refăcute la 1844-1855 de arhitechl -Schhatter, care U 
c1duce unele modificări. 

i N. Stoicescu, op. cit., vot. l, p. 396 - Amimtit ante 1784, oose.rioa clă

dită intre 1812-1817. - Fiind urmărit de turci, după 1812, Tudor 
Viaclimirescu travestit în călugăr se ascunde aici. După aistrugerile 
suferite în 1321 schitul este reparat în aniUl 1859 (n.n.). 

3 Idem, voi. 2, p. 604 - Construit de Stoica ma.re logofăt din Strîmba la 
sfirşit·11 sec. al XVI-iea ince.pru1ul sec. al XVII-iea (lSW-1599) in 
limoul cînd el era mare vistier 1 - este zug.răvită la 1793 de Con
stant:.n Rioşianu mare armaş (acesta era i::rieten bun cu Tudor Vla
dimirescu, în casa lui din Comeşti poposind de n.enumărate ori -
n.n.). 

~ V. Drăguţ, op. cit., p. 88 - Construită în sec. al XVIII-iea, cu două 
:uvele şi foişor, a fost locuinţa Jui Tudor V!ad!mirescru d·1pă 1814 
pină la 1821 (n.n.). 

s V. Decu, G. Diaconu, I. Povară - Peştera Cloşani, Editura Sport-Turism, 
Bucureşti, 1978, p. 11, 14' - Peştera mai poartă şi nume~e lui Tudor 
Vladimirescu. Aici s-a ascuns de nenwnărate ori intre 1812-131-1 
de pr-:goana turcilor, apoi şi-a asc·1ns, înaintea declanşării revoln
tiei, întreaga Mhivă persona•lă, jefuită după moartea sa. Pe apa 
Motrului a avut Tudor şi o moară (n.n.). 

6 N. Staicescu, op. c:t. voi. 2, p. 678: N. Iorga, Studii şi documente, 
VIII - p. 132, arată că mănăstirea a fost umi::Iută cu zaherea de 
Tudor Vladimirescu. Este explicabil de ce T:idor şi-a stnbilit ta
'::lăra aici timp de aproape o lună„ avind t.rei mănăstird fortificate 
şi aprovizionate cru zaherea destul de aproape de tabără, cca. 25 .c:1u 
de Strehaia, cca. 10 km de Gura Motrului, cca. 2 km de Ţîntăreni 
(n.n.). 

7 Idem. vot. 2, ~· 601-{)02. - După luptele grele din 30 ianua.rie 1821, 
mănăstirea este· ocupată de Tudor Vladimirescu, care lasă aitci o 
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garnizoană de cca. 200 de panduri sub comanda fratelui să·J Papa 
Viadlmirescu, vtori vistier. Este reparată ln 1826 (n.n.). 

8 V. Drăgut, op. cit., p. 157. - Documente privind istoria României, -
rtăscoala de la 1821 - Documente interne, voi. 2, Edi,tura Academiei 

R.P.R., Bucureşti, 1959, ţ. 168. - fn ·ianuarie - februarie 1821 fu~ese 

ocupată de stolnicul Barbu Viişoreanu ispravninl Mehedintului si 
,ie ciiminarnl Ştefan Bibescu cu peste 40 de arnăuti care trag :15U

pra pandurilor ce o ased:ază. Tudor lşi făcu ln timpul noptii o re
rJută din lemn, în partea de apus, în dreptul podii masive de le!I!n 
ş1 fier (de la 1713), spre a se apăra de gloanţele ce veneau de la 
cei înch'.şi tnă·mtru şi cu care a luptat citeva zile. fn cele d.;n urmii 
I'lănăstirea e~te ocupată de pandurii lui Tudor (n.n.). , 

9 N. Stc<cescu, op. cit., voi. 2, p. 507 - Mănăstirea fiind întărită a fost 
iu!osită ca bază de oţeratii de Tudor Vladimirescu. 

- V. Drăguţ, op. cit., p. 240. 

t0 v:eti!e sfintilor pe Juna ianuarie, tipărită la Neamţ ln 1812, fila 33(•, 
verso. nr. inv. :?63. 

1 1 Ide!n, !:lele 1-14. 

12 Vie(:le sfintilor pe Juna februarie, tipărită la Neamţ ln 1812, filele l!Jl 
--192, nr. inv. 365. 

13 M'nl?'i pe iulie, ti;părit la Buda în 1805, fila de gardă I. 

'" Cea,lov tipărit la Sibiu ln 1809. 

15 [1::mghelie invătătoare tirpărită la Mănăstiorea Dealu în 1644 - Bibllo
teca Academiei, Cărti vechi ronii.neşti, nr. 46 53, pp. 38f-402. 

16 Publicată în „Lit·1a" - studii şi cercetări, Tg.-Jiu, 1982 - de Elena 
Udrişte, p. 138. 

17 N. Stoicescu, op. cit., voi. I, p. 63 - Probabil din Poroina judeţul Me
hedinli, medelnicerul Ion Poroineanu !Mături de ginerele său comi
~n! Iancu Grădişleanu este amintit ln 1834 drept ctitor al bisericii 
d;n satul Beloţi corn. Pietrnaia judeţu] Dolj. 

1~ Documente privind istor·:,a României - Răscoala ... vol. 2. p. 371. 

: 9 Jn însemnarea de ţe Apostol sînt consemnaţi numai 11 OOO de turci. 

1:; Lizăr Săinean·J, Dicţionar universal al limbH române, ediţia a IV-a. 
l~ucureşti 1922, p. 30. 

21 Idem, p. 143. 
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22 ·vezi Mircea T. Radu, 1821 ·.;.._ Tudor Vladim:ires'cu şi revoluţi.a din 
T;::ra Româneaocă, :Editura Scrisul romlnesc, Craiova 1978, pp. 51~ • 
. )21. 

~:l Documente privind istoria României - R'ăsc:oala ... voi. 2, p. 257. 

:; ldcm, p. 232; 

~0 Vezi N. Stoice5CU, op. cit„ vol. 2, p. 692 şi 721. 

; 0 D:icu::iente privind istoria României - Rhcoala.„ vol. 2, p. 391. 

2f htoria României, vol. 3, Editura Acad·emiei R.P.R„ BucureŞti 1964, p. 901. 

:? Noui Testament, tipări.t la Bucureşti in 1703, Biblioteeia Academiei 
::ărti .vechi româneşti, nr. 139 S6. 

' 9 Doc Jmente privind istoria Roml\Iliei - Răscoala ... vol. 2, p. 288. 

:J? Mine: pe 'lti'la august, tipărit la Buda in 1804. 
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