
:PROFESORI GORJENI IN REVOLUŢIA DE LA 1848 

F. VADUVA 

Revoluţia română de la 1848, continuare pe o treaptă 
.superioară a revoluţiei din 1821, a marcat un moment cul
minant şi hotărîtor în procesul de trecere de la feudalism la 
.cu.pitaJism, în dezvoltarea istorică a poporului nostru pe ca
lea progresului economic şi social, a libertăţii, unităţii şi in
dependenţei sale naţionale. 

Declanşarea şi desfăşurarea revoluţiei române, a atras 
în vîltoarea acelor evenimente forţe şi categorii sociale în
tre cure s-au evidenţiat şi slujitorii şcolii, care prin intreaga 
lor activitate desfăşurată în preajma şi în timpul revoluţiei 
.au fost animaţi de idealul naţional comun, contribuind âSt
fel la realizarea caracterului unilar al revoluţiei. 

lmpreună cu toate stările sociale, oamenii şcolii au lup
tat penLru răsturnarea vechilor rînduieli, instaurarea unei 
'Orînduin sociale, bazată pe principii democratice, de forma
re a unei naţiuni independente în care poporul să. devină 

liber şi descătuşat de orice asuprire. 
In lupta p2ntru realizarea măreţului ideal de libertate 

naţionaiă şi socială, şcoala a fost un factor primordial şi di::
·cisiv în cultivarea sentimentelor patriotice şi de unitate na
ţional:'i. 

Ea a contribuit, astfel, la formarea spirituală a genera
ţiei de luptători paşoptişti, plămădind suflete, sădind în inimi 
ideea luptei pentru cauza poporului, pentru eliberarea sa 
socială şi naţională. 

Ci1lăuziţi de aceste principii, slujitorii şcolii le-au apli
·cat în instituţiile chemate să facă educaţie poporului şi, 
chiar flc:că atunci şcoala se găsea la începuturile activităţii, 
•ea şi-a atins acest nobil ţel urmărit, de luminare a maselor, 
de a le stîrni interesul pentru ştiinţa de carte şi pentru cul
tură. 

Opoziţia întîmpinată de către slujitorii şcolii, din pa1-
1tca proprietarilor, arendaşilor şi chiar a stăpînirii feudale, 
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i-a inJîrjit pe aceştia şi mai mult împotriva nedreptăţilor şi 
împlinirilor, fapt ce a determinat ca la izbucnirea revoluţiei. 
ei să. fie în majoritate pentru cauza acesteia. 

MC'ritul incontestabil care le revine acestor pionieri îl 
reprPzintă însă acţiunea lor de iluminare a maselor, aşa cum 
cu rnîndrie patriotică raporta profesorul şcolii normale din 
Tirgu-Jiu, Gh. Călinescu. precum că „a da elevilor săi şi 
prinUpuri d8 geometrie, de mecanică şi de alg 0 bră"1. 

Cunoştinţele ştiinţifice predate în cadrul şcolii în p~j
mele Jecenii ale secolului trecut, au dat curînd roade, dSt
fel cr; l0cuitorii ţării au înţeles mai bine problematica epocii. 
fiîtd de care revoluţia nu s-ar fi puLut înfăptui cu mase ig
norante. 

Aclivitatca revoluţionar O. a profosorHor şi î ivătătorilor 
în jiILk~tul nostru, a av,~t uri caracter complex şi multi~1lu. 
încl'pind cu organizarea de adunări, alcătuirea de procla
maţii ~i mJnifeste incendiare, explicarea şi comentarea con
ţinutuLu constituţiei în mijlocul maselor, crearea de cluburi 
T0VOlu~10nare, organi ar,·a poporului şi învăţarea acestuia 
să Li:)le cu arma, organizarea propagandei revoluţionare în 
masa popornlui. 

IJpcretul 92124 iunie 1848, al Guvernului Provizoriu, pre
vedea înfiinţarea unui corp d2 propagandişti, oameni devo
taţi revoluţiei, bărbaţi luminaţi care trebuiau să cunoasdi 
bine cuprinsul şi sensul Constituţiei şi să ştie să o tălmă
Cf~asc:ă pe înţelesul poporului. 

ln rîndurile acestui aparat de propagandă au aclivat şi 
profeşorii gorjeni, cu funcţie de comisari de propagandă, 

cum au fost: Ion Gherasim-Gorjanu, Constantin Stanciovid
Brănisrcanu. Ion Ruptureanu, Matache Gheorghescu şi Mi
hail hlarghiloman2

• 

Aceştia, fie că au desfăşurat activit:itea revolu~1011ard. în 
]oc<ilitălile gorjene, fie în alte localităţi din ţară, ei .;;i-au a
dus din plL1 contribuţia la cauza sacră a revoluţiei. 

Ion Gherasim-Gorjanu, pe care începutul revoluHei îl 
află in Ploieşti, ca profesor în acest judeţ, s-a născut la 31 
iulie 1800 în Bcngeştii GorjuluiJ, studiază la Sf. Sava din 
Hucure~ii între ani 1818-1826, avînd ca mentori pe Gh. I.a
ztir şi Ion Eliade-Rădulescu. 

I şi începe cariera didactică în 1837 la Vălenii de Mun
te, dipătînd rangul de pitar în anul următor. In 1842, de\:ine 
<lirector al şcolii domneşti din Ploieşti, post în care se va 
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•gas1 ş1 m timpul revoluţiei, cînd, aşa după cum precizează 
raporLul său întocmit către Departamentul Instrucţiunii Pu
:blice, ,după ce a adunat pe învăţătorii din sate şi i-a Ii:imu
rit după puterile sale, s-a dus prin sate şi a propagat cum 
a şUut mai bine ideile revoluţiei4• 

Constantin Stanciovici, raporta aceluiaşi Departament 
că clin cauza holerei care se răspîndise în cel mai înalt grnd 
·în oraşul Slatina, unde funcţiona ca profesor la Şcoala lo
naşcului, n-a putut aduna învăţătorii la şcoala norm:i.ld. d~n 
·oraş, clar că prin subrevizorii de plasă le-a comunicat aces
tora, o întinsă desluşire asupra cauzei sacre a patriei şi a 
Proclamaţiei liberatoare, ba chiar ulterior a mers în satele 
1udeţului spre aceleaşi sfătuiri şi deluşiri necesare propa

·gd.rii revoluţiei5• 
Reieritor la modul cum se făceau aceste desluşiri. ele 

trebuiau să fie citite şi tălmăcite mai multe zile la rînd în 
faţa poporului, de obicei într-un cadru solemn, înaintea bi
sericii şi în prezenţa exemplarelor de ordine, instrucţiuni şi 
legi, de.te de vechiul guvern, care trebuiau să se ardă, ur
mînd ca pe acel loc să fie înălţat steagul tricolor şi să se 
citeascu noile Proclamaţii. 

La sfîrşitul ceremoniei, învăţătorul trebuia să ia o acle
verinFi de la fiecare sat, subscrisă şi pecetluită, in care io
cuitorii declarau că au înţeles cele 22 de articole. 

Apreciind activitatea învăţătorilor din Gorj, pe baza a
cleveri11lelor sus-menţionate, ~rofesorul Gh. Călinescu, în· 
tr-o circulară adresată acestora, arăta următoarele: „Dom
nule învăţător, chemarea dumitale într-acrnstă slujbă apos
loleasc~ este mare ca şi numele de învăţ)tor de care ne-am 
învrednicit. 

E nevoie să depuneţi toată silinţa spre a fi vrC'dnici d~ 
numele ce-l poartă, pentru ca lupta lor să fie pomemtă In is
torie de toţi fraţii noştri români, precum şi de cei Je altă 
naţie fiind mîndri că au contribuit la îmbin-"rea poruncilor 
pentriJ fericirea scumpei noastre patrii şi pentru a înălţa 
slăvitul nume de român la cinstea care i se cuvine6

• 

Documentele anului revoluţionar 1848 sînt edificatoare 
şi deosebit de complexe în ceea ce priveşte participarea la 
·evenimentele respective a slujitorilor şcolii, a rolului ~i con
tribuţiei acestora în timpul revoluţiei, fiind mai abundente 
in perioada declinului şi a regimului de prigoană instaurat 
Jn ţară după înfrîngerea acesteia. 
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In luna noi.cmbrie 1848, este înregistrată Porunca De
partamentul instrucţiei publice către toate cîrmuirile JU
detelor prin care toate şcolile normale din oraşele c:lpete
nie de Judeţ „să înceteze deocamdată cu învăţătura, iar au
toritutile judeţene să dea foră zăbavă porunci grabnice ca 
~i şcolile din sate să înceteze cu totul a funcţiona şi să. in
dcpurteze din funcţie pe toţi învăţătorii şi profesorii care 
participaseră la revoluţie7• 

Ero. prima măsură represivă îndreptată împotriva par
ticipanţilor h revoluţie, care a fost urmată de alt~>le :-;.i mai 
draconice, urmărind stîrpirea duhului revoltei şi a setei de 
dre:JlJ.ie. 

' ln acest sens, autorităţile timpului au constituit o co
m;sic criminalicească de cercetare a activităţii dusă de cd.· 
tre profesori în timpul revoluţiei, în baza căreia au fost a
restaţi şi cercetaţi, profesori : Gh. Călin::.~scu, M. Gheorghes„ 
cu şi Ion Gherasim-Gorjanu. 

D'.·scriincl acest tragic episod din viaţa sa, proie&orul 
G:1. Călinescu menţiona următoarele : „M-au luat şi m-au 
purcat clin sat în sat vreme de 30 de zile, fiind adăpostit prin 
cD)cHP ca vitole şi maltratat ca tîlharii, pînă m-au adus în 
rijnăs1îrea Văcăreşti, unde am stat arest3t încă opt luni, 
Cincisprezece ani de sudori în cariera spinoasă de profesor 
i-d it1egrit laşitatea unor oameni fără conştiinţă8• 

Principala acuzaţie în baza căreia profesorul Călinescu 
a fost întemaiţat a fost aceea că : „a îndeplinit în toată în
tincleied poruncile guvernului revoluţionar şi instrucţiunile 
de comunism ale lui Eliade9

• 

Asemenea misie se arată în concluziile interogatoru
lui din 17 ianu'.!rie 1849, a fost din cele mai primejdioase 
„deoarece a insuflat locuitorilor ţăruni, mare vrăjmăşie a
supra proprietarilor"w. 

Deasemeni un alt raport al respectivei comisii conclu
ziona că Ion Gherasim, cunoscut şi sub numele de „Codru•·, 
a fost „tare aplecat" (îndatoritor) şi răspînditor de idei re
voluţionare, fapt pentru care sentinţa comisiei stabilea în
temmţarea sa pe o perioadă de opt luni la închisoarea din 
Buzău' 1 • 

Intr-un raport al Comisiei Criminaliceşti datat la 2tl mar
tie 1849, se hotărăşte eliberarea pe chezăşie a profesorului 
M. Cheorghescu, fost comisar de propagandă cu leafa sub 
guvernul revoluţionar. 
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Cu toate că n-a fost privat de libertate, C. StanciovicL 
a a\'Ut o existentă extrem de sbuciumată şi de precar9, fopt 
evidentiat de petiţia adresată domnitorului Barbu Ştirbei în 
anul 1853, pe care o redau în continuare a lumina mai bine 
acest suflet sbuciumat : 

Prea înălţate Doamne I 

Sinl trecuţi optîsprezece ani de cînd fără pată slujesc sub poruncile 
Consiliului Instrucţiunii Publice, unsprezece ani profesor în şcoala Tg. 
Jiului ~i şapte ca profesor şi inspector la Şcoala Ionaşcului din Slcttind. 

Intr-acest curs de ani, mulţumit de răsplata 05tenelilor mele n am 
intreprins altă carieră cu loloasele căreia că trăiesc cînd vremect mii 
va ajur,ge d-a nu fi în slujbă, ci prin strădanii neobosite m-am nevoit 
numai a dobindi buna opinie a ~efilor mei şi dreptul la recunoştinlil pu
blice. şi la milostivirea înaltei stăpîniri. 

Pe lingă aceasta la sfîr~itul evenimentelor trecute, sosind la ':ilalina, 
parte din oştirile măriei sale împăratul suveran, am primit de la 111 lor 
comanduitor general de br:gadă Ismail-Paşa, înscircinarea de a m~ duce 
cu misii tainice în lagărul revoluţionar de la Rimnicu-Vîlcea şi cu în 
scrisuri din partea paşei către capii acelei adunări şi acolo cu primej
di'l \ieti1 mele săvirşinclu-mi misia, m-am întors la paşa din Drăgă~ani, 
in3otit f1incl de o sută de soldali, împreună cu to:ită magazia polcului 2 
cu riispuns r'.e la că.µetenia acelui polc şi cu ştiri că toţi cei adunati 
acolo ~-u:.i spart şi s-au împrăştiat, în vremea arestării mde de opt 
n'astm, crnpă. care paşa drept mulţumire a recomandat s:ujba mea comi
sarulu'. impărătesc, excelenţa sa Fuad-Efendi. 

Intorcindu-mă în sinul familiei mele am primit porunca C..in;titei 
elorii orin care îmi făcea cunoscut că leafa mea încetează vremelniceşte 
de la intîi noiembrie, pî:lă ce se v:i restabili învăţămîntul public după 
o noud. organizare. 

\'ă.dndu-mi acum mijloacele de sus\inerea vieţii încetate deoclfltă 
cu canera mea, fusei silit a mi ridica familia din Slatina pe vrer1e.1 de 
iarnă ~i u. mă duce la casa mea în Tîrgu-Jiului, unde în vreme de-o lună 
de zile avu-i nenorocirea de-a pierde pe soacrămea paharnicea~d Băl
teanca, pe scumpa mea consoartă şi cu dînsa alţi trei fii iubiţi, nevoin
du mii p1 in căutări doctoriceşti a mi scăpa copila~ii şi muma lor şi în 
cele C::in urmă a-i îngropa, am cheltuit tot şi m-am îndatorat pînd. nu 
mai ~-!lu de mine, chiar şi către Casa Scoalelor am îndrăznit să rămin 
cîc1lor. pc-ste opt sute ele lei ~.i mijloc nu numai că nu am de-a pld.i.i, dar 
nici mijloc de-a mai trăi, eu şi două fete s:irmane fete care mi-J.u mai 
rb1na:-:·'i.::. 

Rd.zbate din aceste rînduri existenţa dramatică a celor 
cure c;u trebuit să îndure toată prigoana şi vexaţiunile unui 
re9im autoritar, bazat pe forţa baionetelor străine, aşa cum 
el fost cel de după 1848 în 'Ţările Române. 

Aducînd la lumină cîteva aspecte doar din viaţa şi ac
tivitalc.:'a acestor personalităţi ale cultud şi învăţămtntului 
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•din judeţul nostru, ne facem o datorie de onoare iaţă de 
ml'moria acestor bărbaţi ai datoriei sacre, revoluţionari în 
spirit. care n-au precupeţit nici un efort în ampl :i. şi dificila 
misiune de luminare a maselor în timpul frămîntatului an 
1848. 

Prin cuvîntul şi fapta lor, ei au contribuit la realizarea 
milretului vis de libertate, independenţă şi unitate a Pom .'i
:niei, transformat în realitate abia în orînduirea socialistă.. 

NOTE: 
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·t.: Documente privind revoluţia de Ia 1843 ... , doc. 479, pag. 339. 

:.254 




