
Posluşnicii şi scutelnicii din Gorj 
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Gheorghe GÂRDU 

Perioada de început a secolului al XVII 1-lea şi începutul celui 

următor din Ţara Românească se caracterizează printr-o mare varietate 

a raporturilor între ţărănimea (clăcaşă sau liberă) şi stăpâni feudali, 

precum şi sarcinile fiscale ce reveneau la fiecare. Producţia micii 

gospodării libere sau clăcăşeşti nu mai putea asigura plata sarcinilor 

fiscale din cauză că acestea erau mereu crescânde, iar circulaţia 

monetară era foarte slabă. 

În aceste condiţii, ţărănimea, ne având bani pentru plata birului, a fost 

nevoită să accepte statutul unor categorii fiscale exceptate total sau 

parţial de la sarcinile publice în schimbul unor obligaţii asumate faţă de 

stăpânul de pământ. Nemaiputând plăti sarcinile fiscale unii ţărani se 

angajau în muncă, la proprietarul de pământ, remunerarea muncii sale 

ne mai făcându-se direct în bani, ci printr-alte forme, una dintre acestea 

fiind obligaţia stăpânului de a plăti birul producătorului şi scutirea de 

restul sarcinilor publice în virtutea unui privilegiu feudal. 

În categoriile fiscale degrevate total sau parţial de sarcinile 

publice, fac parte posluşnicii, scutelnicii, slugile şi alţii denumiţii cu titlu 

generic de către unii cercetători, oameni de scuteală 1 . Aceştia intrau în 

relaţii cu stăpânii de pământ pe bază de contracte. 

În prima jumătate a secolului al XVIII-iea, de altfel ca şi în veacurile 

anterioare, domnul avea libertatea, în virtutea dreptului feudal, să 

cedeze stăpânilor de pământ un număr de birnici ai statului, chiar sate 

întregi, sau să acorde scutiri de dări pentru oamenii aduşi de peste 

hotare. 

Primele menţiuni, cunoscute de sate scutite, datează, în Ţara 

Românească, din anii 1374, 1385, 1387.Astfel, domnitorii Vladislav I, 



134 
Dan I, Mircea cel Bătrân şi alţii au dăruit sau au întărit danii mai vechi, 

scutiri de toate dările şi muncile domneşti şi de oaste, mai ales 

mănăstirile, sate ale mănăstirilor Vodiţa şi Tismana2 . 

Până la regulamentul organic( 1831 ), satele româneşti datorau 

stăpânilor de moşii, pe lângă zilele legiuite de clacă şi dijma din producţie, 

un număr hotărât de posluşnici, adică oameni din sat pentru ajutorul şi 

slujba la casele lor. 

Aşa cum apreciază vechile documente, posluşnicii sunt slugi ai 

stăpânului de moşie, săteni după o moşie (a unui proprietar), atribuţii în 

acest scop, pentru că satele se hrăneau pe moşia acelui stăpân, pentru 

că îi mânca iarba cu vitele, coseau fân din moşie, 

pentru lemnul cel ardeau pentru trebuinţă, pentru ogrăzile şi grădinile ce 

aveau pe moşia lui, iar toate acestea constituiau parte din rod urile moşiei, 

ce intrau în casele locuitorilor din satul respectiv. Acestea erau consid

erate de stăpânii de moşii feudale, ca un drept al moşiei, după vechiul 

obicei al pământului, ca un deosebit har, pe care, în vechime, boierii l-ar 

fi câştigat prin „hierbinţeala şi ostenelile ce fac cu sângele lor ca să 

păzească forma oblăduirii, prin slujbele şi vitejia lor"3 . 

În anul 1790, sub ocupaţia austriacă, boierii din Ţara 

Românească au prezentat prinţului Coburg, un raport prin care arată 

că „văzând slobozenia cu venirea oştilor împărăteşti şi că nu mai suntem 

sub jugul varvarilor care erau în vremea hospodarilor (adică domnii 

fanarioţi, care aşa se intitulau, n.n.), de a face orice vrea şi orice li se 

părea după fandosiile şi relele lor socotinţe spre interesul lor", cerând 

să li se păstreze pe vechile lor privilegii istorice. 

În raport, boierii arătau, în continuare, că ei au avut de la vechii 

domnitori sate întregi, robi care se numeau vecini şi rumâni şi, mai târziu, 

aceştia făcându-se birnici, în loc de 500 şi câte1 OOO şi mai mult de robi, 

li s-au dat 200-300 oameni din birnici ca să le slujească la vii, mori, 

lemne, bucate. 

Această categorie de oameni, de posluşnici, avea un regim fis

cal deosebit de restul birnicilor. Ei erau scutiţi de bir sau plăteau o dară 

fixă şi căpătau un act de identitate, „pecetluit" ce purta pecete 



135 
domnească, cu numele şi semnalmentele posesorului. Asemenea danii 

constituie un act de „donaţie", de concesiune, un privilegiu acordat 

după voinţa domnitorului, pe durata domniei sale . 

. Stăpânii beneficiari obţineau pentru un număr de săteni de pe moşiile 

lor, scutirea de bir, totală sau de ruptă(parţială), scutirea de muncile 

publice şi de unele dări în natură. În cazul în care concesiunea era 

făcută mănăstirilor dările pe oi, porci şi stupi ce reveneau cămării 

domneşti(gorştina şi desetina)urmau să fie plătite mănăstirilor 

beneficiare. În satele scutite, aparatul de stat nu avea voie să le viziteze 

şi nu aveau autoritate nici asupra posluşnicilor acordaţi într-un număr 

limitat. 

În afară de posluşnici, justificaţi de boieri ca har domnesc pentru că 

oamenii clăcaşi se foloseau de rodul moşiei lor, era o categorie de scutiţi, 

numiţi scutelnici. În principiu, posluşnicii erau săteni de pe moşiile 

stăpânilor, în timp ce scutelnicii, în general, erau oameni străini din ţară 

sau aduşi de peste hotare. 

Scutelnicii erau de două categorii: 

Scutelnici ce reveneau rangurilor boiereşti, în funcţie de locul 

ce-l ocupa beneficiarul pe scara ierarhică feudale, indiferent dacă era 

sau nu stăpân de moşii. Ei se numeau scutelnici" după catastif' sau 

„după Izvod" şi plăteau beneficiarilor câte 2 lei (taleri )pe lună4 .În acea 

vreme marii boierimi îi revenea cel mult 80 de scutelnici. Dreptul la 

scutelnicii cuvenit rangurilor de moştenea de către văduvă şi orfani, dar 

numai în număr de jumătate .Mai beneficiau de scutelnici după catastif, 

fiii şi fiicele de domn, mitropoliile, episcopiile, precum şi câteva mănăstiri. 

Scutelnicii erau luaţi din rangul birnicilor pământeni, nu erau impuşi la 

bir. 

A doua categorie de scutelnici, era cea acordată de domnie, 

prin hrisov sau carte domnească, ca recompensă pentru servicii aduse 

domniei şi ţării, sau drept „milă" domnească, sau ajutor, cu condiţia să 

nu fie din cei înscrişi în rolurile visteriei. 
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Scutelnicii din ambele categorii, în secolul al XVIII-iea, erau scutiţi de bir 

şi angarale, orânduieli, podvezi şi alte munci publice la drumuri poduri, 

transporturi, bani sau dări în natură pentru zaherele, rechiziţii de fân. 

Scutelnicii puteau fi recrutaţi pe bază de contact, de pe orice 

moşie, chiar dacă moşia nu aparţinea beneficiarului. Învoiala se încheia 

de bunăvoie, individual sau colectiv, pe termen limitat, condiţionată de 

consimţământul consătenilor, reprezentaţi prin câţiva săteni şi pârcălab. 

În orice moment, satul avea puterea să revendice scutelnicii făcuţi fără 

ştirea sa. În schimbul scutirilor fiscale, scutelnicii se obligau, faţă de 

stăpânii beneficiari ai privilegiului, la obligaţii în muncă, produse în muncă 

sau în bani, nivelul acestora variind după învoială. 

Scutelnicul, în urma învoielii cu stăpânii beneficiari ce se încheiau 

prin isprăvnicat, primeau un bilet, întărit cu pecete domnească, cu scopul 

de a fi avut în vedere de către zapcii, atunci când se făcea impunerea la 

bir şi la angaralele ce se înscriau în categoria satului. Aceste bilete se 

numeau pecetluiţori, care, din când în când, erau confruntate cu listele 

existente la vistierie. 

Ambele categorii de scutiţi de plata birului domnesc, fie sub forma 

posluşnicilor, fie sub forma scutelnicilor, constituiau exploatarea 

clăcaşilor de către boieri, stăpâni de moşii, în locul scutirii de dajdie la 

vistierie, folosindu-i la toate muncile casnice. Fără îndoială că tendinţa 

boierimii era de a avea câţi mai mulţi astfel de scutiţi. 

În afara acestor scutiţi, acordaţi drept „milă" de puterea centrală, 

mai exista o categorie a categorie a scutiţilor neoficiali, de care beneficiau 

unii stăpâni de pământ influenţi şi dregătorii. Mai erau unele sate „ocrotite 

"sau "închinate" cu munca la boieri, în schimbul unor reduceri fiscale. 

Constatându-se nereguli în asemenea sate, Constantin Mavrocordat, 

prin hrisovul din 7 noiembrie 1733, a încercat să desfiinţeze satele 

închinate. 

Au fost impuse la dări toată masa populaţiei, însă, întâmpinând 

reacţia boierilor, a trebuit să le facă concesii, acordând prin reforma din 

1746, pentru desfiinţarea rumâniei, dregătorilor, ca milă domnească, 

după rang, câte 30-40 scutelnici şi celorlalţi boieri 10-20 scutelnici, 
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oameni care au fost scoşi din rândul birnicilor vistieriei şi puşi la dispoziţia 

beneficiarilor particulari. 

„Constituţia" din 7 februarie 17 41, deşi descrie desfiinţarea 

oamenilor de scuteală de până atunci, nu aminteşte de înfiinţarea 

scutelnicilor. Practic, însă, reforma lui Mavrocordat nu a putut desfiinţa 

instituţia posluşnicilor şi a celorlalţi scutiţi, iar prin acordarea de scutelnici 

nu a rezultat decât sporirea numărului celor cu regim fiscal preferenţial 

aflaţi în slujba particularilor. 

Desfiinţarea posluşnicilor a fost încercată în Oltenia, în timpul 

stăpânirii austriece, prin decret imperial din 17295
. 

Până spre sfârşitul secolului al XVIII-iea, puterea centrală din Ţara 

Românească nu a recunoscut instituţia posluşnicilor. În statistica din 

1773-177 4 nu se găsesc printre categoriile fiscale. 

Tendinţa boierimii era de a avea oameni scutiţi de dări din clasele 

cu stare fruntaşă, ceea ce venea in contact cu interesele vistieriei, birul 

reducându-se. Domnitorii încercau să limiteze această tendinţă prin 

statornicirea unor aşezăminte generale .De menţionat, că, la începutul 

secolului al XVIII-iea, creşterea oamenilor de scuteală, odată cu 

creşterea numărului de titluri boiereşti, a dus la abuzuri făcute de 

beneficiarii acestora, prin deţinerea unui număr mai mare decât cel 

stabilit, prin tăinuirea a numeroase familii, în momentul întocmirii 

catagrafiilor fiscale şi deci sustragerea acestora de la plata birului şi 

prestarea muncilor publice, fapt ce diminua veniturile bugetare. 

Domnitorii au încercat să îngrădească acest privilegiu ca să 

poată soluţiona crizele fiscale. De exemplu, instrucţiunile din august 1779, 

pornite din cancelaria lui Alexandru lpsilanti către ispravnicii de judeţe 

pentru impunerea sumei, amintesc de ponturile emise de el, prin care 

reglementa condiţia scutelnicilor, stabilind printre altele ca aceştia să fie 

recrutaţi dintre ţăranii mijlocaşi şi să nu li se admită tocmeli în bani cu 

stăpânii lor, ci numai în muncă .Măsuri pentru impunerea la bir a 

scutelnicilor, ţinuţi abuziv, au fost luate şi de alţii domnitori ca Nicolae 

Caragea, Mihail Şuţu, Nicolae Magroveni, Alexandru Moruzi6 . 

Astfel, prin aşezământul din martie 1804, sub C .lpsilante, fiindcă 
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numărul posluşnicilor din Bucureşti prisoseau peste suma dajnicilor şi 

fiind cei mai cu putere şi fruntaşi", se hotăreşte să se refacă catastişele 

şi cei rămaşi să nu fie fruntaşi, ci oameni de muncă :zidari, lemnari, 

bărbieri, iar fruntaşii să se dea la dajdie7 . 

Dintr-un memoriu, din 1808, întocmit de Gavrilovici Divor, numărul 

posluşnicilor era de 30.000. 

Ion Caragea, prin hrisovul din iunie 1813, printre măsurile ce 

priveau organizarea vistieriei, stabileşte logofeţia scutelnicilor şi cea a 

posluşnicilor, cu instrucţiuni speciale de funcţionare (vezi Anexa, Arhiv. 

Stat nr.871, p.182-185). 

La fel prin aşezământul din 18mai1814, datde Ion Gh. Caragea, 

privilegiul posluşnicilor se extinde şi asupra rangurilor şi a slujbelor, 

stabilindu-se un număr proporţional fiecăruia. Pe total, domnitorul fixează 

10546 posluşnici, faţă de 16600, primiţi de vistierie trecuţi în catastişe, 

se deosebesc aparte "vierii celor ce aveau vii şi pescării, pe la unele 

obraze fiind o bagatelă şi har obişnuit din vechime."8 

Preocupată continuu de perfecţionarea sistemului fiscal, de 

sporirea numărului de pirnici, puterea centrală, dispunea să se facă tot 

mai frecvent catagrafierea populaţiei. În 1819, s-au făcut două catagrafii, 

una în august şi una în decembrie. Cea din luna decembrie, înregistrează 

20558 posluşnici şi 2061 O, scutelnici, faţă de 118000 birnici9 • 

În noiembrie 1819 s-a întocmit catastihul de posluşnici 

mănăstireşti şi boiereşti ce se află şezători în judeţul Gorj, şezători pe 

moşiile stăpânilor lor .În total sunt 1083 posluşnici, împărţiţi pe patru 

categorii: 827 posluşnici mănăstireşti şi boiereşti, 67 vieri, 161, pe moşii 

străine, 28, din oraşul Târgu -Jiu. 

În catastihul celor 161 de posluşnici ce se află şezători pe moşiile 

stăpânilor lor se arată numărul, numele şi satul de unde sunt şi numele 

proprietarului moşiei .Deţinătorii de moşii sunt unele biserici şi unii boieri. 

Astei, Biserica Sfinţii Apostoli, Sfântul Nicolae, Schitul Lainici, Şcoala 

Domnească din Târgu-Jiu sau boierii: logofătul Nicolae Golescul, bivei 

logofăt Dumitrache Bibescu, bivei vistier Ion Moscu, căminarul Ştefan 

Moscu, clucerul Constantin Brăiloiu, bivei paharnic Gh. Bengescu. 



Fiecare proprietar are pe moşiile lui 1-8 posluşnici. De exemplu: 

1 Mănâstirea Gospod ot Tg.Jiu, însă 
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Gheorghe Coicheci sin popa Mihai ot 

Stolojani 

5 dumnealui stolnic Barbu Viişoreanu însă: 

Nicolae Procopie ot Teleşti I = D-lui sluger Trandafir, însă: 

Dumitrache Mareş ot tam I Dinu şi Gh.ot Cărbuneşti 

Gh. Dobre ot Ceaur I 

Dinu Berca ot Ceaur 

Vintilă Rovenţa 

I 

I 

= Copiii răposatului Costache sin 

sătrar, însă: 

- Ilinca văduva ot Logreşti 

- Pătru Stama ot Licurici 

= Stanca Părăianca, însă: 

- O.Diaconescu ot Obârşia 

La oraşul Tărgu-Jiu, se găsesc 28 posluşnici cât 1-3 ai bisericii 

Sf. Ioan Botezătorul şi Sf.Nicolae sau ai boierilor din oraş, cum sunt ai 

medelnicerilor Simion Peştenaru, Răducan Sărdănache, Grigore 

Bălteanu, Nicolae Caloianu (Anexa 2, Ad.vechi 2207, p.11/1889) 

Mai sunt 827 de posluşnici ce sunt aşezaţi pe moşiile altor 

proprietari decât pe moşia pe care ei îşi au locuinţa, numiţi în catastih, 

că sunt şezători pe moşii străine. 

Numele proprietarilor este aproape identic cu ceilalţi, numai că se referă 

la alţii oameni. 

De exemplu: 

5 biv vtori pitar Mihalache Bălăcescu 

- Bodea sin Gruia ot Bălăceştii de Jos 

- Nicolae sin Aniţa ot tam 

- Pătraşcu sin Barbu ot tam 

- Barbu sin Ene Pană ot tam 

- Constandin Ghindici Guran ot tam10 

În judeţul Gorj, în catastihul întocmit în septembrie1818 de toţi 



140 
scutelnicii ce se află într-acest judeţ mănăstireşti, boiereşti,. atât după 

catastif, cât şi după cărţi şi hrisoave, se găsesc 357scutelnici, repartizaţi 

câte 1-6 scutelnici ai fiecărui boier .De exemplu, scutelnicii după catastif 

sunt ai boierilor: bivei postelnic Alexandru Arghiropolu, bivei logofăt 

Dumitrache Bibescu, clucer Constantin Stefănescu , bivei stolnic Barbu 

Vicşoreanu, bivei sărdar Ciuchi Caflogu, casa răposatului medelnicer 

Enachi Sâmboteanu, medelnicerloan Ştefanache, bivei medelnicer 

Zamfirache Bălteanu, casa răposatului vistier Măldărescu şi alţii. Mai 

sunt scutelnici din Gorj, ai Sfintei Episcopii a Râmnicului 11 • 

O catagrafie interesantă a scutelnicilor a fost întocmită în anul 

1819, cuprizând pe cei mănăstireşti şi boiereşti, aşternută cu numele şi 

chipul lor, osebit cei ce sunt după catastih şi osebit ce sunt după hrisoave 

şi cărţi domneşti, arătându-se şi pricinile de morţi şi fugiţi ce au ieşit la 

cercetare cu curată lămurire.Catagrafia arată suma scutelnicilor pe 

fiecare beneficiar indicând pe orizontală cinul său, porecla, satul, statul, 

faţa, părul, sprâncenele, ochii, mustaţa, barba. Scutelnicii, din catagrafia 

anului 1819, după catastih sunt în judeţul Gorj în număr de 407, repartizaţi 

boierilor: bivei Dumitrache Bibescu 18, bivei postelnicu Alexandru 

Arghilopo 139, clucer Nicolae Glogoveanu 3; bivei clucer Costache 

Ştefănescu14, stolnic Barbu Vicşoreanu19, stolnic Costaiche Brăiloiu 

12, şetrar Petrache Obedeanu 14 etc 12
• 

În ceea ce priveşte scutelnicii după cărţi domneşti, aceştia sunt 

în număr de 102, cuprinzând aceleaşi rubrici fiind reparţizaţi 20 Sf. 

Episcopii şi 20 Sf.Mănâstiri din Târgu-Jiu, 5 schitului Lainici şi 1 bisericii 

Dudu din Craiova iar restul boierilor: paharnic Gh.Bengescu 5, medelnicer 

Ioniţă Cătuneanu 1 O, vătaf la vistierie Gheorghiţă Bâcleanu 15, polcovnic 

Dinu Mongescu 5 şi Ioniţă Mongescu 8 şi alţii 13 . 

Un alt catastih de scutelnici întocmit tot în anul 1819 în judeţul 

Gorj îi arată cu numele lor după sate şi după cărţi, pe boierii beneficiari: 

Barbu Vişoreanu 1 O, sărdar Dinu Bălteanu 2, răposatul medelnicer 

Nicolae Sâmboteanu 1, şetrar Gr. Săftoiu 1 etc. 14 • 
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Desfiinţarea oamenilor de scuteală 

Orânduiala posluşnicilor şi scutelnicilor a ţinut până la 

Regulamentul organic (1831) când, prin art. 64, toţi scutelnicii şi 

posluşnicii, fără nici o deosebire s-au stricat pentru totdeauna şi s-au 

aşezat în rândul dajnicilor,(birnicilor). 

Tot acum s-au stricat şi s-au desputernicit, pentru totdeauna, 

chipul împărţirii birului pe lude15 , orânduielile breslaşilor, ruptaşilor şi 

companiştilor, vămile din lăuntru, vorniciile de pripasuri (gloabele), milele 

de vinărici, conacete pentru slujitorii statului. 

Începând cu această dată, domnii nu mai aveau putere de a mai 

da scutelnici Şi nici de a scoate, din rândul dajnicilor visteriei, vreun om, 

pentru slujba boierilor sau a altor particulari. . 

Se accentuează prin Regulamentul organic că legiuirea din 

anul1746, sub Constantin N. Mavrocordat, pentru dezrobirea ţăranilor 

rumâni rămâne şi va rămânea nestrămutată, în toată cuprinderea ei. Se 

păstrează, în continuare, pe lângă dijme şi clacă, îndatorirea pentru 

fiecare sat de a da proprietarului, în slujbă, pe aceeaşi moşie, unde va 

locui, câte 4% oameni, statornici ai statului şi vrednici de slujbă, pe 

termen de un an, prin reînnoire anuală de alţii oameni (art.143). Această 

îndatorire a durat până la reforma agrară Ştirbei vodă din 1851, când se 

desfiinţează, odată cu altele (ziua de plug, carul de lemne)mărindu-se 

claca de la 12 zile la 22 zile pe an. Fiindcă scutelnicii erau consideraţi 

ca privilegii de anumiţi boieri, după rangul lor, prin trecerea lor între 

birnici, prin Regulamentul organic, s-au acordat boierilor, aşezaţi în 

arhondologie (lista boierilor) despăgubire anuală de 60 lei de scutelnic, 

iar celor neîntrecuţi în catastiie, compensaţie pentru scutelnici (cap.III., 

anexa 111).Sub domnia lui Cuza Vodă, din 19 iulie185916
, în baza art. 46 

al Convenţiei de la Paris din august 1858, se desfiinţează toate privilegiile 

existente în ţară. 

Toate clasele privilegiate precum: boierii cu ranguri şi militare şi 

fiii lor boierii de neam şi fiii lor, posluşnicii şi fiii, asidoţi, cei cu osebit 

caracter precum şi toţi aceia care sub diferite titluri de poziţie, condiţie 

sau clasă se scuteau până aci de dările contribuţiei către stat, se supun 
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de acum la dajdie de 30 lei pe an, conform art. 67 din regulamentul 

organic, ca toţi locuitorii birnici17 de sate şi oraşe, precum şi celelalte 

îndatoriri ce priveau pe aceştia din urmă: zeciuiala cutiei comunale, 

zeciuiala de 3 lei pe an pentru întreţinerea graniţelor şi dorobanţilor, 

zeciuiala de 2 lei pe an pentru şcoli, zeciuiala de 2 lei pe an pentru 

datoria publică, taxa de 6 lei pe an pentru şosele şi poduri. 
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