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Pandurii în secolul fanariot, între haiducie şi revoluţie 
Mrejeru Marcela 

 

 Secolul fanariot este, putem spune fără tăgadă, secolul care va infleunţa în 
perioada următoare comportamente, atitudini, dar mai ales caractere, fie că vorbim 
de cei privilegiaţi, fie că vorbim de cei săraci. De departe, regimul fanariot cu toate 
abuzurile, corupţia şi jafurile tot felul, au arătat un nivel de anduranţă pe care 
niciun alt popor nu l-a avut. Răbdarea fără margini a poporului român, acceptarea 
deciziilor altora, fără reacţie a fost o caracteristică a acestei perioade. Evident 
ceilalţi erau turcii, în primul rând, dar şi ruşii şi austriecii, care tratează provinciile 
româneşti , ca unele fără stăpân, numai bune de exploatat, lucru făcut cu mult temei 
şi străduinţă şi folosind toate mijloacele posibile.    
 Instaurarea dualismului turco-grec, cum bine numeşte Şerban Papacostea 
regimul fanariot1, impus la începutul secolului al XVIII-lea, nu a reprezentat decât 
o nouă formulă de extorcare a bogăţiilor celor două provincii valahe. Această 
formulă este mult mai convenabilă pentru turcii, care nu doreau decât avuţia 
acestora, fără să le transforme în paşalâcuri. Instrumentul exploatării au fost grecii 
din Fanar, ajutaţi şi de boierimea autohtonă, care dorea să-şi menţină, măcar o parte 
din privilegii. O imagine completă a ceea ce a însemnat acest regim fanariot, ne 
oferă în primul rând străinii care treceau prin aceste teritorii nord-dunărene sau care 
au avut diverse slujbe, în perioada respectivă în Principate. Aceştia au fost chiar 
greci, de aceea nu pot fi consideraţi părtinitori. Constantin Dapontes, fost secretar 
al domnitorului Constantin Mavrocordat, care a trăit între românii ambelor 
Principate zeci de ani în perioada 1735-1780 şi care ulterior a fost tuns la 
monahism sub numele de Chesarie, într-o scrisoare adresată marelui vornic 
Constantin Dudescu, la 18 august 1759 ne prezintă o situaţie dramatică a celor două 
ţări. Cele scrise de Dapontes merită redate. Acesta spunea printre altele "Gloria 
domnitorilor a fost Valahia, dar nenorocită Valahie! Undenmai este acum sfinţenia 
prea sfinţilor tăi arhierei? Unde-i măreţia vechilor tăi domnitori? Unde-i slava 
boierilor tăi de mai înainte?(...) Creştini fără legi şi legile fără temei.... Om bun 
nicăieri, cei răi pretutindeni, desfrânaţi aici, tâlhari acolo, nedreptăţi deasupra, 
răpitori dedesupt, avari de a dreapta, fuduli de a stânga, lânguşitori în urmă, 
mincinoşi înainte, netrebnici înlăuntru, netrebnici în afară, netemători de 
Dumnezeu în tot locul, temători de Dumnezeu nicăieri.(...) Adevărul nu se aude, 
dreptatea nu se vede, mila s-a pierdut, rugăciunea s-a uitat, legea a slăbit.(...) De 
aceea acum domniile sunt anuale şi obţinute cu mii de pungi şi mucareruri cu 
sutele. Craiova aproape că s-a turcit, iar Valahia se aproapie de aceasta. Te 

                                                           
1 .Şerban Papacostea, Oltenia sub stăpânire austriacă (1718-1739),Ed. Academiei R.S.R., 
Bucureşti, 1971, p.14 



150

preumbli şi vezi că ară şi întrebi: a cui este arătura? A lui Mustafa aga , îţi răspund. 
Vezi că semenă şi întrebi şi-ţi răspund. A lui Ibrahim aga.(...) Bisericile ruinate, 
descoperite, ajunse ocol de vite, grajd de cai, adăpostul tuturor animalelor, ruinate 
şi vrednice de plâns. Oameni sunt foarte puţini şi foarte săraci, locuri vrednice de 
privit, locuri vrednice de jelit. Nu-mi dau seama cum putem să dormim şi nu ne 
trezim de strigătele ţăranilor, de vaietele femeilor, de plânsetele copiilor şi de 
suspinile oamenilor, de răcnetele săracilor ce strigă către Dumnezeu"2. 
Cutremurătoare prezentare a situaţiei din Valahia şi obiectivă, am putea spune, 
făcută chiar de un grec. O caracterizare a corupţiei moravurilor, în vremea 
fanarioţilor, ne face şi Athanasie Comnen Ipsilant, alt sciitor grec: "Atât zic că 
romeii (grecii fanarioţi) au afanisit obiceiurile cele vechi şi prerogativele lor prea 
folositoare, ale acestor două Principate, pentru nenorociţii de pământeni... De pe 
timpul sultanului Mahmut şi a celorlalţi până acum a crescut întru-atâta răul, încât a 
trecut şi marginile nu numai ale umanităţii şi vicleniei omeneşti, dar încă şi a tot 
felul de discreţiuni"3 .  Evident, că desfiinţarea armatei naţionale a fost una dintre 
măsurile care a permis imixtiunile puterilor vecine în Principate, dar această 
măsură vine pe fondul dispariţiei autonomiei interne, în condiţiile în care domnii 
fanarioţi, străini de ţară, sunt consideraţi înalţi funcţionari otomani. Aceasta este 
perioada in care teritoriul celor două ţări române, devine teatru de război şi monedă 
de schimb pentru marile puteri vecine. Este o perioadă în care bandele de hoţi, de 
tâlhari sau de haiduci( de multe ori aceştia din urmă se confundă cu cei dintâi) de 
toate felurile: români, turci, sârbi sau bulgari se înmulţesc. Cine să domolească 
aceste bande care făceau prăpăd pe unde treceau. Nu că prăpădul n-ar fi fost făcut 
şi de oamenii domniei, zapcii şi vătafii, care adunau numeroasela biruri puse pe 
orice pentru a creşte averea domnitorului fanariot, oricare ar fi fost el. Tâlharii şi 
haiducii se alăturau celor ce reprezentau puterea în demersul de jefuire a ţării.  
 Fanarioţii înlocuiseră trupele de călăraşi şi darabani cu trupe de panduri, 
conduse de un căpitan4. Aceştia nu mai slujeau la apărarea ţării, ci numai ca paznici 
la prinderea hoţilor, care nu se deosebeau cu nimic de vânătorii de urşi, erau 
departe de a se deosebi printr-o ţinută disciplinară. F. G.Laurencon care a călătorit 
prin Ţările Române îi caracterizeză pe panduri ca " panduri zdrenţăroşi adevăraţi 
sans-cullotes ai Ţării Româneşti"5. Cei care infinţaseră corpurile de panduri în 
Oltenia au fost austriecii, care după ce ocupă Oltenia în anul 1717, se confruntă cu 
o situaţie ieşită din comun, şi anume numeroasele atacuri ale haiducilor, care n-au 
putut fi stopate de corpurile de husari.6 În documentele din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea apar mai multe categorii de panduri. O categorie este aceea a 

                                                           
2.Constantin Erbiceanu, Mărturii despre Ţara Românească în timpul regimului fanariot, în Analele 
Academiei Române, seria II, tomul XXII, 1900-1901, Bucureşti, 1911, p.10  
3 .Ibidem, p.11 
4.A.D.Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol.X, Ed.Librăria şcoalelor Fraţii Şaranga, 
Iaşii,1888, p.60  
5 . Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă , vol.II,1822-1830, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 2005, p.48  
6.Şerban Papacostea, op.cit.,p.253  
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pandurilor turceşti, care de fapt nu erau turci, ci români, ce se aflau în slujba 
turcilor de la Ada Kale, conduşi de Regep Aga. În timpul războiului ruso-turc, din 
anii 1806-1812, apare termenul de panduri muscăleşti, adică pandurii care s-au 
înrolat în armate rusă şi în sfârşit, de a treia categorie de panduri, pandurii 
spătăreşti, care se aflau în slujba domnului, sub conducerea marelui spătar.  În anul 
1800 domnitorul Alexandru Moruzi dă ordin ca pandurii judeţelor să fie trimişi la 
Craiova şi să ajute la izgonirea pazvangiilor. Despre intrarea paşei de la Vidin, 
Pasvanoglu, în Oltenia ne oferă informaţii preţioase Zilot Românul " la leat 1800 
au început Pazvantoglu a bântui ţara... şi au mers la Târgul -Jiului, din judeţul 
Gorjilor. Oroşanii pomenindu-să aşa fără veste cu călcarea pazvangiilor, au fugit 
care încotro au putut, că vai de capul lor. Şi aşa pazvangii, jăfuind oraşul şi puţine 
zile zăbovindu-se acolo, s-au întors la Calafat arzând şi pârlind pă unde au putut 
ajunge(...) Şi fiindcă oraşul Craiovii cade cam pă coastă, de unde se vede lunca 
Jâiului în partea despre care venea payvangii, auzindu-să din Craiova un chiloman 
de puşci şi de strigări, s-au uitat din oroşani. Când ce să vază? O negură de 
pazvangii, ca nişte heară turbate, venia răcnind şi aruncând focuri. O, ticălos şi 
amărât norod!..(...) Spuneau unii, din ei văzătorii prăpădenii Craiovii, că aşa îndată 
o au aprins, încât socotea cinevaşi că nu oameni au fost aprins, ci foc din cer au 
căzut peste dânsa.... pentru că după ce s-au încins oraşul de foc, au căutat să iasă 
toţi după unde erau vârâţi, şi care cumieşia fugind să scape de foc, cădea în mâinile 
tâlharilor pazvangii, şi pă unii îi lua robi, pă alţii îi slutia, pre alţii îi jărtfia ca pe 
nişte dobitoace, fără de nici o milostivire"7. Pazvanoglu socotea teritoriul Ţării 
Româneşti sub administraţia directă a sultanului cu care era în conflict şi aşa se 
explică conribuţiile grele şi jafurile cumplite făcute de cetele sale la noi în ţară. 
Acesta a impus populaţia din Ţara Românească, şi în special din Oltenia, la 
contribuţii foarte grele pentru întreţinerea oştirii sale. Pazvanoglu jefuia în special 
oraşele şi bâlciurile Olteniei, fapt pentru care va avea de suferit comerţul. Cărţile de 
scutire acordate pandurilor în perioada următoare confirmă prezenţa acestora la 
luptele împotriva pazvangiilor.       
 Este evident că pandurii constituiau trupe neregulate, care luptau pentru cei 
care îi plăteau sau le ofereau anumite privilegii, în cazul pandurilor spătăreşti. 
Căpitanii de panduri erau scutiţi de dăjdile vistieriei şi de podvezi8. La 27 
octombrie 1802 sunt eliberate două cărţi domneşti ale căpitanilor de panduri pentru 
a fi scutiţi de anumite biruri. Cei doi căpitani sunt Matei Mărişăscu din satul 
Câlnic, sud Mehedinţi şi Daia Miţar tot din Mehedinţi9. În anul următor numărul 
celor scutiţi creşte foare mult, ceea ce ne arată pe de o parte necesitatea acestor 
trupe de panduri, iar pe de altă parte dorinţa pandurilor de a scăpa de sărăcie. 
Merită amintiţi aceşti căpitani pe care îi vom întâlni ca participanţi la răscoala 
pandurilor din anul 1815 şi apoi la revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, din 
anul 1821. Astfel în anul 1803 au primit înscrisuri de la domnie pentru scutirea de 
                                                           
7.Zilot Românul(Ştefan Fănuţă), Opere complete, Bucureşti, 1996, p.87 
8 .Documente privind istoria României-Răscoala din 1821. Documente interne, vol.II,Ed.Academiei 
R.P.R.,Bucureşti, 1959, p.37 
9 . Ibidem 
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anumite biruri următorii căpitani:Dumitaşcu din Gârbovăţ; Mihai sin Ion Bondoc 
din Crăguieşti;Duică sin David din Drăgoteşti; Simion sin Ion din 
Olăneşti;Constandin Galbenu din Izvoare; Nicolae FrunteLată din Busur; 
Mihalache logofăt din Rovinari; Pătru Bojincă din Frânceşti; Ion Bodescu din 
Bodeşti; Matei Arsan din Arsani; Ion Lungănău din Vâlcea. De asemenea şi în anii 
1804-1807 au mai primit cărţi de scutire: Mihai sin Ciumagiu din Baea; 
Dumitraşco Popescu din Câmpu Fomii; Constandin Giurescu din Bala de Jos; 
Ioniţă Nicolicescu din Băseşti; Mihai Galea din Glogova; Necola din Sălătruc; 
Dima din Cărbuneşti; Ion Fometescu in Ciuperceni; Ion Frătuţă din Boroşteni; 
Răducan Mărişăscu din Câlnic; Matei Turcitu din Mătăsari; Matei Manzâl din 
Drăgoteşti; Lupu sin Surdu din Mehedinţi; Matei Vizlan din Arcani; Ioniţă 
Gărdăreanu şi Şărban Negrescu de la logofeţia Mehedinţi; Barbu Căpitanul din 
Mehedinţi; Nicolae Boboc din Sălătruc; Dumitru Ţicu din Pătule; Nicolae Găescu 
din Băseşti, Mihai Golea din Glogova; Matei Turcitu din Mătăsari; Ion Fometescu 
din Ciuperceni; Răducan Mărişăscu din Câlnic; Dima din Creţeşti; Ioan Frătuţă din 
Boroşteni; Dumitraşco Popescu din Câmpu Fomii; Mihai sin Ion Bondoc din 
Mehedinţi; Matei Suliţă din Dejoi; Gheorghe Păşălău din Botoşăşti; Ion Măgureanu 
din Băeşti; Nicolae Gogan din Obârşia; Dinu Crăiniceanu; Neculae Boboiu; Iancu 
căpitan de poteră 10. În cele cinci judeţe din Oltenia erau în jur de 5-6000 de 
panduri, care nu aveau altă armă decât puşca, ce constituie totodată şi principala 
sursă de venituri pentru aceştia şi de care turcii se tem foarte mult11. Căpitanii de 
panduri fac parte din rândul moşnenilor sau moşnenilor clăcaşi, de aceea cei mai 
mulţi sunt din judeţele Gorj şi Mehedinţi, pentru că în aceste judeţe proprietatea 
moşnenească este cea mai răspândită din Oltenia. În perioada 1802-1806, 31 de 
căpitani de panduri recrutaţi din lumea satului au luptat împotriva pazvangiilor şi 
cârjalâilor, la care se adaugă 6 căpitani aflaţi în slujbă la 1805. Din anul 1806 
pandurii se vor înrola în armata rusească, aceştia devenind pandurii muscăleşti.
 Apoi în anul 1807 pandurii aflaţi în slujba lui Regep aga de al Ada Kale 
sunt menţionaţi într-o ciocnire care are loc la Baia de Aramă între turcii lui Regep 
aga ş cei ai lui Molan aga, succesorul lui Pazvanoglu. Aşa cum am mai spus, în 
slujba lui Regep se aflau şi panduri care erau recunoscuţi ca fiind hoţi de vite şi 
contrabandişti, cum erau fraţii Iovan şi Barbu Rogobete, ce conduceau o asemenea 
ceată din zona satelor Podeni şi Cireşul, judeţul Mehedinţi. Cu fraţii Rogobete va 
avea şi Tudor Vladimirescu un conflict şi în 1821 punctul 20 din Cererile norodului 
românesc se referă la Iovan Rogobete şi Ghiţă hoţul12 . O parte din pandurii ce-l 
slujeau pe comandirul de la Ada Kale îl vor părăsi în anul 1807 şi vor intra în 
rândurile celor din oştirea ţării13. Cei care au rămas în slujba turcului de la Ada 
Kale, împreună cu adalâii vor face în toamna anului 1809 o incursiune de pradă în 

                                                           
10 .Ibidem,p.38 
11.Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol.II, 1822-1830, 
Ed.Academiei, Bucureşti, 2005, p.30 
12 .Ioan Neacşu, Revolta pandurilor din decembrie 1814-februarie 1815, în Studii. Revista de 
istorie, Anul X, Ed.Academiei R.P.R., Bucureşti, 1959, p.133 
13 .Ibidem 
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Târgu Jiu, de unde au luat ca ostatici mai mulţi boieri şi negustori. Intervenţia 
pandurilor ţării şi armatei ruseşti au oprit jafurile care se vor repeta în anul 1811 
când " pandurii lui Tudor comandirul, fiind poteră"14 au prins nişte panduri ai lui 
bulucbaşa Dincă al lui Gogan, omul lui Regep aga. În anul următor adalâii 
realizează o altă incursiune în judeţele Mehedinţi şi Gorj prinzându-l pe Dumitru 
polcovnic, omul lui Tudor Vladimirescu. Trebuie să spunem, că în Tudor 
Vladimirescu a condus , în timpul războiului ruso-turc o ceată de panduri.   
 Pandurii reorganizaţi de Constantin Ipsilanti se aşezau prin judeţe pe lângă 
căpităniile vechi sau se înfiinţau altele noi cum a fost cazul celor de la Secueni în 
1809 şi Cornăţel în august 1809, având ca obiectiv urmărirea şi prinderea hoţilor. 
Acestor panduri li se dădeau lefi şi emilic15, pe fiecare zi de pandur câte 10 parale 
şi câte 20 pentru căpetenia lor. De asemenea, li se recunosc pandurilor dreptul la 
proprietate din lucrurile aflate la hoţi, afară de cele pentru care se vor arăta 
păgubaşii. Pentru o perioadă extrem de dificilă, din toate punctele de vedere 
stimulentele pe care le primeau pandurii erau binevenite şi mobilizatoare în acelaşi 
timp. Au apărut însă foarte multe probleme deoarece pandurii spătăreşti erau 
folosiţi de marele spătar la căratul fânului rechiziţionat de la populaţie pentru 
oastea rusească, iar alteori chiar polcovnicii de judeţe comiteau prădăciuni şi jafuri. 
Abuzurile erau săvârşite de toţi cei care aveau o slujbă, cât de neînsemnată, de la 
primul om în stat la ultimul pandur, fiecare după posibilităţi încerca repede să se 
pricopsescă pe spinarea ţăranilor. În anul 1809 divanul scrie lui Engelhard că s-au 
înmulţit hoţii şi făcătorii de rele şi cere să-i ajute generalul Isaiov cu 200 de panduri 
care să umble cu cei spătăreşti.       
 Vremuri întunecate pentru Ţara Românească, întunericul venea din toate 
părţile, greu să identifici în această perioadă un lucru sau o persoană care să aducă 
puţină lumină în bezna care cuprinsese Valahia nord-dunăreană. Vedem cum 
paznicii care trebuiau să apere satele de bandele de hoţi se transformă la rândul lor 
în hoţi, între păzitorii ordinii şi tâlhari linia de demarcaţie este atât de subţire că 
uneori dispare. Cele mai multe bande de hoţi au acţionat în perioada războiului 
ruso-turc, de parcă acesta nu era suficient pentru ţara despuiată, pustiită, jefuită şi 
arsă. Şi nici asta n-a fost de ajuns, părea că şi Dumnezeu îşi întorsese faţa de la 
bieţii români, deoarece în perioada fanariotă, epidemiile de ciumă au fost frecvente, 
fiind aduse de soldaţii austrieci,turci sau ruşi, cărora li adaugă ani de secetă şi de 
foamete, de invazii ale lăcustelor sau cutremure de pământ. Au fost trei ani 
groaznici 1811,1812 şi 1813, la începutul domniei lu Ioan Caragea. În anul 1811 o 
foamete mare a lovit ţara, dar mai ales Oltenia, de ajunsese pâine 1 leu şi porumbul 
24 de parale, secara 40 de parale şi cea mai mare parte din popor mânca şi coajă de 
copaci16. Aceasta nu era decât o continuare îngrozitoare a foametei din anul 1810. 
Ţăranii din Oltenia au ajuns în anul cumplitei foamete din anul 1811 să-şi vândă 
vitele la preţ de nimic, ca să aibe cu ce să cumpere porumb. Anul umător s-a 
                                                           
14 .Ibidem 
15 .V.A.Urechia,Istoria României,Curs, tomul IX, 1800-1830,Institutul de Arte grafice Carol 
Gobl,Bucureşti, 1896 p.284 
16 .Ilie Corfus, Însemnări de demult, Ed.Junimea, Bucureşti, 1975, p.94 
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întâmplat o iarnă grea "când la 29 martie au dat viscol de au murit mieii mocnilor 
toţi, apoi la 30 martie 1812 au dat un mare vifor cu ploae ţi au murit mulţime de oi 
şi de miei"17.În anul 1812 a nins şi în ziua de Sfântul Gheorghe şi drept consecinţă 
a ajuns ocaua de rachiu 2 taleri18. Cel din urmă an 1813 este cel cunoscut al marii 
ciume a lui Caragea, care a făcut ravagii şi în anul 1814. Am considerat necesară 
prezentarea acestor aspecte, pentru a avea o imagine completă despre ce se 
întâmpla în Valahia la începutul secolului al XIXlea.    
 În anii 1810-1813 pe fondul foametei şi sărăciei numărul haiducilor creşte 
cum am văzut deja că se sesizează şi divanul ţării.Cele mai cunoscute cete de 
haiduci ce străbat judeţele Olteniei sunt ceata lui Bujor, despre care se spunea că a 
băgat spaima în greci, apoi a lui Jianu, cea a lui Păun hoţul şi Ioniţă Horca19 . Bujor 
era cunoscut atât în Ţara Românească, cât şi în Moldova şi a dat mult de lucru 
ambelor departamente de Cremenalion din cele două ţări. Una din principalele 
consecinţe ale războiului ruso-turc a fost pentru Oltenia, bejenirea şi pustiirea 
satelor şi oraşelor.         
 Războiul ruso-turc se încheie, dar din trupul Moldovei este ruptă Basarabia, 
teritoriul dintre Prut şi Nistru, pe tronul Ţării Româneşti urcă unul dintre cei mai 
lacomi domni fanarioţi: Ioan Caragea(1812-1818). Domnia acestuia se suprapune 
cu o serie de calamităţi şi epidemii, cărora are grijă să le adaoge cele mai 
numeroase biruri. Caragea face însă un lucru ce va stârni revolta pandurilor în anul 
1815. Ajuns pe tronul Ţării Româneşti , Caragea a anulat scutirile de dări pentru 
panduri. La 28 noiembrie 1812 a însărcinat pe caimacamul Craiovei cu conducerea 
pandurilor şi căpitanilor din cele 5 judeţe de peste Olt. Peste câteva zile , la 1 
decembrie 1812 a poruncit să fie supuşi la plate vinăriciului pandurii din judeţele 
Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea. În timpul strângerii banilor de la panduri s-au săvârşit 
abuzuri de către ispravnicii judeţelor, încât domnul a fost nevoit să intervină pentru 
a restitui banii luaţi în plus, deoarece pandurii ameninţau cu fuga20. Dorinţa noului 
domn fanariot era de a le lua toate scutirile pandurilor şi aceasta pentru că lăcomia 
sa era fără margini şi totul trebuia exploatat la maxim. Aşa se face că în mai 1813 
pandurii din patru judeţe de peste Olt care au stupi sau râmători să plătească 
dijmăritul deplin. Apoi i-a obligat şi la plata tutunăritului, dar cea mai grea lovitură 
a fost darea pe râmători, cunoscut fiind faptul că negoţul cu aceştia era practicat de 
pandurii din Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea. Pentru a-i dezbina pe panduri acordă scutiri 
de dăjdii diferitelor căpetenii ale acestora, ba mai mult a aplicat un regim 
diferenţiat de dări. O lovitură grea a fost diminuarea numărului de panduri în anul 
1814, când domnitorul a hotărât să rămână în slujbă 701 panduri: 250 înjudeţul 
Mehedinţi; 250 în judeţul Gorj şi 201 în judeţul Vâlcea, restul fiind transformaţi în 
ruptaşi şi obligaţi să plătească câte 10 taleri pe triminia: martie, aprilie şi mai. De 
fapt acesta a fost momentul în care pandurii deveniţi ruptaşi s-au răsculat.  
 În fruntea pandurilor ruptaşi răsculaţi au fost pandurii din judeţul Gorj, 
                                                           
17 .Ibidem 
18 .Ibidem, p.95 
19 .V.A.Urechia, op.cit., p..469 
20 .Ioan Necşu, op.cit., p.134 
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conduşi de bulucbaşa Haidul şi de bimbaşii Păun (Pau) Nicolicescu, Tampa şi Pătru 
Grecu. Răsculaţii au început să atace moşiile şi conacele boierşti. Un raport al 
agentului Austriei la Bucureşti, din 2-14 februarie 1815, ne semnalează că numai la 
jaful a două moşii Tămăşeşti şi Irunga din judeţul Gorj, arendate de Dumitru 
Costea, supus austriac, au luat parte peste 500 de panduri conduşi de căpitanul 
Păun (Pau)Nicolicescu21 . Numărul acesta ne arată de fapt masiva participare la 
răscoală a pandurilor. Revolta pandurilor a cuprins toată zona muntoasă a Olteniei 
până la satul Novaci. Evident, este vorba de satele de munte din judeţele Gorj şi 
Mehedinţi, unde stăpânirea pandurilor a durat până la sfârşitul lunii februarie , 
începutul lui martie. În Oltenia este trimis pentru a restabili ordinea Constantin 
Samurcaş, care prin promisiuni de scădere a dărilor reuşeşte să atragă de partea sa 
pe mulţi dintre panduri, dar situaţia se schimbă după ce răsculaţii ocupă mânăstirea 
Tismana şi revolta se extinde până la Novaci. Târgu-Jiul şi împrejurimile sale sunt 
stăpânite de răsculaţi până la începutul lunii februarie. Masa de panduri ruptaşi 
nemulţumiţi a avut în frunte cetele de panduri haiduci22.     
 Intervenţia turcilor în martie 1815 a determinat pe de o parte izolarea 
trupelor de adalâi în Oltenia, iar pe de altă parte Samurcaş reuşeşte să atragă de 
partea sa cât mai mulţi panduri. Rezistenţa adurat până după 30 aprilie 1815, când o 
parte din căpeteniile lor în frunte cu Haidul s-au predat fiind iertaţi de domn. La 
revolta pandurilor nu au participat şi alte categorii sociale, dar în judeţele 
Mehedinţi şi Gorj cele mai multe sate sunt de moşneni. Adalâii au atacat judeţele 
oltene în ianuarie 1815 sub pretextul că Ţara Românească nu dă cetăţii lor provizii 
şi sare precum dă cetăţii Vidinului23. Aceştia au invadat judeţele Mehedinţi şi Jiul 
de Sus şi le-au luat în stăpânire punând ispravnicişi zapci cu indatorirea de a 
strânge zaherea şi a o transporta în cetatea din insulă. Locuitorii din Oltenia sunt 
îndemnaţi de caimacamul Craiovei să fugă care încotro. Din vechea oaste 
desfiinţată mai multe cete de panduri se reorganizează singuri . Nu toţi pandurii 
necredincioşi domniei, aliaţi adalâilor fură răpuşi de oştirile turceşti. Mai multe 
cete se supuseră de bună voie lui Caragea. Încă din 30 aprilie 1815, după mijlocirea 
Episcopului de Râmnic, a divanului Craiovei şi a vechiului caimacam Costache 
Samurcaş trei cete de panduri sub căpetenia lui Haidul,Păun şi Tâmpa au fost 
graţiaţi de domnitor şi învoiţi să se întoarcă la vetrele lor din judeţul Jiul de Sus. În 
decembrie 1815 mai sunt graţiaţi şi alţi căpitani de cete , din cei care luaseră parte 
la prădăciuni cu adalâii. Dionisie Eclesiarhul în Cronograful Ţerei Româneşti ne 
spune despre pandurii care au participat la răscoala din anii 1814-1815" la leatul 
1815, la Ghenarie, s-a făcut mare turburare de către turcii din Cetatea Ostrovului 
într-aceste 5 giudeţe... şi eşând o sumă de turci din cetate au cuprins 2 giudeţe 
Mehedinţi şi Gorj, puind ei ispravnici şi zapci să le strângă zahereaua ş să o ducă la 
cetate, şi fiindu-le gândul cu hotărâre să vie şi în oraşul Craiovei să prade pe boieri 
şi pe neguţători şi viind turcii până la Străhaia acolo la mânăstire tăbărând au luat al 
                                                           
21 .Ibidem, p.135 
22 .Ibidem, p.140 
23 .V.A.Urechia, Din domnia lui Caragea-Avenirea la tron-Mişcări contra grecilor.Finanţe(1812-
1818), în Analele Academiei Române, seria II, tomul XXII,(1899-1900), Bucureşti, 1900, p.194 
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mânăstirii tot ce au găsit. Apoi au spart oraşul Străhaia, ostrovenii au prădat 
locuitorii într-acele două giudeţe de au luat grâu, orz, miere, unt şi vite din destul şi 
le-au băgat în cetate. Iar pe de altă parte, pătimia locuitorii din partea muntelui, de 
panduri rumâni, că se făcuse hoţi şi omora şi ardea oameni şi-i prăda şi au prădat 
mânăstirile muntelui.Era într-acea vreme o mare nevoie, mai rău decât în 
răsmiriţă"24. Cu siguranţă, la revolta pandurilor din anii 1814-1815 au participat 
toate categoriile de panduri care mai rămăseseră, după plecarea muscalilor, dar un 
lucru este sigur , aceasta n-ar fi avut loc, dacă domnitorul Ioan Caragea nu le scotea 
scutirile şi nu-i punea la dări. În anul următor are loc o altă revoltă a pandurilor şi 
ţăranilor din judeţele Mehedinţi şi Gorj, iar în 1817 numărul pandurilor de peste 
Olt se va reduce la 500: 100 pentru Vâlcea; 150 pentru Jiul de Sus şi 250 pentru 
Mehedinţi, iar ceilalţi până la 2075 s-au dat în bir ca ruptaşi.   
 Consecinţele revoltei pandurilor sunt în primul rând economice deoarece 
schimbul de mărfuri a fost dezorganizat mai bine de un an, de asemenea s-au 
produs pagube însemnate oraşelor Cerneţi şi Târgu-Jiu, şi prădate de cetele de 
adalâi. Răscoala şi-a atins ţelul pentru că în anul 1816 printr-un ordin s-a constituit 
breasla pandurilor care au fost obligaţi să plătească ca şi mai înainte câte 4 taleri, 
dar a tras şi un semnal de alarmă că se atinsese limiate suportabilităţii, în materie de 
biruri, abuzuri, corupţie şi venalitate şi acest lucru trebuia să se schimbe. Pe 
panduri îi vom întâlni apoi alături sau împotriva lui Tudor Vladimirescu, la 1821 şi 
mai apoi luptându-se cu turcii după moartea conducătorului lor, chiar şi la câţiva 
ani după ce revoluţia fusese înăbuşită.       
  

                                                           
24 .Ibidem, p.198 
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