
FRAMîNTARI ŢARĂNEŞTI LA ISLAZ ŞI SATELE ;DIN JURUL 

SAU îN PREAJMA REVOLUŢIEI DE LA 1821 

de CONSTANTIN SAFTA 

Re1levînd semnificatia momentului de •răscwce de la în
ceputul secolului ·al XIX-le1a în Programul P.C.R. se arată : „Re
volutia din 1821 condusă de Tudor Vl·adimirescu ma1rchează 
începutul istoriei moderne a României, un moment de cotitură 
în lupta pentru libertate şi drept1at1e s·o6ală, pentru scutura·rea 
jugului domin·aţiei străine şi ·afirmarea drepturi:or naţionale 
a'.e poporu:ui român". 1 

Cauzele nemi lecite ·ale revoluţiei :se desprind din multi
tudine'a de docume·nte ale epoci.i, car·e prezintă tabloul jalnic 
al societăţii româneşti şi în special cirunta exploatare a ţă-ra
nului român de cătrre fa.narf.oti în strînsă asociere cu boierii 
băştin·aşi. înţele!=Jînd stare1a d~ nesuportat care se cre·ase în 
ţară Tudo1r Wadimirescu în scriso1area către ispravnicul de 
Mehedinţi, clucerul Constantin Ralet, din 28 ianuarie 1821, a
rată: „au pre sernne nu vă ajunqe că ;_,a·'.i nrădat şi i··ati 
despi·at, pînă cînd au rămas ticăloşii (sărmanii) ţărani mai 
goi decît morţii cei din mormînturi ? Şi acum se vede că aveti 
poftă cia să-i omorîţi !... Păzeşte-te bine, să nu dai norodutui 
vreo pricină cu v1re0 împotrivire de arme; că atunci bine să 
şti, că nici în !=}ăurile şerpilor nu veţi scăpa ; pentru că :noro
dul ce·I ars şi fript de către dumneavoastră este amărît şi în
focat asupra-vă." 2 

Dintre documentele vremii ce vorbesc de situaţia g,rea a 
tărănimii române sînt cîtev1a scrisori din anii 1819-1821 ale 
~nui vechil gre·c Dimitrie Secheforie - ·aflat la Islaz, pce moşiile 
luate în orendă de la marele neţ1ustor şi cămătar, în fapt stă
pînitorul Olteniei, Hagi Ianuş şi katele acestuia Polihironie Pe
tru, ce descriu împotrivirea ţăranilor foţă de creşteirea ren· 
tei feuda·le, îndeosebi refuzul de a prest·a claca. - ,- ' ..., 



Astfel, dintr-un document reiese că ţăranii din Islaz şi sa
tele di·n jur refuzau să lucreze cele şase zile de clacă pentru 
că „dacă vom face c.ele şase zile de clacă, ne veţi cere două
sprezece, potrivit cu legile mincinoase ce aveţi ; apoi chiar 
de ar fi lege pen:ru ace·asta, noi nu vom face niciodată şi 
nu ne vom duce la Craiova." 3 Ei îsi dădeau seama că a mer
ge la organul superior, aşa cum ~rau sfătuiţi de autorităţile 
loca'.e - însemna să piardă pentru· că tot ei erau cei năpăs
tuiţi. 

Tnt,r-o altă scoriso·are Hagi Ianuş este informat că ,,rumâ
n:i se plîng hotărît împotriva dumneavoastră, că le-aţi prici
nuit nenumărate suferinţe"; în continvare arăta că loc1uitorii 
din Salcia au fugit din satul ·loor şi declară că preferă să tirea
că dincolo (în Turcia), decît să se întoa,rcă în vechea săliş
te. Apoi î·I sfătuieşte să sc,r:e la Bucureşti unui p1rieten ca să 
aranjeze în aşa fel ca să-i constrîingă pentru a fi ·aduşi îna
poi.' 

Boierii şi vechilii vedeau în ţărani „oameni răi şi zurba
gii" şi că nu pot fi potoliţi decît numai prin măsuri de cons
trîngere, dar acestea ·au avut efe.ctul con1'rar, îndkjindu-i şi 
mai mu:t. 5 Ţăranii ls'.azu:ui şi din satele din împ,rejurimi nici 
un moment nu s-au lăsat intim:daţi de aceste ameninţări, 
mergînd cu ja'.be oriunde puteau pentru a-şi apăra drepturile 
lor. Astfel, au t.recut Dunărea şi s-au adresat capuchehaiei 
din Nicopole cu rugămintea de a le rezolv,a pricinile, dar 
acesta ca•re era în sMnsă legătură cu Hagi Ianuş le-a răs
puns că „ ... eu nu mă amestec şi nici n•u scriu". 6 Asemenea de
mersuri au făcu~ şi la Bucureşti, da,r fără niciun rezultat. 

Apăsarea feudală la care erau supuşi ţăranii din satele 
amintite nu i-a îndobitocit în măsura în care doreiau boierii 
şi în special cei fanarioţi. Ati·tudinea lo,r demnă reiese din 
răspunsul pe care l-au dat zapcii:o-r veniţi „toţi într-un gl·as şr 
cu un ton urît" au arătat că „sub niciun motiv nu facem nici
odată dacă". 7 

Po!ihronie Petru mărtvriseşte că ţăranii s-a1u ridicat îm-
pOltr;va :ui şi pentrn di:mele mărite abuziv, arătînd că „frate, 
astf.el de zurhagii şi oameni răi n-am mai văzvt, cîini turbaţi, 
mai ales cei din lsl1az caire ·au întărîtat si satele celela,lte ca 
să se poarte potrivnic." 8 Mai departe re'latează că s-au adu
nat „peste 300 de bărhati din cele cinci sate : ls:laz, Racoviţa, 
Racovicio,ara, Moldoveni şi Verdea, moşii ale boierului ban 
B,rîncoveanu", din rîndul că·rora vreo „80 sau 100 aveau cio-
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mege scurte sub şube·le !or, dacă ar fi văzut că cel trimis de 
l·a Craiova înce1arcă să pună mina pe cinci-şase, precum spu
nea, atunci avea să .at·ace, dar am priceput şi am aranj·at". !J 

Rezultă că ţăranii erau hotărîfi să se apere cu o·ri·ce preţ 
în foţa celo·r ca1re le făcea viaţa de nesiuporifia.t. A•celaşi 
·Polihronie arată apoi că ,,sîntem lipsiţi de c:aca a peste t•rei 
sute de familii ; ei nu vor fi înduplecaţi dacă stăpînirea nu va 
ridica cinci-ze·ce 0 1ameni să-i p.edepse•ască". 10 

La o anchetă ordonată de boierul ban Brîncoveanu asu
pra stărilor de lucmri din zona respectivă ţărnnii au spus 
,„toţi într-un glas şi cu un ton foarte urît, că : „noi sub niciun 
motiv nu focem niciodată clacă si chi1ar dacă o să trimeată 
boierii ispravnici arnăiuţi să ne supună şi să ne oblige să fa
cem, atunci şi noi, în ami1aza mare vom încărca căruţele şi 
vom fugi cu toţii". La întreba1rea· pe baz·a cărei porunci au 
fă.cut daco în treout, ei, au răspuns că au fost siliţi de „ser
darnl Polihronie cu turcii şi cîrjalii ... Ei spun ace·asta şi n-au 
de gfod ni:iodată să focă clacă, dar n:ci s'.l ;:i

0 6'e:wf:i ~ ,„,„ 
ce nu vor fi consitrînşi de stăpîni•re şi pînă ce nu vor fi bătuţi 
la falangă cîţiva d:n cei care se ame·Sitecă şi nu-: :asă pe cei
l1alţi să facă clacă."" Tn altă scrisoare autorul a·rată că „s-au 
plîns aproape de t.oate, că în zilele noastre au fost jefuiţi 
de le-am luat şi căma~a de pe ei. Ei au făcut plîngeri, ară
t1nd că din cauz·a noas+ră vor fugi în Turcia, dacă nu ne-or 
schimba în primăvară. Ei s-•au bucurat peste măsură că în 
primăvară vom pleoa de la moşii; nu mai pot de bucuirie. 
Dar Dumnezeu este bun, pînă la primăvară tot scot eu untul 
din ei.'' 12 Ma·i departe se evidenţiază fap.tu·I că ·exploa'.a:3a 
era exercit·ată si de fanarioti si de boierii români ceea ce 
l-a determinat pe ţăr,anii din· Moz01iea să se mişte, ba· chia·r 
să ameninţe că vor fugi în Tu1rcia, iar dacă h două părţi nu 
vor face. Şi acesti·a au fumu·ri tot sub i:ifuentn <"•e'or"alti' 
(din lsl·az-n.n.} ş~ •au început să focă nazuri, fiindcă şi aceste 
sate .ale noastre, după paşti, se vor duce la Caracăl", să li 
se facă dreptate. 13 

Hotărîrea lor de a-şi apăra drepturile, de a nu se lăsa 
intimidaţi rezultă dintir-o altă scrisoare ia aceluiaşi Sache:arie, 
care refotează că „mai înt1îi s~au adun·at, vreo Jr.ei sute, la 
i.sprăvnicat şi au început toţi să st·rige împotriva mea, că am 
ruinat aceste s1ate cu dijmele nedrepte penf.ru fin, porumb ; 
că aceloria, care au rămas cu rCimăşiţă le-am luat bani ; cum 
s-a· vîndut vinu: în cîrc:umă şi mu'.te alte:e." 



.. ' 
'fntr-o altă scrisoare, datată din 21 aprilie 1819 are·ndosul 

Sache:arie arată că „toa•te sate!e, ba chiar şi locuitorii din 
R·acov:cioar·::i.„ s-au dus ·a doua zi de paşti cu căruţe, cu buţi 
şi p:oşti şi au adus ... vin din Turcia, fără să aibă teamă de 
nimeni ... , iar cîrciumile n·oastre stă-tea·u închise Î·n aceste zile, 
făiră să vîndă nici o oca de vin ... l-am chemat si le-am spus, 
cu ce putere se poartă în ·acest fel ? Ei mi-au ră~puns că unde 
găsesc vin mai ieftin, acolo se duc şi cumpără şi că, nu pu
J·em să le focem nimic ... "'" Autorul scrisorii adaugă că „ei 
fac rr•endre:e precum vor". Lo::uitorii unui s:it au refuza~ să 
c'.ea rrieii rnruţi de trimisul arendaişului, ba chiar ,,tot satul 
s-a ridicat să-l n;mice·ască". Numai că nu l-au bătut, spu:nîn
du-i că e! nu ci.au niciodată miel de fătăciune şi că a:tă dată 
să nu mai trimit, f:indcă o să-l bată rău". 16 Atitudine::i dîrză 
a ţărani or din ls:az :-a f:kut oe vech'.I să se teamă de e: : „2; 
fac toate numai de ciuda clăcii, bo chiar ţipă în gura mare 
că c·ri toţi nu vor face dacă, ori toţi vor plec::i, ei ţipă în te
lul acesta şi se poartă a·stfel, fiindcă nu şi-au găsit încă stă
pînul". Tn conlinuare propune ca dint•re aceşti.a să se tirimită 
din fiecare sat dte unul l·a ocnă, şi atunci ei îşi vor băga 
minţile în cap. Dacă nu vom proceda astfel, nu-şi vor băga 
m:nţi'.e în cap". Tn încheiere ar·ată că „nici nu se mai poate 
să trăi•ască aci ciineva în halul acesta şi să suporte purtănle 
lor nesuferite". 17 La pl1tngerea acestuia că ţăiranii nu foc c'.acă 
i;pravnicul a poruncit zapciilor să-i silească să focă clacă. 
„Cînd aceşt:a au ascultot porunca prin care li se cere.a cu tă
rie să facă clacă, toţi au strigat înt·r-un gl·as şi cu multă o
brăznicie, ba chia·r cîjiva dint1re ei au îndrăznit să se opu
nă ... ", „clacă nu V·Om fa.ce niciodată si nu numai dacă o să 
ne bage la puşcărie l·a Craiova, ci ch'im dacă ne vor trimite 
la ocnă". 18 

V.A. Urechia, referindu-se la starea de a1dîncă nemulţumi
re a ţăr1ani:·or din aceste locuri ·arăta că o sdnte:e poate duce 
la izbucnire·a răscoalei. în documentele p·ublicate el evidenţia
ză fapt·ul că la creşterea exploatării, ţăranii refuzau să-şi în
deplinească obligaţiile impuse de stăpînii pămîntului. 1!1 

Teama autorităţilor de atitudineia dîrză a ţăroni•lo.r le-a 
determinat să ia măsuri aspre împotiriva lor. Astfol l·a ce·re
rea conduc.erii loca:e, vis'·ie-u!, dcrT'nul a cerut pedeps:rea 
asp;ră a ţăranilor nesupuşi pentru „vina şi netrepnica lor f1ap
tă, ce au urmat, a hotărît domnia mea, ca să-i dea prin tîrg; 
de aceia poruncim dumitale (spăt·arului), să orînduieşti oameni 
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ai armăşiei" şi „luîndu-i delibaş·a de unde sînt la popreală, 
să-i treacă prin tîrg băf1î.ndu-i şi ei strigîndu-şi vina lor". 20 

Putern;ca f.rămîn~are de care fuseseră cuprinse m'.·e:e di1 
juru! ls!·azu.lui - avîndu-: în f.runt·e - împotriiva clăcii şi asupri
rii arendaşilor, a determinat divanul Cr·aiovei să ordone auto
rităţilor foc0ale să pedepseaiscă exemplar pe cei care se gă
sea·u în frnnte. Domnitorul, însă, dovedindu-se mai bliî·nd, de 
teamă că emigrarea ar ave•a drept rezulta.t păgubire·a viste
riei, şi de teama creşterii frămîntărilor ţăranilo1r din această 
zonă, se mărgineşte să ceară „să-i faceţi cu cuvîntul a în
ţelege drept•atea şi da.ţori-a lor, ce li se cade ·a avea către 
stăpînu1 I moşiei". 21 

Unul din martorii vremii dă o imagine zguduitoaire a fe
:u:ui cum ţara era exp:oa'a~ă '.a sî·nqe de reaimu: f·:inario~ 
în strînsă co11°aborare cu marii boieiri a·u'tohtoni. „Din toate păr
ţile -alergau ticăloşii lo·cuito-ri st1rigînd cu j·alnice plînge•ri şi la 
Domnie şi !·a Consul·at asupra grele0:or cere·ri şi asupra cruzi
mii şi neomeniei strînqătorilor de bani, dar î·n loc de mîn
gîere, să izgoneau înapoi u ocări şi cu îngirozi,ri şi cu mari 
suspinuri să duceau iarăşi în unghiile sălbatecilor împilă~ori. 
I.ar oia Va'.ahi·a ceoa mică.„ atîta sălbă1ticie si nemilostire să lu
cra de către asupritori„. încît copii tineri de cîte unsprezece şi 
doisprezece ani eirau legaţi spa1te la spate at-a.ră în vreme de 
iarnă„. Pe alţii îi căznea cu bătă'i, cu fumuri şi cu groz·anice 
închisori, frig·urooase şi puturoase, nemîn-:aţi şi nea·dăpaţi, şi 
în acest chip să înplineau nesăj'Îoasele şi nelegiuitele cereri, 
ca să se îmbogăţească cu grabă voievodul şi nemilostivii dre
gători din nevinovatul sînge al 1icălo·sului norod". 22 

Exploatare•a nemiloasă a ţărnnilor români a lui Tudor 
Vfodimirescu să cre·ască în intensitate, ajungînd de l·a începu-
tul anului 1821 scînteia eroului din Vladimir să declanseze 
vîlvătaia ce aveo să cuprindă întreaga ţară. 2:1 ' 

La această ma·re bătă:;e socială şi naţion°ală a·u participat 
cu toate forţele lor şi ţăranii lslazu:ui şi satele din în-.preju
rimi, care „·au ridicat capul, s-au făcut stăpîni, nu vor să ştie 
de nimeni". Marea lor ridica-re ·a băgat spaima în cei care îi 
oprimaseră, aşa cum se relatează în:·r-un a 1lt document al vre
mii ; „nu pot să poruncesc deoarece nu sînt cei dinainte, oşa 
cum îi cunoaşteţi, acum ei sînt stăpîni şi eu mă tem ... d3 
ei". 2'· 

Lupta ero-ică a locuitor;lor lsl•azului si a celor din jurul 
său, împot·riva exploatării fanarioţilor şi boieril:::ir băş~inaşi, 
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n-a fost zadarnică, astfel Tudor Vladimirescu în ,„Cererile no
rodului românesc" din 16 febrna1rie 1821 arată între altele 
,,Hagi Ianuş, cmile nu s-·au purtat ca un neguţător, ci s-au 
întovărăşi1t cu :·efuitorii, diin care pricină s-au făcut mare pra
dă jării, cu totvl să izgonească din ţo·ră afară, vînzînd şi ri
dicînd toate cîte aire în jară". 25 

Rid:oarea la luptă a l1ocuitorilor lslazu:u.i şi s1atelor din jur 
a făcut ca zona respectivă să devină în acel an şi mai ales 
în anii eia1re au urmat unul diin focar,ele luptelor sociale şi na
ţionale astfel, nu întîmplător, fo 9 iunie 1848, de l1a lsl,az a 
izbucnit fla·căra revoluţiei, care se va oonstit1uii ca un moment 
de se:amă în istoriia naţiona1~ă a popo•rul1ui român ; evidenţi
i,nd, astfel, rolul ţărănimii oa forţă socială a progresului. 
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