
PARTICIPAREA JUDEŢULUI GORJ LA REVOLUŢIA 

DE LA 1848 

de MUL BARBU 

Revoluti·a de la 1848 din Ţara Românească, Moldova şi 
Transilvania consti.tuie un eveniment de excepţională însem
năt·ate istorică, care a reprezentat concretizarea ardentei nă
zuinţe a naţiunii române spre progres social, eliberare şi uni
tate natională si a deschis un drum de transformări înnoitoa
re, ·Care' aveau să ducă la realizarea în decenii0le urmă.toare a 
României unitare şi independente. 

Judeţul Gorj, străvechi şi minuna·t colţ al pămîntului ro -
mânesc, alături de celelalte districte a:e patriei, şi-a adus din 
plin contribuţia la memorabilul eveniment, constituind o puter
nică forţă revoluţionară. 

Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească, deolanşată la 
9/21 iunie la lsl·az, s-a extins cu o rapidi·tate u;mitoare în în
treaga Oltenie, ca şi în restul ţării. Pînă la sfîrşitul lunii iunie 
toate sate'..e şi oraşe·'.·e provinc.ie·i de !'.-a vest la· Olt e·rau cup.rrme 
de flă.cările ·revol·uţiei, mai ales că încă cu mult timp înainte 
se făcuse o i·ntensă propagandă, prin răspîndire·a în mase a 
·exemplar-elo.r progmmu'.ui. revoluţiona•r. Meri+·ă să ami.nt:im re
marca lui Aaron F:orian, care, încă de la 12/24 iunie, îi scria 
din Bucureşti lui George Bariţiu : „Spiritele în g·eneral erau 
toate în{ăcărate şi de !a o ma.rg.ine a ţării pînă la a.'.ta to~·i sim
ţeau trebuinţa de o prefacer·e ma·re în toate. Tn toată întinde
rea ţării circulau proclamaţii tipărite care cuprindeau punctu
rile noii constituţii. Vasăzică toată ţara era revoluţiona.tă".' 

Pentru apl;carea p·rogramului revoluţionar se impune, pe 
lîngă alte măsuri, numirea unor oameni devotaţi noului regim 
în fruntea judeţe~or. în acest sens, încă de la 14.'26 iuni·e, în 
timp ce guvernul de la ls!az se afla în Craiova, Departamen
tul gin Lăuntru o numit noi odministratori în judeţele Olteniei, 



la Gorj fiind orinduit Ba·rbu Vlădoianu 2
, în locul lui Radu Di

mitrie Roset. Cu toate că intenţia guvernului revoluţiona.r, du
pă cum remarca 11Gazeta de Transilvania", era de a pune în 
frunt·eo judeţelor persoane care aveau mai multă influenţă a
supra poporu~ui 3

, numirile un:>ra dintre administr:itorii respec
tivi nu au fost dintre cele mai potrivite, mai ales că unii dintre 
ei s-au dovedit o fi elemente care nu erau devotate cauzei 
revoluţiei. Astfel, chiar administratorul de Gorj, Barbu Vlădo
ianu, nu numai că nu a înt.reprins nici o acţiune pentru mobili
za·rea avîntul-ui mase·lor dar, în mod intenţiona.t, le-a menţinut 
într-o totală ignoranţă asupra drepturilor consfinţite de Pro
c:amaţia de la Islaz• care pentru popor simboliza. o adevăirată 
cons~ituiţie. Ca urmare, la conducerea judeţu:ui Gorj a fost ins. 
talat Christian Ma·rghiioman, l·a 23 iunie/5 iulie 5

, ceea ce a tă
cut să eşueze manevra unui grup de gorjeni care ceruseră 
Departamentu:ui din Lăuntru menţinerea ocirmuitu!ui regulamen
tar Radu Dimitrie. Roset. 6 

Tn ceea ce priiyeşt·e sectorul po:i1ţienesc şi cel judecăt·o.resc, 
în cursul celei de a doua. jumătăţi a lunii iunie nu s-a făcut 
nici o schimbare. 

Deşi revoluţia se extindea pretutindeni, în aparatul admi
nistrativ poliţienesc şi judecătoresc din Gorj şi ce!elalite judeţe· 
ale o:teniei se aflau multe elemente dusmănoase revolutiei. 
Aceeaşi situaţie era şi în restul ţării. Tn 'ace.I timp, guve1~r:iul 
provizoriu, în care liberalii moderaţi au avut o pondere im
po·rtantă, n-a intreprins măsuri energice pe.ntrru intrndu·ce:rea în 
aceste sectoare a unor elţmente revoluţion·are, săvîrşind o 
mare greşe·ală, ceea. ce a constituit unul dintre factorii stimu
·'.1atori ai mişcă.rrii corntrarevo1:uţionme a boi~ri.lor conservatori ol
teni. Abio cînd însăşi soarta revoluţiei va fi pusă în primejdie, 
vor fi întreprinse acţiuni energice în această direcţie. 

După Caracal şi Craiova, şi celelalte oraşe ale Olteniei au 
celebrat într-o caldă si entuziastă atmosferă victoria revolutiei. 
Astfel, în ziuo de 20 'iunie/2 iul~e, R·adu Dimitrie Roset, admi
nistrator regulamentar ·rămas l·a post pînă la prezentarea celui 
nu111ir de Departamentul din Lăuntru, s-a văzu·t •nevoit să mear
~ă în fruntea cetelor de dorobanţi, după care urmau locuitorii 
Tg.-Jiu!ui şi cei ai satelor din împrejurimi, purHnd stindarde 
trirco·'.ore. Tn p:·ata omşu·:ui în.ţesată de :ume, constitutia ex
plicată cu „glas mare şi răsunător" a fost primită de popor, 
ceea ce ·a creat o mare „bucurie obştească". 7 Orăşenii, pen
tru a-şi exprima mulţumirea şi ataşamentul profund faţă de 
principiile reforma1toare, au hotărît să trimită la Bucureşti o 
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deputaţie spre a înfăţişa guvernului ale lor sentimente „de 
bucurie".~ 

în judeţ-ul Gorj nu se afl.a decît un singur exemplar tipărit 
al Proclamaţiei de I.a Islaz. De aceea, Gh. Călinesw, profeso
rul „Şcolii normale" din Tg.-Jiu, solicita Departamentului Cul
telor şi Instrucţiunii Publice să-i trimită mai multe proclamaţii 
tipărite. 9 

Mergînd pe linia aplicării programului revoluţionar, con
ducerea noului regim a trecut la ere.crea gărzilor naţionale, a 
căror misiune principa:ă era apărarea cuceririlor revoluţiona.re, 
mai ·ales împotriva duşmanilor interni, dar şi ·a celor din afa
ră. 10 La 14/26 iunie s-a publi·cat decretul nr. 4 al guvernului 
provizoriu privind înfiinţarea gărzilor naţionale în toată ţara, 
iar Depa•rtamentul din Lăuntru ordona noilor administratori ai 
districtelor Olteniei să pună decretul în aplicare. în judeţul 
Gorj, în mai multe sate, printre care şi Jupîneşti, garda naţio
nală era constituită în a treia decadă a I-unii iunie. în vederea 
înarmării acesteia·, powci.cul D:mitr·ie P·leşoiainu cutre:era sate'.e 
pentru a cumpăra cu bani din cutiile sătesti „fier să facă su
:iţe". 11 ln acest judeţ a. act:vat şi Şerban Carman:îu, sub admi
nistratorul plăşii Gilort, care - după cum afirma un proprietar 
după înăbuşirea revoluţiei - îmbrăţişînd „slujba guvernului cu 
tot dinadinsul şi mai cu temei dedt în alte locuri", a înfiinţat 
„vardie prin toate satele, cu suliţe şi cu feluri:ni de îndemnuri 
asupra lăcuitorilor a-i da înţelegerea", armele fiind confecţi
ona.te cu banii luaţi din cutiile a 54 de sate. 12 Spre deosebire 
de sate, în Tg.-Jiu, garda naţională nu s-a putu·t înfiinţa din 
cauza holerei care fă<cea rav·agii. De aceea ornşul era „păzit 
tot după vechiul sistem, cu oameni plătiţi şi într-un număr prea 
mic". 13 

Apar:ţia gărzilor naţionale atesită că masele au înţeles în
semnătate·a creării acestor noi forţe populare pentru destinele 
revoi uţi ei. 

Pornind de la convingerea necesităţii înarmării poporului 
frootaşii revoluţi-ei au p·revăzut şi alte forme de realizare a 
acestui obiect.iv. în aceeaşi zi, în ca·:e s-a emis decretu1: de cre
are a gărzilor naţionale, Depa•rtamentul din Lăuntru a înaintat 
judeţelor din Oltenia circulara nr. 3111-3115 cu privire la re
crutarea unui număr de panduri „deprinşi la arme, bine înar
maţi, vrednici şi călări" ce erau de „nea.păra-tă trebuinţă". A-
ce~i panduri trebuiau să se recruteze prin volunt•aria·t, cit se 
puteau găsi în fieca~e judeţ, precum şi cu „p.!a~a de sim -



hri·e". 1
' Circu'.arn p·rezenta însă mu:te lac·une, de vreme ce riu 

făcea preciză:i concre~e în legă·~ură cu recrutarea pandurilor 
voluntari, nespecificîndu-se ce sumă urma a se plăti fiecărui·:J, 
de L'•n·de s·e procurau· armele şi di11 ce fonduri etc., ceea ce a 
dat naştere la confuzii şi derută ia punerea ei în aplicare. 
Trecînd la aplica-ma circularei de mai sus, administratorul de 
Gorj n-a obţinut rezultatele scontate consta.tînd că modui de re
crutare a pandu.rilo·r aşa cum era con·ceput, nu era cţl mai po
trivit, întrucît era prea mic numărul •acelora care „îndemnaţi d3 
leafă îşi vor lăsa recolta ca să ia arme'.e". Ca urmare, pro
punea autorităj'ilor de la Bucureşti să orinduiască ,,un om cu 
influenţă în acel district, special însărcinat cu recru~-area de 
panduri voluntari, pe ca.re să i stimu'.eze la înscriere „cu ceva 
mai mu:t decît leafa, cu o nădejde de răsplată în viitor, cu o 
chemare patriotică şi cu făgăduială a li se da ormele, căci 
arme nu pot zice că avem în a•cest dis~rict, sau cel puţin că 
sînt toa·~e în proastă stare de cînd românul a încetat a se sluji 
de dînsele". '5 

Tn a doua jumă·t·ate a '.unii iunie, la 19 iunie/1 iulie şi 29 
iunie/11 iulie, boierimea retrogradă a pus la cale în Bu·cureşti 
două acţiuni cont.rarevo!u.ţionare, pen~ru a·restarea gu•vernulu·i 
.revoluţiona.r şi restaurnrea .regimu'.·ui regu'.·ame·n~ar. Deşi au fost 
înăbuşite datorită inte·rvenţiei energice a maselor populare, ce
le două acţiuni întrep•tate împotriva revoluţiei au încuraj.at bo
ierimea reacţionară din Olteni•a. Situaţia s-a agravat şi mai 
mult după retragerea guvernului provizoriu la Rucăr, în U·rma 
u.nor zvo•nuri tot ma·i a·'.armante despre i·n~ra·~ea în Ţarn Româ
nească a trupelor ţariste, cînd s-a constituit o Căimăcămie re
a·cţionară care ·a· trecuit la răsturnarea regimu:ui în:ăturat de 
revoluţie. 

Triumful boieri11i: retrograde va fi însă de scurtă durată, 
tabăra reactionară si de o·ceastă dată fiind silită să bată în 
retragere, i~r poporul înregistrînd o nouă şi semnificativă bi
ru:nţă. Prin „chemarea poporulu: român", se spune într-un do
cument, guvernul revoluţionar a luat iarăşi „cîrma oblădu: -
rei". 16 

Deşi conducerea regimului ·revoluţionar relu·ase, încă din 
primele zile ale lun;i iulie, cîrma ţării, în Gorj şi ce'.elalte ju-
deţe o:·tene elementele ostile revoluţiei erau stăpîne pe apara
tu: admin:strativ, judecătoresc, poliţienesc lo::a:. La începutul 
lunii iu'.ie boierii con.serva·tori o:teni se of.Iau în plină activita
te polikă, stimula.tă şi de un grup de reacţionari şi demnitari 
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ai fostului domnitor Gh. Bibescu, aflaţi la Orşova -şi Mehadia 
unde se retrăseseră de teama revolutiei si de unde întretineau 
strînse legături cu duşmanii revoluţiei di~ interior. 17 Chr.' Mar
ghiloman, cîrmuitor la Gorj, sesizînd legăturile dintre boierii 
a.foţi pes~e grani·tă şi cei di·n ţară, propu·nea Departamentu'.u.i 
din Lăunt·ru efectuarea unui riguros control la gronită asupra 
celo·r ce intrau sau plecau din Ţara Românească în Transilva
nia. 18 

La Tg.-Jiu, reacţionarii C. Vu:pescu şi C. Surcel {Săvoiu), a
vînd sprijinul sub.administratorului plăşii Ocolu, lo·rgu Bibescu, 
sub pretextul menţinerii liniştii interne, au trecut la cons~i~uirea 
unor uniMti îna·rmate compuse mai ales din oameni luaţi de la 
mănăstirea Tismain·a, cu plată. ' 9 Tn acest sens, candidaţ;i de 
învăţători din satele Sterpoaia şi Aninoasa au informat admi
nistraţi·a judeţului că Iorgu Bibescu a înc3put a înrola o:imeni 
sub nume de slugi, invitîndu-i şi chi·ar pe dînşVi şi întrebîndu-i 
dacă sînt deprinşi la arme, făgăduindu-le cîte 15 sfanţi !una şi 
hrana". 20 

Analizind temeinic necesitatea organizării rezistentei arma
te, a contracarării unei.foilor ·cont·r•avenţionare, a adînciri şi con
solidării revolutiei în Oltenia, guvernul p·rovizoriu a hotărît 
trimiterea lui Magheru tn această regiune, cu sarcina nu nu
mai .cf.e a o.rganiza ·efediiv.e.J.e de doroban!i, ~i pandu•ri vo:un
tari, dar şi de a inspecta autorităti:e locale, cărora s1 le reco
mande schimbarea functionarilor ostili noilor tf'lansformări. ~· 
În ace.'.aşi timp, guvernu:! va t.rece la •:ua.rea unor măsuri· dec·:
sive în organizarea propa·gandei revoluţionare şi fo reorgani -
zarea gărzi:or naţionale. 

Turneul efectuat de Magheru în Oltenia în o doua jumă•ta
te ·a lunii iulie, a făcut ca forţele revoluţionare să preia ofen
siva. Tn ziua de 20 iu:ie/2 august, la Tg.-Jiu se inregistra o pu
terni·că acjitme revoluţionară, cu acest prile· dindu-se semnalul 
arderii Regulamentului organic şi a diplomelor rangurilor bo!e
reşti. În fruntea mu:ţimii formată din orăşeni şi ţăr·ani din sa
te:e învec:nate se aHau autorităţile oraşului şi judeţului : cîr
muitor-ul Chr. Margh:foman, Someşul Gr. Mon~escu, şeful poJ;_ 
ţiei, Simion Sănătescu, ajutorul său, C-tin Urechescu, subadmi
nistratorul Mihail Radosanu si citii. l·ată cum descrie 'un mar
tor ocular evenimentul =· „Administraţia a făcut să se porneas
că de la Cîrmui-re, ca·sele medelnicerului Grigoraş Bîlteanu, o 
~are procesiune. Mulţime de ţărani cu steguleţe cu cu~or= na
ţionale erau aduşi de prin sate. Pe un scaun era purtată dom
nişoar·a Victoria Mongescu, mărita~ă în l!~mă după Miha:Oche 
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.Bî:teonu; îmbrckotă' în o·'.rb, .cu p·ăw'. lăsat pe umere şi pusă 
în lanţuri de hîrtie neagră. Scaunul era dus de ţărani. Regu
lamen'.ul organ.:c îrnpreună cu pitaoe'.e de bo:er,ie er·au· duse de 
Nicolae Ionescu, înainte·a scaunulu: libertăţii înlănţuite. Prnce
·siunea a plec·a•t pe strada ce astăzi s.e numeşte Unirea, a tre 
cut prin Vidoria de astăzi pînă. la biserica domneas·că şi apoi 
a .luat-o drept pe strada de astăzi Tudor Vladimires·cu pînă la 
Obrejie. 22 Mulţimea, întîlnind în dreptul oasei sale pe popa 
Gheorghe Săvoiu 1-a: luat cu sine. Acolo, în Obrejie, era un 
foc mare. Au ţinut discursuri Mihalache Georgescu, Rupturea
nu, fost mai în urmă institutor. la Severin, D:ncă Mărcuies:u, 
cari erau trimişi( ... ) să propage scopul revoluţiunii. După ·ace
ea, rupseră lanţurile libertăţi şi aruncară Regulamentul organic 
cu pitace cu tot în foc. Ţăranii loveau în el cu bîtele şi ţiganii 
cu pietrele pînă s-a făcut scrum. Poporul apoi s-a risipit ( ... ). 3 

Din r·apoarte:e administraţi.ei de j'.Jdeţ către Departarrx~ntu: di·n 
,Lăuntru reiese că. ln fata mase!or a vorbit şi : prnfesorul C. 
S~anciovi.ci, .ros'..ind un d:·scurs înfc'kărnt şi e~p:i·cit ce1:e 22 de 
articole a'.e Proclamaţiei revoluţionare, cu: scopul ca toţi să 
îmbrăţişeze „sacra ca uză a libertăţii"" ~4 La, T g.-J i u domneau 
deci elemente!e revoluţionare, ceea ce a făcut ca aici sosirea 
genera:ului Magheru să nu creeze dificultăţile core se putuse
ră ivi în Craiova prin organizarea unui complot care viza în
săşi viata genera:ului, dar care a fost dejucat. Totuşi, şi la 
Tg.-Jiu situati·a pu,tea de,veni critică, :datorită activităţii con
trarevoluJionare desfăşurată de unii proprietari de moşii. Ca 
urmare, Magheru era invi,tat să meargă cit mai repede în 
Gorj, unde el a sosit „cu o 1T1ică trupă de oşti·re". 2~ 

Prnzenţa generalului Magheru în o:teni'a a a·vut ca rezul
tat nimicirea rezistenţei elemerntelor reacţionare, re·stabi:irea 
ordinei r~voluţionare, adînci·rea şi consolidarea revoluţiei. Prin 
turneul efectuat în toate distride·le o:tene, Maghern ere.ase 

110 bază politică revoluţionară absolut necesară pentru împli
nirea sarcinii $a~e de organizare a forţelor de apărare a re
voluţiei". 26 

Un.a dintre consecinţele cele mai importante ale vizitei sale 
în Oltenia a fost şi crearea unui aparat administrativ şi poli
ţienesc devotat revoluţiei, în judeţul Gorj, administratorul Chr. 
Marghi:oman a adus l·a cîrma plăşilor pe Mihalache Radoşa. 
nu, Alecu I. Broşteanu şi Răducan Bretoianu, pe lingă alti sub-
administratori devotaţi revoluţiei. Unul dintre vechii subcîrmui
tori, care fuseseră îndepărtaţi, era Iorgu Bibescu de la plasa 
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Ocolu, cel care încercase să folosească autoritatea fu neţi: i 
sa!e pentru a recru'a oameni de prin sate cu care să sprijine 
reactiunea internă. 27 

Acţionînd în conformi~Clte cu imperativele momentului, gu
vernul revoluţionar a trecut la întreprinderea unor măsuri deci
s;ve în privinţa organizării propaqandei revoluţiona·re. 01.:pă 
c·1m reiese din li~a comisarilor de propa·gandă pe judeţe al
cătuită după înăbuşirea revoluţiei, în judeţul Gorj au fun·cţio
nat cinci comisari : M.H. Marghi'.oman, I. Ionescu; C. Mă:cu
lescu, I. Ruptureanu; Mat·ache Gheorghescu, 29 numirea lor în
cepînd d:n iulie. 

Trebuie relevat că în adivitate·a propa1gandistică un rol 
însemnat le-a revenit şi funcţionarilor publici şi administrativ:, 
precum şi P·r·ofeso·rifor, î·nv·ătăto.rifo.r, preoţi1'.or şi aleşi·lor sate
lor. 

O particip·are remarcabilă. a vut-o profesorul G. Călinescu 
din Tg.-Jiu care, ca şi alţi slujitori ai şcolii, a· t-rebuit să co
pieze proclamaţia revoluţionară, tipărită în puţine exemplare, 
şi să o .dicteze candidaţilor de învăţători de prin sate. 

Completările şi explicaţiile l·a punctele „Consti:·uţiei", aşa 
zisele „des!uşiri" ale profesorilor, reprezintă importante aspecte 
ale gîndirii revoluţionare şi un tezaur preţios al ideologiei po
litice de la 1848. 29 

Tn. conştiinţa ma1selor ţărăneşti au pătruns odine şi au prins 
rădăci:ii trainice s·tipul·aţiile P·roclamaţiei de la l·slaz, mai ales 
cele privind problema·tica socială, ceea ce a fă.cut ca ţărăni -
mea să-şi întărească convingerea că va fi emancipată şi îm
proprietărită cu portiune·a de pămînt necesară tmiului. Lup.t·a 
ţărănimii împotriva exploatării feudale în timpul revoluţiei, cum 
era şi firesc, a îmbrăcat o gamă largă de forme, de la jalbă 
pină la răscoa:ă. Specifice şi predominante au fost însă re
fuzul la îndeplinirea îndatoririlor feudale, mai ales la presta
rea zile~or de clacă, incendierea sau distrugerea cu vitele 
a rer.o:telor proprietarilor şi arendaşilor, luarea în stăpînire a 
reco'.telor şi chiar a moşiilor, care, în fond, trebuiau să le a
parţină, răfuiala directă cu exploatatorii şi oamenii acestora, 
precum şi cu reprezentanţii autorităţilor administrative, poli
ţieneşti şi milita·re trimişi să aducă pe săteni Io supunere. 38 

ln Gorj, judeţ în care predominau sat.ele de moşneni, lup
ta an~ifeudală, deşi nu a luat aceeaşi amploare şi intensi:ate 
ca în judeţele de cîmpie, unde clăcaşii formau mo·joritatea 
popu:ajiei, s-a desfăşurat totuşi cu vigo·are deosebită. 
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Pentru a·~est judeţ, merită a fi notate acţiunile ţărăneşti 
de pe moşii:e Albeni, Anirnoasa, Jupîneşti şi a·lte!e. Bunăoa·ră, 
Hristache loanid se plîngea, mai tîrziu, că în timpul revoluţi
e7, la îndemnul subadministratorului Şerban Caramanlîu, ţăra
nii 11 m-au s~ins şi m-au dărăpănat cu totul". 31 în acest sens, 
proprietarul menţiona că la 8 augu·st, fiind plecat la moşie, 
11 am fost că:cat în casa-m(i) de făcători de rele, chiar în mij
locul linii satului, furîndu-mi-să multe lucruri ce sînt încunoş
'. ii nţate dregătorii lor loca le", iar în trei rînd uri sătenii au spart 
11oborul (de g'.oabă al) satului", scoţîndu-şi vitele, care fusese
ră închise după ce produseseră stricăciuni la recolte, prin dis
trugerea a 11 13 mii snopi de griu", ceea ce a produs o „mare 
pagubă." 32 

înfricoşaţi de atitudinea ameninţătoare a clăcaşilor, oa-
menii din slujba proprietarului moşiei Albeni n·u au mai în-
drăznit să închidă vitele lor la oborul de gloabă. 3' 

Pentru cele întîmplate, respectivul propriet·ar acuzo şi pe 
slujbaşii locali, de vreme ce, n-au adus pe ţărani la supunere 
prin „cazne", apelînd !·a 11vorbe", ceea ce n-a dat nici Urn re
zultat. 31• 

Tot astfel, Vlăduţ Crăsnaru, proprietarul moşiei Jupîneşti, 
după îmbunătăţirea revoluţiei, se plîngea că în timpul eveni
men·te'.or de la 1848, 11 nu puţin am pătimit pentru furi şi pră-

dări, încît am scăpat numa: cu capu(IJ, căci roadele cîmpului 
„s-au dus", fiind mîncate de vite, iar zece clăi de fin incendia-
te, suferind de aici pagubă în valoare de 4 OOO lei 35 Nici în 
acest caz autorităţile săteşti şi de p'.asă n-au luat măsurile so
licitate de proprietar. 

De vreme ce lupta anifeudală a ţărănimii se extindea de 
la un sat la altul, sătenii nemaisupunîndu-se îndatoririlor către 
proprietari pînă la rezolvarea problemei agrare, după cum 
cerea1J aurorităti:e de la Bucureşti, administratorul de Gorj s-a 
văzut silit să solicite intervenţia forţei armate. Astfel, la 20 
iulie 1848, Chr. Marghiloman, raporHnd Ministerului de inter
ne situaţia din judeţ, cerea a i se repartiza un număr de 60 
de ·ostaşi, 11spre a să putea potoli aceste duhuri şi a introdu
ce liniştea în tot districtul mie încredinţat". 36 Autorităţile au dat 
curs acestei cereri 37

, însă, după cu;n preciza Chr. Teii, şeful 
oştirii, intervenţia armatei avea să aibă un caracter demons
trativ şi nicidecum de opresiune, 38 conducerea ·revoluţiei ur
mărind să nu îndepărteze pe ţămni de revoluţie, ceea ce în-
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semna, în fond, năruirea acesteia cînd nu mai era susţinută 
de masele largi ţărăneşti. 

Determinat de creşterea acţiunii ţărănimii gorjene, admi
nist-raţia judeţului s-a văzut nevoită să dea satsifacţie cereri~or 
ţăranilor clăcaşi care solic:ta·u să fie despăgubiţi de căi~re stă
pînii de moşii, arendaşii, slu·jbaşii acestora şi funcţionarii regi
mului regu'.umentar, pentru abuzurile suferite. La 7119 iulie, de 
pildă, Chr. Margh;loman informa Depa•rtamentul din Lăuntru 
despre ja'.ba clăca;ilor d:n Ceplea privitoare :a „asupri.rea" su
ferită d:in par~·ea propr·;e~ai;u1'.ui a.supra „·ră-spunderii· datorii.lor 
reciproce", ceea ce se confirmase pri·n ancheta întreprinsă de 
suhadminis~ratoru'. di·n partea focului. Fiind îndatorat să plă
tească daune clăcaşilor, boierul a refuzat categori:, pretextînd 
că va trebui înda•torat pe cale judidară. 39 Departamentul a 
indicat ca să li se dea locuitori!or adeverinţe pe baza cărora 
urma a li se scăidea paguba produsă 11din răspunderile ce va 
fi avînd către proprietarul lor". 40 

Ţăranii c:ăcaşi i-au înfruntat direct pe proprieta·ri şi în 
cadrul Comisiei proprietăj'ii, prin reprezentanţii lor. Clăcaşii 
din Gorj şi-au ales ca deputat pe Ştefan Bojneanu, iar pro
prietarii pe Dumitru Pleşoiainu." Fără a fi ajuns însă la un re
zu:ta.t concret, Comisia proprietăţii şi-a închis lucrările la 19/ 
31 august la intervenţia lu; Heliade Rădulescu, care, în n·u
me:e Locotenenţei domneşti, a citit decretul de dizolvare, în 
îTlprejurări'.e create de intervenţia armatei otomane. 

În conformitate cu ultimu1
'. adico·:' al Proci:ama·tiei de '.a Is

laz, trebuia să se constituie o Adunare Constituantă în ale că
r·ei atr:bujii i:itra, între a!tele, şi ra.tifaarea proiectului de lege 
pentru p·unerea în aplirnre a principiului agrar. Potrivit decra
tului nr. 253 din 14/26 iu:ie, Adunarea urma a fi compusă din 
250 depu:·aţi, dintre care 14 din iudeţul Gorj. 42 Tn lumina in
dicaţiilor date de conducerea revoluţiei, era necesar să se alea
gă cit mai mu'.te elemente revoluţionare, vechi luptători p·entru 
prcgres, cu prestiRiu în rîndul poporului, cît mai mulţi dintre 
ţăranii mai capab;:; şi preoţii cu renume în lumea satului. •:i 

Prin s~rădaniile comisa i'.or, da·r ~i cele ale funcţionarilor 
publici şi adm:nistrativi revo:uţionari, în Gorj, ca şi în cele -
!alte d:stri:te olte•ne, propunei i'.e pentru deputaţi s-au făcut cu 
spir:t de răspundere, fiind desemnaţi oamen: care îşi căpă!ase
ră prestigiul de „adsvă.aţi români."'" Astfel, înf.re cei desem-
na;i de locuitorii Gorju:ui, găsim pe : generalul Magheru, Chr. 
Te'.il, Niţă Maghe-ru, M:hai1I Ma.r·ghii:oman1 Cos~ache Stan--=·iOvic!, 
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Cr. Mongescu, Iancu Mongescl.J, C:os·tică Otetîlişanu, Ioniţă Gîr
bea, Barbu Poenaru, Dimitri-e Herescu, Nicolae Tanovici şi ci
tii. fiS 

· Cu toate că se făcus.eră propuneri de deputaţi din rîndul 
oameni'.or devotaţi intereselor reg:mului revolujionar, din ca
uza evenimentelor criti>ce ivite după intervenţi·a Por!ii prin 
Soliman Paşa, alegerile pentru Adunarea Cons~itu1antă s-~u 
amînat în mod succesiv, pentru ca în ce:e din u~mă să f1.3 
suspendate, datorită celei de a doua intervenţii militare a Tur
ciei, din luna septembrie, la care s-a adăuga·t şi cea o Rusi.ei 
ţariste. 

Pretutindeni în satele g•o1rjene, ca şi în restul ţării, ţără
nimea s-a a.rătat ferm hot·ă·rîtă să ar:>ere cuceri0riJe revO':u1tio
nar·e cu arma în mînă, pînă la sac~ificiul vieţii, atît faţă, de 
duşmanii interni cit şi .aţă de cei din afară. în aces1t sens, !a 
18/30 iulie, comisarul M. Marghi:oman informCJ pe N. Băl
cescu că, în toa•te satele străbătute pînă atunci, ţ6mnii pri
meau „cu cea mai vie mulţumire constituţia, jurind că nu o 
vor lăsa a le-o răpi vrăşmaşii din mînă, decît atunci cînd vor 
peri toţi". "6 Cu fiecare citire şi tălmăcire a „constituţiei", spu
ne un document, „mii de gliasuri, mii de strigări de bu:urie 
consfinţiră fieca·re a1rticol. La citirea fiecărui dnd eşea gata 
un român s·oldat a vii·torimei, gata a-şi sa·crifica viaţa pen1tru 
apărnr·e·a lui". 47 

Ţăranii gorjeni, ca şi cei din restul provinciei de la vest 
de o:t, au răspuns ClJ entuzia·sm la înrolare în rîndul •regi
mentelor de dorobanţi şi panduri vo'.untari din tabăra mili
tară de la Rîureni organiza·tă de gener·alul Magheru. Din cei 
oirca 600 de dorobanţi ai jude.ţu:ui, 2/3 au me·rs în t:ibără. 

Pe1ntru recrvtarea pandurilor vofutanri, Gh. Magheru a 
însărc:nat în judeţele o:tene emisari speciali, în judeţul Gorj 

1activînd Gh. Moţăţăianu şi Vasile Hurezeanu consideraţi „oa
meni· de confienţă", 48 ad:că de î·neiredere, care au fost inves
tiţi şi cu funcţia de comandanţi de bata:ioane. 

Pînă la 11 /23 august căpitanul Vasile Hurezeanu, şef de 
bata'.ion, ajut·at de Gh. Moţăţ6ianu, a înscris un pluton nu
mai din p:asa Amaradi·a, pe care 1-a incredinţat celui din ur
mă lucrînd în continuare la înscrierea de panduri pentru cel 
de al doile1a pluton. 'i!J La acea dată Hurezeanu îşi exprima 
în1crederea că din Gorj va .reciru·ta· 1 OOO de vo:·uintari. 50 

După cum se ştie, pînă în cele din urmă, revolu.ţia a su
combat sub lovi·turile armatelor otomane si teriste. în Olte
nia, însă, spre deosebire de Mu·nteinia„ re·g·irn'ul revoluţ.iona•r 
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s-a menţi1nut încă două săptămîni, pînă la sfî:şitul li..nii sep
tembrie cind s-a dizo:vat tabăro mi'.i~ară de la Rîureni, prin
cipalul său p:,n·· c'.3 :;u·;ţinere. 

Autoritătile reactionare si comondantii trupe~or da ocu
paţie au înt'reprins ~ seri.3 de măsuri admi·nistrative ~i m1!i
tare, menite să contribuie la restaurarea integrală a· „ordinei 
regulamentare", pe c-are le considerau de o ef:caci'a_te deos~
bită. Căimăcămia a manifes+at o preocupare deosebită „pac1-
f:cării sate:or", unde, spre deosebire de oraşe, p'Jtem spune, 
revoluţia se continuă încă multă v·reme. sub forma mişcărilor 
ţărăneş.ti. 51 Ca şi alte sate oltene, ţăranii gorjeni au ţinut mul
tă vreme piept poruncilor stăpînirii şi cereri:or proprietari'.or 
s·au arendaşilor pentru efectuarea muncilor de toamnă. Bună
oară, în ianuarie 1849, Vlăduţ Crăsnaru raporta Dep·ar'.amen
tului din Lăuntru că. fiind însărcinat a merge în pla1sa Gilort 
spre a povăţui pe săteni „a veni în calea cea dre1aptă" a î·nal
tei stăpî1niri a lucrat cu sîrpuinţă „ziua şi noap·tea" reuş:nd pî
nă la urmă să determine pe săteni a da ascultare poruncilor 
obştite de autori~ăţi, dindu-i pe unii „d:n cei abătuţi pe vred
nice chezăşii", iar „pe cei nesupuşi" i-a îna.intat la cîrmuire "2 

unde au fost, desigur, s·traşnic pedepsiţi. 
Tnfrun~înd rigori:e aspre ale dispoziţiilor autorităţilor reac

ţionare, l·ocuitorii sate!or s-au lăsat greu dezarmaţi, lucrările 
de strînqerea armelor evoluînd încet, ceea ce a făcut ca ter
menul de depunere ·a lor să se amî·ne succesiv, de l·a 1 la 16 
decembrie 1848, apoi la 14 martie 1849. 53 Dregătoriile locale, 
în urma unor percheziţii domici'ia·re, depistau neconten:t a·rme 
ascunse de ţărani, aşa cum a fost cozul satelor p:aiului Vîl
can. 5

• Indiferent de motivele invocate î·n timpul anchetelor, 
scopu: ascunde~ii arme:or de că~re săteni nu ero dedt unu:, 
păstrarea lor pentru alte vremi cînd pcporul român se puteo 
ridica di1 nou la lup~ă pentru triumful ideilor revo'.uţionare, 
mult timp aşteptî;idu-se reîntoarcerea qeneralu:ui Magheru pen
tru ·a constitui din nou arma·ta revolutionară. 

În judeţul Gorj au avut 'oe chiar şi cîteva răsco·ale. Jr, 
toamna anu'.ui 1848, de pildă, la Cojani şi Bîrzeiul de Gilort, 
sate aşezate pe proprietăţile generalu·lui Maqheru, răscoalele 
au fost generate de prezenţa boier·ului orînduit ca împreună 
cu dorobanţi: să determine pe ţărani la supunere faţă de re
gimul contrarevo!uţionarilor. Cînd un dorobanţ al cîrmuirii a 
încercat să aplice porunci:e ca:macameşrti, cîţivo dintre locui
tori au răscul·at ambele sate. iar. dorobanţul a fost alungat cu 
necinste". 55 în cele d:>uă sa~e, pe l·îngă faptul că refuzau" să 
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primească şi _să difuzeze, dispoziţii-le stăpînirii, autorităţile sel~ 
teşt,i puneau în ap:1i1rnre tot politi-ca promova.tă în ti.mpu1l guver
nării revoluţionare. 56 

Pînă în cele din urmă, prin. măsuri severe, autorităţile re
acţionare şi trnpele de ocupaţie ·au restaul"'at „ordinea regu
lamentară" în întrea,ga ţară. 

Cu toate că a fost înăbuşită, revoluţia română de la 1848, 
la car·e au avut o contribuţie activă şi l,ocuitorii judeţului Gorj, 
a deschis drumul spre progres, spre Români'a de azi, cînd po
porul şi-a văzut realizate îin toată plenitudine.a. lor aspiraţii·le 
sa:e de drept·ate şi nea~tirna.re cheză-şu·ite de Partidul Comunist 
Român. 

NOTE 

1 Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi Documente, tom. I, Bucu-
reşti 1902, p. 561 (In continuare se va cita, Anul 1848). 

2 Idem. 
3 Idem, p. 625-C'.'6. 
• Ileana Petrescu, Vladimir Osiac Anul revoluţionar 1848 în Oltenia, 
Ediţ. Scrisul românesc, Craiova, 1973, P. 45-46. 

s Anul 1848, tom. II, p. 39. 
6 Idem. 
7 Idem, p. 48 ; Idem, tom. VI, p. 9. 
B Idem, tom. II, p. 48. 
9 Idem, tom. VI, p. 9. 

10 Vezi Maria Totu, Gardu. civică din România, 1848-1884, Ediţ. militară. 

11 Arh. Ist. Centrală, Min. lnt. Ad-tive, dosar 20 A /1849 (inv. 314), f. 82, llJ. 
12 Idem, f. 80-81. 
•3 Idem, Comunale, dos. 2B /1848 (inv. 318), f. 26. 
u Anul 1848, tom. I, p. 560. 
15 Idem, p. 661-662. 
16 Arh. Şt. Craiova, Prefectura jud. Dolj, dos. 20A /1848, f. 104. 
11 Apostol Stan, Constantin Vlăduţ, Gheorghe Magheru, Edit. ştiinţifică, 

Bucureşti, 1969, p. 67. 
18 Arh. Ist. Centrală, Min. Int. Ad-tive, dos. 2B /1848 (inv. 318), f. 26. 
19 Anul 1848, tom. 111, p. 24--25. 
20 Arh. St. Craiova, Prefectura jud. Dolj, dos. 20 /1848, f. 468. , 
21 Anul 1848, tom. II, p. 432-433. 
22 Acest loc se află lingă Jiu (Bibl. Ac. R.S.R., mss. nr. 3858, f. 85). 
* Imbrăcată (n.a.). 
23 Al. Ştefulescu. Incercare asupra istoriei Tîrgu-Jiului, Bucureşti, 1899, 

p. 246-247. 
24 Anul 1848, tom. III, p. 648, Ileana Petrescu, Documente privind revolu-

ţia de la 1848 în Oltenia. 
25 Anul 1848, tom. II, p. 664--645. 
26 Apostol Stan, Constantin Vlăduţ, op. cit„ p. 77. 
21 Ileana Petrescu, Vladimir Osiac, op. cit., p. 63. 

182 



2a Mihail Regleanu, Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara 
Românească, BuC'ureşti, 1962, p. 54-57. Vezi şi Anul 1848, tom. III, p. 
114-115. 

29 Vezi I. Popescu - Cilieni, Participarea unor profesori olteni la revolu
ţia din 1848, în „Comunicări şi articole de istorie", Bucureşti 1955, p. 
47-57, Gh. Pîrnuţă, Figuri de dascăli revoluţionari, în „Revista Arhi
velor" nr. 2 1960, p. 150-167 ; G.B. Iseru Revoluţia din 1848 Şi Invăţă

mîntul public la sate, in „Studii", nr. 5, 1972, p. 967-989; Florea Stăn
culescu, Şcoala din Ţara Românească în sprijinul revoluţiei de la lll<lll, 
in „Studii", nr. 3, 1973, p. 459-474. 

30 Vezi Constantin Corbu, Ţărănimea din România în perioada 1848 -
1864, Edit. ştiinţifică, Bucureşti, p. 133-157. 

31 Arh. Ist. Centrală, Min. Int. Ad-tive, dos. 20 A /1848, (inv. 314), f. 80-81. 
;{2 Idem, f. 78. 
3J Idem, f. 80-81. 
34 Idem, f. 78. 
:J5 Idem, f. 82-83. 
36 Idem, Comunale, dos. 23 /1848 (inv. 318), f. 26. 
37 Idem, f. 27, 39. 
:1e Idem, f. 15. 
39 Arh. Ist. Centrală, Min. Int. Comunale, d?s. 2A /1848 (inv. 318), f. 617. 
t.o Idem, f. 618. 
41 Idem, dos. 24 /1848 (inv. 318), f. 50, 304. 
'2 Anul 1848, tom. II, p. 495-500. 
•3 Idem, p. 203. 
'• Idem, tom. III, p. 353. 
45 Idem. 
•6 Idem, tom. II, p. 588. 
•7 Arh. ht. Centrală, Min. Int. Corn., dos. 24 11848 (inv. 318), f.1. 
5o Idem, f. 91. 
51 Vezi Paul Barbu, Lupta ţărănimii din Oltenia împotriva regimului con

trarevoluţionar în toamna şi iarna anului 1848, în voi Mehedinţi - is· 
torie şi cultură, Drobeta Tr. Severin, 1978, p. 61-70 (şi extras). 

52 Arh. Ist. Centrală, Min. Int. Ad-tive, dos. 20A /1848 (inv. 314), f. 80-81. 
5;1 Arh. St. Craiova, Pref:ctura jud. Dolj, dos. 85 /1848, f. 301, 325. 
5• Arh. Ist. Centrală, Min. Int. Ad-tive, dos. 2A/1849 (inv. 314), f. 163, 1!12, 

193, 576. 
50 Idem., comimale, dos. 34/1848 (inv. 318), p. 172-173. 
56 Idem. 

183 




