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Intreaga noastra istwie pune în evidenţă faiptul că ţără
nimea a fost clasa care, vreme îndelungată, a dus pe umerii 
ei greul bătăiiHor pentru păstrnrea şi afi.rmarna fiinţei popo
rului român, pentru dezvoltarea naţiunii no.astre, pentru li
bertate, neatirna~re şi o viaţă mai bună, pentru transformarea 
r'evoluţi·onară a societăţii. 

In ciuda atitor furtuni al·e isto1ri.ei, ţărănimea a asigurat 
permanenţa nec.li<ntită a poporului român pe aceste melea
guri, păstrînd totodată, como.ara limbdi şi cuilturii naţionale 
şi înaHele virtuţi aJe spirilului popular. 

Ea a fost pri11ci'Pala făuri.to.are de bunurj matieriale şi 
spirituale, c:lasa care prin munca e!i îndîrjHă a făcut să re
na.sci:i, de atîtea ori din cenuşă şi ruină, ţara distrusă Şi pră
dată de cotropi torL 

Sensibilitatea ~i înţelepciunea ţărăillimti no·asibre şi-au 

găsit expresia nu numai. în bogăţia .aritei p·orpulare, de o mare 
frumuseţe, profunzime şi origina,lritate, cd şi îintr-un cod mo
ral superior, în care sîn·t înscr:.se, Ja Joc de fru"!lte, cinstea 
şi omenia, dragostea de muncă şi de natură, dîrzenia şi neîn
frica.r-ea în fata greutătilor. vitejia şi erni.smul. 

ln Programul P.C.R. de ed:if.kare a so:Cliffiăţii socialis~e 
multHatera,] dezvolla~r; şi înaintare a Româini1ei spre cornunusm 
se arată că : - „Ţd.răuimea a înscris, măreţe~e pagL1i de 
eroism în lupta pentru dreptate soda:lă şi naţi<onală, împotri-
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va exploatării şi asupririi feudale, pentru o viaţă mai dreaptă 
'ii mai demnă" 1• 

Istoria patriei este ja:on.ată de nenumărate răscoale ţă
răneşti împotriva asupr;ni 1eu<lale. Aceste mi•şcări constituiau 
o expre,sie a cerin.ţelor obiective ale evo1uţiei societăţii :ro
mâneşti, o necesi·tate a rPa,}izării unor schimburi care tre
bUJiau să deschidă drum liber dezvoiltării forţe.lor de producţie, 
progresului genera! 1ec'.momiic·o-so1oi.al al ţării, să asigure con
diţii de viaţă mai bune pentru masele largi populare. 

ln secolul al XIX-lea - secolul unor mari transformări 
sociale şi naţionale, cu curacter revoluţionar, în societatea 
românească - ţărănimea \'a juca un rol de seamă în lupta 
pentru realizarea reformelor democratice cerute de descătu
şarea forţelor de producţie şi dezvoltarea relaţiilor noi, ca
pitaliste, pentru afirmarea în viaţa poliHcă a ţării a maselor 
largi populare. 

11Ţăranii - spunea Mihail Kogălniceanu - sînt însăşi 
elementul cel mai puternic al naţionalităţii române, ţăranii 

sînt însuşi ţara"2 • 

Revoluţia pandurilor lui Tudor Vladimirescu a ridicat pe 
o treaptă superioară mişcd.rile sociale ţărăneşti, marcind în
ceputul epocii moderne în istoria României. 

Deşi a reprezentat întotdeauna marea majoritate a po
porului, datorită fărîmiţării generate de caracterul proprietă
ţii şi al relaţiilor de producţie, lipsită de organizare în luptă, 
ţărănimea nu a pu1.ut să scuture singură jugul asupritorilor, 
să se elibereze de exploatare. 

Turcii intraţi în Principatele Române în 1821 cu scopul 
mărturisit de ale curăţi de revoluţionari, ae-.au mai ţinut ~ub 
ocupaţie încă un an, desilvîrşind ruina începută de eterişti. 

Prezenţa lor a impus Ţării Româneşti şi Moldovei sar
cini extraordinare sub forma de furnituri pentru întreţinerea 
trupei şi a c.ailorr, de cărăuşii ;pe!Ilitru transportul furajelor, 
proviziilor, lemnelor şi bagajelor şi de impozite pentru plata 
~oldei a peste 20 OOO ele soldaţi. 
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La sarcinile acestt:a se adaugă jefuirile, devastările, vio
lnrile şi incendiile provocate de o soldăţime fanatizată pe 
cure comandanţii nu o mui puteau înfrîna, cu toate ordinele 
severe şi repetate ale !'orţii de a feri „bunele ralale" de 
,.purtdfea neregulată. şi nebunească a soldaţilor" 1. 

Găsind Ţara Românească şi Moldova lipsite de orice au
toritate în plină. anarhie, turcii au instituit un regim militar, 
cel mai arbitrar şi mai tiranic dintre toate. 

Cele două paşale cheliaia bey Cara Ahmed Effendi la 
5ucur:::~ti şi Guciuc J\i1mec.! la Iaşi numeau ispravnicii, zap
cii, vameşii, vi.ităfii ş1 iutcrveneau chiar şi în afacerile cfvilc. 

Neavînd cine să se îngrijească de aprovizionarea trupe
lor, so:daţii turci se credeau îndreptăţiţi la toate excesele. 

Trupele Lurceşti au fost evacuate din Principatele Româ
ne în urma presiumlor exercitate de cele trei mari puteri : 
,:~nglia, Rusia şi Impt>riul Habsburgic asupra Porţii Otomane, 
car2 ae fixat dala de :; mai 1822 ca termen limită pentru eva
cuare. Ultimele trupe olomane nu vor trece Dunărea, insă, 
dec îl la 27 septembrie J 822. 

Ocupaţia i:urceascâ costase cele două principate danubie
ne 15 milioane de piaştri. sumă enormă pentru resursele de 
a·tun:::i a.le celor două ţări. 

Staţionarea şi întretinerea celor 20 OOO de soldaţi oto
mani, abuzurile şi jafurile săvîrşlte au agravat situaţia econo
mică a Ţării Româneşti între 1821-1822. După evacuarea 
trupelor turceşti Ţara Românească rămînea datoare 5 360 OOO 
talo:i, icH ~.foldO\ a 5 066 783 taleri. 

In urma int2rventiei celor trei mari puteri europene Ma
rea Britanie, Imperiul Habsburgic şi Imperiul ţarist, Poarta 
a hctărît s3 convoace la Constan.ti1nopotl (Istambul) cite o 
delegaţie ele boieri din Ţara Românească şi din Moldova, pen
tru a le consulta asupra doleanţelor tării şi în vederea re
'.;ta bilirii administraţiei civile. 

CelC' douil delegaţii compuse din 7 boieri din Ţara Ro
!l:ânc01scj şi 7 boieri din Moldova, convocate la 21 martie 
1822 de pa.şa de Si1li.S1tra, au aijurns la ConstaITT'ti111opol la 17 a
pril:iie 1822. Boierii munteni duceau cu ei un memoriu redac
tat la Bucureşti, compus din 24 de ponturi. 
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Poarta nu a luat în discuţie acest memoriu, ci a cerut 
celor două delegaţii să facă în scris propuneri precise. Re
zoluţiile lor finale erau aproape identice. 

Poarta nu a admis decît o parte dintre aceste cereri şi 
l·a 1 iulie 1822 a numit ca domn al Ţării Româneşti pe Gri
gore al IV-lea Dimitrie Ghica şi pe Ioniţă Sandu Sturdza în 
Mo•ldova. Restabilire.a clomnHlo:r pămînitene a oglin;lll în
tărirea conştiinţei naţionale şi totodată a însemnat un prim 
pas spre independenta celor două ţări. 

De Libertatea comerţului şi industriei, de desfiinţarea 
raialelor şi de libertatea navigaţiei pe Dunăre nici nu a vrut 
să audă. 

Iniţial Poarta Otomană s-a opus restabilirii domnilor 
pămînteni şi a căutat să-i convingă pe membrii Şfintei Ali
anţe, întruniţi în Congresul de la Verona din 1822, să-i per
mită prelungirea guvernării ţărilor române prin guvernatori 
mm.tari - muhafizi. 

Boierii care au cerut Porţii să numească domni pămîn
teni, nu au avut în vedere decît satisfacerea intereselor 
lor jnguste de clasă - de a permHe unora dintre ei să a
jungă domni şi de a înlătura din funcţii numeroasa clien
telă grecească care însoţea pe domnii fanarioţi. 

ln mod obiectiv însă, această cerere a boierilor a ve
nit în întîmpinarea interesului general al poporului Prin· 
cipatelor române dornic de a se pune capăt regimului 
turco-fanariot. In sfîrşit, restabilirea domnilor pămînteni a 
determinat şi o uşurare a sarcinilor financiare, deoarece 
ţara nu mai era obligată să .întreţină tot Fanarul. 

Ultimul domn fanariot al Ţării Româneşti, Alexandru 
Şuţu, adusese cu sine, 850 de persoane, ce trebuiau căpă
tuite. 

Prin restabilărea domniilor pămîntene, visteria ţării 
era eliberată de aceste sarcini suplimentare\ Principatel1e 
române au rămas pe mai departe sub stăpînirea turcilor, 
fapt care a favorizat menţinerea jugului feudal. 

După înfringerea .revoluţiei conduse de Tudor Vladi
mirescu de la 1821, la cortegiul de împilări şi suferinţe în
durate pînă atunci, de masele populare din principate s-au 
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adăugat altele noi, care au constituit tot atîtea cauze ale 
continuării sub diferite forme, căi şi metode a luptelor des
făşurate de panduri la 1821. 

Boierimea şi domniile pămîntene au dus mai departe 
acţiunea de lichidare a revoluţiei şi de înlăturare a urmă
rilor ei. S-a procedat Ia dezarmarea pandurilor şi a satelor 
ridicate la luptă, s-au intentat procese pandurilor şi altor 
participanţi la revoluţie, precum şi a ţăranilor care in 1821 
au întreprins acţiuni locale sau într-un fel oarecare au 
sprijinit revoluţia. Dezarmarea participanţilor Ia revoluţie 
a început la mijlocul anului 1822. Efectuată la început de 
turci şi oamenii devotaţi lor, ea a fost continuată, chiar cu 
mai. multă strădanie, de către autorităţile pămîntene, după 
numirea noilor domni. 

Satele cu participanţi la revoluţie au fost obligate să 
dea garanţii sub cele mai aspre pedepse, chiar şi pierderea 
vieţii, că în vHtor nu vor mai întreprinde acţiuni revoluţio-
nare. Concomitent cu actiunea de dezarmare s-au luat mă
suri ca foştii panduri să nu fie primiţi în nici o slujbă. Pan
durii şi căpeteniile lor au fost urmăriţi fără cruţare, dati in 
judecată şi condamnaţi pînă în 1823, pentru fapte săvîrşite 
în timpul revoluţiei. 

Armele luate de la boieri pentru a servi la luptă împo
triva turdlor, casele all"se, cu prirlejul rluptelor îndîrjite duse 
in jurul lor cu turcii, rrechizriţiile făcute di1n ordinul turdlor, 
se cereau acum să fie plătite de către panduri. 

Au fost deferiti justiţiei şi condamnaţi pînă în 1825 şi 
sătenii care nu au avut rol activ în revoluţie, dar au fost 
acuzaţi de faptele pandurilor pierduţi, luaţi în robie sau re
fugiaţi în Imperiul Habsburgic. Sătenii căzuţi victime unor 
astfel de acţiuni au fost la fel de aspru pedepsiţi ca si par
ticipanţii la revoluţie. In procesele dintre 1822-1825 apar 
ca parte acuzată şi grupuri de săteni care, deşi nu au parti
cipat la revoluţie, au ajutat pe Tudor Vladimirescu şi pe 
oamellrÎi acestuia să combată elementele ostile revoluţiei. 

C11 puţi.ne excepţii, pandurii şi sprijinitorii lor dintre 
ţărani au fost condamnaţi la plata unor mari despăgubiri. 

Domnitorul Grigore al JV„lea Dimitrie Ghica a condam
nat pe ţăranii gorjeni din Baia-de-Fier, care în 1822, conduşi 
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de căpita.nul Dumltiru Gîrbea, şi-au :reduait v.itele sechestrate 
mai înainte de Mînăstirea Horezu, pentru pretinse dator.ii ale 
acestora. Actele acestor procese arată că uneori ţăranii de
ţinuseră cîţiva ani pămînturile şi viile pe care au pus stăpî
nire mai tîrziu în t.1mpul revolu~iei. 

Stăpînirea acorda cea mai mare atenţie plîngerilor aren
daşilor care solicitau despăgubiri pentru daunele pe care le 
pricinuise revoluţia. Se cereau despăgubiri şi restituiri de 
bani împrumutaţi cîrmuirii în vederea combaterii revoluţiei. 
Judecarea pricinilor de acest fel din vremea revoluţiei, mer
gea rpe linia generală de lkhidare a urmărilor ei. 

In timp ce pretenţiile celor care au finanţat domnia ca 
să înăbuşe revoluţia, cum este cazul simigiului Stavri Tito
poulos, sînt satisfăcute, cererile celor care au avut contin
genţe cu revoluţia, sînt respinse ca în cazul orăşenilor din 
Tîrgu-Jiu. 

Pentru a se putea plăti datoriile provocate de ocupaţia 
mi.:li.itară turcească, domnito:rul Grigore al IV-ilea Dimit•rie Ghi
ca a hotărît înfiinţar·ea 1n 1822 a - „Ca5ei dato·riilor ţăriI", 
oaire •a funcţionat pînă în 1826, f.i'irud desfiinţa•tă clupă înăbuşT:. 
rea mişcării revoluţionaire. 

Plata datoriilor ţării va fi suportată de păturile de jos 
ale populaţiei, mai ales de ţărănime, impusă la aceleaşi con-
tribuţii ca şi în vremea ocupaţiei militare turceşti. 

Boierimea a luat parte la acoperirea datoriilor ţării doar 
cu 500 OOO de taleri, sumă realizată prin impunerea scutel-
nici:lor, porsluşnicUor şi neamur:iilor. S-a mări1t şi taxa huzmie
turilor. Pentru a face faţă situaţiei financiare deosebit de 
grele, domnitorul a luat o serie de măsuri care loveau în pri
mul rînd în marea masă a ţăranilor birnici. 

„De la 198 de taleri cit era în 1823 birul pentru un «lu
de» va ajunge la 300 de taleri în 1824" 1. 

Se introduc dă•r.i noi precum cfitul că1dărilor ce lucrea
ză rachiu de pîine şi un nou impozH pe sare, care în 1825 a
ducea visteriei un venit anual de 4 milioane de taleri. 

O foaie volantă distribuHă de boierimea progresistă a
răta că birnicii satelor plăteau în 1825 nu mai _puţin de 18 ca-
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tegorii de dări. In situaţia agriculturii şi în relaţiile agrare 
de după 1821 s-a.u simţit urmările revoluţiei şi ole ocupaţiei 
turceşti. 

Ceea ce tontribuie 1n- această perioadă la agravarea si
tuaţiei tăran;ilor este i'ăSţ>îndirea arendăşiei, mai apăsătoare 
decît exploatarea în regie. Prin însuşirea unor proprietăţi 
ţărăneşti libere din judeţele Mehedinţi. Gorj şi Vîlcea s-a 
constituit tipul de proprietate aabirfrunrdiară cărei.a pri111 Sobor
nicescul Hrisov din 1826 i s-a conferit inviolabilitatea, iar 
ţăranilor li s-a inte1rz.is să pă!răseaşciă moşiile fă:ră voi,a stă
pînilor. Se observă tendinţa crescindă a boierilor de a im
pune ţăranilor cele 12 zile legiuite de clacă şi transformarea 
exploatării feudale intr-una de chip capitalist 

In Ţările rom:Ane, sub pretextul înlăturării consecinţelor 
revoluţiei de la 1821, boierii vor prietinide ţăranilor imrlini
rea zilelor de clacă pe care aceştia nu le efectuaseră in anii 
1821-1822. Jndeplinlrea .zilelor de clacă era eşalonată de o
bicei în două semestre anual, incit in mod practic, locui.tarii 
de pe moşiă ·trebuiau să facă 24-36 zile. Odată cu tendinţa 
de a înmulţii numărul zilelor de clacă, stăpînii de moşii şi a
rendaşii căutau să scoată maximum de folos prin converti
rea zilelor de lucru în bani. El folosen.u acest procedeu în 
locurile unde zdua de lucru costa 15-20 parale. Obligînd pe 
clăcaşi să plătească ziua de lucru în bani, arendaşii plătenu 
mai puţin lutrătorHo:r angajaţi de ei, retinind diferenţa. De 
aici se ajunge apo.i şi la abuzurile de a lua la lucru omul cu 
carul şi cu boii şi a i se socoti ca zi de muncă, numai munca 
cu bratele. 

Impred.ziunea „Legi,ui!rii llui Ioan Ca-ragea" din 1818 în 
privinţa zilei de arătură şi a carului de lemne a dat loc la 
interpretări abuz;ive. De aceea în urma împotrivirii în masă 
a locuitorilor din judeţele Mehedipti, Gorj şi Vîlcea la aces-
te îndatoriri, domnitorul Origore al IV-iea Dimitr.ie Ghica a 
adăugat init.re 1823-1825 trei „Pontu'"i" Ia „Legiuire·'. Apli-
carea acestor ponturi în loc de a calma sp.iTitele, va genera 
noi proteste, incit i'n 1826 ele vor fi abrogate. 

Ţărănimea continua să OlJUnă o rezistentă dirză exploa
tării boiereşti. Nesupunerea la lucru a. locuitorilor de pe mo
şii este un rezultat direct al revoluţiei de la 1821. 



Teroarea instaurată de înalta Poartă împotriva partici
panţilor la revoluţia din 1821, continuată de domnitorii pă
mînteni Grigore Dimitrie Ghica în Ţara Românească şi Ioni
ţă Sandu Sturdza în Moldova va menţine o stare de continuă 
nemulţumire în rîndurile ţărănimii şi aşa supusă unor sarcini 
fiscale împovărătoare. 

Iată cum descria în mod foarte plastic, situaţia ţăranilor 
clăcaşi din Ţara Românească, boierul progresist Dinicu Go
lescu în lucrarea sa „Insemnare a călătoriei mele Constan
tin Radovici din Goleşti făcută în anul 1824, 1825, 1826" : -
„Săracii locuitori ai pămîntului rumânesc, negrii, livizi, arşi 
de soare, legaţi de pămîntul sărac pe care îl scormonesc şi 
îl frămîntă cu îndărâdniică î111Căpăţîruar·e, retraşi noaplea "in 
vizuinele lor unde se hrănesc cu o coajă de pîine, apă, şi ră
dăcini„. ''.. 

,.Neplatnicii sînt ţinuti cu ochii în soare, aşternuţi la 
pi.I.mint cu o bîrnă mare şi grea pusă pe pîntece, spînzuraţi 
cu capul în jos, închişi şi afumaţi cu ardei în coşariul de vi
te, lăcuind în bordeie subterestre, unde intrînd cineva nu are 
a vedea decît o altă gaură numai în pămînt, incit poate încă
pea cu nevasta şi copii tn jUJrul vetrei, fără măcar căldare de 
fttcut mămăliga'. 

Viaţa politică sub prime1le domnii pămîntene a fost plină 
de frămîntări. In ambele ţări, grupuri şi pături ale boierimii 
n.u întreprins acţiuni de opoziţie împotriva noilor domni, 
mergînd uneori pînă la complot. La fel ca şi în Moldova, fră
mîntările din rîndurile clasei boiereşti au marcat şi viaţa po
litică din Ţara Românească ÎIIl primdi ·Clini de domnie pămîn
teană. In Ţara Românească aceste frămîntări aveau un ca
racter mai complex decît în Moldova. In rîndurrne boierimii 
din Ţara Românească se desprind trei grupări: 

- una împotriva domnitorului, 
- alta alături de domn, 
- a treia favorabilă restaurării domniei fanarioţilor. 

Opoziţia marilor boieri ataca influenta camarilei, politi
~a fiscală de impunere a boierilor şi a scutelncifor lor şi mo
deraţia prea mare faţă de străini. Adversarii domnului au 
trecut la fapte organizînd un complot la care domnitorul a 
răspuns prin arestarea şi exilarea la mînăstiri a fostuilui ban 
al Craiovei, Alecu Nenciulescu ,învinuit că urmărea să obţi-
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nX autonomia Q[teniei, şi a agăi Mihăiţă Filipescu şi a vel
µostelnicului Iancu Cocorăscu. Au aderat la complot şi bo
ieri deţinînd funcţii înalte, ca vei-logofătul Ţării de Sus, Con
stantin Bălăceanu, considerat a fi drept şeful nemulţumiţilor. 
O mare agitaţie în rîndurile boierimii ostile domnitorului a 
stîrnH şi a•r-esta•rea agăi Alecu Vila~ra, autor al 11illor proiecte 
de reformă, proaspăt întors în ţară de la Braşov. Deşi Vilara 
a fost arestat de către turci, domnitorul Dimitrie Grigore 
Chica a fost învinuit că nu ar fi fost străin de acest act. Ares
tarea lui Alecu Vilara i-a sperii.at ;pe boierii munteni aflaţi 
în emigraţie, care şi-.au amînat mloarcerea îm. ţa·ră. 

Capitala ţăr.ii ·era pli.nă în alC'ei ani de pamflete denun
tînd nbuzurile favoriţilor domnului. Se fac şi plîngeri la 
poartă împotriva administraţiei financiare şi a influenţei bo
ic>rilor din „partida'' domnitorului, care obţineau pentru ei 
şi pentru acolitii lor funcţiile cele mai banoase. Dar opoziţia 
marilor boieri înceta de îndată ce aceştia obţineau dregăto
riHe ]a care rîvneau. Astfel pamflete oa.re î•nitre 1823--1824 
erau îndreptate împotriva favoriţilor domnului, în 1825 atacă 
pe Mihai Filipescu şi pe Constantin Bălăceanu, membri cei 
mai mari ai opoziţiei. 

Dar, în afaril de aqitaţiile a;cestor grupăr.i în care într.au 
boieri de toate rangurile, se .semnalează în Ţara Româneas
că manifestări cu caracter revendicativ ale micii boierimi 
care, deşi nu sînt formulate .1a fel de precis şi de sistematic 
ca cele al micilor boieri moldoveni conduşi de logofătul Io-
nică Tăutul, exprimă totuşi o realitate politică comună am
belor ţări. 

Astfel în „Cugetul adevărului român către fraţii săi ro
mâni'' şi în „Inscrisul propus de boierii mici pentru unirea 
tării" se revendică o egalitate politică a micii boierimi cu 
hoierimea mare, preconizîndu-se o Adunare Oştească în care 
toată boierimea, fără deosebire de rang să-şi trimită repre-
zentanţii şi în care hotărîrile să se ia pe bază de majoritate. 
1n lucrările lui Barbu Paris Mumuleanu şi ale lui Eufrosin Po
teca sînt denunţ.ale goan.a dup.ă dregăt:oirH, samavolni.cii1e ad
ministraţiei şi privilegiile boierimii. 

Eufros.im Po·t•ec.·1 elev ~i cliisdpo! al !lui Ghemghe Lazăr 
face propunerea - deosebit de îndrăzneaţă pentru iJ.Cele vre
muri - a introducerii egalităţii fiscale, prin instituirea im-
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pozitului pe venit, indiferent de condl.ţia socială a contribu
abilului. De asemenea Eufrosin Poteca mai preconiza reor
ganizarea ţării în sensul unei republici burgheze, proiect ca
re se deosebea în mod radical de proiectele boiereşti care 
menţineau, ca sistem de guvernare, sistemul monarhic. 

O altă problemă care a frămîintat pu1temk viaţa politica 
a Principatelor danubiene a fost aceea a mînăstirilor închi
nate. Luînd în consideraţie cererile exprimate în diferite me
morii, Poarta a dat UJn firman î'Il 1822 iprin care hotăra C3. ad
ministraţia mînăstirilor închinate să treacă asupra pămînte
nilor. Această administraţie a fost instituită şi în ambele Prin
cipate, s-au luat măsuri ca din veniturile mînăstirilor închi
nate să se afecteze cote pentru acoperirea deficitului viste
riei. 

In iunie 1824 reprezentanţii miciii boierimi din Ţara Ro
mânească supun Adunării Obşteşti un proiect de reforme ca· 
re viza schimbarea structurilor politice, economice şi sociale 
ale principatului : 

- armată naţională de 4-5 mii de militari, 
- pravile scrise în limba română, 
- domniile ereditare, pe viaţă, 
- supunerea străinilor în faţa legilor ţării, 

- separarea puterilor în stat, 
- separarea veniturilor domneşti de cele ale ţării. 

Marea boierime îl va determina pe domnitorul Grigore 
al IV-lea Dimitrie Ghica să respingă şi acest proiect de re
forme. 

Considerînd că aceste condiţii sînt propice unor noi ri
dicări la luptă, conducătorii grupărilor adverse Porţii Oto
mane, formate în marea lor majoritate din refugiaţi mun· 
teni, stabiliţi la Timişoara, Sibiu, Reşiţa, Lugoj, Caransebeş, 
Mehadia şi Orşova, vrnr acţiona în dirncţi,a subminărioi dom
niei lui Grigore al !V-lea Dimitrie Ghica. Faptul că autori
tăţile habsburgice din Sibiu restituiseră armele revoluţiona
rilor români refugiaţi acoilo, avea să stîrnească proteste în
verşunate din partea domnului Ţării Româneşti şi a Diva
nului domnesc. 

In scrisoarea adresată baronului Ioan Iosika, guverna
torul de atunci al Transilvaniei se arăta că: „In ceaa ce pri-
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veşte pe răsculaţii care au servit sub ordinele slugerului 
Tudor din Vladimir şi care s-au salvat în Transilvania şi 
Banat, Noi avem onoarea de a vă asigura Exce1lenţă, că se 
găsesc în număr foarte mare, făcîndu-ne să avem cele mai 
mari temeri". 6 

Cu toate demersurile preconizate de autorităţile impe
riale la îndemnul Inaltei Porţi şi ale domnitorului Ţării Ro
mâneşti, un mare număr de panduri exilaţi, şi-au manifes
tat deschis dorinţa şi hotărîrea de a se organiza şi de a în
cepe lupta pentru înfăptuirea unor obiective care figuraseră 
şi în programul revoluţiei de la 1821 condusă de Tudor Vla
dimirescu. 

Exilaţi la .Mehadia, foştii căpitani ai lui Tudor Vladimi
rescu Simi·on Mehedinţeanu, biv-veil isprăvni1eelul moşiei Po
dul-Grosului din judetul Mehedinţi şi Ghiţă Cuţui, slujitor de 
plasă în comuna Broşteni din acelaşi judeţ, sub conducerea 
boierului proqresist Toma Brătianu. refuqiat şi el t6·t la Me
hadia, au hotărît să pătrundă în Ţara Românească, însoţiţi 
ne o ceată de 21 de panduri credincioşi pentru a ridica la 
lPptă masele populare din judeţele Mehedinţi şi Gorj. 

Prin leqăturile pe care le aveau în mijlocul pandurilor şi 
clăcaşilor din cele două judeţe, cei doi căpitani au stabilit 
din timp contacte şi şi-au cîştigat ;prozeliţi în satele Gorno
vjţa, Topolnita, Costeşti, Schela, Cerneţi, Vîrciorova, Cire
şu, Cloşani, Baia de Aramă. Cătune, Glogova, Ploştina şi Ro
şiuta, din judeţul Mehedinţi şi în satele Peştişani, Padeş şi 
Tismana din judeţul Gorj. 

ln Iun.a mai 1826, cei doi căpitani în fruntea celor 21 de 
p:mduri cu tr-ecut munţii Mehedinţului si Cernei şi s-au tn
dreptat spre mînăstirea Topolniţa, situată ;pe mafol apei cu 
acelaşi nume. 

Cronicarul Naum Rîmniceanu în lucrarea sa : „Istoric ol 
Z'lYPrC'i în Valahia". aoărută în to.arrruna lui 1826 arăta c5 m
mînd exemplul lui Tudor Vladimirescu de la 1821 ei au cău
t.at să ocupe o mînăstire pe care să o transforme într-un punct 
fortificat, devenind astfel centrul .politic şi strategic al miş
r.nrii lor". 7 

ln vederea consolidării capului de pod pe care şi-l ocu
paseră ei vor începe întărirea mtnăstirii, aşteptlndu-se la 
un asediu din partea arnăuţilor domneşti. Cîteva zile mai 
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nrziu au coborît pe a.pa Topolniţei în jos în satul Gornovi
ţa, aflat la o distanţă de 5 km de mînăstire unde au chemat 
sătenii la o întrunire. Pe malul Topolniţei au dat o Procla
maţie asemănătoare celei a lui Tudor Vladimirescu, în care 
chemau norodul la luptă pentru dreptate socială şi elibera
re naţională. „Proclamaţia de la Gornoviţa" conferă actiu
nUor caracterul de mişcare revoluţionară şi nu de răscoalii. 

Diferiţi autori caracterizează acţiunea lor drept răs
coală sau mişcare revoluţionară. Locotenent-colonelul Ilie 
Ceauşescu în lucrarea sa : „CăpUanul de panduri Simion 
Mehedinţeanu", o categoriseşte drept II'ăscoală. La fol şi iu
crarea, ,Răscoada ţăranilor de la 1826" o categoriseşte tot 
răscoală. Conform dicţionarului politic răscoala este defi
nită drept forma principală de luptă a ţărănimii împotriva 
asupririi şi exploatării exercitate de boierimea feudală. 9 

Proclamaţia de la Gornoviţa din iunie 1826 inspirată 
de cea de la Padeş, arată clar caracten.ul mişcării, de mişca
re revoluţionară. 

DicţionaruJ 1politic defineşte mişcarea revoluţionară ca: 
„Totalitatea forţelor sociale şi a organizaţiilor politice al cil
ror scop este schimbarea orînduirii sociale perimate şi fău
rirea unei noi orînduiri sociale". 8 

Proclamaţia elaborată în perioada exilului de la Meha
dia, larga bază de masă, obiectivele urmărite atestă că avem 
de-a face cu o mişcare revoluţionară, riguros pregătită şi nu 
cu o spontană răscoală ţărănească. Pentru această ipoteză 
optează şi colonelul doctor Cristache Gheorghe în lucrarea 
sa: „Formaţiuni populare militare româneşti (1800-1830)"· 
De fapt în favoarea ideii de mişcare revoluţionară se pronun
ţase mai demult l.C. Filitti în monumentala sa lucrare „Fră
mîntările politice şi sociale .în Principatele Române de ia 
1821-1828", apărută în 1932. 

După citirea Proclamaţiei în faţa celor 300 de ţărani a
dunaţi pe malul Topolniţei la Gornoviţa, cei doi căpitani 
şi-au trimis emisarii prin satele învecinate pentru a ridica 
poporul la lupW. 

Deşi mişcarea revoluţion·ară a cuprins mai ales nord-ves
tul judeţului Mehedinţi, ne interesează pentru că ei i s-a ală
turat şi ţărănime din satele Căitune, Ologi0va, Ploştina şi Ro-
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şiuta aparţinătoare în acea vreme la judeţul Mehedinţi. Pu
tem exemplifica prin prezenta fostului pandur de la 1821 
Pîrv Haiduc din Roşiuţa, şef de ceată în tabăra de la Topol
niţa. 

Trebuie arătat că avînd experienţa revoluţiei de la 1821 
domnitorul a privit cu toată seriozitatea mişcarea revoluţio
nară a pandurilor. Domnul era alarmat de faptul că foştii că
pitani ai lui Tudor Vladimirescu îşi începuseră acţiunea în 
acelaşi fel ca fostul lor conducător. 

„Ei aleseră aceleaşi mijloace şi ţinură poporului aceleaşi 
cuvinte seducătoare pentru a-l zăpăci", arată domnitorul în 
scrisoarea sa adresată !naltei Porţi, prin care o înştiinţează 
despre izbucnirea mişcării revoluţionare. 

Polcovnicul rus I.P. Liprandi îl informa pe ţarul Alexan
dru I într-o scrisoare de la începutul lunii iulle 1826 că : „Un 
oarecare Simion Mehedinteanu şi ortacul său Cuţui Ghiţă, 
care fuseseră pe vremea lui Tudor Vladimirescu. cei mai 
buni căpitani ai acestuia, însoţiţi de o ceată de tovarăsi fi
de>li, au intrat în Ţara Românească cu intenţia de a produce 
o răscoală asemănătoare cu aceea pe cftre o ridicase Tudor 
Vladimirescu în anul 1821 ''. 

Consulul Prusiei la Bucureşti, Kreuchely arăta că : ,.Şo,
fii mişcării îi îndemnau pe locuaorii satelor să se revolte 
împotriva stoarcerilor domnului şi ale dre9ătorilor acestuia''. 

Tot polcovnicul rus I.P. Liprandi într-o altă notă infor
mativă adresată ţarului la sfîrşitul lunii iulie 1826, aprecia 
numărul participanţilor la mişcare la circa 3 OOO persoane. 

Următo.area etapă a mişcării revoluţionare o consta.t în 
încheierea fortificării schitului Topolnita, si întărirea ziduri
lor acestuia în vederea respingerii unui eventual asediu din 
partea arnăuţilor domneşti. După înăbuşirea revoluţiei de la 
1821 condusă de Tudor Vladimirescu, turcii capturaseră de 
la panduri toate cele şapte tunuri din dotare, pe care le tri
miseseră la Constantinopol ca trofee de război. 9 

Se interzisese domnifor pămînteni să deţină artilerie în 
Ţara Românea·scă şi Moldova. Din 1această oauză pandurii lui 
Simion Mehedinţeanu şi Ghiţă Cuţui erau siguri că zidurile 
minăstirii Topolniţa, construite din piatră de rîu legată în 
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mortar, vor rezista unui asediu desfăşu.rat numai cu arm~ 
uşoare de foc, fără artilerie. Din păcate mişcarea revoluţio
nară nu a luat amploarea dorită de iniţiatorii e1 

Amintirea represiunilor şi a persecuţiilor, ca şi jafurile 

comise de trupele de ocupaţie turceşti între 1821-1822, i-a 
determinat pe mulţi ţăran{ să nu participe, de frică, Ja aceas
tă mişcare revoluţionară. 

Mai mult decît atît, domnia intrînd în posesia unor date 
precise cu privire la mişcarea revoluţionară a ordonat înă
buşirea ei „pentru a nu da r5.gaz ţărănimii să se organizeze". 

Cei doi conducători ai mişcării dăduseră dovadă de lip
să de tact politic încă de la izbucnirea acesteia. Intrînd în 
Mehedinţi arestaseră pe vătaful plaiului Cloşanilor şi îl pu
seseră să scrie E1pi.sto.l-e l1sp1răvn.iceilor de Mehedinţi, prin care 
solicita trimiterea sumei de 50 OOO de taleri pentru răscum
părarea sa. Cei doi căpitani îi ameninţau pe isprăvnicei că 
dacă nu vor plăti răscumpărarea cerută, ei împreună cu pan
durii lor vor jefui Mehedin~iul şi capitala acestuia - Cer- • 
neţi ul. 

Din cauza puternicelor ploi din mai-iunie 1826 şi a nu
mărului mare de potere, pandurii nu au reuşit să-şi menţină 
sub control teritoriul din jurul mînăstirii Topolniţa. Au fost 
obligaţi să se retragă între zidurile mînăstirii, pentru a re
zista asediului trupelor de arnăuţi domneşti. Sfîrşindu-li-se 
muniţia şi alimentele Simion Mehedinteanu şi Ghiţă Cuţui 
au acceptat angajări de tratative cu vătaful plaiului Cloşa
nilor pe care îl eliberaseră între timp. 1i determinase să facă 
acest lucru şi faptul că autorităţHe habsburgice din Banat şi 
Trnnsilv;ania inLerveniseră prompt, Oiprind oa,rele cu provizii 
arme şi numiţii care mergeau d1e la Mehadia spre schi
tu1l Topolniţa. De asemenea gramicerii austrieci opreau 
panduri,i care tmce,au munţii şi îi predau autorităţ.i-

lm muntene peontru a preîntîmipina e-ventuaole acuzaţii dln 
partea !naltei Porţi „că au dat azil pe teritoriul lor unor ele
mente care au iinstigat Ja -răscoală - împotriva orînduieli-
lor Ţării Româneşti, consfiinţite de Congresul Sfintei Alian
ţe de la Leyba·ch - Liubliana, din 1821. 

In cursul trntativelor dintre cei doi căpitan[ şi Alecu 
Nenciulescu, banul Olteniei, s-a stabilit ca răsculaţii să ră
mînă liberi între zidurHe mînăstirii şi să fie aprovizionaţi cu 
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hrană, de către autorităţi. Cei doi căpitani urmau să plece la 
Bucureşti pentru ai prezenta domnitorului Grigore al IV-iea 
Dimitrie Ghica revendicările lor. Sosiţi la Bucureşti la 10 iu
lie 1826, cei doi conducători ai mişcării revoluţionare au în
cercat să obţină o audienţă la domnitor fără a reuşi însă. 

In cele din urmă au fost arestaţi şi supuşi unui regim se
ver de detenţie. Judecaţi de Divanul domnesc la mijlocul lu
nii august 1826, au fost condamnaţi Ia moa.rte prin sp.mzu
rătoa.re sprre a se da pri:n aceasta ,,p:l1dă aHor asemenea lor". 

Vor fi spinzuraţi in faţa unei mari mulţimi în dimineaţa 
zilei de 26 august 1826 in „Tirgul din Afară" - Colentina din 
Bucureşti. 

Pandurii aflaţi în mînăstirea Topolniţa au reuşit să în
şele vigilenţa forţelor de supraveghere şi să se retragă în 
ordine, peste munţi, spre Mehadi.a, Orşova şi Băile Hercu
lane. O mică parte a lor a fost prinsli. şi a avut o soartă tris
tă : judecaţi, condamnaţi, închişi în ocnele de sare sau spin
zuraţi. 

Asprime·a cu care au fost pedepsiţi conducătorii mişcă
rii revoluţionare şi partizanii lor în 1826, consti+uiFI un indi
ciu că '1mintirea anului 1821 era încă deosebit de puten:_ciJ. 

Mişcarea revoluţionară de la 1826 a eşuat şi pentru fap
tul cit cei doi conducători nu au ştiut să-şi atragă marna ma
să a pandurilor olteni de partea lor. O altă cauză a fost ace-
ea că şi-au instrăir-.'lt simpatia populaţiei, prin amenintarea 
cu jaful a oraşului Cerneţi, cco:i1'J1!1tal-a judeţului Mehed'.·:iti. Î! 

ca7 ul refuzului plătii celor 50 OOO taleri pentru răscumpărn
rea vătafului plaiului Cloşanilor. 

Alianţa pe care au încercat să o încheie cu Şerif-AqFi, 
beyul turc din Ad.a-Ka[eh, jefuitor al meleagurilor mehedin
ţene, i-a îndepărtat şi pe ultimii lor partizani. 

Domnia trăgînd invăţăminte din experienţa r,evoluţiei 
din 1821 a luat din vreme măsurile necesare de apărare. Cu 
toate aceste carente organizatorice, mişcarea revoluţionară 
a pandurilor de la 1826 a dovedit că energia revoluţionară a 
ţărănimii rămăsese intactă, că ea nu aştepta <lecit conducă
torii care să o organizeze şi să o conducă la luptă împotriva 
exploatării feudalo-boiereşti. 

257 



Mişcarea revo[uţionară a zguduit din temelli orîndu1rea 
feudală din Tara Românească şi a lăsat urme de neşters în 
sufletul şi mintea contemporanilor săi. 

Astfel mulţi dintre cei ce descriseseră evenimentele de 
la 1821 se vor simţi obligaţi .să le desc·rie şi să le comentez.e 
şi p2 c·ele cLin anul 18?.6. Printre aceştia 5e rema1rcă Ioan Dîr
zeanu, Mlihai Oioranu, Chiriac Popescu şi C01I15.tantin Izv.o
ranu - foşti căpitani de panduri. Ceilalţi sînt reprezentaţi 
prin Iancu Văcărescu, Naum Rîmniceanu, Zilot Românul 
(pseudo·nimul Jui Ştefan Manu), Dumitrache TumavHu1l şi Ma
nolachi Persianus. Primii au luat parte revoluţionarilor de la 
1821 şi 1826, în timp ce ultimii vo.r căuta să arunce vina de
zastrului ţării pe seama mişcării revo1luţionare. 

Faptul că la numai 5 ani de la înăbuşirea în sînge a re
voluţiei de la 1821,izbucnise o alta la fel de puternică, a pus 
pe gînduri cele două puteri : cea suzerană - Turcia şi cea 
protectoare - Rusia. 

Ele vor căuta o soluţie de compromis care să aducă li
niştea în cele două principate şi să mulţumească, măcar în 
parte masele populare şi celelalte pături sociale din Ţara 
Românească şi Moldova. 

In aceste condiţii se încheie la 25.IX/6.X.1826 Conven
ţia de la Cetatea Albă - Akkerman, care confirma clauzele 
trata•tului de pace de la Bucuireştti din 28 mai 1812. Conven
ţia conţinea prevedeir.i care a.rătau parţia·l ·si'tuaţia polilică H 
economică dezastruoasă a celor două Pr1ncipate danubiene : 

- Alegerea de către Divan a domnilor pămînteni pe 
şapte ani, confirmaţi apoi de Turcia şi Rusia. 

- Scutirea Principatelor de plata haraciului pe ultimii 
doi ani ( 1821-1822), anii revoluţiei şi ai ocupaţiei militare 
turceşti. 

- Fixa.rea haraciului conform hatişerifului din 1802. 

- Libertatea comerţului sub rezerva asigurării aprovi-
zionării Porţii cu grîne. 

- Instituirea unei comisii care să propună măsurile ne
cesare îmbunătăţirii situaţiei Ţărilor Române. 
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Astfel reforma sistemului fiscal, cerută de Convenţia de 
la Akkerman, a fost proiectată în aşa fel de Comisia de la 
Bucureşti, încît povara impozitelor era aruncată tot asupra 
marii mase ,a contribuabililor săraci. Şi de această dată, ţă
rănimea, care îşi dăduse tributul de sînge pentru emancipa
rea naţională şi socială era obligată să suporte greul fisca
lităţii. 

Mişcarea revoluţionară de la 1826 a lăsat urme adînci 
în conştiinţa contemporanilor săi şi a urmaşilor acestora; 

Cu îndreptăţită mîndrie, afirma tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, secretarul general al P.C.R. cu ocazia vizitelor 
efectuate în judeţele Gorj şi Mehedinţi : - „Ne plecăm cu 
adîncă smerenie şi veneraţie şi cinstim memoria ceilor ce au 
condus aceste bătălii, care s-au ridicat cu hotărîre în nume
le ide':!lurilor sacre ale poporului nostru. 

Poporul român va păstra întotdeauna in amnitirea sa pe 
înaintaşii progresişti, pe revoluţionari, pe toţi cei care au 
cc,:itr" b:1',t la dc7:vc1: tarea ;:-i.aţiu:nii rnoastre, :la crearea Rom,1-
niei moderne, la îr.iplinirea aspiraţiilor de lib2rtate şi pro
gres ale întregului nostru popor". 
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• Progrnmul P.C.R. de cd:ficare a societăţii socialiste multilateral dezvol
lalc şi de inai,ntarl;! a României spre comunism, E. P. Bucureşt! 1975, 
i;ag. :.'i. 

' M. Kogd.lnkeanu - Tex:c sx-iu.'.-po>lltice a:lese, Buc. E.P., 1967, pag. 210. 

3 Ht1[jhmnayunul din 26 uugust/7 septembrie 1821 - in „Documente pri
vincl istoria Homt:1;:e,. R'evo!J.\ia din 1821. Editura Academiei Re
pubiicii Poi.rularr. Române, 1962, Vol. li, pag. 311. 

~ I.C. p;:itti - Frămintările politice şi sociale in principalele Române de 
;,, 1821 la 1823. Ed. „Cugetarea" - Georgescu - Delairas, Buc. 

~ Dinicu Golescu - lnscmnare a călătoriei mele fărutii in anul 1824. 
1825, 1825, Buda, Ed:dată de C. Panaitesc-1 -- Perpessiociu~. Buc. 

1952, ESPL.A. pa-g. 54-62. 

259 



6 Colonel doctor Cristache Gheorghe - Formaţiuni pop·1Iare militare ro
mâneşti (1800-1830), Ed. mii., Buc., 1982, pag. 112. 

7 Academia „Ştefan Gheorghiu" - Dicţionar politic, Ed. i:ol., Buc., 1975, 
pag. 195. 

8 Academia „Ştefan Gheorghiu" - Dicţionar politi1c, Ed. pol., Buc., tcJ75, 
pag. 379. 

9 I. Neacşu - „Cîteva date privind volintirii polcovnicului I. P. Li
prand din războiul ruso-turc (1828-1829), in „Studii şi materile :.le 
istorie modernă", vol. 11, Buc., Ed. Academiei Republicii Populara 
Române, 1960, pag. 247. 

10 NJColae Ceauşesc-1 - România pe drumul construirii societălii 5o

cialiste multiiateral dezvoltate, voi. 20, Buc., Ed. politioă, 1982, 
pag. 345-346. 

BIBLIOGRAFIE 

' Ni"colae Ceauşescu - Momente d~n istori·a patriei şi a P.C.R., Ed. po
litică, Buc., 1977. 

l Nicola.e Ceauşescu - Istoria patriei şi a P.C.R. în opera i:reşedintelui 

Nicolae Ceal.l.5escru, Ed. militară, Buc., 1979. 

3 Nicol,ae Ceauşescu - Istoria poporului român, Ed. militară, Buc. 1984. 
4 Progr.airnl P.C.R. de edificare a societăţii socialiste multilateral de-z

voltate şi înaintare a României spre comunism, Buc., Ed. Pol., fY75. 

5 Alexandru Piru - Istoria literaturii române de Ia origini pînă la 1830, 
Ed. Academiei R.S.R'., Buc., 1979. 

6 Colonel doctor - Ilie Ceauşescu - Căpi·tanuJ de panduri Simion Me-
hedi111ţeanu, Ed. mil., Buc., 1!=:\36. 

7 x x x - RăscoaiLa ţăranilor de Ia 1826, E'd. mii., Buc., 1973. 

~ Istoria României. Voi. III, Ed. Academini R.P.R., Buc., 1961, 

9 File din Istoria Militară a poporului iromân, voi. X. Buc., Ed. mii. 1982. 

10 I. Bod mescu, I. Rusu-Siaianu - Descifrarea unei istorii necunoscute 
Ed. mii., Buc., 1973. 

i1 Colonel D. Matei - Oastea cea mare, Ed. mii. Buc., 1972. 

260 



12 V. Maciu - De l·a T. Vladimirescu la Răscoala clin 1907, Craiova, 1973. 

1:1 Titu Georgescu - lntre două revoluţii, Ed. Scr1i1Sul Românesc, Crai.o•:a, 
1974. 

14 I. Rotaru şi F. Gheorghe - Pa.gini de luptă, din trecutul poporului ro
mân, Ed. mii. Buc., 1977. 

15 Ce>l. Dr. C.ristache Gheorghe - Formaţiuni pop·1Jare m.Hitare româneşti 
(180(1---1830), Ed. mii., Buc., 1982. 

16 G. D. hcru - Introducere in studiul istor.i:ei moderne a României, E.S.E. 
13ucureşli, 1983. 

17 Col. C. Istrătescu -- Geografia mL!itară, Buc., 1893. 

Cula lui Ghiţă Cuţui din Broşteni - Mehedinfl. 

26J 




