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CUVîNT !NAINTE

Cercetarea arhivelor aduce întotdeauna · informaţii n01 m
cu evenimentele ce au avut loc în viaţa po poare~o r , a
sta telor ori a persoarelor, informaţii peste ca re uitarea s-a aş
ternut ele mult; în acelaşi timp, aniversarea unor ev eniment e pril ejuieşte cercetătorilor căutarea, publica rea sau republicarea unor astfel de documente.
Un evenimen t care de 160 de ani se află în conştiinţ a
neamdui românesc şi mereu în atenţia cercetării este r idicarea la luptă a truditorilor pămîntului din Ţara R o mânească ,
~ ub conducerea lui Tudor Vladimirescu, împotriva asupritor ilor şi jefuitorilor de orice neam „împotriva răului, pentru
binele şi folosul a toată ţara" 1•
Revo luţia de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, determinată de stările interne, de marea tensiune în care ~1·e
găsea u ţările române „marche ază începui.ul istoriei m od er ne
a R omâniei, un momen t de cotitură în lupta pentru libertate
.cş i dreptate soc ială, pentru scuturm·ea jugului d o minaţiei ~ i
afirmarea drepturilor naţi o nale ale poporului român . Deşi înfrîntă, ea a zdruncinat puternic v echea orînduire , v est ind transformările revoluţionare viito_
a re" 2 •
legătură

1 Doc umente privind is toria României. Răs coala din 1821. Val. I ,
Ed . AoalCI. R.P.R., 1951, p. 207- 208.
1 Programul P.C .R. el e făurire a societăţii socialiste multilate ral
dezvoltate şi înaintării R omâniei sppe co muni sm, în Congresul al XI-iea
a l P .C.R., Ed. pol. , Buc., 1975. p. 621.
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Invăţaţi ai neamului nostru au publicat în decursul timpului documente ale sau despre Tudor Vladimirescu, des pre
revoluţia de la 1821, monografii, studii de o întindere mai mică
sau mai mare, cu un conţinut , mai bogat sau mai modest, amintiri (contemporane sau ulterioare) despre 1821 sau despre Tudor Vladimirescu, seria tuturor 1acestora cunoscînd ca ce le
mai recente lucrări pe ale academicianului Andrei Oţe t ea i şi
Mircea T. Radu 4 •
Fiecare din acestea şi-au propus fie să adu c ă 1;1 cu noş 
tinţa publicului noi informaţii documentare, fie să formule ze
concluzii desprinse din documente, fie s '.l dea n oi interpre t<h·i
unor acţiuni. Cu toată bogăţia de lucrări publicate pî n ă în
prezent, c ontinuă să mai existe probleme neclarifica te, s i'1 s te a
sub semnul incertitudinilor unele- concluzii şi puncte de ve dere.
In acelaşi timp, pentru evenimentul 1821, pentru cel ca1·e iubindu-şi neamul, ţara şi dreptatea şi urînid nedrept atea"
umilinţa şi s tă pînirea străină şi-a asumat răspundere a de a-l
ridica la lupt~1 ş i a-l· readuce la viaţa liberă, pen tru cel în ccir~
„era însăşi revolta neamului personificat3 " pen tru cel care
singur se socotea că „eu a11.ul nu sînt, decît numai un om lua t
de către tot norodul ţil rii , cel a mărît şi de să cl it clin pricirni jefui torilor, ca s ă le fie chiven1isitor în treaba cere1·ii d r e p 1 ă 
5
ţ.ilor" , pentru cel care idealul era „un ideal etic şi pati·intic,
nu învăţ at din că rţi, ci tră i i: , din s uferinţa proprie şi a sem:--"_
nilor s ă i" 6 niciod at;·i n u se va put ea spune că s-a scris tntuL
că s-a scris deajuns, nici un ce rc etător nu va putea afir11;,a
că nre ult imul cuv înt.
Anul aces ta esle un n ou prilej de a se organiza ::ic:!,iun [
care să r.c1ue:;1 î•1 a ~. enţi a 1x1 blie:ulu i p:igina de lup tă îns e:rio'P
în istoria noa stră de Revoluţia de 1<1 1821. Se împlinesc '.20U
~le ani de la na ş terea lui Tudor Vladimirescu, iar în anul viitor 1981 se vor împlini 160 ele ani de la r e vo:uţ i a con cl ··c;;\
de neînfrLa:.u1 luptător. Cu aceas tă ocazie , han1i cul colccti\·
ele arh iv iş t i de la Filiala Arhivelor Statului Vîlcea a pre g ~•.Ll
3 A r.d r.e i Otetea. Tudor Vuladim i·r escu s i m isoarea e.te 1.- stă î n T[u·''.e
R D m â'<eşti 1821_:__1822. Bu c ureşti. 1945. A celaşi:· Tudor V la d !mireic u şi
Revo lutia din Tara H.omân e as c ă. S :T· s ul R o mân e~ ~~ . C1·aiov a . 1978.
" 'Mircea T: Radu, 1'821. Tudor Viadimirescu şi revo luţia cb 1 T aL1
Ro1nân e asc ă . S cr is ul Ron1â ncsc. Craiov a. 1978.
~
:; E . , .i1·tosu Tudor Vlacl"m'rcsc u. Pag i1-.i el f' r cYolt."i. C o l !'C'ţ i c'- Gir.el
şi fai:ită. Bucure11ti, 1944. p . 124-125.
G Ibid em,
p. 69.
J

6

https://biblioteca-digitala.ro

•

•

~ i p u blică prezentul volum de documente menit să fa c ă cun oscut cititoril or săi acţiunile, faptele de vitejie, eroismul- de
care a u dat dovadă cei ce au luat armele în mînă la începu tu:!.
an u'ui 1821. Acestora li s-a alăturat, ca şi la celelalte volume
d in c o : ec ţia „Doc umentele Vîlcii", H oria Nes t ore s c u-Bălc e şt i
coa u tor şi editor al v olumului.
Se g ă s eau a tunci românii în tr- o situaţie deosebi t de g rea,
de '. e rm in ată a lît de factori interni cît şi externi. Jn ultima ju111:1·, „· e ele secol, cîtev a războaie purtaie în tre impe1·iile v er ine nu numai că şi-au avut teatrul ele o peraţiuni ş i pe terit0ri u l ţărilor române, clar în urma a d o uă clin ele a fost r ~iş 
Jui U\ cîte o parte din t eritoriul Moldovei. Deci, cu părţi cl in
te ri io l"iul lor sub s tă pînirea străină, cu domni numiţi ele P nc: rtci o to mană, s trăini de neam, fire şi preocupările p oporului
d ar î n s o ţiţi la intrarea în ţară ele un însemnat num ă r ele protej a ţ i u'tror n urma să le asigure surse de v enit, cu obligaţii
deosebit ele grele faţă de Poart.;1 sau ele pu terea oc upan t<:i , jefui ţ i , <is upriţi, co ns trînşi şi înjosiţi de clasa stăpînit o are, dt>
in s " i t uţii ş i fun c: ţi o nari care pentru orice nemulţumire ş i nE' s up.mere adoptau cele mai groaznice m ăsuri, toa te aces tea ~rn
c re a ~ o situaţie ins uportabilă pentru ma sele popul are. In acel aşi timp, ele n-au putut fi ascunse, n - au pu tut fi trecu te
s ub Ui cere, n-au rămas fără urme ca să nu fie cunoscute atunci şi ele atunci mereu de generaţiile urm ă toa r e. Documen··
t e~ e vremii 7, cîte s-au păstrat şi mai ares cîte sînt cunos cule ,
1e pun în e v idenţă fără să dea totuşi o imagine reală şi comple t<\.
Impotriv a dominaţiei otomane, a exploatării şi asupririi b oierimii retrograde s-au ridicat masele ţărăneşti, creatorii
bunurilor materiale, acei care suportau toate sarcinile fis c a}„~ ,
acei care împlineau re chiziţiile de produse, de vite etc. şi ex ~ 
cu ta u corvezil.e pentru repararea ce t ăţil o r otomane ori pentru
a prov izionare :1 Cons tantinopolului.
Pentru a ieşi din situaţia în care se afla poporul român a
\ rebuit să recurg;l, ca de atîtea ori în istoria SR, la calea lup tei
revo luţionare atît împotriva dominaţiei străine cît ~i împotriva exploatării interne, a vechilor orînduieli feudale. In a
doua jumătate a lunii ianuarie a anului 1821, pe meleagurile
Olteniei izbucneşte revoluţia care, în scurt timp a cuprins întreaga ţară, Tudor Vladimirescu plecase din Bucureşti cu un
7 Cele
mai multe publicate de-a lungul timpului şi în special
în Documente privind istoria Ramaniei. Răscoala din 1821, vol. 1-5,
Ed. Ac.ad. R.P.R. 1955-1962.
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ele că lăreţi înarmaţi către plaiurile Gorjului (judeţ în
care se nă sc use) şi ale Meh edinţiuliui (judeţ în care a tr;{ it ş i
îşi exercitase mulţi ani slujba în adm ini straţia de stat) p2nt rn
ca de aici să în c eapă să -şi organizeze oastea şi tot de ai ci a cl resîndu- se „către tot norodul omenesc din Bucureşti şi din
celelalte oraşe şi sate ale Ţării Româneşti" lan sa primu l document cunoscut în literatura i storică sub denumirea ele Proclmnaţia ele la Pacle:ş 8 chemîn du-1 la luptă împotriva asupritori101· lui.
Din Proclamaţiile date de Tudor Vladimirescu se desp1·inde programul politic al revoluţiei, pe primul plan fiind
ideea ind ep endenţei, neatîrnării, binele ş i folos ul a toa .ă ţa-
ra 9 , precum şi forţele pe care se baze ază to ţi loct:itmii
Ţării Rom â ne şti. Primele măsuri priveau reorganizare a financi ară şi ad mini strat i vă a ţ ă rii, reducer ea capit a ţiei la cee21 ce
fusese sub v echile legiuiri, desfiinţarea unor dări etc . Ca sA
poată executa acestea, două măsuri erau a bsolut necesare :
reformarea adminis ~raţiei şi în primul rîncl schimbarea ispra vnicilor cu elemente devo tate revo l uţiei ş i cre area unei
armate cu care să impună măsuri le sale.
In vederea reali zării obiectiv elor preconizate Tu dor Vladimirescu va milita p entru unirea tuturnr forţelor p oporului român, apelînd chiar la b oierii patrio ţi '.O de la care nu
numai că nu a primit sprijin cl a1· a u f ăcut tot p osibilul să - l
submineze , să -l determire să renunţe la luptă, să-l înfrîn '.Jă .
Sprijinul lui de bază ş i p ermanent, devotat şi dezinteresa t ~-, u
fos t t ot masele pop ulare. „ Ţărănime a, spun e secretarul general al P.C.R„ tova r ăş ul Nicolae Ceauşesc u, a alcătuit oştir e a
ele panduri a l ui T udor Vladimirescu în 1821, în timpu! revoluţie i n oi ţi orn1 le şi sociale împotriva tagmei jefuitorilor, pentru r eforme dem o:ratice ş i scuturarea ju gului asupririi str8.-·
ine" 11 •
Semniîica ţia, locul ş i ro: ul re voluţiei ca ,,momen ele cotitură în istoria luptelor poporului nostru îrnpo'.riva clnn1 in'\ţiei Imperiului otoman, pentru cucerirea indep~nclen1.ei nnL

' Emil Vîrtosu, Tudor V laclirn ;rC's::u. Pagini d e revoltă. Bu cur eşti ,
p. 33-34.
" Documente privind istoria Rornf{~1iei . Răscoala clin 1821. \ 'O l. 1.
Ed. A cademiei R.P .R „ Buc„ 1959, p . 207- 208 .
·
1' 1 E. Vîrtos u. Tudor Vladimirescu. P ag ini de r e\ro ltă, Buc„ · Hl36_
11 N icolae Ceauşescu , Român ia p e clr.urnul conslrdi r ii societciţ ' i
socialiste mµltilat e ral. d ezvoltate„ vo i. .9, . Editura Politică . Bu c ureşti _
1974, p. 886-887.
:. :
. „. ·.

1936.

~\_{',
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pentru dreptate socială " ;2 sînt re:late în „cererile nornclulu i rnmânesc", document care este atribuit lui TudOi' Via·cli mirescu. In cele peste 30 de puncte ale acestui docu men t ~T
evidenţiază scopul revoluţiei ca fiind aceja ele a pune stavilă
amestecu lui puterilor st răine în treburile interne c:le ţăr ii , ca
şi re<.1lizarea unui ş ir ele reforme des tinate să schimbe regim u:. fe udal în principate, între care ins '.a urare8 principiului
st a bilit;'\ţi i aşezăm in t elor, întronarea principiului în o , rn irii pravilelor ţC1ri i sau a fixării impozitelor prin consultare o „\ ·o inţei
a tut norodul" , înlăturarea sistemului feudal ele o ~ upm·es fun cţiilm· aclminisiraLive prin darea ele bani ~au pe i1aza cri eriuiui ele neam şi introducer ea criteriului „pe !11·'.?t'i '.e", Lch· daic'e a
vămilor, înfiinţarea unei oştiri părnînte n e ele cel p :.1 ţin 4 OOO
ele ost aşi ; reducerea dărilor şi reglement area rnn: j ~• d i .ioasZI
a modului lor ele percepere etc. B _
Tu dor Vladimirescu a înţe les c~1 în concli ţiile în cc-:re se
gfo; eau romc'!l1ii , mai ales al înţelegeril;or şi presi uniloi- marilor puteri vecine, se impunea realizarea uni tă ţii neamu-ui rom ân esc „ca unii ce sîntem ele un neam, ele o lege", în ~ epîncl
cu un irea într- un front comun a rorn[milor din Mun tenia şi
clin Moldova ca „fiind la un gîncl şi într-un glas c.u Moldova,
sil · putem cîştiga, deopotrivă, drep tăţile acestor prin.ţi p aturi,
Hjutînclu-ne unii pe alţii" 14 •
Int elige nţa şi devotamentul conduc :l tornlui Revo:uţiei, entuzi2smul şi eroismul ele care au dat clo v Gclă cei î_nr olaţi în
oaslea .lui n - au dus la realizarea scopului urmă rit. Forţele
rea c ţi o nare clin interior au sabotat revoluţia, au npelat ca ele
atîtca ori, la in t ervenţia Porţii otomane, care, la rîndul ei, avind acordul şi bunăvoinţa marilor puteri cu care era în înţe
lege1·e şi- a trimis armatele pes te Dună r~ trecînd }a înăbu-;;iren
:re \-tllu ţiei şi reprimarea răsculaţilor.
Intervenţia străină n-a putut însă înfrînge dorinţa ele libertate şi voinţa ele luptă a românilor. Şi în perioada urm~: i 2 Nicolae Ceauşescu , România pe drumul construirii societă~ii socialistP multilateral dezvoltate, voi. 6, Bucur.eşti, Editura politică, 1972,
)J.
3·15 .
., j
A se ved ea docwmentul rn·. 21 d•in p1~zerntul vo1'un1 p1~cun1 0i
Rc vi<ta Arhivelor nr. 2 din 19·io , °j:i. 599-604, und e a fost publicat cu
corn\':i tar ii.
·
·
· 1; ·Docum e nte privind isto'ria Rdmâriiei. · R~'lscoala clin 1821, voi.
li, Ed.' AcacL R.P·R., Bucureşti 1859,' p· 3·3, vezi·· ş i E: V îrtosu, · T. Vlaclim }rescu .

9
https://biblioteca-digitala.ro

toare în unele locuri au mai continuat luptele fiind meret.t
trează în conştiinţa poporului amintirea „domnului Tucbr " şi
fă gc':iduinţele sale.
Revoluţia de la 1821, chiar dacă a fost înfrîntă, a avu t urm<{ri adînci atît în situaţia politică cît şi în con ; tiinţă gen eraţiilor ce vor urma. Nicolae Bălces cu, revoluţionanrl de m ocrnt şi patriot, unul din conducătorii revoluţiei de la lB -:1 8 în.
lucrarea sa Mersul revoluţiei în istoria românilor, considera că
„Spiri tul naţional şi patriotic luase o putere m are din r evoluţia de la 1821 şi din restatornicirea unui guvern mai naţional decî~ cel trecut ... o jună partidă naţională se înto c meşte
şi îşi ia de misie de a continua programa revoluţiei de la 1821
şi de a realiza întru totul dorinţele şi trebuinţe:e poporului'; 15 .
La rîndul lor socialiştii români subliniind caracterul de
eliberare naţionaFl a revoluţiei de la 1821 se considerau continuatorii înfăptuirii acestei sarcini măreţe : „ ... ce ar fi dorit
Tudor să mai facă, vom încerca să se împlineas că . Vom loYi.
în stăpîn ii ele tot felul şi de toate neamurile spre a sf {1 r î1n~1
jugul ce apasă pe românii din orice ţinut ar fi ei".
In alte condiţii istorice, atunci cîncl ce a dorit Tudor Vla 1
dimirescu şi mult mai mult se înfăptuise ele către poporul romilh în frunte cu clasa rnun ~ itoarc avîncl conducător sigur,
ferm hot<'i1·ît Partidul Comunis L Român. Se re~anil gen2 ~· al al
rartidului , tovan-1 . ul Nicolae Ceauşes c u, evocînd aces t m omen t
deosebit clin viaţa poporului român a dat cea mai înalt[t a pre_ciere însemnătqii revoluţiei de la 1821, care deşi nu a ieşit
victorioas<'i ,,a reuşit însă să zdruncine puternic vechea o rînduire, ves t: nd marile transformări re '>·o ' uţionare care au culmina t c:.i revoluţb burghezo-democraticii clin 1848 şi c.u 1.1nirea Principatelor Române în 1859, cu formarea s tatului n ·s'. ru
naţional moment epocal în istoria poporului român, care
s-a afirmat in lume ca un popor dornic s3 contribuie la ccm z ~;
16
civilizaţiei, dornic să tr_'i ia scă liber şi independen t " .

Dr. VASILE AREl\'IIA

f'• N. Bălcescu. Mersul revoluţiei în istoria românilor", în Sc rieri
alese, Edi t:ura Minerva, Bucureşti, 197:1. p. l1 O.
.·
w Nicolae Ceauşescu, România pc drumul construirii so<:.ict ăţii
socialiste multilaiera.1 dezvoltate. voi. 6, Bucureşti , Editura poll':ică . 1972,
p. 346.
10
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INTRODUCERE
Legăturile lui Tuc1or Vladimirescu cu judeţul Vîlcea p ar
dateze din 1819.
Bătrînii clin Ţ arn Lovişlei, pe baza unei tradiţii orale, se
mîndresc că Tudor a fost că pitan de plai la ei, ln Cîineni. Pornind ele la aceaslă legendă, s-au întreprins o serie de cercetări
care s-au soldat cu rezultate pozitive. Intre alte 1 e, s-a găs it
tipărită o scrisoare a agentului austriac clin Bucureş t i. car,e
;.:onfirmă întru totul ipoteza la care ne-am referi t m8i s us.
Fleischlackel von Hakenau - au torul scrisorii [tmintite
---- îndeplinea la Bucureşti funcţia ele agent al Imperiului austrinc. El informa curtea ele la Viena asupra unor probleme ide
·o nli n politic, social şi economic. în vederea extinderii influenţei Austriei asupra Principatului Român. Notele şi scrisorile
1ui au fost publicate şi astăzi constituie preţio ase documen te,
datorită obie c tivităţii şi exactităţii lor.
Dintr-o depeşă a lui Fleischlackel 1 rezultă cit slugerul Tudor a fost vătaf de plai la Cîineni, în anul 1819.
Funcţiile <l clministrative în acea perioadă se cumpărau' ele
la dom nie ca o apreciere asupra credinţei, sau· în urma un oj
reco mandări. Titularul nu era însă obligat să ocupe acest post.
"El putea numi pe un om al său care să-l gireze. Domnia tră
gea la rc;1spundere pe titular de neexecutarea poruncilor 2• Cumsă

Tudor VlaclimirPs<:u şi Mişr:ar P a EtPristă in Ţăril e
1821-1822, Bucureşti, 1945, p. 79.
- :l 'C. Tamaş, Un document original scris şi semnat ele Tudor Vlaâimh-escu, ,.Orizont", 681 din 22 I. 1971.
1

A.

Oţf'tf'a,

Rnmri~ie.5/i,
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p2'1rnrea a cestei funcţii de către Tudor Vladimirescu într-'.i pel'io acl:\ de ascensiune a co merţului nostru extern viza a ~'a pa
rnr ea drumului Oltului, care era principala cale c omerci aiă a
ţăr ii în relaţiile dintre Occident şi Orient. Bun gosp odar, sluge rul ~ i-a dat seama că numai prin rn·';suri r adicale, pu nct ul
c.le va m ă de la Cîineni îi va a duce un impor tant cîşti <:: . De a cee a, trece la r epararea lui ; după cele scrise de Fleisch '. ci ck el,
Tudor din p roprie iniţiati vă reparase şoseaua ş i ,,acum se p ~1a te
trece cu mai puţin pericol" . Iniţi ativa trebuie înţeleasă ~ i ca
mij loc de a - şi sp ori v eniturile personale, deoarece o mare parte
din cîşt ig urile de la vamă îi i·evenea u di re ct. Ele cr e şt e au in
raport cu numărul negustorilor intraţi în ţar.-1.
S crisoarea agentului austriac vorbeşte despre „fostul v<itaf de Cîineni, comand a ntul valah de gra niţă Tudor" ce 9a ce
dovedeşte c'.l la d âto de 20 octombrie 1819, <ices a nu se mai
a flă în funcţie 3 •
O problemă care trebuie elucidat J. . es ·. e aceea dacCt Tud nici înclep ~ inir, personal ac ea stă funcţie sau a ffJmiL un om d~
în ::redere care să co ndu că în numele lu i .
Se p:.1re că, datorită multiplelor sa le p reo :.: u păr i, el nu a
condus personal, aces t plai, ci a fost girat de un om al lui.
As tfel s2 e x plic ă de ce pîn:"t în p rezent nu s-au giisit docum ente emise de el în c:c.eastC1 zo n ă, ci numai legende .
Tot u 'ii Tudor Vladimirescu era rCtspunzHor d e bunu l mers
al v '1 m ii ~ i p laiului pe care îl v izita adesea. Se p ~1re u1 ordinul ele repc;i·are a clrum,1lui a fost dat în urma unor conlrria...!
le. Flei sch 1 a:.:kel von I-fai-: en au , om cu "'1ari relaţii şi m 'J1. tip'e
surse ele inform are , cu noş te?. desigur C ·~l mai bine 11ume 1 e celui care ră s pundea de vama de la Cîineni ce asigurCl ; n~ce 
rea în T ransilvania. Dar cum o serie de dubii per s i stă , elucidarea deplină a acestei probleme cade în sarcina tutur01·
c ercetăto ril or în domeniul istoriei .
In ajunul mişcării revoluţionare clin 1821, toate c!as e 1 e
sociale erau gata să se ridice împotriva dominaţiei otom ane .
Mo~nenii din rîndul cărora se recrutau pandurii aYeau
să-şi apere libertatea ameninţată de cotropirile boie i·eş ti şi
m i n ăs tireşti.

ţa

Erau liberi şi proprietari, primejdia pentru ei era tendinfeudali de a-i aservi, de aceea a u făc u t cauz}

st ăpînilor

3 C. Tamaş, A fost Tudor Vlad imiresc u
.. O rizo nt" supliment, d ece mbrie 1969. ·

vătaf
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ele p!ai I.a Cîin eni ?

comu nă

cu clăc aşii. In regiunea de munte, majoritatea ţără 
ni IY1ii se compunea din moşneni, care au con stituit m asa răs
culaţilor şi care au răspuns cei dintîi la chemarea lui Tudo1·
şi i-au rămas credin ci o şi pînă la urmă. Vîlcea, cu un p rocen t
de 63 la su tă de mo ş neni, se situa în fruntea celorlalte ju deţ e .
P lecarea din Bucureşti spre T g. Jiu a lui Tudor s- a E1cu t
prin Rm. Vîlcea. Insoţit de 40 persoane, la 19 ianua rie 18211,
Tudor trece Oltul la Budeşti ; în Rîmni c el „a stat în tîrg de
şi-au potcovit caii". Seara, rămîne la Ocnele Mari , „unde cum pără cu b ani tot ce-i trebuie ş i fără a-i aduce cuiva cea mai
mică s up ăra re".

La trecerea prin judeţ, oamenii lu i Tudor au ridicat pe
vechilul plaiului Horezu, pe care l-au întîlnit ducînd la zără 
fia (casieria) i s prăvn i catului peste 2 OOO galbeni. Tudor i-a
ordonat ~ă-1 urmeze cu banii şi cu plăi aşul ce-l însoţea 4 •
Apelul lui Tud or către p opor a p ro dus în rîndul ţă r an i101· efectul unei d eclaraţii de război stăpînirii b oierilor şi întregii orînduiri feudale. Alergau cetele de panduri sub steagul lui Tudor, strigînd : S ă tră ias : ă libertatea ! Să trăiască
Domnul Tudor '
Duhul revolte i transformă pe supuşii lo cuitori de altă
clat{1 în răzbun3tori neînduple c aţi a i împilărilor ş i jafurilbr
îndurate.
N. Iorga a ră ta că „în cîtev a zile focul răscoalei a cuprins
toată Oltenia şi ţăranii au început cu t o ţii a se scul a'".
Pandurii cutreierau satele în cete, îndemnînd p op orul să
'> e răs c oale . Ţ5r a nii primeau cu ciomege, cu furci şi cu toponr e pe ipi s taţii moşierului şi pe slujbaşii stă pînirii 5 .
D ările nu se plăteau, iar zapcii erau jefuiţi de banii strî nşi.
Intre documentele deţinute de filiala Arhivelor Statului Vîlcea sînt multe care conţin informaţii privind participarea v îlcelor alături de Tudor.
Intr-o jalbă a sătenilor din Tomşani se arată că „Tănase,
Ion, Tudor I. Dumitru s-au dus cîte trei la slugerul Tudor şi
au venit cu carte să facă 500 de panduri" 6 •
4 C . D. Aricescu , Istoria R evol uţi ei Român e el e la 1821, Craiova,
1874, p. 91
.
s C. Tamaş, Noi documente privind participarea unor pancltLri clin
V Hc:ea alături el e Tudor Vladimirescu, „Orizont" 336 din 26 XI 1969
6 Al. Bă lint e s c u, I. Calin, Ion Popescu, Documente noi în l egă tură
cu răsc oala poporului de sub conducerea lui Tudor Vladimir esc u, Craiova, 1954'.
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Aces _ cloct; ment ele m are imp ortan ţă do vedeş te c~'\ Tuc1n1·
armata.
î n mai, el cerea tuturor vătafilor de plai uri „ca jum ~i
ta te din plăie 7 ii cei vor fi avînd, care vor fi mai Yrednici şi
dispuşi la arme" să-i trimeată fără zăbavă la Cotroceni.
S ă tenii care nu s-au înrola i în „adunarea n orodu lui" au
a tacat conacele şi moşiile clerice sau laice, moşii le rnăn ăsti
rilor Cozia şi Arnota au fost prădate de „produsele'" lor. La
Cîineni s-au dat unele lupte între boierii conduşi de maiorul
Ciupaga şi p andurii căpitanului Barbu.
Pre tutindeni, sătenii năvălesc în pădurile mo şier eş ti şi le
taie. Tudor cerea încetarea abuzurilor administrative şi judecăto reşti . La 5 aprilie, ispravnicul de Vîlcea înştiinţa pe locui torii plăşii Cerna de Jos după porunca lui Tudor că „miturile şi gloabele cu totul de acum înainte hotărî t vor fi desrăclăcinaie şi şters e chiar din pomenire".
Printre vîlcenii care au fost mai apropiaţi de co n d u că torii
răs cu laţilor se numă ra şi Petrache Poenaru. 1n timpul cît a
stat Tudor la Bucureşti, între 18 martie şi 15 mai , el <i avut
funcţia de secretar.
Cele mai multe scrisori din această peri oa d ă sînt sc1·ise ele
Pe trache Poenaru. Un alt vîlcean care a adus servicii mişc i1 rii a fost stolnicul Constantin Borănescu din Rîmnic. El a fost
trimi sul special al lui Tudor Vladimirescu la paş a din Silisira. Punctul de trecere de la Cîineni era locul de fugă al boierilor, negustorilor şi marilor clerici. Din judeţ au fugit peste 80 de familii. Centrul lor a devenit Boiţa unde se adunas eră peste 40 de familii, în frunte cu episcopul, cu boier ii di,
vaniţi şi marii negustori. Boierii şi negustorii din judeţ care
se temeau de ridicarea norodului „s-au mai răspîndit la Porceşti, Sibiu, Sasu, Tălmaci, Tălmăcel, Sebeşul de Sus, Sebeş ul de Jos, Cisnădie şi Răşinari" 7•
Pentru a pune ca păt acestor stări de lucruri, Tudor trimite trupe pentru a ocupa Cîineni; oraşele Ocnele Mari şi
Rîmnic sînt, de asemenea, ocupate de trupele sale.
Hotărîre a lui Tudor Vladimirescu era de a se retra ge în
Oltenia unde mănăstirile din munţi îi ofereau o b '.lză de recăuta să-şi întăre ască

zistenţă îndelungată şi sigură .

7 C. Tamaş , 1'11dor Vladimir escu
ia nuarie 1971.

şi

Vîlc ea. ,.Orizont" (iil-1 ciîn. Vi
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El cerea ca mănă s tirea Cozia să fie întărită cu 100 ele pand lll'i „ca re s?i îng rijea scă de zaharelele ce erau acolo".
Ispilanti a înlocuit pe to ţi ispravnicii şi v ătafii numiţi de
T udor în afară de cel de la Cîineni, care nu se menţine de cît
n zi şi jumătate, dar el reuşeşte să ocupe pri n vi cleşug toaHe
m ă n :"ts tirile de la Cozia la Motru.
Prin tragicul sfîrşit a lui Tudor Vladimirescu mi şca re a îşi
pierde clin caracterul independent. Pandurii se re trag pe la
cnsele lor. Un num ă r de vreo G50 panduri p o rne s~ spre Rm .
Vîlcea spre a aştepta aici pe Tudor, despre care se spunea că
se în.clreap lă spre Olt.
Lup ta de la Zăvicleni pe care pandurii de sub conducerea polcovnicului Ion Solomon, care cu un mic corp a reuşit
să ţ i nă piept o perioadă de timp armatefor otomane, se înscrie în faptele de vitejie ale neamului. Pandurii nu cun o ş
teau nimi c ele asasinarea lui Tudor Vla dimirescu. Aşa se expli că că la Rîmnicu Vîlcea „40 de panduri, mai toţi c ăpi t ani,
;· u g ar ă pe Protopoppescu să le facă o jalbă către Prinţul Ipsi-,
]an ti, rugîndu-1 să le dea pe slugerul Tudor, în care ei au încredere, şi la glasul c ăruia au năpustit casele, şi s-au, sculat
cu armele cn să capete drepturile ţării".
Intre cei trimişi cu această cerere era şi Protopoppescu autorul memoriului, care arată că, după ce Ipsilanti luă c unoş
tiinţă, prin tălm a ciul s ău, de cuprinsul ei, ră s punse căpita 
nilor :
„Că Tudor e chemat în Rusia de către Împăratul Alexan~
clru c ă petiţiunea o va trimite îndată lui Tudor la Rusia ; că
T udor nu va întîrzia a se întoarce, după cum a şi promis, la
plecare fiind chemat de Impăratul pentru binele ţării ;, iar
pandurii să meargă la Drăgăşani să se bată cu turcii pîn ă v a
sosi Tudor 8 •
Polcovnicul Ioan Solomon, care avea conducerea pandurilor din garnizoana Craiova, spune că imediat ce a auzit că
ordiia turcească a ajuns la satul Cioroiul, a trimis un curier,
prin care înştiinţa pe Tudor şi căpitanul Iordache că el pă
răseşte Craiova şi se retrage la mănăstirea Cozia, „dacă nu-mi
trimit oştire şi răspunsul să mi-l trimită la Rîmnicu Vîlcif" 9 •
a C. D . Aricescu, op .cit., p . · 282_,200.
C. Tamaş, Un document necunoscut privind

9

cu turci.i la

bătălia

lui lpsilanti

Drăgăş-ani.
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Pandur ii coma ndaţi de polcovnicul Ioan Solomon, parasind Drăg ăşanii , au ajuns la Zăvideni, unde fac un popas.
Aici satul era pustiu, toţi locuitorii fugi seră de frica turcilor. Cei 800 de panduri au intra t în sat, într-o grăd in ă cu
p run i în ţarină, sub un deal" 10 .
La Z ăvi deni, lupta a început între 800 de pnnduri care
n u aveau nici un tun 11 şi între turci, care era u cam 3 OO O şi
aveau ş i tunuri. Din relatarea lui Protopoppescu reiese c~\
prima l uptă s-a dat cu avangarda turcească . Cei m ai mul ţ i
dintre panduri erau fără cai. Îi lăsas eră să p ască. Ln pocnetul armelor caii s-au speriat şi au fugit. Sosind grosul tu r cil or, pandurii, cei mai mulţi rămaşi făr {t cai, au fost înconjuraţi. „Noi spune Solomon - văzînd acea stă groază, ne-am
deznădăjduit de scă p area vieţii, însă cu să bii le ş i cu iataganele în mînă, am f ăcut drum prin iei şi ne-am du s iar ăş i la
lo cui n ostru, în grădi n a cu pruni cîţi am scu pat cu viaţă, r ă 
mînîncl peste 20 0 de panduri morţi în loc" 12 . Turcii veneau
din u rmă şi „se înmulţiau ; ai noştrii, unii dă d aseră fuga la
coaste\" 13 Menţi onăm că în această luptă a căzut şi p andurul
Mihale, care ţinea steagul (bairacul). „Eu - spune Protopoppescu - în zorul acela, am sărit după cal şi am luat bairacul în mînă de jos şi puştile continua. Ei la noi ş i n oi la ei".
P andurii s-au retras în nişte vii. Aici au împu şcat „mulţ i
turci". Pandurii au urcat „în deal". Aici a avut o lup tă corp
la corp, „ne amestecarăm cu ei". Protopoppescu relatea ză înc:;\
d ouă amă nunte. Un turc „cu un cal galben, ajunse să taie pe
Buşteanu'", acesta era du ş man lui Protopoppescu, de la Dră
găşa ni , cînd Solom on îl rănise puţin la picior. T ot u ş i acum.
Dumitrache Pro topoppescu a descărca t puş ca în piep tul turcului. „Apucai pe un făgaş în val~". spre n ord . Căpitanul
Buşteanu a luat-o înainte, cînd „la o poieniţă" i-au i eş i t îna-·
inte al ţi doi turci, pe jos, dar erau cu puştile goale. DupCI ce
Protopoppescu a încălecat pe cal, „iată un Ioniţă cea u şu clin
satul S ă lcuţa, a lui Solomon ; fugea către mine şi doi turci
îl gon eau pe jos" cu iataganele să-l taie. P rotopoppescu n\{ea
puşca goală şi alt ajutor nu a putut să-i dea ceauşului, c1ec:ît
i-a spus : „Ia-te de coada calului, şi aşa fă cu"' . D ă dei scări·
calului ca de o bătaie de pistol, într-'u n d,eal". Turcii văzîn d
10
11
12

I oan S olomon, Amintiri, 1935, p. 20
Ibid em„ .p-.. 21.
Ibilem.

n Docu mente privind ist oria Ro mâniei·

..
Ră scoa l a
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din 1821 , p . 570.

că

s-au risipit au luat-o înapoi spre Drăgăşani. Pandurii au
l.lmplut armele şi au început a se strînge. Căpitanii „luînd
.socoteala", mulţi lipseau dintre panduri. Ultimul episod s-a
petrecut în „piscul Cocoş", „La Hocioiă", deasupra actualei
bi se~·ici Sîlea.
După arestarea lui Tudor, comanda pandurilor o luar~1
JJimit rie Macedonschi şi Hagi Prodan.
J.l., cest aranjament strategic s-a îăcut în no aptea de 27
spre 28 mai, vineri spre sîmbătă. La 2 ore dupii ce s-a lumi na~ de ziuă, turcii observînd prezenţa pandurilor aici, s-au
clepi.asat spre dealul Oltului, şi au atacat pe panduri în po:ziţiiie lor. Efortul turcesc a fost zadarnic. Pandurii apărm1
p<'imîntul patriei. Focul lor a fost puternic şi precis . „Duşma
n ii se răpezeau cu mare îndrăzneală pînă Ja meterezele no c-.stre - s : rie Chiriac Popescu - dar cu mare vătă m are s-au
infrint înapoi ele cîte ori au încercat s 3 dea n'.\valc'i peste metere1:-;_1rile trupului nostru" 14 •
Lupta a durat toată ziua, de 28 mai ş i s-a soldat cu p~er
cd eri mari din partea turcilor, care lăsaseră pe cîmpul de ră z 
boi ,,86 de morţi şi lm număr mai mare de răniţi" ·,s . Din cei
.30 0 ele p anduri, care se războiseră cu hll'cii , au căzut pe cîrnpul de onoare 33 morţ.i şi 17 răniţi 16 .
ln ti mp ce pandurii sub comanda J.ui Simion Mehedinţe a nu şi Iovancea din Strejeşti au susţinut lupta cu invada .
to ri i lurci., în vlile din Dealul Dră găşanilor, pandurii răma?i
'în stînga Oltului, au trecut pe la Poganu spr~ locul ele luptă,
prn t e jaţ i ele zăvoiul de sălcii şi plute, din luncă . Turcii au
observat destul de tîrziu acest lucru şi imediat s-au retr.a s în
·cele trei clădiri din partea de sud- est a ornşului - . peste aci:ualele străzi ce merg paralel, Traian şi Decebal. Infrînţi de
·braţul puternic al pandurilor mult reduşi ca număr, turcii au
·dat foc oraşului, lăsînd numai cele trei clădiri de care am
cirnintit, în care s-au închis. Incendiul era utilizat de turci,
nu a·,ît pentru a avea cîmp deschis în partea de Gpus şi mia:z~1- nc· z. pte, cît pentru a timora populaţia băştinaşe, cnre sprijinea pe panduri. Iată cum descrie Chiriac Popescu incendiul
Dr ăgăşo nilor, efectuat de cotropitorii turci : „Au ars !'i putea
·omul de trei sferturi de ceas de departe, a vedea pe jos para
·14 Citat clupă Dan Berindei ·Şi Traian Muta şcu, Aspecte militare
.a!e · răsco al ei populare clin 1'821; Ed. Militară, p. 175 .
15 C. D. Ariccscu, Istoria revoluţiunii române ele la. 1821, Craiova .
16 Ibidem.
:2 -
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ele la flau'\ra cea mare care se urcase val în aer" ·1 . Focu l in.
Drăgăşani a continuat toată noaptea.
Tot în n oaptea de 28 spre 29 mai a sosit la Dr.1gă~ ani , prin.
Oteteliş, serdarul Diamandi, care rămăsese la Culă şi care a
fost silit de turci să se retragă în urma polcovnicului Solomon.
Trupele lui Diamnadi avea sub comandă întreaga cavalerie„formată din circa 1 OOO de oameni" 18 • în dimine aţa zilei de
29 mai, Duminica Ru saliilor" în zori, un grup ele c<'il ~n-eţi
turci 19 care în timpul no pţii făcuseră ele pa trulu în ju r ul cl ă
dirilor, au intrat în curtea mănăs tirii. După Li n scurt inle r\'al de timp turcii ies din cele trei clădiri ca s j atace pe pan duri. Cel care a atacat primul a fost serdarul Diamandi, român
macedonean 20 • Cavaleria sa a izbit frontal trnpele săl b ati c ului
Cara - Feiz, care a lăsat pe cîmpul de luptă 5G de m orţi „im·
ceilalţi se în chiseseră în mănă stire" 2 1, şi în c.ele două case d'e·
care am amintit. In acest timp de răgaz, Macedonschi i-a (n nfirmat lui Diamandi că Tudor a fost arestat şi că el a lua t co-·
manela pandurilor. Diamandi şi-a dat seama că fdră T udoilupta nu mai avea nici un sens şi aceas ta a fos t m otiv ul, pe·
care nu l-a comunicat, dar pentru care el a p :t răsit lupta" s- n
despărţit pe neaştep t ate de Maceclonschi şi a plecat cu cava-·
leria sa la mănăstirea Horezu 22 c;:i să se uneasc;'\ cu restu.:·
pnnclurilor tudorişti clin măn ăs tirile ele sub munte. Subliniem
fap ~ul că SUC'cesul prim, din dimineaţa zilei ele 29 nrni, apartine 111\ lui l\/Iacedonschi, ci lui Simion Meheclinţeanu şi co rJY.h1i de cavalerie comandat ele serdarul Diamandi, pe care-Tudor Vladimirescu îl lăsase la Culă, cînel p'.ecase spre Bucureo;ti 33 .
Lupta a continuat la o bătaie de puşc~1, din casele incendiate şi de după meterezele improvizate. Turcii n'is pun dem.l'
atacului pandurilor „mai vîrtos din casa şetrarului. care era
mai apronpe de mănăstire". Cealaltă casă, era desigur m ai cle-P'lrte. Pandurii au continuat asediul celor trei clădiri, cu ajutorul a două tunuri mici şi turcii pierduseri\ orice speranţă.
17

Doc. Răsc. 1821, p. 313.

1s

Dan Berindei
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Doc.

Răsc.

şi

Traian

Mutaşc u , op.

ci:t., p. 177.

1821, p. 431.

C. D. Aricescu, op. cit., p. 286
Doc. Răsc. 1821, p. 313.
22c. D. Arie-eseu, op. cit., p . 286.
es D. Bălaşa, Petre Purcăescu, Luptele pandurilor şi eteriştilor ele 1ie
Val,ea Olt:ului (1821). Buridava Studiî şi Materiale I, (Rm . VUcea) !97l
p. 310.
.
21

18
https://biblioteca-digitala.ro

de a mai scăpa din această încleştare. Dar pandurii, înainte
ca turcii s[t se predea, văzînd c[1 li se împuţinează muniţia , aui
s lăbit atacul şi socotind că nu fac altceva decît să acopere
re tragerea eteriştilor, în nordul Vîlcii, unde aceştia aveau să
înc eapă iarăşi jaful, s-au retras în noaptea de 29 spi·e 30 mai,
s pre Rîmnicu Vîlcea".
ln parte, lupta de la Drăgăşani ar fi fost cî ş tigată de pan1
duri, dacă ei ar fi avut tot armamentul necesar pe care li-1
<>pi' i seră eteriştii la Piteşti. Ar fi ţinut încercuiţi pe turci, şi
.ae:e ;;t ia ar fi fos t nevoiţi să se predea . Iată cum eteria, nu
numai că nu a obţinut rezultate militare, dar prin lipsa ei de
disciplină şi ambiţie, a frînat potenţialul ofensiv al pandurii or 34•
După înfrîngerea de la Drăgăşani, Ipsilanti a trimis un
grnp de 70 panduri călări sub comanda lui Macedonschi E>ă
cerceteze o cetăţuie construită de nemţi la 1788, aproape de
Coziei. Chiriac un participant la această cercetare arată că a
întîlnit în pădure un unchiaş orb.
Bătrînul îi spuse că şi el fusese odată pandur şi că acum
a sci răcit şi a orbit; apoi, aflînd de la Chiriac că în adevăr
Tud Ol' s-a prăpădit, răspunse oftînd : „Să ştii, fătul meu, că
făr<~ Tudor nu veţi mai rămînea în ţar[t nici şap\e zile ; că
numai el cunoştea duhul pandurilor şi putei:\ să le ţie cîrma ;
jar foră Tudor or fugi toţi pandurii pe la casele 1or ; şi fără
panduri grecii se vor risipi pe la alte ţări străine. Ţine minte
vorba mea ! 25 •
Peste puţin timp, circa 800 de greci au depus armele şi
au intrat în carantina de la Turnu Roşu.
Ragi Prodan, Mihaloglu şi Macedonschi s-au retras cu restul de panduri în Oltenia, unde s-au unit cu forţele de rezis1
ten ţ{1 orînduite de Tudor Vladimirescu sub comanda fratelui
:S[1u Papa şi a căpitanilor, Dumitru Gîrbea şi Ghiţă Haiduct'
în rnJnăst irile Tismana, Cozia, Hurez, Bistriţa, P olov ragi şi
_Lainici.
Ultimele cete de greci din Ţara R omânea scă au fost urmărit e şi nimicite de către bimbaşa-Sava şi Cam Ahmed Efen,di, E.ld jutantul paşei de la Silistra.
C.. D. Aricescu, op. cit„ p. 294.
C Tanmş, Tezaurul lui Tudor Vladimir escu, „O rizont" 580. din 13
~. C'ptembric 1970.
24
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în

Serdarul Diamandi, care se închisese cu v reo 70 a rnă uţi
Cozia s-a predat cu toată garni zoa na ~ i au fost

mănăstirea

mă c elăriţi.

Cei mai statornici luptători au fos t pandurii olteni, ca re
aveau să continue lupta chiar după uciderea lui T u dor. D u p ă
revoluţie ţăranii se arată mai refractari şi mai d îrzl faţ ;J ele
proprietari. In octombrie 1822, Divanul declara că : „locu iLm·ii
foarte mult s-au nc'iră vi t şi se îndă ră tnicesc a fa ce claca pă
m întului cea obişnuită ".
Tudor, fiind un bun gosp odar, o dată ajuns la Bucur~ş ti a
3cl min is trat toa tă ţara. Sumele băneşti ce veneau din ju de ţ e·
intrau în cea mai mare parte în t ezaurul arma tei, ce eret jJăs
t rat într-o ca s ă de fier. C o ndu cătoru l armatei se îngri jea per "\.
m a nent ca tezaurnl sJ. fie v eşni c plin.
Mar tori oculari p ovestesc despre t risteţea ce o cupri n s
marea masă de panduri la vestea ple cării con d ucă t o ru lu i 2i.
In mij locul coloanei se putea obser va păzi tă de o gard ă p ut erni că tezaurul pandurilor a cee a şi casă de fie r p lin ;1 de·
a ur.
Infrîngei-ea trupel or e teris te de că tre turci la Drăg<."lş a ni
<t determinat pe şeful gărzii (unul din complo tişti confr a l ui
Tudor Vladimirescu) să sc o a tă căruţele ce du ceau tezau ru l di n
zona primejdi o asă şi să- l pună la adă po s t.
Un obuz turcesc re teză capul complo fr;tului ; gard a, din.
proprie iniţiativă, urm ă rită de turci se retrage ş i-l în ~ rn s pă
în pă dure 3 ci in n ordul sa t ului v îlcean Gu şo ie ni .
După ce tezaurul es te îngropa t, pand urii clin g ard ă sînt.
mă celăriţi în bloc de o patrulă de cav alerie tur c e asc ă . Ci n el
furtuna s -a potolit, pandurii supravieţuit o ri s-au r eîn to t·s la
casele lor, toţi erau convinşi că tezaurul împreună cu ccisa
de fier a lui Tudor Vladimirescu au fos t capturate de tu rci.
in anul 1880, după aproape 60 de ani de la re vo l uţie , un
b Ct trîn de 80 de ani a făcut 25 km de la M ~tclulari Beica 12
DrC1găş a ni să vorbească cu prefectul judeţului.
Simulescu fiind un politician abil şi un om şiret, a î nţe-·
ies că bătrînul este singurul supravieţuitor al gărzii tezaurului care a scăpat de iataganele spahiilor turci.
Se înţelege de la sine că în cel mai scurt timp casa ele fie1a lui Tudor Vladimirescu şi încă alte două lăzi de fier p lin ecu aur au fost dezgropate şi duse la lo c uinţa clin Drăg c'tşan r
a lui Simulescu:
'.' O
https://biblioteca-digitala.ro

Este clar că tezaurul a rămas în posesia prefectului de·
\ rîlcea - ca şi casa de fier a lui Tudor Vladimirescu şi clou~
pistoale pe care conducătorul pandurilor le purta la brîu în
momentul arestării sale .
La Rm. Vîlcea, în localul din str. Cozia m. 49 (azi Arhi\·e:e Statului) au fost adu se ca lucruri fără valoare : Casa ele
fier, două pistoale ale lui Tudor "'Vladimirescu, un săculeţ cu
bani. de aramă aduş i ele Tudor de la Viena şi un tablou al
eroului revoluţiei, de către adminis tratorul m'erii prefecturii
Alecu Alexiu 26 .
In noiembrie 1942, la peste 60 de ani de la dezgroparea
tezaurului, Alexiu într-o corespondenţă cu Ştefan Tătăre s: u
îl invita la Rîmnic să ridice obiectele ce au aparţinut lui Tudor Vladimirescu, pentru un muzeu memorial. Fos tul admi-·
nistrator declara că a jurat lui Simulescu că înainte ele a muri
să le predea statului.
Ultima corespondenţă pe care o posedăm ele la Alexiu
datează 3 septembrie 1943, pe care Ştefan Tăt'irescu confirma pentru a doua oară pr imirea „unei lăzi ele lemn învelită
cu fier, două pistoale, cîteva tablouri pe carton şi un săcuh~ţ.
cu firfirici" .
Nu peste mult timp, în vîrstă de 95 ele ani, moare ulti-·
mul ca1·e ::t participat la dezgroparea tezaurului lui Tudor Vlacl i rn irescu .
Astăzi, toat e aceste piese istorice pot fi văzute la Muzeul
Mili tar Central din Bucureşti 26 .
Miş carea condusă de Tudor Vladimirescu n-a fost numai
n simplă răs :: oa lă ţ3rănească, ci o insure c ţie generală social{L
ş i naţională la care au par ticipat to<ite categori ile sociale in
teres:1te în abolirea feudalismului.

26
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NOTA ASUPRA

EDIŢIEI

Cu prilejul aniversării a 200 ele ani de la naş '. erea eroului revoluţiei ele la 1821, am adunat un număr ele 1.17 ele cl n-.
·cumente editate ş i inedite privind legăturile lui Tudor Vla<lirnirescu cu Vîlcea şi a luptelor cu turcii la Drăg ăşani, pentru a le pune la dispoziţia cercetătorilor, cadrelor didactice şi
tuturor iubitorilor de istorie
S-au publicat astfel 116 documente, 11 însemnări pe cărţi
::;i 10 extrase clin memoriile unor participanţi. Anul ele început a fost ales 1806, de cîncl date ază primul act origina'l la
Arhivele Statului Rm. Vîlcea, semnat ele Tudor Vladimirescu,
9i pînă în 1943 cînd clin locuinţa sa din Rîmnicu Vîlcea, Alecu
Alexiu, a predat o serie de arme şi lucruri aparţinînd conclu-c1torului pandurilor.
De la Arhivele Statului Rm. Vîlcea s-au publicat un num:lr ele 14 documente, ele la Arhivele Statului Bucureşti, 13
-documente, de la :Muzeul memorial „Nicolae B:llcescu" 8 clo<..: umcnte, de la Arhivele Statului Craiova 7 documente, de la
Arhivele Statului Tg . Jiu 2 documente, ele la Arhivele Statului Slatina 5 documente, şi ele la Academia R.S.R. un doc:umen i-.
Publicarea acestei cărţi se datorează în mare mă sură sprijinului şi îndrumării acordate de dr. Vasile Aremia şi dr. Dumitru Stoica. Au colaborat la editarea acestui vol um, la de pistarea ş i transcrierea de documente urm~1torii tovar{lşi : Are22
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mia Vasile (9 doc.), Petr e Barclaşu (7 doc.), D umitru Bălaşa (f).
doc.), Alexandru Bălintescu (8 doc.), Frunzaru Gh. Cî rs :oiu (l
d o::.), Gheorghe Mihai (5 doc.), Dan Neguleasa (3 doc.), Sergiu
Pure:::e (5 doc.), Toma Aclam (9 doc.) cărora le aducem cele m ai
calde mulţumiri. D o uăze ci şi şnse de documente au fost traclusedin limba germană de către Ernest Barth şi d ouă din lini,ba
francez :=1- ele Cristian Tamaş. Indicele a fos t alcăt uit ele Carmen.
Andreescu. Transcrierea documen telor s -a făcut respectînclu-se
p1·incipiul reproducerii fidele a t extului original, particularităţil e sin tactice şi m orfolog ice ale limbii. A fost actualizată
ortografia multor cuvinte eliminîndu-se formele scoase din uz .
S-au eliminat tacit : u final, consoanele duble, semnele diacritice şi repetc"irile consecutive ale cuvintelor în fr ază .
Volumului i s-a adăugat un glosar şi un indice general.
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REPERTORUL DOCUMENTELOR
1. -- 1806 iulie 7. Hotărîrea lui Alexandru Ipsilanti voievod în pricina dintre preoţii din judeţul Vîlcea şi protopopii
plaiului Horezu şi al plăşii Mijlocul care în mod abuziv le-au
luat sume de bani urmînd să le restituie.

1806 august 25. Tudor Vladimirescu, vătaf de plaL
pricina lui Trăilă şi Radu Or zăşt i cu verii lor, fraţii Pîrvu, Ianaş şi Gheorghe, feciorii lui Vasile din
Padeş, pentru cotropirea unei părţi de moşie.
2. -

li!.

Cloşan i , c ercetează

3. - 1814 martie 22, Bucureşti. Domnul Ţării Româneşti
poruncec;te s ă se aleagă pentru slujbă 701 panduri, cei mai
vre:l ni e:i ş i mai credincioşi, din judeţele Mehedinţi , Gorj şi.
Vîlcea, iar ceilalţi să fie trecuţi la bir în satele lor.
4. - 1815 iulie 26. Reclamaţia lo:;uitorilor din Muerease:a
de Sus şi Jos judeţul Vîlcea împ o~riva Episcopiei Rîmnicului
pentru dijma prunilor şi moară.
5. - 1816 februarie IO, Bucureşti. PonJi,iri pentru aşeza
rea tutmor panclmilor din judeţele Vîlcea, Gorj şi Mehedinţi
în rlndurile ruptaşil_or.
6. - 1816 iunie 7, Bucure.sti. .Anaforaua marelui vis tieipentri1 scutirea de dările visteri~i a pandurilor aflaţi în slujbă.
ş i pen tru trecerea celor ce nu se găsesc în slujbă în rîndul
ru p ~aş ilor.
·
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7. - 1817 iunie 24. Depar tamentul din L ăunt ru cere Is::pravnicului de Vîlcea luarea de măsuri împotriva unor răz
vr."ltiţi clin Horezu.
8. - 1817 iunie 24. Departamentul clin Lăuntru , informea_za Episcopul Rîmnicului despre „zîzanile şi răzvrătirile" din
.satele plaiului Horezu.
9. - 1818 ianuarie 4. Jalba lui Gheorghe din Cermegeşti
Vîlcea către Nicolae Suţu biv-vel spatar, caimacamul Craiovei
'împotriva lui Teodor vtori armaş din Craiova pentru pagubele şi stricăciunile ce le-a suferit de la oamenii să i.

10 . - 1819 mai 10. Anaforaua marelui v isti er priv ind
:surghiunirea lui Ioan Bărbătescu din jud. Vîlcea pentru ză
vistie.
11. - 1820 august 11. Plîngerea adresată domnitorului
_Alexandru Suţu de un grup de locuitori din satul Ulmetu,
jud. Vîlcea, împotriva unui protopop şi a zapciilor plăşii car:C
p r in cazne au silit locuitorii să-i vîndă moşia.
12. - 1820 septembrie 22. Arestarea şi închiderea polcovnicului Udrea din jud. Vîlcea la mănăstirea Snagov pentrn că
~lin cauza pur tă rii lui s-au răzvrătit locuitorii satelol'.

13. - 1820. Jalba
triva abuzurilor lui Uţa
14. -

clăcaşilor

moşia Zorileşti

de pe

împo-

po s telni c easă.

1821 ianuarie 8. Zapisul

sătenilor

din

Ar c eşti

prin

~are se <!rată că au primit de la negustorul P olihr;onie Costa

îletru 50 ele taleri, darea lui Mihai vierul, care-i va slu ji
.simbrie timp de doi a ni în schimbul acestei sume.
15. -

fără

1821 ianuarie 18. S crisoarea lui Theodor P. epistat

adresată lui Hagi Ianuş Costa Petru la Craiov a în care se plîn~
ge că ţăranii din judeţul Vîlcea nu vor să mai plătească claca.

16 . -

1821 iamrnrie 22,

B1ţ~ureşti.

Cîrmuirea

aprobă

100

groşi drept cheltuieli d,e drup1 p~ntru 11n nef~r trimis să spio-

neze

arnăuţii apăruţi

în

judeţele Argeş şi
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Vîlcea.

17. - 1821 ianuarie 29. Căpitanul Ioniţă Magheru comun ic{t ispravnicilor judeţului Gorj că au luat măsurile cerute
2clu nind toate „cătanele cu rînd şi fără rînd" pentru a le trim ite la [Tg. Jiu], reţinînd cinci dintre ele pentru paza copiilor1
ş i calabalîcului. El nu poate veni acolo fiind bolnav.
1
18. - 1821 ianuarie 30, Bucureşti. Cîrmuirea către ispnffnicii din judeţele de peste Olt, să nu supună la dajdie pe
panduri.
19. - 1821 februarie 1.
1ui Tudor Vladimirescu.

Ştiri

despre începutul

revoluţiei

20. - 1821 februarie 3, Bucureşti. Divanul porun c eşte
ispravnicilor să ia măsuri de străjuire la malul Oltului îrn f
p otriv a răzvrătiţilor.
21. - 1821 februarie 4-16. Proclamaţia adresată de Tud or Vladimirescu poporului şi o sumară descriere n revoluţiei
aparţinînd protosinghelului Ghenadie Pârvulescu.

22. - 1821 februarţe 7. Iordache Văcărescu scrie căpita
nului Ioniţă Magheru despre atacarea străjii de panduri condu să de el, la hotarul dintre judeţele Vîlcea şi Gorj, ele căti~e
nişte locuitori. Ii trimite numele acestora cerîndu-i să-i aresteze imediat. Despre lucrurile luate ele ata ca nţi : două puşti,
lin ia tagan, o pătură şi tabacherea el~ argint a expeditorului
(pie r dută în luptă).
23. - 1821 februarie 7, ~aşi.
lui Tudor Vladimirescu.

Ştire

Elespre izbucnirea re -

voluţiei

24. - 1821 februarie 7. Isprăvniccitul d~ Vîlcea orînduieşte
pe e<i pitanul Nicola să străjuiască trecerea Oltului la schel a
din Budeşti.

25, - 1821 febnuir.ie 7. Iord&cli,e Văcărescu scrie lui Ioan
MagherH, zapciu la p,l(lsa Ârriărăzţl ·de Jos, să. p,regqte?scă carele şi calabalî cul"il~ pentru o eventual[\ fugă la Rîmnic.
29
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26. - 1821 februarie 10, Craiova. Dimitrie Bibescu cere
ispravni cilor de Vîlcea să trimită încă 300 de pand uri înarmaţi împotriva lui Tudor.

ele

27. - 1821 februarie 10. N.
a boierilor aflaţi la Rîmnic.

Văcărescu

despre

intenţi a

fugă

28. - 1821 februarie 11. Divanul trimite pe marele vornic Constantin Samurcaş cu puteri depline în Oltenia pentru
a potoli revoluţia .
1821 februarie 13. Iordache Văcărescu, ispravni cul
Gorj, scrie postelnicului Ion Magheru în legătmă cu
refuzul acestuia de a-i duce la Bucureşti copiii şi calabalîcu l
(„am cunoscut acum ce fel de om eşti") poruncindu-i to todată
să predea polcovnicului Stoian păc euşul de căpi tănie cu toate
catanele ş i scrisorile, să meargă acesta la Bucureşti, Magheru
să vi nă la Tg. Jiu ş i să sl ujeas că în locul polcovnicului S toian
ca un ostaş .
29. -

judeţului

.30 . - 1821 februarie 14. Iordache Văcăresc u scrie căpi
tanului Ioniţă Magheru, m.ulţuminclu-i pentru măsurile luate
ca să p orun c eas că la Bucureşti calabalîcul şi copiii. socotind
<ec ea stă „urmare" drept bună şi p1ăc ută ; îndemrnll'i pentru
pază.

31. - 1821 februarie 18, Drăgăşani. Vasile Pavlovici d ă
casei Hagi Pop la Sibiu ştiri referitoare la o „tile trim ise îni-.
potriva lui Tudor Vladimirescu.
32. - 1821 februarie 19/martie 3, Bucureşti. Rapor tul cons 1lu i Austriei · Fr. Freischhackl von Hakenau către can celarul
J\I e ~ tern ich despre venirea mai multor delegaţii la Bu cu re şt.t
0i aplanarea diferendului lor privind şi cumpărarea ele fostul
domn a munţilor din Cîineni.
33. - 1821 februarie 19/martie 3, Bucureşti. Raportul informativ al corespondentului de pre să, Popovich, la Bucu1·eşti, redacţiei ziarului „Wiener Allgemeine Zeitung", despre
Tudor Vladimirescu · cu · revendicarea de către ţăraniî din · Tîrgovişte a privilegiilor şi · bunurilor confiscate de fostul ·domnitor.
30
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34. - 1821 februarie 21. C. Samun. aş şi N. Văcărescu către
]spravnicii Vîlcii prin care trimite adresa lui Pini că Tudor
Vlncli mirescu nu are sprijinul vreunei puteri europene.
35. - 1821 februarie 26/martie 10, Bucureşti. Raporlul
1nfor mativ al corespondentului de presă la Bucureşti, Popovich către redacţia ziarului „Wiener Allgemeine Zeitung" despre revendicarea de către tîrgovişteni a privilegiilor şi bunurilor confiscate de fostul domnitor ; forţele de care dispune
Tucl01· ; sosirea caimacamilor ; masacrarea turcilor la Galaţi.
36. Vlădescu,

1821 .februarie 27. Iorgu Văcărescu cere lui Nica
same7 de Vîlcea să-i trimită muniţii împotriva: răs

culciţilor.

37. - 1821 martie 3, Oteteliş. Tudor Vladimirescu trimite
'boierilor adăpostiţi la Beneşti capetele lui Iova şi Ienciu, exe.cutaţi pentru jaf.
38 . .Adunării

1821 martie 8. Porunca lui Tudor către oamenii.
nu supere nişte familii de boieri în drum spre
Cozia.

să

m.:inăstirea

39. - 1821 martie 8, Slatina. Tudor Vladimirescu
boierilor din Beneşti adăpost la mănăstirea Hurez.

a sigură

40. - 1821 martie 20. Constantin Zătreanu şi un „frate"
.al să u scriu căpitanului Ioniţă Magheru că au trecut op t zile
de cînd s-au despărţit, la Slatina de slugernl Theodor (Vladimirescu) fiind orînduiţi comandiri împreună cu polcovnicul
Iordache Hristofi ca să strîngă panduri din orice judeţ. Despre unele neînţelegeri cu pandurii trecuţi sub ascultarea destinatarului care transporte\ jafurile acesteia. Este întrebat dacă s-a alăturat „gospodarului" ca să urmeze „adunării cei· de
ob5te" sau să jefuiască lumea.
41. - 1821 martie 20. Proclamaţia lui Tudor Vladimir·escu către locuitorii judeţului Vîlcea, privind rostul mişcării
sale şi îndatoririle lor.
Jl
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42 . - 1821 martie 23, Turnu Roşu. Funcţionarii de v amă
de la Tu1·nu Roşu raportează despre fuga boierilor din Ţara
R. omânenscă înspre frontiera austriacă şi jefuirea lor, la Cîineni, despre întîlnirea curierilor agenţiei cu Tudor şi nelegiuirile ce se petrec la Cîineni şi în toată Ţara Române a scă.
43 . - 1821 martie 24. Porunca polcovnicului Iordache
Hris tofi adresată căpitanului Avram ca să vină cu oamenii lui
la Horezu.
44. se obligă
durilor.

1821 martie 28. Locuitorii satului Stăneşti-Vi lc e a
suporte cheltuiala făcută cu prilejul venirii p <n -

să

1

45 . - 1821 aprilie 5. Circulara ispravnicului ele Vî! cea
locuitorii satelor plăşii Cerna de Jos, pentru desfiin_,
ţarea trecutelor năpăstufri.
către

46. - 1821 aprilie 5. Petrache Caragea cere comandirului
Anastosie să elibereze pe cei doi panduri trimişi ele el dup ăi
cai de olac.
4 7. - 1821 aprilie 6 (1236 receb 3). Vali ul de Silistra .•
Mehmed Selim paşa, raportează probabil marelui vizir, despre scrisorile primite din partea caimacamilor Ţării Româneşti
aflaţ~ la Giurgiu arătînd că împărtăşeş t e opiniile acestora în
legătură cu intervenţia arnrntă otomană în P rincipate ; cere
s ă i se comunice noile dispoziţii. Raportul viziral şi re z o luţi8
sultanului.
48. ·- 1821 aprilie 28. Tudor căt1·e marele vistier Alex nndru Filipescu-Vulpe pentru trimiterea unor răspunsuri la
ispră vni catul judeţului Vîlcea .
49. ---: 1821 mai 5. Tudor către marele v istier Alexandru
Filipescu-Vulpe, despre înlocl!irea omului de la plaiul Cîineni
cu un altul credincios.
5Q. - 18~1 mai 9, Piteşti. .Anastasie Eustahie scrie lui
I-;Iagi Ianuş .la Sibiu, despre SOl;lrta ginerelui său Constantin
care a fost condamnat la moarte de Tudor şi apoi iertat.
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51. - 1821 mai 10. Tudor Vladimirescu cere marelui vistier s ă dispună mutarea serdarului Pîrvu din postul de ispravnic de Vîlcea în postul de ispravnic de Mehedinţi şi numir,'ea
în funcţfa de ispravnici de Olt a polcovnicului Vasile Ghelme·geanu ş i a stolnicului Gigîrtu.
52. - 1821 mai 17. Raportul comandantului de front i eră
din Turnu Roşu, că Man Magras din Răşinari a insultat un
boier refugiat din Rîmnic.
53. - 182J m ai 18, Procesul-vel'bal ele anchetă adresat lui
Man Magras di n Răşina ri pentru insulta unui boier l'efugiat
din R îmnic.

paşo

54. - 1821 mai 29. Muhafizu l de Vi din, Dei·viş Mustafa
scrie marelui vizir des pre lu ptele de la Drăg ă şa ni.

5;). - 1821 mai 31. Car tea cî rmuirei Ţării R o1nc'me:;;ti că
tre ispravnicii judeţelor r eferitor la reîntoarcerea locuitori1or
h casele lor fugiţi din ca u za revo luţiei.
36 . - 1821 iunie 7, Turnu Roşu. Or din deschis dat de comandantul frontierei de la Turnu Roşu pentru negustorul l\lie
şi fratele său Naum din Rîmnic arestaţi după de n u nţul făcut
de emigranţii munteni, trimi ş i sub ex co rtă la Sibiu.
57. - 1821 iunie 7, Sibiu. P roces-v e rb al încheiat de poclin Sibiu la int erogatoriul celor doi fraţi a rest aţi nieş i N au m din Rîmnic, confir mîndu-se acuzaţia că a-::eştia a;_1
făcu t parte „din bandele ele jefuitori ele sub coman da căpi 
tanuiui Cristachi".
liţia

58. - 1821 iunie 8, Sibiu. Baronul Schriste\h comunic'\
primarului din Sibiu, că fraţii Ilie şi Naum cunos -::u ţi din Ţar a
Ro mânească şi ocupaţi de tîlhărie, nu pot fi jude caţi aici ci
u:·meaz;t să fie trimişi peste frontiere, iar lucrur ile lor sigi1ate, să fie depuse la primăr ie pînă cîncl le va cerc v iitorul
guvern al Ţării Româneşti.
59. - 1821 iunie 8, Rîmnic. Proclamaţia lui Al. Ipsilanti
prin care se desparte de ostaşii săi, calificîndu-i drept fricoşi
si bidsnici, după bătălia de la Drăgăşani.
3 -
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(10. - 1821 iunie 15/27, Viena. Raport al reprezentantului
Regatului Sardiniei către ministrul afacerilor externe privind
r e tragerea armatei lui Ipsilanti c ătre Rîmnic şi omorîrea iu i
Tudor Vladimirescu.
61. - 1821 iunie 16, Sibiu. Baronul Schristekh raportează
despre asasinarea lui Tudor Vladimirescu la Tîrgo\'işte , lu p te~e
dint re eteri şti şi turci la Drăgăşani, i·etrageren lui Ipsi l an'~ i
în munţi.
62 . - 1821 iunie 20, Deva. AL Nop tsa raport e ază con t elui
Banffy despre evenimentele revoluţionare din Ţara R omânenscă despre uciderea lui Tudor Vladimirescu şi despre bun a pazii
a g raniţei comitatului contra eventualeJor năvăli1·i ale . b:m de lor de hoţii".
1821 iunie 20. Muhafizul de Vidin, Derviş Musla±'n
despre uciderea lui Tudor Vladimirescu şi înfr îngerea trupelor conduse de Alexandru Ipsilan ti în lup ta de
la Drăgăşani.
63. -

pa~ a raporteaz ~

64. - 1821 iunie 22, Turnu Roşu . Raportul lui M. Kirichich privind luptele cu turcii la Drăg ă şani, retragerea l ui
Ipsilanti, atitudinea pandurilor lui Tudor Vladimirescu .
65 . - 1821 iunie 22/iulie 4, Viena. Raport al reprezentantului Regatului Sardiniei la Viena, către ministrul de externe
privind retragerea lui Ipsilanti la mănăstirea Cozia.
66. - 1821 iunie 23, Sibiu. Raport privind lup tele dintre
turci ~: i revoluţionari la Drăgăşani.
67. - 1821 iunie 30, Constantinopol. Raportul lui Reis
Efendi către ambasadorul Angliei despre luptele et e riştilor cu
t urcii la Drăgăşani.
68. - 1821 iulie l, Deva. Al. Noptsa raportează contelui
13anffy despre negustorul M. Guju din Craiova, despre lup ta
de la Drăgăşani şi urmările ei despre refugiul lui Ipsilanti în
Transilvania şi escortarea lui la Timişoara.
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G9 . - 1821 iulie 10. Scrisoarea lui Lăudat Gîlcescu tri(în Transilvania) că pitanului Ioniţă Magheru cu ştiri din
Ţara Românească, despre jafurile t urcilor. Il înştiinţează că
a r fi venit „ cărţile de că pităni e" pentru el, iar ca zapciu pen-'
trn logofătul Gheorghe Maghetu, în locul lui Ioniţă Golombeanu. E de p ărere sii se întoarcă, pentru moment sin gur în ţa
ră, fără „coconiţă şi coconi" .
misă

70 . - 1821 iulie, Făgăraş. Anchetarea
colae Suh anov din armata lui Ipsilanti.

că pitanului

sîrb Ni-

7J. - 1821 inlic 12. R aportul comandantului ele frontieră
clin Turnu R oşu despre situa ţi a grea a re fugi aţilor şi organizarea car an tinei.
72 . - 1821 iulie 21, Sibiu. Inst anţa jude cătorească din Sibiu au di ază pe arnă uţii denunţaţi că a u luat p arte la jefuirea unor boieri care erau în drum spre Sibiu, p recum şi pe
doi propr iet ari de oi. Aceiaşi arn !i uţi a:..1 fost confrunta ţi' şi cu
prnprietarul unei stîne, de la care au jefuit o mare cantitate
de brî nză şi mai mulţi m iei .
73 . - 1821 iu lie 26, Poreci. Inform:ire a lui Vule Gri.go .•
ri e·,i:; cZltre pr incipele Serbiei, Miloş Obrenovici , despre lup: e:e duse de Ghiţă împotriva turcilor şi întîlnirea lu i Iord ache
Olim piotul la Rîmnic.
1-±. 1821 iulie. Nota informativă despre ev·enimentele·
care au avut loc în ţări l e române în lunile iunie şi iulie 1821.

75. - 1821 iulie. Nota i nformativă a căpi 1 anuJ ui de gai·c.b Bul'ţov despre evenimentele care c. u av ut loc în Ţă rile EomEme în lunile m~i-iulie 1821.

76: - 1821 august 5, Sibiu. Raportul baronu:ui S ::liriste kh
despre ocu parea Olteniei de turci, or ganizarea unei ta bere la
IUmeni de arnă uţi, luptele ele la Cozia.
77. - 1821 august 7, Sibiu. Raport asupra luptelor duse
de '.:-.H"ci cu pandurii şi arnăuţii la Tismana ·şi Cozin . ·
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78. - 1821 august 8, Făgăraş. Gh. Repezan şi C. Slăvescu1
neg ustori din Ţara Rorpânească descriu vicecăpitanului Ignatie Bo e~· din Făgăr3:ş chinurile îndurate şi mărfurile ce le-au
fos t jefuite de biJY\bcişa Anastase şi banda S"I la Cîineni.
79. -- 1821 august 16 (1236 zi-1 ka'de 17). Val iul de Silistrn, Mehmed Selim paşa dspr e prinde rea serdarului Iamandi
după lupta de la mănăstire a Cozia.
80 . - 1821 august 19. Declaraţii !e unor împricinaţi despre
cele întîmplate în luna februarie, cînd a frecut Tudor Vl2d imirescu c:u pandurii prin satele Murg aşi şi Bene şt i .
81. - 1821 august 24 (1236 zi-l ka'de 25). Scrisoare că tre
intendentul aprovizionăr ii privind înfrîngerea rezistenţei de la
m ănăstir e a Cozia şi din alte centre din Ţara R o mâne a scă.
82 . - 1821 ~ugust 24, Sibiu. Hagii Constantin Popp c:ere
rezolvarea s ituaţiei pieilor luate de arnăuţi la Călimăneşti .
83. - 1821 august 24. Scrisoare către intendentul aprov iprivind înfrîngerea ultimelor rezis t enţe eteriste de pe
teritoriul Ţării R o mâneşti.

zionăl'i i

84. - 1821 august 29, Sibiu. Cererea Casei de Comerţ
Hagi Popp din Sibiu pentru despăgubirea pieilor de vi tă luate
de arnă uţi la Călimăneşti.
85. - 1821 septembrie 3. Scrisoarea lui Constantin Negreanu adresată căpitanului Ioniţă Magheru, prin care îl roag~t
să -l ajute să găsească armele ascunse de persoanele din lista
alăturată.

86. - 1821 septembrie 11. Constantin Bălteanu scrie că
pitanului Ioniţă Magheru să nu mai trimită doar cîte un pandur, că „treaba aceasta" nu este „floare" ; îl aşteaptă pentru
a doua zi cu toţi pandurii grămadă şi cu căpitanii lor ; pan,
durii să nu rămînă în urm~ .!
87. - ţ821 sepţembr•e 12/211 SilJh1,. ~pis :::opul Galaction
al Rîmnicului şi boierii re~ugi~ţi din oitenia cer guvernatoru36
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lui Tl'<msilvaniei
tri;Ece:1 în patrie.

să

fie

lăsaţi

pe loc,

pînă

vor

reuşi să

se în-·

33. - 1821 octombrie 30. Biletul de iertare dat fostulu i
pandur Dumitru sin Vasile din Cîrlogani.
38 . -

1821 decembrie 7. Mă rturie despre înrohffea la întrei locuitori din To mşani în oştire a lui

cepu~ul răscoalei a
'Tu :l< ,~· Vla dimirescu.

DO. - 1821 decembrie 16. Cercetarea fă cut} de DepartaCriminal în vedereq jude căr ii procesului unor pancl J ri
pen tru fa pte:e 101' în timpul re voluţiei.

mcn. u~

1

şi

ar-

de cei

că

91. - 1821. Raport asupra unor. lupte între turci
lînge:1 Rîul Vadului.

:1 '.'tuţi

92. -

1821.

Ioniţ!i

Magheru

înto cmeşte

o

lis~ă

rnra ii s- au dat puşti şi pistoale.

93. - 1821-1823. Locuitorii satului Tomşa ni -V îlcea se
plîng domnului împotriva a trei arendaşi greci care, fiind ames t ecaţi cu zavera, le-au dat turcii nouă catîri, iar ei cer lo.cuitorilor să le plăte ască despăgubire 12 OOO taleri pentru a.ce ;.ti catîri.

94. - 1822 februarie 24. Hotărîrea Departamentului Criminal referitoare la reclamaţio lui Ianache Bodes::.u polcov ni c
.clin Vîlcea cu referiri privind jafurile fă c u te de pan chri în,.
timpal revoluţiei.
95. - 1822 august 4. Porunca q1imacamilor Ţării Homâne·;;ti către vă tafii de plaiuri ai judeţelor referitor la măsu ..:,
ri:e pe care le ia împotriva a p osta ţilor şi arnă uţil o r. ·
96. - 1822 aqgust 31. Jalba lui Andronache Scordilă că
tre Divanul Craiovei în pricin.a ce p are ClJ :Popa Stan şi Dia<COnu Vasile pentru moşia Oţeşti-Vîli:::ea, referiri la pagubele
din timpul revoluţieţ.
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97. -- 1822 octombrie 17. Cererea marilor boieri către
domni de a se pune în vedere locuitorilor de pe moşiile mă
nă stireşti şi boiereşti să nu umble cu pricini şi zăticniri.
98. ·-- 1822. Recomandare dată de boierii olteni fraţilo1·
pentru a primi ranguri boiereşti cu referil'i ]a atacul efectuat de panduri asupra conacului din Beneşti-Vîlcea.
O ~etelişeanu

1823 iulie 27. Porunca da tă de vătaful plaiului Hoorînduiţi cu cositul finului pentru oştil'i l e
s:i înceteze cositul finului clăcaşilor c1in satul G reci.

99. rezu

mumbaşilor

turceşti

100. -

1823 noiembrie 27. învoială între sătenii din CoCornetul pentru împlinirea zilelor c:'.e d a-

p ăce ni şi mi:măstirea
că

din anul

revoluţiei.

J 01. - 182l1 ianuari e 22. Plîngerea ad re sată DiYanulni
Craiovei de Nicolae Ghiulan din sa tul G1·eci, plaiul Hnrezu,
împotriva lui Constandin Murgu, ceauş de plai, care îl n2 ch ·eptăţeşte şi l- a pîrît că are pistoale.

102. - 1824 martie 20. Clăcaşii din satul Fişcălia (VîLed)
slnt co ns : rînşi s2. cede ze b: ~;ericii Creţulescu, moara consrru ită
de ei „în vremea zaverii ... în silnicie şi fă1·c'l ştirea" biser:c:1;,
st:} pîna moşiei.
103. - 1824 septembrie lO. Hotărirea Departamen 1 ului.
Cremenalion în judecarea lui Iordache Fârtat din Doze ~ti, jud.
Vîlce;1 c~we a s<.1vîrşit tîlh ă rii în vremea revoluţiei şi du:::i:L
aceea.
104. - 1325 mai 5. Boierii Olteni recom aa cfă c·aimH <-11'' '-!
lui Craic...,.,·ei pe Mihalache Laloescu din Craiovn pen~ru o şiuj
b~1, fiind jefuit de revoluţionari în 18~1.
105. - 1831 decembrie 30. Porunca Vorniciei Mare a T re ·
burilor din L'iuntru către Ocîrmµirea judeţului Olt prin ca re
face cunoscut sJtuaţia averii rămasEi după m oartea slugerulul.
Tudor Viadimires ::u. Se cer a se face · c ercetări clacl în judeţ
~ ·.e află urmaşi sau datornici de a pune banii daţi ca împn1 rnut.
38
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106. - 1832 martie 13. Porunca Vorniciei Mari din Lăun
t:-u c lt re Ocîrmuitorul judeţului Olt prin care se arată c<i mu-·
rine!, Tudor Vladimirescu, are un nepot ele fra ie, care pînă nu
se s t«:bilesc credi torii slugerului el nu ponte primi drepturiie ele urmaş. Se cere a se publica ştirea în judeţ spre a se
afla ;:tc:ei care au împrumutat pe Tudor Vladimirescu .
1832, martie 22. Porunca Ocîrmuirii judeţului RoCaracal ele a executa c ercetări în
ora;;; şi a vedea da că sînt locuitori care au a primi datorii ele
lH slugerul Tuc.lor Vladimirescu, mor t în 1821, pen tru ca <'.v erca 1< nrnsC\ Si1 se ia de către un nepot al sC"iu.
107 . -

man<.:•ţi căfre poliţia oraşului

108. - 1832 august 19. Iordache fiul lui Dumitru Crnitord, participant la revoluţia din 1821 , Juat prizonier ele c:ihe
!urli în l up ~ a de la m-rea Cozia şi apoi turcit, se în toar ce în
\ar ~t.

109.
1835 ianuarie 22. Jalba egumenului mănăstirii
Horezu către domn împotriv a locuitorilor din Baia ele Fie1·
care a u luat moşia cu forţa. Ştiri despre atacul acestora în
1821 <'supra mănăstirii.
J 10. -- 1884 august 7. Cererea lt. colonelului D . Papazoglu că tre ministrul de interne pentru ridicarea unui monumen t la Drăgăşani, unde are un frate mort în lupt a cu turcii.

111. - 1884 august 25. Adresa prefectului judeţ.ului Vîl·cea c Hre p rimarul ora ~ ului Drăgăş ani privind construirea monumentului eteriei.
1884 august 31. Adresa Prim ~u·iei oraş u ;u i Drăg ă
Prefectura judeţului Vîlcea, prin care frimite cle e:izia Consiliului comunal.
112. -

şa ni către

113. - 1884 septembrie 10. Raportul Prefecturii judeţului
Vîlcea către ministerul de interne privind aprobarea dată lt.
colonelului Papazoglu pentru construirea unui monument în
Drăgăşani.
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114. - 1942 octombrie 20. Ş tefan Tă tăre scu, preşe d i n t e :e
Comite ' ului „T u dor Vladimirescu" a c cep tă donaţia f-lcu 'ă de
Alexiu forma tă din o la d i'i. de fier şi d ouă pistoale.

x iu

11 5. - 1942 noiembrie 7. Ş tefan T ă tăres cu ro a gă p 2 Alecle::i rnsa de fier „Tudor Vladimir escu " colonelulu i Isaia.

să

116 . - 1943 septembrie 3. Ştefan Tătăre s cu confi rm ă lu i
A. Alexiu din Rm. Vîlcea primirea unei lăzi ele fier înv eli tc."l.
cu tablă ele fier, două pistoale vechi, cîteva tablouri pe car ton şi un săculeţ cu firfiri ci.
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REPERTORIUL !NSEMNARILOR

A1. 1821 februarie 2. Însemnare Llcută ele Ghe'Jr ghe cb::~colii din Drăgă şnni referitoare la revolu \i:t J ui Tudnr
V•acl im irescu.
~:.;i1ul

r\. 1821 mai 14. Din însemnă rile hagiului Nicola Abagiu
·din Craiova privind luptele cu turcii la Dn'\găşani.

B. 1821 iunie 15. Coţofeni, jud. Mehedinţi (azi Dolj). Petracb e sin popa Ion, lasă o însemnare cu privire la Tudor Vladimirescu şi luptele pandurilor cu turcii , ln Drăgăşani.
C. 1821 iulie 20. Insemnare despre
Arnota.

arnăuţ i

în

mănăstirea

D. 1821 iulie 30. Insemnarea lui Ioniţă logofătul asupr,1
evenimentelor de la măn ă stirea Cozia în timpul revoluţiei.
E. 1821. Însemnare despre începutul
Vladimi rescu şi difuzarea prnclamaţiei.

re voluţiei

lui Tudor

F. 1821. însemnarea lui Timotei ieromonahul din schitul
Jgh]abu, Vîlcea în care arată că Tudor Vladimirescu a domnii;
cinci luni de zile, cu treizeci ele mi de ostaşi.
G. 1821, martie-iunie,
nu, martor şi participant la

mănăstirea Muşeteşti.
revoluţia

Călugărea

lui Tudor Vladimirescu,
„11
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descrie întîlnirea avută de Tudor cu haiducul Iancu Ji anu ;
face aprecieri defavorabile la adresa lui Ipsi)anti şi aratei. di s-'.
trugerile provocate de invazia otomană .
H. 18~2 aprilie 4. !nsemnarea lui Gheorghe (Sima) c! T< <.i ·
lul clin Dră gc'işani asupra evenimentelor din 1821 , f<lc ~1t:'l pe
pomelnicul bisericii din Drăgăşani.
I. 1822 mai 22. Insemnare despre refugiul în Sibiu în v re-

mea

revoluţiei

a arhimandritului David.

J. 1825. Insemnarea lui Ion Gărdescu din Gărdeşti Vîlcect
pe cartea „Vorboară de întrebări şi răspunsuri" privind luptele cu turcii la Drăgăşani.
K. 1858. Ajutorul acordat de jupînul Toma lumîn ă nU" u ~
în anu l 1822, bisericii sf. Dumitru care a fost clistrusă ele t ur cii ce au ocupat Rîmnicu Vîlcea.
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I.

1806 iulie 7. HoUrîrea lui Alexandru Ipsilanti voievod în
prici;-1ci dintre pr eoţii clin judeţul Vîlcea ş i protopopii plaiului Horezu şi al plă •;;ii Mijlocul care în mod abuziv le -au luat
sume ele bani urmîncl să le restituie.

fo Constantin Alixa[n]clru
zinat (sic !) Vlahscoie

Ipsilant v [oiejvocl

Ce'.i n clu-să înaintea clom nie[i] unele aceasL<"t cer(;etare c2 s-au
fi'i.cu t la faţa locului de ispravnicii judeţului şi de orînduitul
nostru , am poru n cit de s-au arătai şi sfin ţ i i sale episcopul
Hîmnicului, făc îndu-s ă şi în t1·ebare sc1 nispu nz;J pen trn ce să
ing[t d uiască acel fel de împotriv;:, urmă ri ale p rotopopu iui ş i
dupZ1 ce am teorisit domnia mea răspunsurile sfinţie i sale,
<::hilnuind dreptatea la fieşte ca re made n am h otă rît să fac ur4
mai·ea .ce m ai jos să vede ad i că : Pen tru banii de cutei (sic ')
de sfertul sfîntului Gheorghe şi ele sfe rlul sfîn Lu lui Dimitri0,
are a să ţinea în seam.{1 protopopului numai po taleri doi şi
jum::-1t2te de fieşte c are cosfer t, i tale1·e cinci ploconul episcopulu i fiind cn atîta sînt datori pre oţii să dea clupă porunca
noastr,:i de slobozenie ce s-au dat prin buiurdism [t la anaforaoa
pă rinţilo1· arhierei în leatul 18[0]4 iulie 1.0, iar ă ceia ce au
loat protopopu mai mult di la preoţi peste taleri cinci , ai sfer1
turilor, şi peste taleri cinci ai arhiereului, poruncim să întoarcă negreşit înapoi. Pentru acelea cîte zece parale şi pentru d o uăzeci ce au luat cu cuvînt pentru cercetarea cărţi).or ,
€Ste nedr eaptă loare, întîi căci nu sînt dator[i] pre oţ ii de cîte
or ~ 8e va schimba protopopul s{1 dea parale cu acest fel de
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numire şi al doilea că protopopul (sic !) avîndu-şi seu teal<.1 ~m·
şi alte venituri osăbite, datori sînt să facă acea cercetare a
cărţilor f ă ră de nici o plată : deci poruncim ca la toţi preoţ~
su în~oarcă aceste parale înapoi. Pentru aceale cîte zece parale ce le- au loat în pricina sări ei (sic '), fiind că merti cul de
sa1\? al episcopiei nu sînt datori preoţi a-l aduce şi a-l căr a cu
cm·ăle lor, ci să cuvine ca această trebu in ţă să şi-o fa că epis...:
copia cu ca răJ e sale, por uncim dar ca şi aceste para'.e ~[\ Je
în toarc:.t protopopu înapoi la pre oţi.
Pentru a :::ei cîte ta leri cinci şi cî te i~ leri doi \ i jum ă t at e
lrnvaetu hiro '. oni[i]lor ce s-au loat di la fieş lecare preo'. i ((eacon cîţi s-au hirotonisit, banii s-au loat <icum ele prn opopn
fiin ::l iară al cutii milosteniilor, orînduită prin hrisov şi holă 
răs ::: domnia mea iar[t de vor fi dat odată, atunci cînd s-e1u hirotonisit, ră u ş i făr de cale i-au loat a ~:um prn':opop .J ş i p <)runcim să -i întoarcă înapoi.
Pentru taleri doi şi jumătate ce au loar cu nume de 1xis-'
ton pentru cheltuielile sale, este rea şi nedreaptă loare, n efiind a cesta orîndu i tă în cărţile protopopiei ; drept aceasta
porun ~im să -i întoarcă înapoi.
Pentru cîte talere opt şi jumătate ce i-au loat de la toată;
prăteo asa (sic!) i deoconeas§. vă duve , for ă de c::ile i-a u io.at
şi de zice cum că aşa a1· fi obiceiul vechi, ocest obicei este
foarte rău, care n u numai nu să cuvine a fi urmat si păzit ,
ci mai vfrtos trebui a fi stricat, fiindci es ':e să fie jeaf: drept
aceia poruncim să -i înto01rcă înapoi. Pentru cî~e talei:"e dri i ~i
ju mă ~ ate di Jn cununia dintîi ş i cîte talere cinci ele la cummia
ai doilea i al trei!ea, poruncim ca numai cît dau cei ce s ă Clh
nuni'1 în eparhia sfinţii sale epjscopului Argeşiu, atîta s ·, deCJ
şi cei ce să cu nună într-o cele cin"i judeţe ot preste O> ; iar
ceiace va fi loat m ai mult să întoarcă înapoi. Pentru taleri 74·
ce i-au loat protopopu de la preoţi din madeao carăl or clir~
zaharia, după în suş i a sa netăgăd uire , fiind c} rău i- au loat,
poruncim să- i întoarcă pre oţ i lor şi apoi s<i-şi cc1 u le c.u Jceia
cărora îi va fi da t, fiind că preoţi nu iera datori să dea şi cai:
să dea şi cheltuială epistaţilot. Iar de să va dovedi că. vn fi
mai loat şi alţi bani de la preoţi tot dintr-această madea s'i-i
dea şi pe aceia înapoi. Asemenea şi cîţi să vor dovedi că li
s'i voi' fi loat de acei bumbaşiri cu nume de treapăd, porun-,
cim ca şi acei să-i împlinească preoţilor. Pentru jalba ce acum au dat domniei meale şi preoţi din plasa Mijlocufoi, to,t
dintr-acel judeţi, asupra celui de acolo pi'otopop Ivan cu ase1
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mene ' pî :.- i de loări poruncim ca şi cea penti u madelele aceştii
jelbi S<"l sCi facă urmare de către ispravnici şi de cătră orînduitul nostru, întru toate întocmai, precum mai sus să cuprinde. Iară pentru talere 1 200 ce to t aceşti preoţi să jeluiesc c ă
le-au loa t protopopu, adecă po talere patru şi jumăta t e de
lude pentru carele clu ceri zah[a]realii di la Izlazi la Cerneţi,
pornncim să se cerceteze şi de vor fi fă c ut preoţi carăle, precum zic în jalba lor pe care le-au şi pornit şi protopop i.,~ în~o;.-cînclu-le înapoi şi gonindu-le au loat bani atuncea să cunnaşte că carăle au fost netrebuincioase şi rău i-au jefui t cu
ioc.wea acelor bani pe care ieste datori proto[po]pul să-i întoal' că înapoi. Deci poruncim ţie orînduitule bumbaşir ca mergînd de isnoavf'i la ispravnici ai judeţului şi punîndu-vă înainte vă această d omnească a noastră hotărîre să aveţi a urma
la toate în tocmai, precum mai sus poruncim. 1806 iU:1ie 7.
"' r'\ rh . <:: t.

Rm· \'îl ce a, D.I. LXXIX/90. Original, filigran , difolio·

2.
1806 august 25. Tudor Vladimirescu, vătaf ele plai la Clo-.
pricina lui Trăilă ş i Radu Orzăş ti cu verii lor.
fraţii Pîrv u, Ianaş şi Gheorghe, feciorii lui Vasile din Padeş,
pentru cotropirea unei părţi de moşie.
~ ani, cercetează

Cu

multă plecăciune sărut

cinstita

mînă

a dumn{ea]v[o a]-

s ' [ l';l]
După cinstita poruncă dumneavoastă ce au adus Trăil «ă»
Radu Orzăşti ot Cloşani la 18 august, prin care jăluies'c
dumnvst. pentru Pîrvu i Ianăşi şi Gheorghe brat ego sin Vasile Licăreşti ot Padeşi că nu i-ar fi îngăduit să stă pînească·
o parte de moşie ce au în hotaru Padeş a unor veri ai lor care să află dă multă vl'eme trecuţi în ţara nemţească, mi să·
porunceşte dă către dmv. ca, aducînd pă toate părţile dă faţă,
să le fac cercetarea şi să~i odihnesc. Iară nemulţumindu-să!
vreo parte să-i trimit la dmv. cu cererea în scris.
Dupe poruncă am mers chiară la faţa locului şi am adus
faţă pă jăluitori i pă pîrîţi cum şi pă Nicolae Purecă i P<:ltrni
Morăga şi popa Sămeană (?), oameni bătrîni ot Padeş 9i fă 
cînd acum pă cercetare am întrebat întăi pă aceşti trei măr
turi : ce ştiinţă au pentru această parte a moşiei a Orzăş tilor ?
Şi ar<ltară c:3. cu adevărat ştiu că este moşie a lor bună de moş-

şi
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tenire

ad i că

a

Or zăştilOl', clară dă c îtăva

v rem e au Y[1zu t

şi

ei

pă vătaf Vasile Lică re şti, tatăl pîrîţilor, stăpîni nd ucea p ar te
de moşie, dară cu ce t emei au stăpînit-o, ziserti că nu ş!iu
fără numai atîta ziseră că ştiu că acest vătaf \!;:,sil e, fii nd om
m ai cu putere, ei au socotit că au cumpărat. Am întreba t şi
p;:'i jăluito ri cum de l- au îngăduit a sti\pîni şi arMară că pîn:)
la o v reme to t de ei s- au stăpînit dară de cîtăva v reme încoace, împut ernicindu-să acest Vasile Li căr eşti, le -au hr ăpit-0 cu
cuvînt că ar fi cumpărat-o de la verii lor ş i fiind :,i vătaf de
pl ai nu i-au îndrăznit, fiind Orzăşti, oameni săraci . Iară de
v reo şasă ani , ne mai putînd ei suferi a-şi v edea moşia lor
stăpîni ndu- s<:i di alţi, au trecut în ţara nemţeas :: ă ele au găs i t
pe acei veri ai lor ş i i-au întrebat:: cu ce cuvîn t au v îndu t
mo:;;ia ia mîn,\ stri in ă ? Şi ei le-au arătat că nicidecum n-au
vînclu1- o, nici că sînt la nimini aici în ţară datori nimic şi aut
dat :;;i ad eve ri nţă la mînă cu letu 1800 iunie 27 ca s ': -şi ca u ~ e
m oşia sa o ia de la Li că reşt i că este bună a lor. Cu care adeverinţă c:tpucînd ei p C1 Vasile Licăreşti, le-au slobozit moşia
şi le-au dat şi ade v erinţă la mînă să-şi s tăpîneas că moş ie ctj

p ace dă către el. Apoi peste puţină vreme murind vătaf Va..'.
sile s-au sculat pîrîţii feciorii lui, cu zar ba şi prinzînd p ă jE't l uitori i-au bălut ~, i le-au loat acea adeve rin ţă a tatillu i lor
de ia m î nă ş i au rup t-o ş i cu silnicie le-au hrăpi t iar ăşi m o-·
şia . Am în trebat ş i pe p î rîţi : cu ce temei s-au în drăz ni t ele
au rnp t ade ve r inţa tătăni-său şi au hrăpi t moşia jăluitorilor ?
şi · alt mai de temei cuvînt nu avură fără numai scoasă ră un
za pis dă ani 42, iulie 15, al unui Pătraşco Predescu ce au fost
ginere lui Gheorghe moşiu acelor veri ai jăluitorilor şi cumnat cu un Giurca Licăr eşti, prin care zapis scrie cum că lasă
partea socru- s ău de moşie din Padeşu să o stăpîne ască cumnatu-său Giurca, cu cuvînt că socru-s ău ar fi vîndu t partea
de moşie a Licăreştilor Grădiş tea ot că tun Sainoiăl ui. Care la
aceasta făcînd eu cercetare foarte cu scumpătate dovedesc acest zapis că nu numai că este iconomicos ci este fă cu t şi făr'de
carte şi făr'nici un temei, pentru căci mai întîi că Zlcest Pă1 ra şco nu avea putere a vinde moşia socru-său ca unu l ce nu
era clironom, nici că-i era dată lui dă zestre ci să stăpînea
chiară de socru-său şi dă feciorii socru-său ca o mo şt enire a
lor, iară numitu treabă nu avea că şi de zestre să-i fi fost d ată iarăşi zestrele nu să vînd şi nici numitu nu arat'i. c-nu vîndut, ci numai că au dat-o să o stăpînească pînă cînd va r<'is 46
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cum păra

partea pîrîţilo r. Al doilea că acest zapis este de ani
hotaru Grădiştii să stă pîneşte dă către Săino i mai
mule de cît de ani 150. Care atunci nici acest Pătraşco au
fost f2icu ~ nici socru-său şi mai ales că arei~· ară 02meni bă
t rîni ca de 80 că, cînd au hotărît S ăino ii cătunu şi Grădistea ,
au mers şi numiţi Lic ăr e şti să -şi caute Grădiştea şi să vază
cl 1 cine este vîndută şi au arătat Săinoiu, care era atun ci om
ca de ani 70, că nici un zapis de cumpărătu ră pentru Gră
di şte nu are, nici alte cărţi , făr 'numai au pomeni t atît p ă m o5u dlui stă p~ nind, a poi ,d e moşneni Licăreşti i Pădeşăni neavîn<l
nici o carte la mîini clecît numai o au verii că au fost a 101~
şi au p utu t scoate Grădiştea. Şi al treilea că acest zapis arată pîrî ţi i că este S(;ris ele un Gi mea logof[ ă t], care şi la
aceasta ie)i mărturie popa Sămeană (?) feciorul acelui Giurcă
Jog ( o fă t ] , de arătă că nu este slova tătăni-său. Şi pen tru înc re dinţar e adusă şi un răvaş scris cu slova ş i iscălitura tătăn i
s:.'i u şi înfăţi şîndu- S<I nu să potrivi nici slova nici i scălitura,
ci cur at sc'.'1 dovedeş te că. acest zapis este şi iconomicos şi făr'
de cuv i inţă făcut. Mărturiile ce sînt în el sînt morţi şi făr'nici
tln temei au încutrupit pîrîţii moşi a jălui to ril or, mai ales că',
de ar fi ştiut tatu lor că are vreu temei nu le-ar fi slobozit-o
prin adeverinţă şi feciorii lui ca neşte zorbagii cu silnici'e
le-au luat adeverinţa.
P~irerea mea este : cu cuviinţă ar fi nu numai să le slobozi mo şia ca o dreaptă moştenire a lor, ci încă să le plăteas
că pîrîţii jăluitorilor şi venitu de cînd le-au hră pit-o . Iană
hotărîrea cea desăvîrşit să va face de către dmv.

·12,

iară

Prea plecat
Tudor Vladimiresco,

slugă

vătaf

de plai

1806 avg. 25
• Arh. St. Rm· Vîlcea, doc. XXXV /1, Orig. rom.,

Ediţie

:

Răsco ala

r/ i.1.i 18:21, vol. l , p. 38-40·

3.
1814 martie 22, (Bucureşti]. Domnul Ţării Române şti poss se aleagă pentru slujbă 701 panduri, cei mai vred-

runceşte
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111c1 şi n.1.•. crd' n :.:i oşi, d:n judete:e l\1ehed:nţi, Gorj
cea, iar ceiialţi să fie trecuţi la bir în satele lor.

şi

Vî' -

1 carte gospocl legată, către dumnealui cairnac.c,mul Craiovii, pentru pandurii ce s-au ales dă la Gorji şi Mehedinţi.
1814, martie 2:2 .
Cinstit şi credincios boieri ul domnii mele, dumne alui biv
vel postelnic Niculaie Scanavi, caimacamule al Craio-.r;i, să
nătat e!

Fiindcă pentru pandurii ce să află la ju deţele dă acole.a
s -au fost dat porunci.le domnii mele ca să să facă alegire pen,
tru cei ce vor fi dintre dînşii mai vrednici şi mai cr edinci oşl.
şi sa să lase a fi în slujbă la judeţul Mehedinţi 250 şi la ju·cleţul Gorji 250, cum şi la judeţul Vîlcii 200, iar ceila lţi să
să dea pă la sate după starea ce vor avea cu adaosul cel cuviincios dă lude . Cît pentru judeţul Vîlcii, făcîndu-se cuviincio asă rnmare de către credincios boieriul domnii; mele Constantin Borănescu biv vel sărdar, s-au şi făcut alegire şi au
r[1rn<1s a fi în slujbă 201, cu căpitanul lor, orînduindu-să asupra lor cu porunca domnii mele epistat Ianache. Iar pentru
judeţul Gorjului şi judeţului Mehedinţi , ce este a se face întocmire la cuvincioasa vreme si acum dăocamdată rămîne si1
fie tot cum au fost şi mai nai~te. însă 250, care s-a u ales în
judeţul Gorj :;i 250 ce să v or fi ales la judeţul Mehedinţi su
sii afle în slujbă şi cu 201 dă la sud Vîlcea să fac peste tot 701.
Dintr-aceştia, 400 s-au orîndb1it a fi pentru 12 judeţe dîncoace dă . Olt, cari sînt să să împarţă pă la judeţe, a să afla
acum asupra primăverii, pe[!;tru pricina făcătorilor dă rele.
Şi aceşti 400 să să trimiţă cu rîndul lor, adică oda tă 200 să
slujească 2 luni şi cinel . va fi aproape a li să împlini sorocu{
să s :l trimiţă ceilantă ceată de 200, ca să schimbe pă cei dintî,i, să poată şi aceia ce au fost în slujbă să-şi caute de agoniseala casilor lor: Şi cînd să vor trimite aceşti pand uri, s[1
fie cu căpitanii lor, cu ceauş, cu stegari şi, toţi cu arme :e lor.
Iar 301 ce mai rămîn să fie pentru · acele. 5 judeţe, f~d ndu-le
dumneata doă cete, ca să s3 schimbe cu rîndul lor, orîncl uinrlu-să pă la judeţele unde va . fi mai multă îngrijire pentru
făcători dă rele, făcînd alegire şi pentru 2 epistaţi, oameni
vrednici şi . Gi·edineioşi, ca să fie cu pandurii ce să .vor trimite aici a !e avea . îngrijirea şi a-i orîndui unde va fi trebuin-
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ţă .

Iar pentrn pandurii cei care rămîn la judeţul Gorjului şi
carii nu sînt 3 fi în slujbă, dă a.:::2ia
s:. s:t facă un ajutor pentru necurmatele cheltuieli ale viste iil a: um pă o triminie : mart, april şi maiu cîte tal. zece şi
la ceil antă triminie, cea viitoare, iarăşi să va trimite dăose
bi t ă poruncă domnii mele. Şi făcîndu-să taxil b anilor, să să
'. r:.mi\ . la Yisterie împreună cu cat]asti]h pă numele lor pen~rn cm·e să trimisă şi către ispravnicii aces tor doii judeţe ose..;
bi pornncile domnii mele. Şi dă urmare s 1 să trimită răs
punsu 1•
judeţul Mehed in ţii,

la

1•

<C Acad. R.S.R., ms. rom. 267, f. 133, Co pi e, rom·,
cdn 1821, v ol. I, p. 76-77.

Ediţ i e:

Ră ;c oo iu

4.
1815 iulie 26. Reclamaţia locuitorilor din l\/f uereasca de
Sus ~i J os jud. Vîlcea împotriva Episcopiei Rîmnicului pen trn!
dijrn a prunilor ş i moară .
Io Ioan Gheorghe Caragea Voe·vod i Gospodar zemle Vlahiscoie.

Cu cale fiind anaforaua acesta a dumne-lui Vel Logofei ului . de Tera-de-sus, poruncim dumne-vo astră ispravnicilor
ai judc:ţ u lui, ca întocmai să faceţi urmare - 1815 iulie 26 .
[Pecetea] gpd.

Vel Logofet
Prea

!nălţate

Domne,

. După luminată poruncă a !nălţimii Tale ce mi se dă la
jalb.'i a locuitorilor ot satul Muereasca de Sus cât şi
cu locuitorii de la Muereasca de Jos, a avut mL1lte judecăţi sf.
Epise:ppie a Rîmnicului, pentru cla că pentru dijma bucateJur, i . pentru dijma de pruni ce au de neguţătorie şi mărturi
sind ,l;hiar ei, că moşia este dreaptă a sfintei Episcopii, dal'
că ar fi şi ei clin neamul vînzătorilor, · şi neavencl vre-un aşec
zămînt ît~ scris împotriva obiceiului pămîntului care se uraces t,~,

· '. i.n 20 iunie 1314 vistieria porun ceş.te caimacamului Craiovei şi isGorj şi Mehedinţi să împlmească de la pandurii
"ce' 'nu sînt Îll slujbă", cîte 10 tal eri de familie pe t1rn1estru (Acad. R.$_.R-. .
n- s. rnm. 267, f. · -133 v-134. Copie rom.)·

i

~<l v111rntelor J11cicţelor

4 -

Documentele Vîlcii
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mează

la toate moşiile de obşte, s'au îndatorat claca să o facă
12 dile, cum şi dijmă să dea din toate semenăturile şi din
pruni din 10 una, iar la fîn după obiceiul ce se urmeazii în
partea locului a da dreptul stăpînului moşiei ; căci arătările, .
lor sunt pricinuiri deşerte ş i neprimite la dreptate, iar pentru moara ce arată că au prefăcut-o ei, să fie lumin at ~1 porunca Inălţimii Tale cătră dumnelor boerii ispravnici din sucf
Vâlcea, ca înfăţişându-i cu iconomul sf. Episcopii, să cerceteze pricina morei : cu ce aşezămînt au făcut '! de nu ac.:el
aşezămînt în scris sau nu ? şi prin judecat<'\. făcînd alege re
dreptăţii, ori să le facă îndestulare sau să înstiinţeze l\fariei
Tale pricina. - 1815 Iulie 22.
Acad. R.S .R. Cod LXXXIV, pag. 12.
• E diţi e : v . Urechia, Istoria Românilor, ton X, partea ll,
1902 p. 189-190·

Hu curc~ li.

5.
1816 februarie 10, Bucureşti. Ponturi pentru aşezare a tuturor pandurilor din judeţele Vîlcea, Gorj şi Mehedinţi în rîncbri1e ruptaşilor.

3

cărţi

Mehedinţi,

gospod legate către ispravnicii de Vîlcea, Gorj
pentru... pandurii ce s-au fă c ut rupta•;;i.

~i.

1816 febrnar 10
Vă facem domnia mea în ştire că pentrn toţi slujitorii
gospod i poteraşii gospod din trei judeţe, ce mai n ainte s-11u
fost numit panduri, s-au făcut hotărîrea domnii male, după
chipul ce mai jos să arată.
l. Dă la zi întîi dă fevruar să să ridice toţi dă supt zaptul epistaţilor ce au fost pînă acum asupră-le şi să să dea supt
o~cînnuirea isprăvnicatului, nemainumindu-să nici slujitori
gospod nici poteraşi, ci să să numească ruptaşi ai vistiedei ca
şi toţi ceilalţi ruptaşi ce sînt pă la judeţe. Fiindcă întru aclev<lr şi aceştia sînt ruptaşi, dă vreme ce şi dajdia lor să răs
punde cu rupt[ul] păste an, precum s-au urmat pînă acum.
2. Răspundere lor să fie dă nume cu tal. patru noi, fără
nici o răsură pă fieşcare lună, care bani să-i răspunză prin;
zap ~ii lor la isprăvnicat şi isprăvnicat[ul] să încheie s oco ~
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teala pă Loată luna cu vistieria domnii mele. pr;n nsibit 1:::e1 i ·
lipsi,; dc'i socoteală, urmind la adăog ir e cu foaie ar.:-1 t ă~oare c\ ,-t
numile celo r noi întracest catastih ce s5 va ţinea matc ~"t Ja
vi~<ieri e , cum şi la sc.;1derea celor dă pricină cu asemenea
fonie iscălită.
J . Zapcii lor pentru taxilul banilor să fie dintre căpita
ni: ce ;:u avut, pe carii să -i orîndu iţi dumneavoas tră după chip iJ ce v eţi socoti că să cuvine, adică după mulţimea oamen ilo;:, clupă starea locului, şi clupă depărtarea satului întru
r are să vor afla hălăduind această breaslă dă oameni, urmîntl·
'in ,.;:- urt după asemănarea zapciilor ce are breasla mazîlilor.
ca se; nu care cumvaş i , amestecaţi fiind prîntre birnici, să cerce zmă cin -1 ri ş i zulumuri dă către zapcii p lă şil or .
4. La această breaslă nu au voie să s~i mai al ă ture slte
felurimi cl ă 021neni clecît feciorii aces tor d cînd s'l vor însura .
.)i ~pre a fi ştiuţi şi cunoscuţi într-această aşii.zare, are să:· li
set cr im iţă şi sineturi cu pecetea domnii mele, ca s~t li să dea
la mîn ă fieşcăruia pă numile său, sinul şi satul. Pentru care
sine . are să dea avaet calemului numai cîte un leu. Iar să nu
să înd răznea scă nimeni a luoa mai mult păs te acest leu, ur{
ban măc ar.
5. Intr-aceast1 orînduială are să între toţ.i , cu un cuvînt,
şi cei sup t numirea slujitorilor, şi cei supt numirea poteraşi
lor. c"_i m ş i cei dintr-înşii [care] s;1 af lă astăz i slujind la căi
măcămi e, la isprăvnicaturi i în poterele judeţelor. Fiindcă şi,
căim ăcoi mia şi ispră v nicaturile îşi au oamenii cei trebu inci oşi.
spre o;lujbii, cum şi pentru potere, sînt pokovnici ţ i dpităn ii
spătăreşti. Iar cînd va fi trebuinţă să să orînduia scă dintr-înşii
la 'Teun loc spre izgonirea tîlharilor [pentru că num Ri pentru aceast{1 slujbă voim domnia mea să fie or:înduiţi ci t eo cl::ită],
aLun ci să va înştiinţa mai întîi trebuinţa către vistieria domnii mele şi apoi să va da poruncă dă aici, cîţi, unde au să
mearg<":i .
Şi cei ce vor merge într-acea vreme, în diastima ce vor
sluji, să fie apăraţi de banii ruptorii ce li s-au hotărît, pînă
cînd să vor întoarce iarăşi la lăcaşurile lor. Şi într-acest chip
să Yn da şi socoteală la vistierie dă către isprăvnicaturi.
6. Aceia dă acum întocmire şi hotărîre a domnii mele să
::,j pu blicuiască la toţi cei ce să află astăzi într-acel judeţ din
numita breaslă, arătîndu-li-să că spre ale mele mici milosti51
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viri, hrănind domnia mea, i-am deosebit între ruptaşi, şi cu
dare hotărîtă păste an, şi nu i-am dat în dajdie pă la s<1te.
mult, ca să p o meneas că şi ei bunavoinţă a domnii mele.
7. Pă zapcii să-i orînduiţi prin ştirea d umnealui caimacamului Craiovii, căruia i s-au trimis porunca domnii mele
să facă alegere din că pitanii ce s-au aflat pînă acum . Şi pentru ceilalţi să arnte domnii mele ca să-i asaze si ei la orîn ·duiala ce li să va cuveni.
·
·
8. S ă li să facă dă obşte catagrafie şi pă dă o parte s<J
li să împărţească sineturile domnii mele, iar p ă dă alt;'\ parte, a ; iernîndu - să catastih curat după acele sineturi, s ă s j ti·imiţă i scă lit dă dumneavoastră la domneas : : a noastră vistierie„
spre a rămînea matcă şi ştiinţă cu lămurire, atît dă scmci 2cestor ruptaşi, cît şi dă numile, cinul şi satul fieşcărui 8 .
Deci, sosi ndu-să această poruncă a domnii mele, numaide :::ît s1 puneţi în lucrare cîte mai sus prin ponturi v i să a ra-·
tă, făcînd cunoscut ş i epi staţilor ce au fost orîncluiţi asup11a
acestor slujitori şi poteraşi, că dă la următorul fevruarie nici
un fel ele"\ amestec nu mai au cu numiţii, afară num ai din
rămăşiţurile ce vor avea să mai strîngă pentru banii vistieriei, ca să -şi poată încheia socotelile precum sînt p orunciţ i.
Pentrn această pri cină să înştiinţaţi dumneavoastră şi dl!mnealui cai macamu] CraioVii, ca să sil sloboază clin slujbă şi
ce i ce să află astăzi la cairnăcămie, fiindcă asemenea i s-au
pornncit şi dă către domnia mea. Şi să V<l s i liţi ca în sc:ur:2
\Teme, dă sluşin cl această bună întocmire şi hot[;rîre a dom-,
nii mele, să trimiteţi şi catastih curat la vistierie, ferindu - vă
rn nu cumva să să deosibească vreun om dintr-a ceştia s pi:ie
vreo hărăzire în partea cuiva;,i sup t vreuh fel dă numire, clei
pentru una ca aceasta foarte mult ne vom tl1lbura, voind a să.
p:i zi ş i această domnească ;:i noas t ră hotărîre neclinti tă şi nes~rămutată, iar pentru lăuturile ce vor fi avîncl pii la 1T1îinile
Jor, să le luoaţi şi si le trimiteţi la visteria domnii mele.
A·i11dar, să urmaţi negreşit, trimiţînd şi răspuns la vistie-·
rie dă primirea poruncilor.
To t clupă acest ifos s-au făcut poruncă gospo<l şi la d u mnealui caimacam.
• Acad. R.S·R., mr. rom-, 267, f . 230-231, Copie ro111 .,
coala din 1821, I, p. 107-109.
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Ediţie :

Răs

6.
1816 iunie 7, Bucureşti. Anafo!_·aua marelui vistier pentru:
scutirea de dările vistieriei a pandurilor aflaţi în slujbă şi.
pentrn trecerea celor ce nu se găsesc în slujbă în rîndul rup-ta7ilor.

Prea

înălţate

doamne,

La aşezămîntul ce s-au făcut al ţării la leat 1814 s-au:
fost întocmit şi pandurii ot prez Olt, ce erau întrn numire de
slujitori gospod şi poteraşi, ca să rămîie lude 500 în slujbă, .
adică 100 la sud Vîlcea, 150 la sud Gorj şi 250 la Mehedinţi.
Iar ceilalţi, pînă la suma de 2075 lude, s-au fost îndatora t ca
să plătească pe fieşcare lună p o talere 4 de lude.
Iar la leat 1816, fevruarie, după hotărîrea mării tale, ces-au făcut prin luminatele porunci ce s-au dat către dumne alor ispravnici ai acestor judeţe, s-au hotărît ca toţi acei pan~
duri, adi că şi cei ce au fost rămaşi în slujbă şi ceilalţi, s ă · să
aşeze într-o numire dă ruptaşi, dînclu--i-să şi sineturi gos-pocl, şi să plătească pă fieşcare lună cîte talere 4, şi cîn'cl va
fi trebuinţ J. dă slujbă să să ia dintr-înşii să să orînduiască pă .
unde va cere trebuinţa şi în diiastima ce să vor afla slujind
s:J fie ap:lraţi dă acei cîte talere 4 pă lună. Iar ie ş ind clin sluj - ·
b:l, s ~1 a ibă a-i răs punde .
Acum, prin jalba ce au dat către măria ta acei lude 500·
potera şi, fac arătare că ei flîndu-să napristam slujind atît aici
cît şi pă la judeţele ot prez Oltu, neavînd orîncl uială pen-r
tru răpaosul ş i odihna lor, căci după ce ies din sl ujbă şi merg
pe la casele lor, nu au o dihnă în rînclul slobozenii, spre a-şi
putea căuta şi ei de hrana cea ttebuincioasă, ci îi apucă is-·
pravnicii să plăte sc acei cite talere 4, fiind împov:iraţi în do-'·
u ă chipuri, ade că şi cu slu jba şi cu plata, rugîndu-s:J ca 'lă
s:1 p ~1ie a ~ ea sta la vreo orîncluială spre a - şi putea şi ei căutn
c1 <'1
" ngonisi ta hrănii lor.
A căror jalbă fiind orînduită la vistierie spre cercetare,.
arată mării tale că, după chibzuirea ce am fă cut, ca şi tre- ·
buinţa să să împlinească şi vistieria să nu să pă g ubească, gă
sesc cu cale că acei lude 500, ce au fost lăsaţii ele la aşeză - ·
mînt în slujbă pă b judeţele ce să arată mai sus, cărora li
s-au _dat atund pecetluituri gospod de la vistieria mării tale·
53:
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.z: u numire de p o teraşi şi slujitori, să rămîie lo t ace ia şi de
.;:,cum în ainte, cu ac ei a şi numire prin s l ujb ă . Ş i unde v a cere
irebu in\a, s ă să o rîndui a scă numai din tr- ac e şt i , c ă rora s {t n u
Ji să dea nici sinet u r i gospod de ruptăşiie, însă să fa că cea ta
în chipu l slujitorilor, ca să slujea s c ă cu rîndul , a de că unii
în i.r -o J un ă şi a l ţ ii într-alta. Şi cînd va fi tr ebuin ţC:-1 , să să
o rîncl u ias c ă pri n ştiinţ a vistierii, ca unii ce sînt Je ,,; nţi de vis-tierie, s pr e a nu li să face năpăs tuire. Iar c eil al ţi pîn ă la suma ce s ·-1 afl C:1- , să să a şeze în rînduiala ru p t aşil o r, d u pă h o tă .:
rîrea şi poruncile m ă rii tale ce sînt d a te şi s'.1 fie ne s upă raţi
·de s2 ujb ă , r ă m î ind a-şi răs punde d ă jdiile lor d up ă aşăză m întul ce au , c:u care chip rămînâ mijloc şi c:el<.n· ce s;'t vor ail a
în s· u jb~1 a - şi că u t a de agonisita hră ni i lor.
Care ele Sil va găsi cu cale ş i dă către în ăl ţime a ta, voiu
.ave ~1 l uminată p orun că de urm are .
V el v is tier
1816, iunie 7
Io Ioan G heor g he Car agea voiev od i gospodar zem le Vlah:s : : oie.
D umneata vel vistier, primit ă fiind domnii m ele a c e astă
anafn1 <:i a dumitale, o întărim şi hotă rîm ca întocmai să s il'
°L'.::<4. urmare .
Vel
1816
Pecetea

lo6ofă t

iunie 9

domnească.

• Arh- SL Buc-, Condica domn e asc ă 85, p. 105 M e nţ ionat C D.
.Ari cescu, I st oriâ Revolutiunii„. p- 96; E. V îrtosu, Mărtu rii n oi-.. p. 57-59.
Ră sco ala din 1821, I, p. 114-115.

7.
1817 iunie 24. Departamentul din Lăuntru cere Ispra vni-cului d e Vîlcea luarea de măsuri împotriva unor r ăzvri'ttiţi
<lin Horezu.
Către

ispravnicii sud Vîlcea,

Am văzut cele ce înştiinţaţi dv. pentru a cei răzvrătitori
-ce s-au izvodit în pla iul Horezului, umblînd cu zîzănii păntre
.54
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J ăcui ~orii şi le hirbură odihna (* .„) şi pricină la săvîrşirea ponmcilor şi tacsil[ul] banilor.
Cît pentru Gheorghe Cioban, după cea dintîi înştiinţare·
a dv., vi s- au trimis luminată poruncă d ă surghulîc, ca cu toa-.te că ziceţi cum că nu să află acolo. Dar trebuie să v ie la.
casa sa, ci, dv. să -l pîndiţi şi cum îl veţi pune în mînă, să -l
ridicaţi şi să-l trimiteţi după poru ncă. Iar pentru acei doi lă -·
cuitori Ion Sovar ot Stroeşti şi Meteţie pîrcălab ot Co[r]şor,.
scriem dv. că acolo la Rîmeşti în zioa dă tîrg, să -i pune ţi CI
le face cercetare cu (sters) toiege la falangă în v ileag obştesc. Şi, aşa văzînd şi alţi[i] ce v or fi hrănind asemenea fumuri în cugetele lor, atît dă pedea psa acelui Gheorghe, cît
şi acestor doi, să vor aslîm păra cu totul şi fie şcare să Ya pCt răs i d ă. aces t fel d.J. rele a p ucăh 1l'i .
Aşişderea, şi pentr u acei doi pre o ţi, ia ttt sCi fa c aceast:i
scrisoare către prea sfinţia sa părin te: e episcopul Rîmnicu -·
lui a cărui a cuprindere înţelegîncl- o dv., să- i trimi'.eţi înclat<'.i~
ca să le facă şi acelor[a] căz ut a ce rce tare. Şi. după toate o-·
c.es~e [a] rămîne şi văt[aful] fără nici un fel de ~ up ărare a
săvîrşi poruncile ce i să vor da şi a împlini b anii d ă jd ii lor·
Visteriei , ne mai rămîind el cu[val] dă pricinuire, precum
nici dv. nu aveţi a mai pricinui pentru aceasta . Sănătate.

181 7 iunie 24.o
• Arh. St.

Jlu c ur eş ti,

Ad minislr · Vechi . Dos . 2373/1814, f. 303.

8.
1817 iunie 24. Departamentul din
Episcopul Rîmnicului despre .,,zîzanile şi
tele plaiului Horezu .
P rea

sfinţia

sa

pă rintele

Lăun t ru ,

informează-.

răzvrătirile"

din sa-

episcopul Rîmnicului Vîl cea

Dumnealor boier{i] . ispravnici ot sud Vîkea ne înştiin-·
ec'i trei lăcuitori din plaiul Horezului aflîndu-să cu rele·
apucături, au făcut multe zizănii şi răzvrătire prin t oate satele p!aiului, dînd o mare pricină de turburare celorlalţi lă-
cuitori incît s-au împotrivit [la] săvîrşirea poruncilor şi ·fal
ţează

• Loc rupt.
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taxilclorilor dom neştii Visterii. Cu care lăcui tOl'i, s- a1 încîi'-c:loşi t ş i un p opii Dumitru Hodlean ot Măriţa şi un pop<
1 Niţu1
1\Tan isiescu [Man osia ] ot Slăti oara.
Şi a c eşti a , împ reună cu aceia, asemenea i·ăzvră tiri au focu ~ şi foc . Ale cărnra urm ări neputînd fiind suferi te, clin-·
ir a cele poate să să întîmple şi vreo pagubă Vis teriei.
Cî t pentru cei mireni, unul s- au surghiunit cu lumina t<:1
p o runcă mări ei sale lui vo dă la mănăstirea Tismana, ~a r doi·
:-S· <m t r~mis por un că dumnealor ispravnicilor a le face cerce tnre cu bJ.tăi la falăngi in tîrg şi în vele ag dă obşt e.
Iar pentru ace~ti p reoţi, mg pă pre asfinţia ta să li să
f 1v::ii. sfraj nicia cerce tare ş i înfrînare, ca să s~t pă r ăsască di\
:,;:.c·s ': fel el"'\ urm ă ri, fiind căci nici u n ame s~e c nu au cu lă 
.c·u i:_, , ~-j dajnici ai Vister iei.
~ ~- si:t ~: m părin t es c răs pu ns [u l] prea sfinţiei tale.
1817 iunie 24
C;

Arl1- St.

Bucurc~ii,

Adm · vechi . Dos . 2373/1·814, f. 303 ve rso.

9.
18 i8 ianuarie 4. Jalba lui Gheorghe din Cermeg eşti Vil.:cea c<Hre N~ c ola e Suţu biv -v el s p ătar, caimacamul Craiov ei
împot riv a h 1i Teodor vtori armaş din Craiova pen tru pagub<f e
:si stri căc iunile ce le- a suferit ele.. la oamenii să i .

.

P rea cins[ti te] dumi[tale] biv vel

s pă ta ri ,

Fierbinte
jeluiesc
dumi[tale] . pentru
dum[ne-a] l[u/']
vL[ori] arşa Teodor dă aici clin Craiova, că civînci m o .ie la noi,
r· u venit dă au dat t[a]l[eri] 70 s ăt enil o r, pentru care b ani
i-a u. dc. L satul n ostru pă tatăl mieu să, i slujeasC<'i cite clow·t
.să p t 8 mîni aici, la casa clum[nea]l[ui] şi cloaă să fie ac a să Lt
noi, pen tru osteneala banilor, pînu · îi va da satul bani1;i] şi
.citunci s ·i-ş[i] ia satu omul de · la cium[nea]l[i1i] . Ş i v iind o
sl ugă a dum[nea]l(ui] acolea la noi, an făcu t o cl& ie de fît1
·>elinpre .mă cu is prăvni c elu ce-1 avea acolea la m oş ie. Ş i 1a t31
mi.eu i iincl aici. dă .rî[n]d · la care cl u m[nea]l[ui] n a u fost · l<i
facere<'l acel[u]i fin ş i la urm ă viind om u l c1omnes 2 cu .. cer·c2'. a: ea judeţului, a m dat p ă tată l mieu în sat. După a c e~a nu
': <::ni t dum[nea]l [ui] cu o slugă şi l-au fă cu t în chip ca tană fă r
·~ . ,

.36
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de p ornn ::ă ~i mi-au luat o iapă cu mînz în foale şi un frî u 1
do<i6. sape şi t[a]i[eri] 12, cu numele de zăcui ală la <:tcei
t[a ]l[eri] 70 şi d ă treapăd. Şi din pricina sapelor, că n-au
avut altele mi-au rămas doaă grădini ne săpate ş i o zi dă. a ră
tură neprăşită, dă am rămas muritor de foame. Apoi pentrq.
ce a m f ăcut aceasta nu ştiu. De aceia m ă rog dum[i] t [ale]
să fie
cin st[i tă] poru ncă a fi scos la o dreaptă judecat:\
c1um[i]t[ale] căci va fi p.:'.icat să -mi tie lu crurile în silnicie
;-iefiind nimic dator. Ş i cumva fi mila c\um [i] t[sle] 2.supra
sjrăcii mele .
Pr ea plecat clumi[t]ale
Gheorghe ot

Ce rmege şti,

sud Vîlcea

Suţ u biv vel s p ătar caim[acc.mul] Craiovei
Ci[nstiţ i] dum[neavoastră] vătaşi de divan pă arnîndouă
părţi!e o:ă-i înfăţişezi la judecata Departamentului de p atru .

Nic '1 lache

1818 genarie 4
L. S . bi \'-vel

Spătar

Anexa I
De la Dep m·tam entul de p atru orînduit u j m umbaşir au
·nf:tţişa : pă m11înclouă părţile înainte::i noasti·{i l R j udec:J~ă.
„i ';-a u întrebat c1u m neaiui Teodor pîrîtu, ce are să i · i'ls punză.
îm p o~ri ,: ă '? Zise c't avîn:.1 p ă un Dumitru Untar ul, tatăl ~ă ·
luitorului ce se a fl ă acum m ort, dat de săte ni i [din] Cermeg e şti cu zapis ca s{1-i slujea scă pă rîndul pen lrn 1J[a]l[e i]
şapt e zăci, ce au fost împrumutaţi pă săteni la treb uinţa 101, i s ă- l ţie p în ă cînd îi va răspunde săteni[i] bani[i] şi să - şi
i~1 01wJl. Aşa slujindu-i cîtăva vreme s- au dus soţia clu m is;1' e·
in ani«i>- tre c uţi acolo la Cermegeş ti, unde are p a r ~ e ele moşie , .';i p~1incl oameni cu plată i-au cosit cincizăc i plas tă ele fin ,
care 1--au şi g răm ă dit fă c îndu-1 claie . Dar fiind acea claie n eisprăvi tă , făr de vîrf, cînd au plecat de acolo să v ie aici, v rind
s[1 ia şi pă tată l jăluitornlui a-şi face slu jba rînclu lui s·. u aici
la Craiova, pre cum au fost legat p rin iapis , au căzu t cu rugăciune, acel Dumitru, ca să-l lasă din rîndul acela a nu-l lua
57
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la Craiova, fiind v remea lucrului, mai ales cositul fînu tui,
să -şi poată agonisi şi el nutreţ de vite, cerînd a-l înclatorn
ca să fa ::. ă alt lucru ce va avea ti"ebuinţă acolo la moşie. După a cărui rugăciune l-au şi lăsat la casa lui însărcinînclu-:1,
n u m <1i să cosească o plastă ele fîn şi să -l pună pă acea clae
:<-·i face vîdul bun ca să nu se strice de ploi, precum şi să, şi
îngrăde~1scă claia cu gard împrejur a nu-l mînca vitele. Cînd
.atunci zicînd Dumitru că nu cire coasă i-au lăsat şi coas ·'t într-adins pentru această tr eab ă .
Iar după ce au rămns numitcil a co~o că utîn<l u-şi de tn2bile lui, unor fi mai nimerit pă la acea claie să-i fa că vîrf sau
să o închb'i ci l ăsînd-o slobod ă şi făr ele vîrf s-au prăpădit
-c u totul. Din care pricină s-au păgubit de t[a]l'[eri] 50, cheltuiala cosîtului şi strînsul fînului, după cum l- au încredinţat
isprăvn i celul ce l-au avut acolo şi alţi oameni să t eni, care
<•.u ş ~iu t acea claie de fîn . Nici la rindul lui n-au venit să slujească . Pentru care luînd ele ştire că fînu s-au prăpădit clin
neîngrijirea ace:ui Dumitru tată l j ~tluitorului, de loc clînd jalbă la du mnealui biv vel pos telnic Scanovi, s- ar fi orîndu i t.
s Arh. Statului Crai ova, Colectia documente. p. XXXV, nr. 23.

10.
1819 mai 18. Anaforaua marelui vistier privind surghiu·nirea lui Ioan Bărbătescu clin jud. Vîlcea pentru zăvistie.
Anaforaua marelui Vistier,
Prin a nafora am făcut arătare Măriei tale penlru un Ioan
din sud. Vîlcea, care au lucrat zăvistie între lă
«l<to rii s·.' te'.or acelui judeţ şi altele, cerîndu-i pedeapsa cu
-a se dep ăr t a de la casa sa, la Tîrgovişte sud .Dîmbov iţa , unde
să pe treac 1 sub pa ză, spre pildă altora asemenea lui, clupe
care şi dînclu-i-se luminata Măriei tale h o tărîre, a se fac,e
aceeaşi urmare, s-au rădicat de mumbaşirul cel orînduit, l-au
. dus la ară talul loc, unde şi pînă astăzi petrece la închisom~e.
ci fiindcă m-am pliroforîsit că s-au bolnăvit de acea osînd,,~
:_şi au plecat spre bătrîneţe, aflîndu-se poate să i se întîmple
şi moartea la paz ă , mă rog Măriei tale, să i se orî nduiască
~rtare, de vreme ce este ştiut că omenirea se află potihnită
la greşeli şi stăpînirea povîrşită la milostivire, iar cînd şi
J'1c"1rbăt e se: u
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clupă

aceasta se va mai arăta cu vreun chip de zavistie, atunci:
îi va fi osînda Ocna, şi cum va fi mila Măriei tale - 1319,
mai 18.
Vel Vistiere \!. A. Ur echea, Ist. Rom., vol· XII, p . 249.

lL

1820 august 11. Plîngerea adresată domnitorului Alexandru Suţu de un grup de locuitori din satul Ulmetu, jud. Vîlce a,
împotriva unui protopop şi a zapciilor plăşii care prin cazneau siJit locuitorii să-i vîndă mo şia.

Prea

înălţate

doamne ,

Jdluiesc mm şi bunătăţi mă rii tale , ca să ne avem drep ·
tate pentru un hotar de moşie al moşilor şi răz aşi[lor] noşti·ii
clin sud Vîlcea, sat u[l] Ulmetu ; că din zilele domnului nosLl'i.l Ipsilant
ră mîind satu[l]
rămăşiţă din
bani domneşti[il
vistieriei, s-au întîmplat de s-au spart satu[l], fiin d foaia
in~~·eoi.a tă. Şi prinzînd cîţiva oameni, dumnealor zapcii, i-au
si în:::his, de car e aflînd acest Şerban protopopul Co p ăce a nu,
il\.t mai invitat pă zapcii ca s ă le facă, mare zor să -şi vînz ă;
fieşca re pertea lor de moşie. Iar numiţi rumâni , auzind aşa ,
:m zis ~' i ei c"i ''1<1 i bine Yor vin de din v i't e, iar m oş i a nu vo11·
« o .,-;n :le . Ş i rug înd u - să ca s'1-i m ai adaste, pînă vor vin de
din \.·ite, ca să fo c ă bani să plătea sc {t ră mă :;; i ţa . Iar numi Lu [!l
protopop au invita t p:i zapcii ca s ă le facă zor de bani, iar
z<i pcii i-au început a-i ba te şi a-i lega, co. s ~ -şi v înză fi e ş-
rn re ra:·tea lor de moşie, de care au >;i Yîndu t dup:t cum a11
'.Tu t pro topopu[l] ee> să cumpere. Şi h 1îriclu-le m 0 _ia degeab<1
cte stîn jen [le--a da t] cîte patrn lei ş i un or t, fiind băgaţ:i p ini'! în lJor dei e, de la da fum de ardei p<'i la nas, de-i s _ CJ~ e d
p:1 ci.e unu de-i bătea cu traista în cap piină ele cenuşe. Ş 'L
ci vc'i.zînd a ceastă ~rgie şi ce s<i -ţi facă papitile [sic ,·] au ş i
vin.cb t uni dintrînŞi. Şi clupă ce au cump j ra t- o mai muli. de geaba. pă urmă s~t . pună de„ trage trup potarului moşit de ne
cotroape şi pă a noastră. Iar numiţi oameni, cum ·au scăpa t
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•din mîinile lor au început a fugi cîte unu, cîte unu, pînii înC'Î ~ n-au mai rămas picior de om, iar numitul protopop au stă 
pîni t această moş~e pînă acum şi noi neclîndu-ne mîna n -am
p ~1tut ca s"'t pornim jalbă, iar acum nemai putînd suferi, ne
rng ăm mili şi bunătăţi mării tale, ca să fie o luminată por ,m:::{1 că tre dumnealor boieri ispravnici ca să fa că cerceta1·e
pă cîţi stînjini es te cum pă rarea şi cîţi bani au dat, să se so·Coteasc:1 şi venitul ele atunci pîn ă acum, şi de va eşi şi hotaru
mo;;iei, s·:J. ias:'i din st<'ipînirea moşiei atît din m oş ie cît şi djn
m oară, care este făcu tfi de tot satu, că o stăpîne;; t e în sil_._
-nicie. Iar de nu se va pl ăti s ă avem a-i întoarce n oi ca ni';te
rezaş i şi rude cu sîntem, că va fi un păcat să ne st:'ipîneasc:c'.'1
..a lţi stră ini, hotarn ele moşie al rudelor noastre. Iar nesupuindu-se lumina tei porunci numita Preda protopopeasa să fim
:so rociţi cu cercetarea dumnealor boierilor ispravni ci în scris
:,\ divanul mării tale. Şi cum duhul sfînt te va lumina p ă
m :i rita ta ne despăgubi pă noi ti căloşi şi robi[i] mării tale
.-c ă vejnicci pomenire va fi mării tale.
Robi«i»

mării

tale

Nicolae, Preda i Ion

şi

Tudor, sud Vîlcea

satu[l] Ulmetu.
-<-<Rezoluţie

:»

Io Alecsandru Nicolae
_<;[chi] Vlascoe

Suţ[u]

v[oevo]d i gos[podar]zem-

Dum[nea]v[oastră] ispravnicilor judeţului Vîlcea veţi ve.dea ja1 bC! aceasta pentru ca s:l porqnt::iti să cerceţRţi şi la dreptatea ce va avea jăluitorul să-şi afle înd~stqlare şi să îndrept aţi. Iar neodihnindu-s[1 vre-o parte de acolo cu cercetai·,ea
· dumn[ea] v [oastră] în scris s~t-i sorociţi la divanul nos tru
·Dt Craiova.

L.

1820 avg[us]t 11

s.

DUMITRU LOGOFAT

• Arh. St- llm. Vîlcea,
.ginal hir lie , lil:gram qifolio.

Colec ţia

documente, pachet XXIX/ 14, ori-
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12.
1820 se1Jtembrie 22. Arestarea şi închiderea polcovnicului
1Jdrea din jud. Vîlcea la mănăstirea Snagov pentru că din
cauza purtării lui s-au răzvrătit locuitorii satelor.
Zemle Vlascoe
Fiindcă ne-am pliroforisit domnia mea cu încredinţarea
pentru Udrea polcovnic din sud Vîlcea că să poartă cu netrebnici făcînd pri cină dă răzvrătire locuitorilor sate 1 or.
De aceia, volnicim pe sluga domniei mele zapciul spătă
resc ca luîndu-1 de unde să va, fi aflat, să -l du că surghiun
la m~năst irea Znagovului din sud Ilfov, unde poruncim cuvi oşiei tale egumene de acolo să -l aibi în pază înăuntru, în
măn ~:stire şi făr -de al doilea pornncă a domniei mele . slobod sJ. nu fie.
far orîncluit[ului] mumbaşiri să i să dea adeverinţă d ă
:primirea lui.

1820 sept.
Vel

2~

log[ofăt]

Egumene de acolo

să-l

o Arh. Sl·

m.s„ 96 f. 187·

Bucureşti,

aibi în

bună pază.

13.
[1820]. Jalba clăcaşilor de pe
.abuzurilor Uţei postelniceasa.
Preacinstiţi dumneavoastră

Cu

moşia

Zorileşt i,

împo triva

boieri ispravnici.

la crămi

fi[e]rbi[n]ţi năzuirăm la bogat mEostivirea
ca să ne aflăm dreptate (cu Uţa postelnifiind noi cu şederea pă moşiia Zorileştilor şi fiin-

·dumneavoastră
-ceasă]

1

1

că

Pasajele sînt intercalate de pe m11rgip.ea d ocun~enţ ului·
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du-le moşiia de-a valma ne curărită unu despre alt ... 2 şi fiind c .'\ mai nainte am fost clăcaşi ai Niţului Zorilescu ş i ffi cî [n]ju-şi socotiala dumnealor care cîţi clăcaşi au şi cî tă
mo ş ie s tăpînesc au aju«n»să pă acel mai sus numit Niţ u cu
clă ca ş i mai mulţi care ne-au dat în partia unui moşi al l ui
Dobromir, care acel moşi au avut doi nepo ţi unu an ume
S te tfan] 3 postelnicel, nepot de fată, iar altu anume Di i c ă
nepot ele fată ... 2 ; numitu Stefan postelnicelu, au fost cu pu·,ere şi ... 2 de una în slujbă care ne-au lo[a]t pă toţi clăc aş i
su[b] stăpî[ni]rea lui şi au l ăsat pă numitu Dică fărc'i cL:icaşi numai cu unu. Care numitu Dic ă văzî[n]d c ă - i m ă n î n 
că moş[ia] 3 şi clăcaşii numitu Stefan au dat- o în ari [nj clă
căpitanul] u i[ 3 Ioniţă Măgheriu, care · dumnealui aju[n]gi[n}cl
p ă postelniceasa Uţa că clăc a şii mai mulţi ne-au lo[ <i]t pă
noi sv[b] s t ăpînirea dumnealui fiind că dumnea ei stă păn e a
op t ş i Di61 unu [şi moşiia le erea stăpănirea frăţăşt e j ; care
s -au sc[u lat] 3 numi ta postelniceasa Uţa de ne-au ara t Jocurile şi ne-au lo[a] t livezile care sînt date de alţi moşte n i,
iar nu de la numita . Care pentru ace ast n ne rugăm m ihLsl i\· idi ] 3 dumneav oastră e:u l acr ăme . pă abr ază şi cu ge mrnchi
pă p ă [mîn t ] să 3 vă mil o s tiv iţi asupra s ilrăc ie i n o[a ]s tre să
ne afl.J [m] d l·e[pi.atea ] 3 că v a fi pă ca t să n e la s ă făr:i 2_'.50 nisalu în Ll"·<.1 s '.ă v re [me] 3 care n oi sîntem d ajni ci v ester iei
b iru ş i a[n] garal ele ; ne ca u tă de buni ş i nd ne--nu r'. mas
copi[ii] 1-:-iuritori de[fo a]me 3 ş i noi fi [ind] ... 2 cere ::iu <:, v u t
plu [gu]ri... 2 le n i le-au da t ... 2
Pe v. : ... 2 să prim e şti a c ea stă j al bă .
o Ar h. St. Craiova, fo nd , G heorg he \'iag h eru",

III -~ :i .

o rig .

14.
1821 ia·marie 8. Zapisul s ă ten ilo r din Ar c eş ti prin care
s :c a rn tă c ă au primit de la neg ustorul P olihron ie Cost a ~~.-:.
t ru 50 de taleri, darea lui Mihai vierul, ca r e-i . .-a slu ji n :·'.1
si mbr ie t imp de doi ani în schimbul acestei sum e.

[18201
2 Docum entul este foarte rupt la marginea dreapt ă
nu a putut fi întregit.
3 Numai aici s-a putut· într,egi textul .documentului.
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şi

la

sfî rş it

~i.

Noi sătenii ;:irceşti de mai JOS i scăl iţ i încr ed inţăm c:u a <.es: za pis ul nostru la cinstita mîna dumne[ea]l[ui] serdar1[u]Jui Polihroni precum s'l să ştie că avănd noi un sătea~ anume \ liha i sin Nicolai Zidaru ş i fiind om S C' ă p ătat s:'irac nepotîn cl a- ş i purtea dajdia la sorocu, am socotit cît îi v ine
dajd1a să dea pă an şi l-am d at vier la dumn[ea]l'[ui] în ani.
doi :nl[eri] 50 a di că cin'[ci]zeci şi anu lui începe dă la iuli[e]
3r) fii ndcă sorocu Dnilor dă mai nainte sfărsăşti la numitu~
sorucu, care bani au priimi t acum dăplin în mînă şi noi să
-nu-i su p'.'lrăm dă altele ce va veni la sat adic{1 podvezi şi alte
.angil!'ale dă Clle satului, cu un cuvîntu nici la un om şi pentrn credinţă arn iscălit pui[n]du-ne şi clegitele în loc de pec ete.

1821 ghenar 8
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
ea
eu
eu
eu
INotă tergală]

1

Stan Pescar ot Arceşti adiverez
Dobrin Susanu idem adiverez
Marin sin Costandin idem adiverez
Neacşu Velcea idem adiverez
Vasili sin Nicolai idem adiverez
Badea Miulescu idem adiverez
Ilie sin Marin idem adiverez
Stan Sălar idem a diverez
Ion sin Popa idem adiv erez
Costa Din Borcea idem adiv erez
Badea pîrcălab cu toţi ceilalţi săteni adiverez.

•

Zapisul sătenilor Ar ceşti pentru 50 de gro şi cărora le-am
pliii. pentru d oi ani darea lui Mihai, v ierul nostru, d~ la
via noastră de la Arceşti, care v a lucra la noi ca vier pentru
·doi ani de zile fără să primească nici o simbrie, deoarece ani\
plRtit darea pentru el, cum [se arată] m ai sus; perioada [de
slujbă ] începe de la 1821 iulie 30 şi pînă la 1823 iulie 30.
cleocirece înoepînd cu ziua de azi şi pînă atunci i-am plăti t
·darea cu alt zapis.
1821 ianuarie f,
• Arh. St.
lb· gr.-rom.
1

Nota este

Bucureşti,

scrisă

fond .Hagi

în limba

greacă

Ianuş",

pach· C, doc. 19, orig.,

de mina serdarului Polihronie.
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15.
1821 ianuarie 18, Scrisoarea lui Theodor P. epistat aclre0ia tă lui Hagi Ianuş Costa Petru [la Craiova] în care se plînge că ţăranii din judeţul Vîlcea nu vor să mai pl ăte as că. claca.
Cu

multă plec[ă]ci[une] închinundu-mă

cin[s]ti[t ] ă şi stăpînească

s3.rnt
mîna dum[ita] le.

scrisoare nu lipsii a în ştiinţa clumi-< ts.•-le stă pîne că dup3. multele priigoniri ce am avut cu lăcui
torii după moşiile sfîntului schit pentru claca cea obicinuit!'.
c~t nu să să [sic ! ] supuiia a face coprinderea p'1rvili l, a :·:"1 Unei
cins ti[tei] epitropii mi--au trimis o luminată p oruncă gosp[o]cl
cu un om veichil din partea dumne[ea]lui ş i jude cî ndu- să la
ci[n]st[itu]l i sprăv[ni]cat din sud Vîlcea, i-au îndatorat ca
să plăteasc;.:'i
clupă pravilă precum vei vedea clumn[ea] ta ş i
anaforaoa ce au f.'i cut, mergînd cu luminată poruncă şi cu o
cin st]ită] scriisoare a clumn[ea]lui biv vel sărclar Polihroni,e,
la dumn[ea]lor boeri ispravni]ci sud Romanaţi pentru clă
cci~ ii ot Morînglav i Obocea şi văzînd dumnl[ea]lor coprinderea luminatei porunci şi anaforaoa din sud Vîlcea au urmat
şi clumn[ea]lor întocmai la care orînclu i ră şi mumbaş ir asupră-le pentru rămăşiţa clăci ce o avem la dînşi. for ei v{lzincl mumbaşiru au dat jalbă cin[s]ti[t]ei căimăcărni, e:i rătîn
du-să şi cu o ca1·te gosp[o]cl care triimesă]i dumjita]le şi ()
copie clupă dînsa a o vedea. Şi după a lor jalbă s-au orînduit
mumbaşir ca si mă du că la Divan a ne judeca şi fiind sfintele sărbători mi-am pus soroc ca la ghenar 15 să m ei aflu
la Divan a ne judeca, nrn înştiinţat şi ci[ns]tiţii epitrnpii şi-rn
trimit aceste Lrei copii ele cărţ i domneşti ca sînt la conclic<:
sfintlu]l[u]i schit care sînt împotriva acelii cărţi cu care ! /1
împotrivesc 1'3cuitorii ; şi-m scriie epitropiia să s'tau cu clîn sele în judecată, ~i eu fiindcă dumn[e3]lor epitropi etu Yeichi ~
pă acest Ioan log[ofă]t mănăstiri care s-au judecat cu lă
cuitori la dumnealor boeri isprav[ni]ci, care este trecut şi în
anafora îl triimes;;i-i pă dînsul cu toate că rţi le ca să stea în
judecată şi la aceasta ci[n]sti[t]e stăpîne toată nădejdea mea
este la dumrr[ea]ta şi cum va fi mila şi buna · înţelepciune
Cu

această plecată
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dumi[ta]l1e asupra-m, că dumn[ea]ta eşti părintele nostru
cu toată ple c ăciunea sînt al dum[iba]le pr~a plec ată slugă .

şi

Th[e]odor P . epis[at].
18~ 1 ghenar 18
[Adresa :]
Intru ci [n]sti[i tă ] şi stăpîne ască mînă dumnea[ea]lui KirHagi Io a nuş C. Petru al meu sprijinitor cu ci[n]ste ş i mu ltă
:'.)lecăci u ne.
c Ar h. St.

Bucureşti ,

fo nd .. Hagi

Ianu ş " ,

pach. C, doc· 39, orig.

HL

1821 ianuarie 22, [Bucureşti]. Cirmuire a a pro bă 100 groşi
drept cheltuieli de drum pentru un nefer t rimis să spioneze
a rnă uţii a păruţi în judeţele Arg e ş şi Vîlcea .
A l. Un gr ovlahiei Dionisie, Grigorie Brîn coveanu, Con stantin C reţules cu, Grigorie Ghi ca , Barbu Văc 3 re s cu, Grigorie Filipescu, Rizo Iacovachi.
[Bu cure ~ ti]

22 ianuarie 1821

Groş i

100, a di că una sută groşi , cheltuieli de drum unui nefer,
trimis în judeţul Argeş şi Vîlcea ca să spi o n~ze pe arnăuţii
care au apărut a colo 1.
Orînduitule zaraf, s ă-i dai !

Al. Ungrovlahiei Dionisie, Grigotie Brîncoveanu, Constantin Creţu ~ e s cu, Gr igorie Ghica, Barbu Vă c ăre s cu, Gr igorie Fili pescu, Ia covachi Rizu.
li Arh. St. Bu cur e şti, Administrative v e chi, Visti eria Ţă rii Rornâ ne5 ti, dos. 221 6, c .f. 28 1. Orig . grec. Editii : Ră sc oala din 1821, I., p. 206-207.
1 Este vorba de Tud or Vladimirescu ş i grupul d e arn ă uţi cu care
a plecat el. Fle ischha ckl raporta în acei~şi zi că . o oare care îngrij orar e
e x is tă din cau za unui grup d e 30 arnăuti bine înarmaţi ş i că lări , car e
au apărut în mod nea şt e ptat la Piteşti, c!e uQde, f~ri! s~ fi comis vr eo
silnicie, s-au îndr e ptat spre judeţul V îlc e a şi nim e ni nu ş ti e ci n e i-a
trimis a colo- Co mite tul a poruncit ispravnicilor s ă fi e cu ochii· asupra-·
acelor o am eni ş i pe cî t se poate s ă PU!'l( in ă µrm ă rile lqr r 13je ''. (Hurmuzaki, XX, p· 537).
'
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17.
1821 ianuarie 29. Căpitanul Ioniţă Maghern comunica ispravnicilor judeţului Gorj că a luat măsurile cerute adunînd
toate „cătanele cu rînd şi fără rînd" pentru a le trimtie la
[Tg. Jiu] , reţinînd cinci dintre ele pen tru paza copiilor şi calabalîcului. El nu poate veni acolo fiind bolnav .

Cu

multă plecăciune în<::hinîndu-mă , sărut

cinstita

şi stăpănească măna dumneavoastră.

Cinstib şi stăpănească porunca dumneavo astră cu multă
plecăciune primind-o şi cele de către dumneavoastră poruncite am văzut. Mai întîi mi să porunceşte să orănduiesc cinci
slujitori aici pentru paza coconaşilor şi al calabalîcului şi fă 
ră ză bavă să viu acolea, fiind trebuincios.
După cinstita poruncă următor fiind, trimisăi să să aducă toate că tanele cu răndi şi fără rănd, care vor fi acasă, să
vie înarmaţi şi călări care vor avea cai. Şi apoi să orăncluesc!
cinci catane aici a fi pentru paza coconaşilor şi eu să vin acolea clupă poruncă, cu toate că sănt bolnav, după cum dum-,
neavoastră bine mă ştiţi, şi nu sănt de nici un folos, căci cum
voi încăleca calu[l], mă bolnăvesc şi în zadar îmi este osteneala. Iar după porunc ă urmezi şi pănă luni trebuie; să viu;
ci după cum zic, nu sînt destoinic a sluji, căci sînt bolnav, ci
voi să zac în curtea dumneavoastră, ca să nu am bănuială că
nu sănt supus cinstitii porunci.
1821 ianuarie 29
Şi

cu

multă plecăciune sănt

al

dumneavoastră,

prea ple-

cată slugă,

Ioniţă

Magheru

[Adresa :) In cinstita şi stăpînească măna dumnealor boierilor ispravnici ai judeţului Gorj, cu cinste şi cu multă plecăciune .

Judeţul
Căpitane Ioniţă,

1

In

slavonă

1

de vreme ce

Gorj
eşti

bolnav

în original : sud.
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şi

nu

poţi

veni,

trimite
colo cu

pă ceauşu
ceilalţi

cu zăce catane, iar dumneata
slujitori pentru paza copiilor.

să rămăi

a-

1821 ianuarie 30
Iordache

Constantin

Văcărescu

fP.S.] Bine era

să

vi i,

că sănt

Bălteanu

multe la mijloc.

• Muzeul memorial „Nicolae

Bălcescu•,

nr. inv. 5656· Orig.

18.

clin

1821 ianuarie 30, Bucureşti. Cîrrnuirea către ispravnicii
de peste Olt, să nu su pună la dajdie pe pandurL

j udeţele

Noi otcîrmuitorii
Cins t iţi dumneavoastră

Ţării Româneş ti.

boierilor (boierilor] din judeţul. ..

1

:~tiu t fiind atît nouă boierilor, cît şi tuturor de obşte, cît slujbă
şi vrednicie au arMat dup ă vremi tagme pandurilor din cele 5
judeţe de preste Olt, încît putem zice că în multe rînduri s-au
cunoscut izbăvitori şi apărători ai ţării de rele şi nevoile ce 'o
înconjurase, cu chiar primejdia vieţii lor, arătîndu-se cu atîta rîvnă şi iubire de patrie, pînă şi viaţa şi-au pus-o în primej die. Această dară osîrdnică slujbă a lor, ce de obşte este
c unoscută, precum mai sus zicem, nu numai că n-am cugetat vreo dinioară noi boierii pămînteni a rămînea zădarnică ,!
ci încă totdeauna am fost porniţi cu părintească dorire ca să
li să facă cuviicioasa răsplătire, cu facere de bine ş~ privil~-·
ghiuri din partea stăpînirii, potrivite cu slujba şi vrednic.ia
fieşcăruia. Şi cu toate că aceşti vrednici de laud ă patrioţi'.
s-au fost lepăda t de dajdie în vremea tre cută, precum şi în
rîndul altor bresle s-au fost aşezat unii dintr-înşii, dar noi
n-am înce tat totdeauna cu rugăciuni către domnii oblînduitorii 1 ţării , ca să ridice de asupră-le răspunderea de orice fel
ele dajdie şi să-i mîngîie pentru slujbele şi ostenelile lor, ră-i
mîind tot în starea ce au fost mai dinainte. Şi cînd au fost
acuma în cele din urmă, luminat fiind de Dumnezeu, răpo
:;atul domn măria sa Alexandru vodă Suţul, ce şi primise
rugăciunea şi era să se dea cuviincioasele porunci, dar din

1

Punctele de suspensie şi in text. ln original in .slavo'n.ă: .ot sud".
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nenorocire întîmplînd1-1-se de s-Clu bolnăvit, dup5 'are şi-au
doit şi obşteasca datorie, au d maş treaba nepusă în lucrare.
Acum dar rămîind oblăduirea ţării nsupni. noastră, între al-te îngrijiri ale otcîrmuirei, nu am p _1s la uitare şi pe mai
sus numiţii panduri, ci cu sfat de obşte am chibzuit, ca cît
mai în grabă să -i izbăvim de supt jug ul dăjdii lo r. Şi iat ă.
printr-această carte a divanului poruncim d[uneoi]voastră, că de
acum înainte să cunoaşteţi pe toţi pandurii cîţi se vor fi aflîncl
într-acest judeţ şi vor fi fost în slujbă clupă vremi că sînt ru
totu l nedajnici, ori birnici, ele se vor fi aflînd în rîncl cu ţara
sau b vreo altă breslă şi orî nduială şi nu aveţi a le face supărare cu vreun fel de cerere ele dajdie. Care aceast;'i poruncă s-o faceţi cunoscută tuturor de obşti, ca s ă le fie ştiută
că au a fi nedajnici în veci şi să se bucure. Dar şi ei să s'-'
arate cu toată supunerea către stăpînire. fiind tot cu aceiaşi
rîvnă i cr edinţă şi iubire de patrie, la slujbele ce se vor orîndui şi totdeauna să fie gata şi cu armele în mînă spre întîm-'
pinarea de orice răutate şi înfrînare şi împilarea făcătorilo1~
şi cugetăto rilor de rău cari tulbură ordihna şi liniştita pe-I
trecere a locuitorilor, urmînd întru toate după poruncilJ.e şi
povă ţuiri le ce li se vor da. Şi că aţi primi t porunca aceasta şi
aţi urmat precum mai sus scriem şi avem răspunsul dum~
1

neavoastră.

1821 ghenar 30
• Arh. St- Bucureşti, Condica domnească 96, p . 203; C. D. Aricescu Acte justificative ... p. 57-58; V. A. Urechia I storia românilor, XIII,
p. 19. Ediţii: Răscoala din 1821, I., p . 216-217.

19.
1821 februarie 1.
dor Vladimirescu.

Ştiri

despre începutul

revoluţiei

lu i Tu-

1821 febuarie 1.

„De la Ocîrmuitorii domnii
Către

să,

cinstita

Ţării Româneşti

~[hezaro] l([răiasca] Agenţie

Nota cinstitei Agenţii de la 29 ale ghen. trecut scricu cinste 9.ID primit şi la întrebarea c~ ni se face, ca să
.

•
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I

dăm

n

.~ tiinţă

pentru cei ce s-au ivit cu arme în

min ă s upă -

1focl o:Jşt easca liniştire a Valahi ei ce[lei] Mici .
Ş i ce mă suri
rci.nţă ], răs pundem

s-au pus în lucrar e, spre o bşt e asca [sigucins titei Agenţii că un Tudor Vla dim irescu
carele în v r emea trecutei răzmeriţi au fost in. slu jb[1 os~ă ş eas 
c:\ sup t num ire de ofiţer, înso ţindu- să şi cu un Du mitrie l\!Ia-chiclo nţchi ofiţe r rus , îndată · d upă ce s- au dat s fîrşit răposa 
t[ ul) dom n Alex. Suţu vodă, în cî rd o şindu- s ~ şi cu al ţ ii . au
-e~i t cli n B ucure şti şi , apucînd drwnul tot prin p oalele m un-J
t;j lor, au a juns la, T g . Jiu lui sud Gorj vinerea la 21 ale tre ·'.:utl!lui gh en ar, facîn du - s ă to a tă [în] so ţita a lor, lu de '!O . D :
aici şi pînă acolo, pă d r um , n-au supă rat p ă ni meni, nici au
pii gubit . Iar acolo , într - acea s eară sosind, a u coprins, făr·;
veste, pi'.'t cl u ceru [l] Con sta ndin O t e t eli ş an u isp ravnic ş.i. l-a-:
rid;cat zicîndu-i ca după ce vor pr inde şi pă t o v ar]ş u l său ,
atunci îş i vor a r ă t a şi p oruncile ce au .
Pă t ov ară ş n- au putut să -l pri nză, fiindcă li psea în sat ele j u deţul ui, după trebuinţă . Iar pe O tet eli ~a nu l, to t într-acea
noapte luîndu-1 cu dînşii , s-au dus de s-au în chis în m ă nits 
tir ea T ismana . De acolo, trecînd Teodor înv e cinat u l jud. al
M ehedinţului, au făcut înscris publicaţiile sale, chemînd ş i
·n'Jrndul s 3 se unească cu dînsul făgăduindu-le slobozenie de
:Su p t supunerea domnilor şi a boierilor. După înştiinţările ce
~tm primit pînă acum de la dră gătorii Valahiei ce[lei] Mici,
nici o supărare sau vreo pagubă n-au făcut a ceia nimănui şi
să află cu toţii închişi în mănăstirea Tismanii, mai sp orin -clu -şi num ă rul oamenilor.

Mai, d u pă datorie, îndată am pus în lu crare toate cu\'iine:ioasele mijloace, atît pentru a le [l ua] Lo ată cl inonia ce
să silesc a avea, cît şi pentru a le zădărnici cugetile lor a-i
-ră sipi cu totul, întru aceste îngrădiri aflîndu-ne. Nu lipsim ,
-cu cinste, a face ştiut cinstitei K. K. Agenţi , 1• 1821, februaTie l.
• Arh. St.

Bucureşti,

ms . 96, f. 201.

1 Ches a ro-Crăieşti Agenţii.
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20.

clior

1821 februarie 3, Bucureşti. Divanul porunceşte ispravnisă ia măsuri de străjuire la malul Oltului împotriva răz

vrătiţilor.

Divanul, avînd neadormită îngrijire a întîmpina turburarea ce se poate pricinui locuitorilor ţării de această ceată
de tîlhari ce s-au arătat peste Olt cu căpetenie un The o dor~,
Vladimirescu, au chibzuit între altele să se facă şi o străjuire„
vadurilor de trecătoare peste apa Oltului, au scris dumnealor boierilor ispravnici ai acelor judeţe chipurile cu cari să"
se pue în lucrare această străjuire şi pentru că la fie şca r e·
vad s:'i. se afle şi cîte un credincios al divanului, deosebit. ele·
cei ce vor orîn dui i sprăv nicaturile spre privighere, a n u se·
strecur a din făcă torii de rele nici de dincoace dincolo, nici
de dincolo, dincoace ; orînduim pe ... 1 carele să meargă, la:
vadul ce se zice ... 1 din sud ... 1 unde a colo cu catanele spătă
re şti , ce i se vor orîndui de către boierii ispravnici ai judeţului, să aibă a sta napristan, stră juind cu armele în m ţn ă·.,
ziua şi noaptea, ca nimenea din cei ce va socoti că pot fi s upt
b :'i. nui ală de cugetă to r de rele nu numai să nu fie slobozi a
trece, dar î n că , prinzîndu-i, să-i ducă la isprăvnicat, cu că r 
ţile şi actele ce se va găsi asupră-le, ca şi dumnealor isprav-·
nicii să-i trim ită aici, cu tacrirurile lor, a se cerceta ; iar pen-.
t ru locuitorii ce vor avea trebuinţă a trece de la o p arte la
alta, s-·au scris dumnealor ispravnicilor a le fa ce c unoscută
rînduiala aceasta a străjuirii, pentru ca fie ~ care c ~nd vor vrea
a trece, să -şi aibă adeveriri la mîini, prin care să po a tă fi, afară de v~ri ce bănuială. P oruncim dar numitului, orînduit„
să fii cu ochii deschişi a nu se face vreun cusur la stră juire,
strecurîndu-se vreun bănuit, ori din neîngrijire, sau pentru
interes, sau să te abaţi a cere de la cei curaţi şi nebănuiţi
trecători cevaşi cu numire de vreun avaet, că straşnic vei fif
1

Loc alb.
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-pedepsit ; şi pentru cheltuiala-ţi ţi s-au orînduit a
dte :taler i. .. 1 pe lună ; aşa dar vei urma negreşi t.

ţi

se da

1821, februa rie 3 2
10 cărţi s-au scris, 2 Argeş şi Oltul

3

•

• Arh. St. Bu c ureşti, ms. 96, f. 201. Ediţii: V. A. Urechia, Ist oria ro manilor, XII, p. 34- 35; Răsc o ala din 1821, I., p. 227.
p. 227.

21.

1 821 [februarie 4-16]. P roclamaţia adresată de Tudor
Vladimirescu p oporului şi o sumară descriere a revoluţie i ap arţinînd protosinghelului Ghenadie Pârvulescu.
Aicea am însemnat mai jos ponturile care le-au s co9
Th eodor Vladimirescu, cu care p onturi s-au ajutat la începu[tu]l rebelii, că· le ar ăta n orodului şi zicînd că ar e şi fer i
m3n împărăte sc le făgăduia că -i va scoate de supt jugul supuneri i [de] a mai da dajde şi ca cum ar ajunge români[i]
„oa re: ce m ari. Iar această socoteală era numai la c:ei proşti,
iur la Theodor şi la cei mai mari decît el şi la cei de o po··
lriv"' cu el altele au fost care tuturor cunoscu te s-au făcu t ;'
:ar noi să ne întoarcem să v edem ce scrie în ponturile lui.
Zice Theodor
Cererile norodului rumânesc din Val ahia. 1821 ianuarie
11· . Arăt ponturi[le] dupe cele ade vărat e ale lui Theodor.
1

Loc alb.
ln a ceeaş i zi divanul a dat o p o runc ă ş i pentru închidere a cî r·riumilo r s i c afe nelelor din Bucureşti, în curs ul n op ţii (Arh· St. Bucur eş t i , Condic a d om n e as c ă, 96, p. 204; V. A Urechia, Istoria romdniloI,
XIII, p . 32).
:; O asemen ea c arte a fost emisă pe numele lui Grigore ' Tigve anu
din Pil e şti. ln ianuarie 1822, cînd se jude că cu Ion Panaitescu din Crîn·guri le d e Sus şi a cesta îl pîr ăşte că ar fi fost .printre h o ţii lu i T1;1dor",
Cr. Tigveanu .spre d ov adă că nu au fost scris între hoţi, ci s-au aflat
în slujba ţării n e arată cartea cinstitei ocîrmuiri de la tr ec utul fevrar,
· rinduind p e j ă luitor spre paza Vadului Oltului ot Goran, credincios peste
. o rînduiţii isprăvniceşti, să păz e ască cu catanfi! spătăreşti a nu tr ece dincoace făcăto rii d e rele dintr -ai lui Tudor hotul", (Arh. St. Bucureşti, Co n« lica dcp art. d e opt, 985, f. 57-58 v .).
·
ln vederea asigurării liniştei, ocîrmuitorii dădus e ră încă din 22 . ianua.rie p oruncă pentru luarea măsurilor de pază . • în tot cupri_nsul . ţ~rii"
,( Arh . St. Bucureşti, Condica domnească, 96, 199)·
2
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ţări[i] să nu aduc[ă] cu înălţimea sa a1c1 m
mai mulţi boieri greci de cît numa[i] patru, ade[că] un
postelnic mare, un cămăraşi, un portari şi un gramatic.
2. Toate scaunile arhiereşti şi toate mănăstirilJe ţări[i] să
fii apărate cu totul de către călu,gări[i] greci, rămîind pă
seama ţări[i] precum este legat şi precu{m] să cuprinde în
Halşifuriful (sic!) răposatului întru fericire împăratului sultan Salim (sic !) din anul 1802 şi ale mitropoliei i cîte trele·
episcupiile şi toate măn[ă]stirile cele mari să fie datoare a
ţinea şcoală de limba turcească şi să strîngă copii de neamul
rumânesc atît dintre cei evghenişi şi săraci şi dintre cei proşti,
ca să înveţe cu cheltuiala mănăstiri după starea fieştecărie a

1. Domnul

ţară

mănăstiri.

3. I din şasă dăjdii care s-au întocmit de cătră măriea sa
Carage3 două să lipsească cu totul, iară patru să rămîie dup3.
aceeaşi întocmire, socotindu-se pă trei luni una.
4. Toate cîte s-au întocmit şi s-au făcut de către răpo
satu[!] d[o]mnul Suţul s3. se strice cu totul şi să rămîie toţi
striinii (sic !) folos al ţări[i] precum s-au întocmit de către
domnul Caragea, precum şi toate cumpaniile tot după aceeaşi
întocmire şi toate ludele cîte s-au mai adăugat pă la jude ţe·
de e<i.tre Suţul peste întocmirea domnului Car1gea să se sc[o]ată cu totul. Iar anafuralele şi întocmirile ce s-au făcut de cilt re numitul domn Suţu pentru veri ce madea să r:imEe ca c>
hîrtie albă ş i a şăz ă mînt în ţară mai des de cît după 12 ani să
nu fie slobod a să mai face, precum să urmează şi la neamu rile cele luminate, căci desele aşăzămîn 'uri sînt num3[i] o
sfărămare şi pradă a ţări[i] şi numa[i] folosul jefuitorilor.
5. Oeritu [l] i dijmăritul şi vinericiul S<l. nu fie slobod a-I
mai adăoga măc ar [cu] un bănuţ peste în tocm irea dom nu lui
Caragea, care întocmire priveşte la legăturile îna[l ]tei: p uteri celor din anul 1774 ce s-au făcut.
6. Havaetul tuturor vitelor şi al tuturor mărfurilor c:ire,.
de la o vreme încoaci, s-au obiCnuit a să luoa cu nume de
havaet al vistirii şi al altora, precum şi vama din toate oraşele şi satele ţări[i] să lipsească cu totul, rămîind să ia vamă
numai la marginea ţări[i] de la toţi care intră şi ias.'\. cu măr
furi, precum şi o[bi]cinueşte şi la ţărăle cele luminate, fiind
că dintr-această pricină a greutăţii havaeturilor şi a vămi.lor
neguţătoriea au încetat cu totul, ajiungînd ţara în cea [mai]
desăvîrşită lipsă a banilor căci această ţară de D[u]mnezeu
72
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pă zi U1 altă

tarapana nu are de cît numa[i] cu negu ţ{l ~oria tră 
precum şi vama ce să va Juoa la marginile ţăd[i] s·l
fie u5oară precum s-au urmat în domnia răposatului Alexanclrn Ipsilanti V.V.D. şi toate schelile de S'are [către] ţa r;:i turcez,s 2.:i să fie slobode (sic !) cu totul.
7. Toate dregătoriile ţări'[i] atîta cele p oliticeşti cî t şi cele b i se riceş'ti de la cea mai mare pîn(ă] ]a cea mai mi{'.ă să
n u fie slobod a să mai orîndui prin dare de bani, pentr u că
să poată lipsi jafurile cu totul ; asemenea şi toate dările preoţ.e ;;t i să să scază, ră mînînd după cuviinţă şi preoţi[i] cu dare
de bani şi unde va fi trebuintă, şi zapcii prin plăşi să nu fiie
slobod a să mai orîndui cîte doi , ci numa[i] cî. e unul şi acela să fie pămîn t ean şi cu chizăşie că nu va mai fa ce fur\-i 7aguri.
ie 7~ e .

8. Caftane cu bani să înceteze cu totul de a S<'i mai :face

ne am, ci num ai după slujb ă .
9. Havaetul sineturilor tuturor pri v ileghiaţilor şi al hrisoavelor să ~ ă scaze, rămîind precum s-au în tocmit ele c'ltre
ră p osatul domn Alexandru Ipsilant şi nici p -1 toate br eas~ ele ,
nici pă scutelnicii ajutori să nu fie slobod a să sco a tă nici d.e
cum, fără numai cînd va fi vre o mare trebuinţă a ţării şi
( cu]n oscută de tot norodul, precum şi copii[i] tu uro r bres4
lelor şi ai s cutelnicilor cei căsătoriţi să nu nrni fie s upăraţi cu
vre o cei;ere de bani.
1O. Osl ujnicii (sic ! ) să li pseasc[ ă] cu to tul , fiindcă este
numa[i] un catahrisis al ţări'[i] şi folos al j ă fuitori lo r dregă
tori[i] s ă i .şi cu toţi sluji[i]tori spătării să lips ească cu totul,
mai înmulţi scutelnicii.
11. Toţi s::utelnicii striinilor să lipseas c ă cu totul.
12. Dregătoria spătării cei mari dimpreună cu toţi dregă
lori[i] săi şi cu t oţ i sluji.[i]tori spătării să lip.sea scă cu totul,
fiindcă este despre mare stricăciune ţă rî[i] d espre par tea j<'i furi lor.
13. Ţara să fii vo lodi că (sic !) a-şi face şi a - ş i ţînea pentru paza lor despre făcătorii de rele, pentru pofala oraşăloP
şi paza lăzăreturilor năprasnici boale patru mii de ostaşi pandu ri şi două sute arnăuţi cu căpităniile lor, atît P'anduri[i]
cit şi arnăuţii, scutiţi de toate dările ţări şi cu leafă uşoară
a c ărora leafă să să i con o miseas că din vis liriile m ă nă s tirilor.,
14. Toate lefile striinilor să lipseasdi cu toiul.

nici

după

73
https://biblioteca-digitala.ro

judecătorii[i]1or şi ai calemurilQr . să
numa[i] precum au fost din ve chime
ş i lefile să fle uşoare ; asemenea şi havae tul jălbilor şi at ;Căr
ţilor de judecat[ă] să să scază.
16. Hătmănia divanului să lipsească cu totul.
j 7. P ravilniceasca condică a domnului Caragea să lipsească cu . totul, nefiind făcută cu voinţa a toat (sic !') norodu '. ui„
Iar a domnului Ipsilanti să rămîie bună şi să să urmeze.
18 . I mitropolitul cel de acuma să lipseasc'ă din scaun,.
nefiind orînduit cu voinţa ~,i alegerea >a t ot norodu[l] şi S<i s:'i.
scoat<l din ţară afară şi în locu[i] să să orînduiască alt1.il p;J
carele îl va pofti norodul.
19. Păinea, carnea şi toate cele de mîncme, cîte iasă dint r-a c e astă ţară, să să întoc mească a [se] vin de prin oraşă, lă
s îndu-să cî;tig casapilor, bucătarilor, băcanilor numai la zăc(}
unu! peste preţul ce să va cumpăra de la lăcuitori şi peste această to c mf.ealăl nici vel aga, nici po[l]covnicul de tîrg, nici
ispravnici[i] judeţe lo r, nici ·niminea cu un cuvînt să ntr fie
slobod a le cere mă car o para cu numire de havaet şi cecit mai
marc ·p ;·iveghere a stăpînitoriului' spre această si fie, pr~ CLJ111
şi • toţi precupeţii care [o] cu[m]pesc lu ~ rurile cele de 1).1în ~
care să lipsea sc ă cu totul du prin oraşe.
20. I vătaşilor după la toate plaiurile să nu fie slobod a:
s ă lu o ~1 ma! mult h civaet de cît ceea ce s--au întocmit de catre
răposatul i domnului Alexandru l\1oruzi. Dar nici v[ttâşi[iI
să nu fie slobod a luoa mai mult pentru zioa de clac[t de cît
parale zece ; asemenea şi havaietul vornicii şi altele cai~e
mai sînt în tocma[i] după cuprinderea ponturilor gospod.
21. Iraturile cele de la vreme încoaci obicei nu este a[lI
po[l]covnicii Craiovii, ale armăşii al doilea şi ' al tuturor po(lJcovnicilor din prin oraşe să să scoată, rămîind numai precum
s-au întocmit de către răposatu[l] Alexandru .I psilant v.v .cL
22. Vorniciea de politie 1 să lipsească cu totul, adecă dreg;Horiea aceştii vornicii, fiind că este pricinuitoare de mar~
jăfuire norodului.

s:l

15. Toţi dregătorii
împuţineze, rămîind

1

Citit de editor eronat

poliţie·
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23. Toată familiea şi toţii
.Suţu să să arădice din ţară ca
ai acestei ţări .
24. Dintre pămînteni
{]e cum.

oamenii răposatului domnului
unii ce au fos t numai ca neş te

u cigaş i

să

nu fie slobod a

să

mai fa ce nici

25. Toţi [s]triinii cîţi cu familiile lor să vor aduna 2 în'
.aceas~ă ţară în soroc de un an să nu fie supăraţi cu nici un
feli de cerere de bir ; iară peste acest soroc să fie folos al
ţări[i], precum să cuprinde în aşezămîn tul ce s-au făcut de
d1tre domnul Caragea. Iară cei fără familii şi necăsătoriţi carei (sic !) vin a trăi într-a c eastă ţară şi să să hrănească unii
·CU meşt e şuguri, a:[l]ţii calfe şi slugi pă la r.. eguţ.itori i boieri
.şi veri cine, aceia să fie apăraţi cu totul pentru bir şi cu toa-.
te angaralele ţări[i], pînă cînd să vor căsători, precum şi
p ăstor i[i] vitelor, după cum din vechime au fost obicei înt r- ac eastă ţară .

26. Caleştile poleite au aur argint şi işălicele (sic !) cele
mari să lipsească [cu] totul, afară numai familiea domnessc:.'i
să aibă slobozenie a purta.
27. Pentru facerea podurilor Bucureştilo r s ă nu fie slobod a s[ă] mai scoate nici un foli de ajutorinţă pă ţară şi cîţi
bani nu să vor ajunge dintr-ai cutii podurilor să să adaoge
şi să să pue numa[i] de către orăşeni (sic !) bucureşteni că
au butci 3 şi caleşti.
28. Dumnealui căminariui[l] Bibescu şi stolnicu[l] Vicşo
r eanu să să izgonească din ţară afară în soroc de zece ani, ca
unii ce s-au îndrăznit de au ucis norodu[l] cu arme de moari[t]e,
fă[ră] a- i întreba ce le este cerera 4 , omorînd cîţiva oamen4
nevinovaţi şi dintr- a lor pricină torburîndu - să norodul au fă
{'Ut multe răutăţi.
29. Hagi Enuşi, carele nu s-au purtat ca un neguţi to ri
de ce (sic !) s-au întovărăşit cu jăfuitori, din a căruia t>ricin:·: s- ru făcut mare pradă ţări[i] apoi şi mu l ţime de hoţi
au adunat pă lîngă [el] ca să-şi de-i 5 ocrotea de aceea cu
totul să să izgonească din ţară afară şi să şi meargă la patriea
~a sau unde v a pofti.
:şi

·2
3

Citit
·citit
·4 · Citit
5 C:it'it

de
de
de
de

editor
editor
editor
e ditor

eronat
eronat
eronat
er6na t

duce.
· butuci şi Bucureştilor.
ce ·re cerea.
ca să-şi dea ocrotea (sic ! ).
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30. Dumnealui biv vel log[o]f[ătul] Constan[n]tin Belu
carele fără a fa ce vre un bine sau folos ţări[il ci numa[iJ
pentru vînzare de ţară ce au fă cut şi din om prost s- au înăl
ţat la această treaptă, precum şi toată ţara au p rădat făra
milcstivire cu viclenile sale chipuri ; ba încă şi moşiile tică
loş il or pămînteni cu silnicie le-au luoat, de aceia 1, ca să fie
pjld[ă] altor asemenea dumisale, să s'.i dea sup t judecat[ă],
să s'l cerceteze ce au avut pînă a nu intra în treburile vistierii şi cele ce are acu m de unde le-au făcut şi to t ce va
pr isosi peste ceia ce au avut să să ia pentru folosul ţări[ij
ele unde au ş i eşit, luoîndu-s{t şi cinul boeri lui ce-i fă[ răf
de odn cluială cîştigat.
31. Dumn ealui biv vel agă Alicache Vilara i dumnealui
biv vel cluceri u[l] Chiriac i dumnealui stolnicu[!] Cătun2a 
nu i dumnealui stolnicu[!] Voicu 2 i dumnealui me jelriic·eriu[l] Dîrzeanu i medelniceriu[l] Măces cci să lipsea s că cu
totul din slujbele ţări[i] şi în toată v i aţ'i lor, <Jsemel."leci ş i
a lţ i ca clumi[ nea ]lor care
cu mulţi me de m[ e ] şteşllguri au
pră d at ţara făr de milostivire.
32. Slugeriu[l] Theodor Vladimirescu, carele de cătră noi
to: norodul Ţării R omâneşti ca pă un iubitori de patrie s- au
arădi c at şi s-au orînduit ca să nu fie mai m a!'e ş i chivernisitor că pită niile atîta din striini cît şi pămînt en i cî ţi sînt. îm-·
preun3 cu dumnealui de [s]lujesc n orodului şi patriei sfi fie
ertaţi şi bla g osloviţi ele căt re stă pîn ire şi ca unii ce rsJlu ;esc
folos ului de obşte, sl fie cinstiţi şi miLiţi de către s L ăpîni r e
cu toate cererile ce vor face .
33. Toată zaharn[a]ea, îînu[l] şi altele ce s- au mîn cat
ş i s- au băut de că tre n orodul adunării de la mănăstirii , de la
b~ier i i de la neguţitori să să plătească din v istierie.
34. Toate acestea să să întărească atît cu hrisov cu mare ~urămînt obştes c că să vor păzi cît şi cu hatşarif (sic !) împ3rătesc, care să fie şi cu ştirea Rusii, cu coprindere ca la
Citit de editor eronat de acolo.
de editor.
Editorii documentului au conside rat drept bună data de 17 ianuarie
182 1 s c ris ă d e protosinghelul Ghenadie cu toate că celelalte trei var ian te
sînt dotate într e 4-16 februari e 1821· A se vedea dis c uţia asupra do tilrii la Radu T. Mircea, Tudor V Jadi(1lirescu şi rev o luţ ia din Ţara Românească, Crai ova, Ed. Scrisul românesc, 1978, p. 124, note 108.
1

2 Să rit
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f ie şca r e

domnie nooă să fie datori boieri[i] şi arhieri[i] ţă
i'i[i] u1 să iasă au aceste ponturi înain tea domnului la mar gi nea Dunări[i] şi domnul să fie datori a le iscă li cum că
le va p ăz i întocmai şi aşa să între în ţara aceasta .
Acestea sînt ponturile adecă cererile mai sus numi tL1lui
Theodor, la care crezînd norodul că să vor face după cererea
a.ceas'.a s-au ridic-at cu totul întru care era[u) şi oameni ce
cei aleşi. Intru acest an 1821 s-au fă cut mari jăfuiri la multe
familii despre norodul cel rădicat în rebelie pentru că a u ţi
nut peste cinci luni, gonind unii pe alţii, adecă o[a )meni[i]
cei de rînd cu cei aleşi. Apoi eşind turcii în ţară nu s-au fă
cut mai multă bătae decît la Drăgăşani şi întru ace~a b ă tae
au perit şi turci iar mai mult norod de cel adunat întrtt
care au perit i o[a]meni lăcuitori de-ai oraş ului.
Ia ră după această b[ă]tae s-au speriat toat[ă] adunarea
şi au fu git unii păn ţară nemţească, alţii s-au predat la turci
ş i au răm as turcii în ţară.
Iar sfîrşitul lui Theodor aşa au . fost; Mai nainte, pma
a nu eşii turcii în ţară, i:\1,1 mers la Bucureşti cu tot norodul
cel aduna t ; şi viind ş i fecioru[l] lui Ipsilant de cătr e Moldova s-au împreunat, adecă Theodor şi cu Ipsilant, ca unii
ce mai nainte era [u)niţi la ac€l sfa:t. Apoi pre urm ă nu ştiu
ce s-au întîmplat între ei, decît unii zic cE'1 nu s-au lăsat
mai Theodor de cît Ipsilanti, alţii zic că ar fi vrut Theodor
a să uni cu turci[i], alţii în alte chipuri ; ci nu să ştie ade~
vărat cum C\U fost pricina, ci atîta ştim cu aµ trimis Ipsilant
la Theodor şi l-au luoat făr[ă] cinste în fiară şi l-au dus la
Tîrgovişte şi acolo l~au omorît cu rea moarte făr[ă] milostivire şi aşa au luoat sfîrşit Theodor Vladimirescu.
Ia[r] după venirea turcilor şi după bătaea care am spus
că s-au făcut la Drăgăşani, au fugit şi Ip~ilant la ţara nemţească.

Acest Ipsilant mîi1a dreaptă nu avea,
l-au lovit şi rămăsese făr[ă] mînă.

că

în

bătae

fiind
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Această carte adunată din Sfînta
teneala me a cel mai nimic între preoţi.

Scriptură

este prin os-

Ghenadie protosingheru
·• Arh. St. Rm. Vîlcea, ms. 151. Ediţii: N. Gr. Slet e u, I. V atarnan,
Un manuscris necunoscut aJ ponturilor lui Tudor Vladimirescu în .Revista Arhivelor" an XLXII vol. XXXII nr. 2 (197!), p. 599-604. Iden tificarea protosinghelului Ghenadie cu arhimandritul Ghen adie Pârvulescu ne aparţine, vezi Emil Vîrtosu, Un călugăn admirator al lui Tudor
Vladimirescu arhimandritul Ghenadie Pârvulescu 1805-1873.

22.
1821 februarie 7. Iordache Văcărescu scrie căpitanului
Magheru despre atacarea străjii de panduri condusă
de el, la hotarul dintre judeţele Vîlcea şi Gorj, de către niş
te locuitori. Ii trimite numele acestora cerîndu-i să-i aresteze imediat. Despre lucrurile luate de atacanţi : două puşti,
un iatagan, o pătură şi tabacherea de argint a expeditorului
(pierdută în luptă).
Ioniţă

Cu

frăţească

dragoste mă închin dumitale,
frate căpitane Ioniţă,

Nu lipsii a înştinţa dumitale că aici între hotarele despre
acest judeţ Vălcea i Gorj mă aflu eu străjuind cu pandurii şi
cu căpitanu[!] Ganciu. Şi o streaje o am în drumu[l] mare,
unde nici casă dă acolisit sau să-şi facă măncare nu avea prinprejur, fără decît nişte mestecini să afla aproape. Unde mergînd un pandur de la straje să tae pentru foc un mesteacăn ,
s-au pomenit deodată cu cei mai jos arătaţi, cu lănci dănd
d ă moarte ca într-un dobitoc. Aşa din ţipetu pandurului şi
cazna, auzind şi ceilalţi dă la straje, unde mergănd au tăbă
rît şi pă dănŞii. De unde înştinţăndu-mă şi eu, am. alergat ;
unde . găsind pandurii strejilor fărămaţi cu lăncile tă ete în
cap, puşti 2 luoate de dănşii i o pătură şi un iatagan, aşa au
şi dat fuga, scăpănd din noi acei ce s-au arătat cu tălhăreşti
fapte şi urmări.
Şi pentru aceasta te poftesc negreşit trimite s:l-i ridice,
clînd puştile i iataganu şi pătura, cum şi ~ mie să mi să împli78
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nească o tabachere ce am pierdut cănd s-au gonit ei i taleri
15 de argin t fiind, şi să să pedepsească, cu toate că am înştinţat
în doă judeţe la ispravnici pentru dănşii, cum şi unii dintr-ănş ii,
4 (patru) i-am . şi trimis la ispravnicii Vîlcii. Ci dumneata negreşit trimite să-i ridice, ca cănd s:'i va cere de la cinstitul
isprăvnicatul Gorjului, după înştiinţarea ce am făcut.

1821 fe bruarie 7
Şi să nt

al dumitale ca un frate

şi slugă,

Văcă re scu

Iordache
Pătru Gălcă

Andrei frate

1

Albu frate
Aceştii sănt

cu

şedere

Ponoarele, plasa

în satu[l],

Amărăzii dă

Sus

Deosebit mai este unu[l] care îl va
tan

[Adresa :) Cinstit
Magheru.

şi

arăta

ei.

al meu ca un frate dumnealui

căpi

Ioniţă

• Muzeu / memorial „ N icolae

Bălcescu",

nr. inv. 5388. Orig. 2 f.

23.

1821 februarie 7 [laşi].
lui Tudor Vladimirescu.

Ştire

despre izbucnirea

revoluţiei

Cu frăţească ple că ciune, sărut cinstită mîna duminate. Din
ghenari 28, dorita scrisoare dumitale {la] fevruar 3, la Eşi am
primit.
Aice s-au auzit veste de la Bucureşti că dup-1 moartea Suţului, domnul de la Bucureşti, care au răposat ghenar 19, s-au
făcut un zurbagiu, un sluger şi au strîns 700 de bărbaţi şi umblă la celi 5 judeţe peste Olt şi strînge bani de pe la isprav1

ln

slavonă

în original : brat·
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nici. Şi au scris
cureşti, să puie la

lui vodă boierii cu mitropolit[ul] de la Bucale.
Cu aceasta, sînt plecat frate i slugă dumitale.
Cost[•ache] p ostelnicu
1821 fevruar 7
Cartea aceasta au dat la Pogotzevschi.

• Acad. R.S.R„ pach- MXX c (fost ms. rom- 2763), f. 212-213 v.
Orig. rom. Ediţii : Răscoala din 1821, I., p. 246.

24.
1821 februarie 7. Isprăvnicatul de Vîlcea orînduieşte pe
Nicola să străjuiască trecerea Oltului la schela din

căpitanul
Budeşti.

De la

isprăvnicatul

Vîlcea

către căpitanul

Nicola de scaun.

Fiindcă de către d[umnea]lor prea cinstiţii boieri otcîrmuitori ai ţării ni să porunceşte ca să orînduim la toate schelele podurilor paznici strejuitori, atît noi dincoaci, cit şi boierii ispr~
nici de dincolo, împreună cu catane căpit~neşti, să orînduim
un boiernaş de ai judeţului, om cinstit şi cu ipolipsis, a fi napristan acolo la schelă, căruia şi se va plăti pă lună taleri treizeci sîmbrie din sărăfia judeţului pentru a sa cheltuială.
Deci, ştiindu-te pă dumneata de cinste şi credincios. şi
mai vîrtos cu filotimie a sluji patrii, de aceea te-am şi orînduit la schela Budeşti, cu opt catane înarmaţi, a fi napristan
cu d[umnea}ta, dincoaci. De asem'e nea şi d[umnea]lor boierii
ispravnici de dincolo au să orînduiască paznici dimpreun ~t cu
un boiernaş al judeţului de dincolo a fi iarăşi napristan.
Şi ai să urmezi întocmai dupe ponturi ce mai jos să arată, adică :
l . Cînd să va arăta vreun bulug de oameni necunoscuţi,
străini, sau dincolo sau dincoaci, să nu-i treacă Oltul pînă nu
să va cerceta şi să va da ştiri isprăvnicatului ca s§ mea rgă să
vază ce fel de oameni sint, şi apoi ,să-i treacă.
2. Oricîţi oameni va veni necunoscuţi .şi va să treacă Ol.tul, să-i cercetezi de au vreun răvaş, ori de la cinstita spă
t<:'lrie, sau de la cinstita căimăcămie, au d~ la isprăvnicat, sau
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de la polcovnici sau căpit;mi. Şi de va avea acest fel de ră
vaş, să -i treacă Oltul; iar cînd nu va avea răvaş, în bună pază să-i trimiţi la isprăvnicat spre cercetare.
A cest fel de oameni necunoscuţi şi neavînd răvaş de drum
să se caute asupra lor şi orice scrisori sau alte hîrtii va aven
.asuprJ , să să ia şi să să trimiţă la isprăvnicat.
3. Seara, de la douăsprezece ceasuri din zi să să treacă
podurile dincolo şi să nu mai umble pînă dimineaţă .
4. Carăle cu mărfuri neguţătoreşti şi cu răvaşe slobode
sîn i a trece, precum şi carăle cu lemne i fîn şi cu alte zaharele, spre neguţătoria lăcuitorilor, sînt slobode a trece nepop1·i t sau cerindu-le vreun ban cu nume de avaet.
Să- ţi deschizi ochii, orînduitule boier, [nu] cumv a să te
înd !'ăzneşti a urma împotriva poruncilor prea cin s tiţi · or boieri otcirmuitori pentru vreun hatîr sau interes, c ă t e v oi
pedepsi făr' de milostivire cu tîrgul şi cu ocna. Dar cînd vei
urma dupii poruncă şi vei sluji cu credinţă şi sadaca t pentru patrie, să fii bine încredinţat că vei dobîndi cinste mare
ş i milă de la stăpînire ca un bun patriotis ... Şi de pl'imire şi
mmare să avem răspunsul d[umi]tale .
Ioan Lapovari
1821, fevruarie 7
• Mu zeul de istorie a Partidului, fondul Saint-George s, condi ' a .Ad
acta anni 1821 ", doc. 1. Orig, rom. cu copie modernă. Ediţii: Răsc oala di n
Jl:i~ J. I„ p. 245-246.

25.
1821 februarie 7. Iordache Văcărescu scrie lui Ioan Magheru, zapciu la plasa Amărăzii de Jos, să pregătească carele
ş i calabalîcutile pentru o eventuală fugă la Rîmhic.
Judeţul

Gorji.
Dumneata postelnice Ioane Magherule, za pciule din 1 H ~: 
m 2'1ră z ii de Jos, sănătate !
Cunoscîndu-ţi credinţa ce ai către mine şi rîvna cu care
voieşti a mă îndatora, arrt încredinţat în 11 îna dumitale pă
:insuşi copiii mei şi toate calabalîcurile ce am. Am orîndui t şi
la plasa Hamărăzii de Sus pă logofătul Badea Popescu, cu
asemenea rîvnă şi credinţă.
1

!n slavonă în original : sud -

judeţul,

ot -

diri .
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Deci, măcar Că ' trebile noastre merg înainte, şi judeţul
despre partea care să înveeineşte cu vrăjmaşii îl avem înc:ongiurat cu oşti vrednice, dar, ca nu care - cumvaşi să se întîmple vreo şaşirna, de aceea gătiţi carăle cele trebuincioase,
ca ră bune, vrednice, cu boi buni, vrednici şi cărăuşi credincioşi. In care cară nu strică să fie calabalîcurile aşezate , ca,
întîm plîndu-să vreo sfîră nenădăjduită, să pui şi copiii în că
ruţe şi s:~, plecaţi drept la Rîmnic, mergînd ş i dumneata împreună cu toate catanele. Şi orice cheltuială vei face, eu o
voi împlini. Numai de lîngă copii să nu te dezlipeşti. Iar lognfă t:ul Badea v a rărnînea ca să mă înştiinţeze. Aceasta însă
'.e vei urma cînd vei vedea că trebuinţa o cere.
Iord[ache]

Văcă r escu

1821 februar 7
ciul

.[ Adresa :) Dumisale postelni{;ului Ioan Magherul 1, ' zapplăşii Hamărăzii ele Jos.
• Acad. R.S.R., do c. CCXC/97. Orig. rom.

Ediţii: Ră scoa la

di n 1821 ,

I., p. 244-245.

26.

1821 februarie IO, Craiova. Dimitrie Bibescu cere ispravnicilor de Vîlcea să trimită încă 300 de panduri înarmaţi împotriva lui Tudor.
Neîncontenit vi s-au scris dumneavoastră şi' de catre divan şi de către mme, osebit pentru pandurii ce sînt să se facă de la acel judeţ, că madeaoa aceasta socotînd-o din cele
delicate să vă siliţi din toată vîrtutea şi e:u un ceas mai îna1 O altă scrisoare din a cee a şi zi a lui I. Văcăre scu prin care cere
lui I. Magheru să pună la adăpost calabalîcurile şi pe .coconaşii" care
se află la Bengeşti.
La 14 aprilie îi scriu lui I. Magheru, în legătură cu ev a cuarea_ că
pitanii Ispas, Neculai şi Trocan din Baia de Aramă·
în decembrie 1821 şătrarul Gr. Stoica trimite lui I· Magheru o
ladă a lui I. Văcărescu ca să o dea soţiei ac estuia, Uţa (Acad. R.S.R.,
doc. CCXC/99, 100, 104)·
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inte aclucîndu-se oarecîtă sumă, rînduri, rînduri să, se trimiţă 1•
.Şi vedem că pînă acum1 de-abia au venit pînă la două sute.
,Şi cu toate c ă din arătările lor mi-am dat să înţeleg că zăbava
este acolea pînă a li se cumpăra arme şi a li s ă drege, dar
vremea neiertînd întîrziere, iată de iznoavă din parte-mi iarăşi vă scriu să nu o socotiţi bagatel această· cerere, ci pînă
în clou[t zile să se afle pofthacsiţi alţi trei sute şi ceilalţi cîţi
se vor mai putea. Să nu să întîrzieze, căci vră jmaşul Tudor,
s-au aprnpiat cu întinderea din zi în zi şi neavîncl cu cine-i
:stă împotrivă, poate să ne calce şi atunci înşivă dumnet\voast ră veţi fi răspunzători cu primejdia vieţii.
Pandurii care nu vor avea arme, să găsiţi , să le c umpă 
raţ i şi cu plată să puneţi să le dreag ă car e vor fi stricate .
Mîncarea lor, mălai, carne să şi-o aibă şi acolea, cit vor z ă
l)ovi, pînă a să întocmi şi a li să drege armele : cît şi p e
drum să le daţi de cheltuială, după poruncile de mai nainte
ce av eţi de la divan, a nu găsi pricină să fugă.
Aceştia ce au venit pînă acum, s-au plîns că numai cîte
·6 lei le-aţi dat de om şi nu le-a fost de ajuns pînă a venit
aici, dindu-i dintr-înşii pă la nevestele lor, a se plăti de ră
mă ~ iţurile după urmă . Veţi chibzui dumneavoa s tră şi pentru aceasta ca să nu li să dea pricină de mîhnire, căci la această vreme trebuie să se peripisească cu orice mijloace, C<1
să-i tragă inima, şi pe dînşii şi pe alţii ca să să mai facă .
Casele lor să fie nesupărate de acum înainte întru nimic.
Arhondes ! Nu vă jucaţi cu această madea. Odihnă trupului să nu daţi ! Şi de va fi trebuinţă şi unul din dumneavoas tl'ă să ieşiţi din judeţ spre adunarea lor .
S tră j ile spre Gorj să le întemeiaţi cu alţi oameni, cu pla"'.:ă . C er ş iţi s ă aveţi napristan, să vedeţi a tîlharilor chinimă ,
-::o respo ndarisîndu-vă şi cu dumneah,ii căm inaru l Iorgu 2 , is pravnicul de Gorj, întru toate. Şi adesea să înştiinţaţi şi la

1

2

Vezi cheltuiala pentru ei, anexa la docum ent ul nr. 36.
Este vorba de Iorgu Văcărescu.
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diva n

şi

la mine

dă

orice

mişcare ,

avînd cu într-adins

stnfe~<i

şi răspunsul dumneavoastră.

Al dumneavoastrCt ca un Late
Dim[itrie] Bib[escu].
1821, februarie 10
[Adresa :] Cinstiţi mie ca nişte
lor ispravnici din judeţul 1 Vîlcea, cu

fraţi,

dumnealm· boie ridragos te.

frăţ~as c.?.

111 Mu zeul de istorie a Partidului, Fondul Saint-Georges, condica .Ad
acta anni 1821", f. 5. Orig. rom., cu pecete mică în cea r ă roşie. Ediţii:
Co nvorbiri literare, XXX, (1886), p. 945-946; Rci sco ala di n 1821, I., p.
253-254.

27.
1821 februarie 10. N .
a boierilor aflaţi la Rîmnic.

Văcărescu

despre

intenţia

de

fu ~it

10 februarie 1821, la ora 4 clin zi.
Vă

salut

frăţeşte

!

Domnul meu, aflu că înalt prea sfinţitul episcop al Rîmnicului şi cîţiva clin veliţii boieri intenţione ază să ne pără
sească diseară.

Dacă aşa stau lucrurile, cred că nu este firesc să plece
dumnealor şi să lase atîţia oameni luptători fără oele trebuincioase pentru hrana lor şi a vitelor lor.
Deci, vă rog să am un răspuns de la dvs„ fiindcă eu nu
încuviinţez să se lase fără rost.
Rămîn

Vă

rog

să

am

răspunsul

dvs.

al dvs. rob şi frate
N. Văcărescu

2

Boierule vornic. Ceea ce ştiu este că înalt prea sfinţitul
boierii nu se urnesc înainte de a vedea soarta războiului
nostru, şi cînd o să înţeleagă că nu mai este cu putinţă să

şi

1

ln

slavonă

în Original ,
pe ace•~aşi hir\iu.

2 Urmează răspunsul
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ne

o p ~mem,

înşeală.

nurrmi atunci urnes c
Dar domnia voastră să le

puţin ...

1

.

Cred

că

n u m <X
ce au.

cereţi să lăm ure ască

de gînd.
(!)

rirec.

Acad. RS.R., pach. DMXXX I2 (fost ms. rom. 1G50}. f. 102. Oriq ..
din 1821, I., p. 254- 255.

Ed iţi i : Răscoala

28.
1821. februarie 11. Divanul trimite pe marele vornic Cons:antin Samurcaş cu puteri depline în Oltenia pentru a p otoli
revoluţia .

Cinstite dumneata frate v el vornice de Ţara de Jos, Constandine S amurcaş . Ştiut este dumitale că în părţile locului
din judeţele du peste Olt s-au ivit într-aces te trecute zile un
sluger Theodor cu cîţiva tovarăşi încli naţi, carele ridicîndu-sC:1cu apostasie asupra otcîrmuirii ţării, au dat pricină cu aceasta
ş i tuturor l ăc uito rilo r dintr-acele judeţe, atr ăg îndu-i p e uniî
dintr- în şi i cu voie şi făr'dă voie întru ale sale socoteli, cu a
că rui urmare nu num ai că unile din oraşile acelor judeţe dimpreun'"t cu dumnealor b oierii i toţi l ăcuitorii politiei Craiovii
S·au s t rămutat acum pă vreme de iarnă , ci ş i toate treburi'ledom neş tii \:i s ~ ierii s-au ză ti cn i t . Si mă car că de aicea s -au
trimis cîtăv;:i O~itire asupră -i ' d ::i r ~a să s l poprească ace as tă
rea nă vu lire a acestu i sluger ş i ca s1 nu să întîmp1 e vreo văr 
sare de sînge şi zmăc inare într e to ţi lăc uit or ii pfa·ţii loculuiJ,
cum ş i ch eltuieli mari spre dărăpănarea satelor ţ ă r i i, am soco'. i: cu toţii că este trebuinţă a merge unul dintre n oi la Cr aiova spre a p otoli acest pet'istasis de va sta prin putin ţă cu
mijloace ca să nu să aducă vărs are dă sînge. Şi fiindcă şi
dumneata t e afli patriot, mai vîrtos, cu ştiinţă bun ă de p )rţil e acelui loc, şi boier cu bun ipolipsis, iubindu -te toţi dumnealor boierii i neguţătorii şi lăcuitorii acelor 5 judeţe, ca
unul ce ai stătut acolo în patru cinci rînduri cu dregătoria
căimăcămii Craiovii, de aceea te pohtim ca să mergi dum-'
neata la Craiova 2 cu desăvîrşită plirexusiiu'tită unde îndată.
1

Punc te d e suspensie în text.
în A ctiv itatea poştei se not e ază că la 12 februari e s-au dat 50 ca i
, dumnealui dvornicul Samurcaş r.u 12 neferi, 12 lipcani, la Craiova",
(I. Vîrtosu, 1821. Date· .. , p. 14).
2
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-ce vei ajunge acolo să pui m lucrare cîte vei socoti că face
t rebuinţă de a se potoli şi a să popri cugetul cel rău al numitului sluger şi al tovarăşilor săi dînd dumneata la toate
n o tă rîre, care are să ţină şi a să păzi cu nestrămutare, şi dăs
pre partea noastră, făr'dă a mai cere sfătuire sau povăţuire
de la noi. Şi aşa să ridici această turburare dintr-acele jucleţe, odihnind pă boieri, neguţători şi pă toţi lăcuitorii pă
l a sălaşurile lor. ca să petreacă fieşcare liniştit făr' de nici o
temere sau fri d i.
Fevruar 11

1

• A cad. R.S.R„ ms. rom. 3256 (cronica Dîr ze anu), f. 31 v. Ediţii:
'C. D. Aricescu Acte justificativ e. „ , p. 73; N. Iorga l zvoaie c o ntemporane,
;p. 45-46. Răscoala din 1821, I., p. 259-260.

29.

1821 februarie 13. Iordache Văcărescu, ispravnicul judeGorj, scrie postelnicului Ion Magheru în legătură cu refuzul acestuia de a-i duce la Bucureşti copiii şi calabalîcul
(„am cunoscut acum ce fel de om eşti") poruncindu-i totodată
:s ă predea polcovnicului Stoian păceuşul de căpitănie cu toate catanele şi scrisorile. să meargă acesta la Bucureşti ; Ma·gheru să vină la [Tg. Jiu] şi s§. slujească în locul polcovnicului Stoian ca un osta ş .
·ţului

Postelnice Ioane Magherule, sănătate. Scrisoarea ce ai trimis am luat şi am vă z ut cele ce seri şi pricinuirile ce arăţi
ca s ă nu mergi cu copiii şi calabalîcurile mele pănă la _Bu-cureşti. Am cunoscut acum ce fel de om eşti şi cătă prothimiie
ai să-mi slujeşti.
De vreme dar ce eşti acest feli de om, iată trimis ă .i pă
-polcovnicu Stoian să-ţi ia păceuşul de căpi t ănie cu toate cat anele să meargă să- mi ducă copiii şi calabalîcurile drept în
Bucureşti. Să cauţi dar a-i faci teslim păceuşul cu catanele
şi scrisorile ce ţi-am triimis ca să urmează precum l-am îndatorat.
1 Divanul a încredinţat lui C. Samurca ş
J ui Tudor Vladimirescu şi a oamenilor săi.
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şL

o carte p en tru iertarea

Iar tu să te scoli să vii aici
cul lui. Şi mai mult nu-ţi scriu.

să slujeşti

ca un

ostaş

în lo-

1821 februarie 13:
Iordache

Văcărescu

P.S. Tal[eri] o mie ai miei ce să află la dumneata, să-i.
dai în n'lîna polcovnicului So tian ca să cheltuiască la drum ..
Şi i s-au poruncit <;:a prisosul să-l dea în mîna Uţii.
Q

Muzeu/ memoria/ „Nieolae

Bălcesc~1·,

nr. inv. 5482. Orig. l L

30.

1821 februarie 14. Iordache

Văcărescu

scrie

căpitanului

niţă Magheru, mulţumindu-i pentru măsurile luate ca să
nească la Bucureşti calabalîcul şi copiii, socot.ind această
mare" drept bună şi plăcută ; îndemnuri pentru pază.
Căpitane Ioniţă

Io-·
por-·
„ur-·

Magheru,

S crisoa1·ea dumitale am priimit-o cu polcovnicu Stoian şi
s-au văzut c;:ele scrise, cum că calabalîcu s-au pornit şi ast ăzi
pleci şi dumneata dinpreună cu copiii 1 pînă la Bucure ·;;ti. Ş i.
bunii este m·marea dumitale şi plăcută, pentrµ care să fii dumneata încredinţat că va fi cunoscută slujba dumit ale şi [vei
fi] u mbrit 2 ele aj utorul mieu. Ci te pohtesc cf1pitane Ioniţă
s'i îngrijeşti foarte cu bun ă pază de co pii, în drum, pă dealuri,
s[1 nu care cumva să să răstoarne pă drum. De cheltuială s-au
dat Uţii ca s\ să poarte pă drum telegarii. să nu s ă puie la.
butcă pînă la Piteşti şi de acolo să să puie.
Întocmai vei urme, ca să nu să facă cusur.
Rămîn

al dumitale binevoitor„

Iordache

[Adresa:) D[omni-e] sale
se dea.

căpitanului

o Muzeul memorial „Nicolae

Bălcescu",

Văcărescu

Ioniţă

Magheru cu.

fericită sănătate să

1

2

nr. inv. 1510. Orig . 2 f.

Copiii lui Iordache Văcărescu.
în sens de acoperit, apărat.
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31.

1821 februarie 18, Drăgăşani. Vasile Pavlovici clă casei
Tfagi Pop la Sibiu ştiri referitoare la o ştile trimise împotriva
lui Tudor Vladimirescu.
Drăgăşani,

18 fevruar 182 1

Această spargere şi r ;s1pa din Craiova nu să va aduna
-c urînd toţi aceste. Slugeru Theodor este rasitit p retu ticlern1
peste Jii şi umblă pe unde este voia ; întîi avea oa meni puţini, dar acum are mai mulţi. Astăzi seara au venit pînă la
Coţo feni, şi să rdaru Iama·[n]di s-a tras la Iş alniţa 1 ; vine
oaste de la Bucureşti, şi, de bătut, nu să bate cu nimini;
pe Ştefănică Bibescu 2 l-au sloboz(it). Văcărescu au vini t cu
·vreo 130 oameni şi, cînd pleca odată a merge spre Tînţăreni ,
.adecă sE't vorbească, fiind trimis din Bucureşti, au ie ş it cu 30
inşi şi ceilalţi s-au închis la svînta Troiţă, zicînd că ei nu
merg s ~t se bată cu fraţii lor. Sărdaru Iamandi, că pitan Eoroachi şi alţi mai mulţi ce au vinit de la Bucureşti, nu vor
:s ă meargă să să ba tă. Vornicu Samur caş au vinit s ă pot olească
această treabă fiind om a dumitale cunoscut, şi de cînd au
·vinit în Craiova, el s-au tras la Tinţăr eni şi peste Jii. Pe la
mănăstiri umbla pretudindena; au vinit pe Amarade şi au
vru ~ să prinz ă pe pitar Ene, pe chir Anghelachi ; la protopopu, la ciocoi, le ia ce găsesc. Pe Zota de la Su rc e cuţa l-a
1oat arghelie cu cai ; de la Bîrca au loat pe nevusta clucerului
Filimon şi pe multe locuri cai, arme, unde găsesc, iau şi pe
la moşier că-mi strica. Aice este slugeru B ă luţă ş i chir Crăciun şi a lţi mulţi, cu mărfurile. Dupe cutremur ce au fos:t
.acuma, s-a ivit o stea cu coda, ş i vorbesc oamenii care' cum
să pricepe : iată copie de ce-au fost scris către negustori şi

1 Serdarul Diamandi se afla la Tînţ ăre ni , und e i s e trimit muniţ ii şi
s crisori în zilele d e 1, 6, 9, 1O. La 14 februarie el se află la Coţofen i,
unde i se tr imite un nefer (E · Vî rt os u, 1821, Dale· .· p. 24- 28). Intre 1513 februarie serdarul Diamandi împreună cu serdarul Dinu Bălteanu a
înc ercat să atace mănăstirea Tînţăreni. Arn ă uţii de sub com anda lor au
refuzat însă să lupte. T otodată ş i N. Văcă r escu a ata c at a cee a şi mă
năstir e · Toţi arn ău ţii au frat ernizat cu pandurii asediaţi (Hur muzaki, XX.
ll· 553).
2 La 12 februari e St. Bibescu fa ce un drum dus şi întors .cu trebuin ţ ă", de la Crai ov a pînă la Slatina (E. Vîrtosu, op. cit., p. 26) .
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dumnealui caimacamul au pus la răscruci de au ars oamenL
J uţa dumisale sărdaru Polihroni s-a însorat ; au loat pe fata
a lui caminar Iancu şi chir Naciu pe fata a lui căpitanu Mihai. Nemţii, cîţi sînt la Craiova, s-au vorbit că nici vinu să
nu se redice nicăieri, fără numai doftoru Feraru, este aici,
cu totu.
[Vasili Pavlovici]
o

Ediţii

: N· Iorga, Studii

ni/or, V III, p. 130-131 ; Răscoala

şi

documente cu privire la istoria romei-din 1821, I., p. 284-285.

32.

1821 [februarie 19/martie 3) Bucureşti. Raportul consului.:
Austriei Fr. Fleischhackl von Hakenau către cancelarul Metternich despre venirea mai multor delegaţii la Bucureşti şi
aplanare ::i diferendului lor privind şi cumpărarea de fostul
domn a munţilor din Cîineni.
am primit ieri de la starostele agenţiei din
comunicarea că locuitorii de acolo au hotărît să.
t rimită 300 de cetăţeni dintre ei ca deputaţi la Bucureş t i ,
care 12 1 acestei luni au pornit la drum, pentru a cere în dii răt vechile hrisoave privitoare la bunurile şi p:lmîn turi,ltluate lor pe nedrept de către răposatul domn Alecu Suţu .
Am dispus să fie informat confidenţial de acest lucru comitetul de regenţă, care nu avea încă nici o şt ire despre asta
şi am sff1t uit s ă aplaneze lucrurile pe cî t p osibil înc ă în ain·te:i de sosirea acelor deputaţi, altminteri l iniş tea capitalei ai~
putea fi r e pede 1. ulbura tă . Cele arătate de mine au fost ses;zate, s-a dispus ne în tîrziat o adunare generaiă a boierilor,
i s-au prezen ta t principesei vă du v e argumentele cele mai puternice pentru a o de :ermina s.i p neclea hrisoavele r ed actate
în timpul vieţii decedatului, ceea ce s- a întîmplat, lar aceste
hrisoave au fos t arse în prezenţa a mai mult de 50 depu ta ţi
tîrgovişteni care sosiseră deja ieri seara. Toţi boierii au e'.i·berat apoi tîrgovi ştenilor o declaraţie semnată de ei toţi, potrivit căreia t îrgoviş tenii rămîn mai departe în stăpînirea bunurilor şi pămînturilor stăpînite din vechime, iar to<1te ordinele din timpul fostei domnH, care lezau acek privilegii
sC1 fie considerate ca neavenite. Totodată, mitropolitul, c11 aprobarea principesei a adus la cunoştinţa pub,lic(l, sub , afuri.,,
sire, că oricine deţine sau are cunoştinţă despre vechi documente a parţinînd tîrgoviştenilor trebuie să le pred~a sau să
Prin

ştafetă,

Tîrgovişte

l
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descopere pe tăinuitor. Cu aceste dispoziţii, tîrgoviştenii au
fost pe deplin mulţumiţi şi deputaţii lor se vor întoarce,
fără îndoială, neîntîrziat la ei acasă.
După cum se zvoneşte o deputaţie de 100 de oameni din
districtul Argeş ar fi, de asemenea, pe drum, spre acest oraş ,
:scopul lor fiind încă necunoscut, dar se presupune, c ă ar fi
în leg ătură cu cumpărarea pe seama decedatului domn a
Cîinenilor şi a munţilor în v ecinaţi, unde nici aici nu s-ar fi
procedat absolut legal.
Potrivit ştirilor oficiale din Craiova, un detaşament de
100 de oameni, sub comanda unui sluger Solomon s-a ciocnit la Băileşti cu o formaţie de panduri şi arnăuţi de-ai lui
Tudor, i-a împrăştiat, a împuşcat vreo cîţiv a dintre ei şi a
luat doi prizonieri. In timp ce oamenii clin garda Craiovei,
din ordinul vornicului Nicolae Văcărescu, trimis de mei rn
calitate de comandant superior, a încercat să atace mănăs ·
tirea Tînţăreni ocupată de Tudor. Serdarul Bălteanu şi serdarul famandi s-au apropiat deja de măn ~ stire şi sînt ·după cum se spune sprijiniţi de cei doi bimba ş i , Ghen·
·cea-aga şi Mihali. Numai că toţi arnă uţii care se află în solda guvernului de aici au refuzat să se su pună şefilor numiţi mai sus şi n-au vrut să tragă asupra rebelilor, aceş ti a
<elin urm ă au ieşit apoi din fortificaţie ca prieteni, au îmbră
ţi şa t pe arnăuţi , au chefuit cu ei şi s-au întors apoi i arăşi în
·măn'lstire . Există îngrijorarea că toate aceste trupe vor tre·
ce de partea lui Tudor şi se aşteaptă cu teamă rapoartele
vornicului Samurcaş despre negocierile începute cu acel şef
.al insurgenţilor.
Capuchehaia instalat la Silistra a înştiinţat guvernul de
aici că un tătar al Porţii, sosit în patru zile de la Constan·
tinopol, a adus paşalei acelei fortificaţii ordinul de a strînge
neîntîrziat trupe de a le ţine pregătite pînă la următoarele
-ordine. Firmane similare aduce acelaşi tă~~ar că t re coman·
danţii turci ai fortificaţiilor Rus-ciuc, Vidin şi Orşov a, cătn
care a pornit deja de la Silistra, de-a lungul Dunării. Se,
-presupune că aceste trupe sînt destinate să acţioneze, în cai'
-t le nevoie, împotriva rebelilor din Oltenia.
'
Ieri a sosit aici ştirea· potrivit căreia caimacami'î princi· :
pelui Callimachi ar fi sosit la Rusciuc, dar că din · cauza in· ;
tensei topiri a sloiurilor nu pot trece Dunărea . Se aştea p tă i
·deci sosirea lor aici azi-mîine.
· • · Ediţii ·:

Documente externe, p. 92-93 .
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33.
1821 [februarie 19] martie 3. Bucureşti. Raportu l informativ al corespondentului de presă, la Bucureşti, P opovich,
către redacţia ziarului „Wiener Allgemeine Zeitung", despre
Tudor Vladimirescu ; revendicarea de către ţăranii din Tîrgovişte a privilegiilor şi bunurilor confiscate de fostul domnitor.

Mult stimate domnule administrator,
La 30 ianuarie a murit aici principele domnitor Alexan-·
Suţu după ce a guvernat doi ani şi cîteva săptămîni, urît
şi blestemat de întreaga ţară, pentru că el şi cu favoriţii săi
au supt-o neîncetat. A fost înmormîntat la 1 februarie în
biserica Sf. Spiridon.
Dar chiar în ziua aceea, un anume sluger Tudor, îm·preună cu 38 de oameni înarmaţi, au trecut Oltul ajungîntl
pînă la Tg. Jiu şi l-a ridicat pe ispravnicul de acolo 1 pentru
a-l închide în mănăstirea fortificată Tismana, apoi a adunat
în jurul să u. pe toţi fideli şi a trimis o ştafetă la Sublima
Poar tă, iar după aceea ţarului rus la Lai.bach ca să explice
acestui suveran pentru ce şi din ce cauză a ridicat el armele
împcitriva asupritorilor ţării.
Apoi a dispus să fie difuzat în public un manifest pr in
care ch eam ă întreaga ţară la arme.
Boierii de ai ci au crezut la început cft nu e ceva serios şi
riu ~ i-au dat osteneala decît s ~ o bţin ă afurisirea lu i, în s:~ris,
ele către rnitropoli t, apoi s ă dea ordin unui căpi tan de panduri ca, împreună cu oamenii lui, să-l aresteze pe Tudor, pe
~ al că rui cap au pus un premiu de 500 de piaştr i. Abia se
~ s'.1vîrşi s eră toate acestea, cînd am afla t că Tudor , cu l 500 el ~
· oameni,· cei mai mulţi dezertori din Transilvania, a pă trun s
: în localitatea Cerneţi, l-a ridicat pe ispravnicul de acolo pu1 nînct în locul acestuia pe u nul din oamenii lui, apoi a porni t
e:u mu ltă pre :: a uţie asupra Craiovei, a pus stăpînire pe toate
1• mă năs tirile şi fortiireţele, a lăsa t acolo garnizoane şi provi1· zii, iar acum a ajuns la o depărtare de patru ceasuri de Cra:a iova, luînd cu sine pe un camarad de-al n ostru nume Franz
clru

1

Dinicu

Otet e lişanu,

ispravnic de Gorj·
9.1
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Xlinger, ca inginer. Guvernul provizoriu ele aici n luat ce-i
clrep: toate măsurile ca să împiedice răzvră tirea, clar nici un
boier nu s-a încume tat să meargă îm potriva ei, ci i-au n::iunat pe toţi arnăuţii, ca la vreo 300, le-au dat :solda pe o luna
!50 ele piaştri celor călare şi 25 de piaştri pedes traşilor, li s-'
rrn>.i alăturat tot felul de oameni de strînsură din I3u : ure~ i,
iar toţi aceştia, cum au ajuns la Cl'aiova, i-au f 1cut cunos .u.
.-c;,1 nu vor lupt a împotriva domnului Tudor (aşa esLe nu mi; ei)
pînj ce aut orităţile nu le vor p lăti solda pe trei Jun i înain '0
Guvei·nul s- a temu t să facă acest lucru ca nu cumva, clupă prim irea banilor, oamenii să tre::ică de r;ar te8 chmnuh
Tudor .
Aşa stăteau lucrurile pînă alaltăie ri. Ieri, devreme , r.genţi a austriacă locală a primit, prin ştafe t'i , d e la o.tciro s t e ~ e e:
din Tîrgovişte ş tirea că ţăra nii de acolo, mai al:~s a c2 ~t:' (\-trora defunctul principe le confiscase arbitral' pămîn ' uri e s-:r
răsculat şi după adunăr il e ţinute, 600 de oameni bine îmrmaţi au pornit direct spre Bucureşti. Ei îşi re vendic ;~~ privi·
legiile şi p ămînturile lor.
Incă de ieri, ei au năvălit asupra boierilor şi v ~duve.
principelui defunct, pretinzînd să sco ată la iveală hriso\'Ul
Nu ştiu ce s-a h otărît, dar este destul că în Eu :. ureşti tot
sînt pe picior de fugă, m o r ţ i de frică, con su lii de aici au tri
m:s curieri ~a Laibach ; ce anume 1.ra sosi de acol o rămîne cl1
w;teptat.
Generalul comandant de la Sibiu a trimis de asemene<
un ofiţe r la domnul Tudor, pentru ce ş i din ce pricinC! n.i an
putut afla.
Acest domn Tudor a fost colonel rus, a corn s n cla'; mc1 11
timpu l războiului rus o unitate de 6 OOO de oameni, pand uri
cu prilejul congresului din 1814 ce a fost la V iena unde s-<
·plîns ţarului Rusiei că guvernul de aici nu i-a compensat c
·paguM în valoare de 70 OOO de piaştri pe care i-8 adus-o tîlharii, că el i-a predat totuşi pe tîlhari guvernului, dar aces·
·ta i-a despuiat de tot, apoi i-a pus în libertate fără să-i ofere
vreo despăgubire.
Acesta l-a determinat acum să rtdice armele şi el a de·
clarat suveranului că nu le va depune pînă nu se va fi in·
:staurat pe aceste meleaguri o altă formă de guvernare.
Nici de la Constantinopol şi nici de la Laib ach nu a pre·
venit pînă aici nimic, Poarta l- a numit, ce· e drept, în locu'
1
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spă tarul Callimachi 1, care a fo st p r incipe la Iaşi,
acum nu a v enit aici nici un caimacam din partea lui, unii boieri au v ru t să-i ch eme în a jutor pe t urci împotriva lui Tudor, dar consulul r u s ~ i cel au striac li s- au îm potri vit ca fiind con trar trat atului, astfel că sîn 1em de mu lt
în aş t ept ar e .
D ori nţ a m ea cea m ai fierbinte m· fi ca aces'.e ţă d s ?. fie
QCupate de austrieci, dar to ţi presupun că o va face Rusia .
Aici este o lip să de b ani de nici nu pot să v- o d esc1'iu.
nimen i nu vrea s ă s c oa tă vreu n ban , t oţi sîn t pe picior de
fug ă . Boierii tr emur ă , timorarea lor e de n edescr is . arn{t',1t ii
fa c acum pe boier ii.

lui

Suţu

pe

totu ş i pîn ă

Po povi'ch
B u :::u reşti,

•

E diţi i

3 martie 18 21

: Documente externe , p. 93-·96.

l3 undes1r. in is teriu rn Ar chi v fur Inneres, Polizei Hofs telle, Wien · A pud
Mihai l Popes cu , Co ntribuţiuni do cu mentar e la istori a r e vo luţ ie i din 182 1,
în .Rev ista arhi ve lor", v ol. II, nr. 4-5, 1927-1929, p. 174- 176.

34.

1821 februarie 21. C. S amurcaş şi N. Vă cărescu către ispraYnicii Vîlcii prin care trimite adresa lui P ini c ă Tudor
Vladim irescu nu are sprijinul vreunei puteri europene.
De la vornicu Costandin Samur caş , vornicu Nicolaie Vă
dumnealor boierii din judeţul 2 Vîkea.
A c eastă copie scoţîndu-se din cu v în t în cuvînt d up ă cea
adevă rată scrisoare ce s-au trimis de c ă tre ex c elenţa sa ghinerar Alexandru Pimeni 3 consul al Rusiei, că tre m ine, vmnicul Cos tandin Samurcaş, pentru reaoa pornire a sl ugeru lui Tehodor, iată vă trimitem dumneavoastră. Fie d ar, luînd
plirnforie de cele coprinzătoare, să puneţi înda tă să s co a ţă
copie întocmai, să le trimiteţi zapciilor du prin plăşi, c ăr ora
să le porunciţi a le citi într-auzul lăcuitorilor du prin toat e

că rescu, cătră

1
Scarla t Callirnachi, domn al Moldovei (1812-1819), numit lei .Poart<l
succesor la lronul rămas vacant în Ţara Român e as c ă, 'pe car e însă din
('auza r e v o luţiei lui Tudor Vladimirescu, nu a mai apucat să-l ocupe.
2 în slav o nă în original : ol sud.
3 Pini .
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satele 1, spre a înţelege că această a sa pornire este numai de
la însuşi, iar nu cu ştirea nici a prea !naltei Porţi, nici a altor împăraţi, precum el au însălat şi au amăgit pre norod.
Costandin

Samurcaş,

Nicolaie

Văcăre scu

1821, fevruarie 21

Copie după scrisoarea trimisă de către excelenţa sa ghin:lrar consul al singuri ţiitoarii sale măriri împăratului a toatc_'.1 Rusia, către dumnealui vornicu Costantin Samurcaş.
Din scrisoarea trimis':"! din Craiova mai curîncl am aflat
cum că Theodor [Vladimirescu] propăvăduie ş te că nu este a
sa mişcare o îndrăzneală numai ele sine-şi p ornită şi c ă se ţi
ne ş i de alte cu tărie puteri şi cC1 stă a dăs tînd poruncile prea
Inallei Porţi. O idee ca aceasta, auzindu-se de ob~teasca prostului şi fără vin!\ norod, poate să amăg ească n u numai pe acest spre lesne amăgire norod dar şi pă alţi mai mulţi clin cej
cu chibzuire mai ele mijloc şi care nu au cunoştinţă de p '.)Jiticeasca de astăzi puter e e vropenească. O idee ca «i.ceasta făr
de vrînduială aflînd, am judecat drept a mea datorie să scriu
către dumnea ta şi [să] te rog ca să dai în vileag tuturor celora către care vei chibzui că se cuvine că zisele lui. Theodor"
nu au nici un temei şi că nu au alt sfîrşit fără numai al său
pă chipul (?) sau folos, poate încă şi izbîndirea răului său cuget, fiindcă ponmca înaltei Porţi s-au cl<lt că tră măria sa vod ă , al c >ruia porunci au a urma to ţi, la toate cele din Ţara
E ~ >m âne ască cu rgătoare pricini. Eu, după scrisorile ce ieri am
prir1it de la e xc elenţa sa solul rusesc di.n Tărigrad, carele
deschiz.în.:J vorba cu !nalta Poartă pentru făr'de o rînduială
pornire a Vladimirescului, nu po t privi miş :: area sa într-alt
fel decît un sfîrş i t de rezvalnică turburare şi fiind de hr ăpire.
Deci cînd Vladimirescu nu va d<J ascultare poveţelor dumitale şi. nu va con.ten.a de -a se arăta a măgitor de norod şi
turburător obştii, odihnei a norodului Ţării Româneşti, s ~t va
privi numai de către !nalta Poartă, norodul căria rezvrăte ş.te
Theodor, ca un răzvrătitor, dar şi de ·Către curtea rusească
ce vo ieşte a nu se turbura obşteasca odihnă şi se străduie?te
să răzbuneze cea după înăuntru fiinţa sa.
1 Şters

cuvîntul

.plăşile".
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Acestea toate rog

se arate nu numai către toţi cei ce
a-i mai rătăci Theodor, dar şi
către însuşi , ca să înţeleagă ce fel de trişte îl aşteaptă de n u
va da ascultare iubitoarelor de omenire poveţe ale dumitale.

i-au

rătăcit şi

să

să străduieşte

Gata şi plecată slugă
Alexandru Pimeni 1
Bucureşti,

fevruarie 18, 1821

e Muzeul d e istorie a Partidului, fondul Saint-Georges, condi ca "Ad

acta anni 1821 ", f. 1-1 bis. Copie rom ., cont. Publicat în Convorbiri liJerare, anul XX ( 1886), p. 937-939. Răscoala di :1 1821, I., p. 282-284.

35.
1821 februarie 26/ martie 10, Bucureşti. Raportul informC1iiv al corespondentului de presă la Bucureşti, Popovich, c~1 tre r edacţia ziarului „Wiener Allgemeine Zeitung" despre r e\1endicarea de cătr e tîrgovişteni a privilegiilor şi bunurilor
confis ~ate de fostul domnitor ; forţele de care dispune Tudor ; sosirea caimacamilor ; masacrarea turcilor la Galaţi.

Mult stimate domnule administrator,
Cînd v-am expediat corespondenţa mea din 3 curent,
cred că am menţionat răscoala ţăranilor din Tîrgovişte, ţă 
ranii sînt ca la vreo 400 la număr, au şi ajuns în seara zilei
<le 3 martie în faţa Bucureştilor şi au trimis mitropolitului
şi boierilor pămînteni o deputăţie aleasă din rîndurile lor ca
să - i întrebe dacă vor sau nu să le înapoieze hriso avele care
le întăresc dreptul asupra posesiunilor lor.
Boierii, strînşi cu uşa, au confiscat pe loc cu mare zarvă toate hîrtiile de la văduva răposatului principe şi, după
ce le-au cercetat şi citit cu glas tare, le-au ars în public, totuşi ţ~1ranii au descoperit că dintre aceste hîr tii lipsea hrisovu! dat de bătrîiml vodă · Constantin Brîncoveanu şi care
sună astfel : oraşul Tîrgovişte, cu împrejurimile sale, le este
dăruit pe veci ca recunoaştere a vitejiei lor, iar ei au pretins
cu vehementă şi fel de fel de ameninţări această h îrtie, dar
nici un boier nu voia să recunoască a şti ceva despre ea. Ţă 1

Pin i.
9.5
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ranii au arătat că hrisov ul se afla în mîinile bătrînulu i Golescu şi atunci au fost întrebaţi doi dintre fiiu lui, încă în
,·iaţă, mai ales Iordache Golescu, mare logofăt , pentru că ţă
ranii îl învinuiau că a vîndut răpos atului principe h risovul
cu 15 OOO de piaştri , iar acesta a declarat în m od public sub
prestare de jură mînt, în fa ţa t uturor ţăranilor c<"t nu văzuse
niciodată acest hrisov ; atunci a ieşit în faţă al doilea frate
a 1 acelui boier şi s- a oferit să declare su b prestare de ju ră
mînt că găsise hrisovul acela printre actele tatălui său şi că-l
citise. După aceea s-a mai iv it un boier care a depus şi el
mărtur ie, acum p rocesul dintre cei doi fraţi este în curs.
Delegaţia ţăranilor se mai află aici, ceilalţi 400 însă s-au îm1răştiat din nou.
De a tunci v in ţărani din toate părţile încoace şi pre tind
despăgubiri pentru toate nedreptăţile, pe care b oier ii le şi
co mpensează.

Domnul Tudor, asupra căruia am relatat amănunţ i t în
mea din 3 martie, dup ă ce a ocolit nrnşul Craio-,ra, s-a tras în munţi, la Rîmnic. Mai mult e j udeţe au şi ajuns în puterea lui.
Potrivit ştir il or parvenite ieri, forţele de care d ispune
se r idi că ln 8 000-1 0 OOO de oameni si devin din zi în zi tot
mai de t emu t. De două zile au sosit - ~ici de la Cons ' antinopol
cei trei caimacami, răspîndind v estea că turcii se pregS\tesc
st1 se lupte cu T u.dor, în care scop ei au strîns de la boier)
suma de 25J OOO de piaştri ş i au trimis-o la Con stantinopol ;
îr.st1 perso ane b ine informate pr e tind că b anii aceştia sînt des~inaţi lui Tudo:-, a nume pentru a-l corupe, ca să se facă nevă zut, deoarece grecii se t em foar te că d acă t urcii in tră în
ţară, ruşii cu siguranţ{1 că nu vor sta cu miinile în sîn, cu j
,., '.ît m ai :nu lt cu cît consulul rus de aici a p rimit de la min isterul din Con stantinopol m ustrare că nu i- a lăs at pe bo. C!'Î să -i chem e în ajutor pe turci , El n- ar fi trebuit să -şi permită ace -st~ imixtiune. Tocmai cînd să- mi închei corespondenţa, domnul a]ent secretar a i eşit clin can celarie ş i a rela1at că aseară a sosit ele la Galaţi curierul. cu ştirea că un capitan de arnă uţi s-a luat la c eartă cu un turc, acesta i-a tras
o palmă, iar căpitanul şi-a scos pistoalele şi l-a u cis. clup1
care i-a strîns pe toţi arn-foţii, grecii şi albanezii şi s a nă·
pustit asupra celorlalţi turci, astfel că într-o singură ao :i p·:e
a u fost măc elăriţi 300 de turci , sau. într-un cuvînt , toţi tur·
cii care erau în Galaţi.
corespondenţa

I
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Pe urm ă, răzmeriţa a pus foc în mai mult ele zece locuri
oraşului , care a fost în întregime pîrjolit. Odată cu arnăuţi i care au ucis pe turci, că pitanul acela a luat cu el şi
tunurile pe care le aveau pe nave şi a plecat în Moldova,
toate satele i s-au a lăturat şi acum ei se îndreaptă în marş
către Iaşi. Aici, boierii îşi strîng lucrurile şi se pregătesc să
fugă la Sibiu şi Braşov, din cauză că se tem că ar putea să
vin ci t urcii şi să se răzbune măcelînind toţi grecii.
a1e

Graniţa

Transilvaniei cu Ţara Român ească este înţesată
O , Doamne numai de-ar veni !
Consulul rus ele la Galaţi a fugit. Pînă acum nu se ştie
ce s-a întîmplat cu consulul.
ele

armată.

Bucure1ti, 10 martie 1821
• Ed iţii:

Documente externe, p. 113-114.

Bund esministerium Archiv fur Inneres. Polizei-Hofstelle, W ien. Apud
Mihail Popescu, Contribuţiuni d ocumentare la istoria r e vo l uţi e i din 1821,
în .Revista arhivelor", vol. II, nr. 4-5, 1927-1929, p. 178-180·

36.
1821 februarie 27. Iorgu Văcărescu cere lui Nica Vlădes
cu , sameş de Vîlcea , să -i trimită muniţii împotriva răscula,~i 10r.
Cu

frjţea scă

dragoste

mă

închin dumitale arhon serdar!

Am primit iestele fişicuri ce mi s-au t rimis. Şi fiindcă
la socoteala ce am făcu t fişicurilo r ce mi s-au trimis de acolea dă la · dumneavoastră văz că pînă acum aţi trimis cinci
sute şaizăci şi şapte testele fişicuri, care s- au şi cheltuit la
războiul ce am avut cu hoţomanii ce s-au rădica t asupră- m i ,
rămî ind numai într-aceste fişicuri care acum ni s- au t rimis
ş i nu este îndestul, fiindcă răii s- au înmulţit şi s- au îndîrjit,
mai vîrtos că se poate să se închiL;ă drumurile şi să nu mai
am în urm ă de unde să mai cer fiş~curi şi qjutor, de aceea,
cu toate că scrisei şi dumnealui stolnicului ,fancu Lahovari,
ispravnicu, dar şi pă d umneata te rog să stai mucaet a mi s e
mai trimite cît mai în grab o S}l;ffi~, PP.:!J~,, 4~ ., ţ~,1ţ7,~i:; ; }Micuri,
căci s.cau apropiat hoţomanii . ca să mai •!iurti disească: · 0stiptă-mi.
97 :
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mă

Aştept dar cît mai în grab
îndatorez.

săvîrşirea

cererii

aceştia

al dumitale ca un frate
Ior[gu]

ca

să

şi slugă

Văcărescu

1821, fevruarie 27
[Pe v erso foii 6 bis, adresa :]
Cinstitului dumnealui biv vel sărdar Nica Vlădeiscu, sadin judeţul 1 Vîkea, cun frăţească dragoste.

meşu

ANEXA
Judeţul

Vîlcea

Cheltuiala ce s-au făcut din porunca cinstitului divan şi
a dumnealui biv vel logofătului Dimitrie Bibescu, eforul pan/durilor în vrema răzvrătiroului Theodor, cum arată :
Tl. Bani
250

pentru 200 testele fişicuri împărţite la
slujitori cînd au trecut Tudor pe aici ;

tîrgoveţi şi

căpitanului

125

ipac la alte 100 testele ce s-au trimis
Olturi;

212 60

ipac la 170 testele trimise în două rînduri polcovnicului de judeţ şi căpitanului de Olteţ ;

125

ipac la 100 testele date strejarilor din plaiul Cozii ;

125

ipac la 100 testele date strejarilor din plaiul Hurezului ce era orînduiţi la drumurile despre Gorji i

187 60

de

ipac la 150 testele date strejarilor din plăşile 01drumurilor despre Cerneţi şi Gorji ;

teţelor păzitorii

760 30

, ln
2

ipac la 609 testele date la 559 panduri ce s-au p ornit la Craiova 1, rînduri, rînduri şi osebit cîte 10
testele la 5 căpitani ai lor ;

slavonă

în oiiginal : ot sud.

Vezi despre

aceştia

documentul din 10 februarie 1821 (nr. 26)c
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625

ipac la 500 testele trimise în trei rînduri la dumnealui căminar Iorgu Văcărescu, ispravnic de Gorji;

230

ipac la 200 t estele trimise la dumnealui
Costi(?) ;

căminar

750

ipac la 600 testele trimise la dumnealui
Iorgu;

căminar

625

ipac la 500 testele trimise în urma iaraş1 la dumnealui că minar Iorgu şi dumnealui fiind fugit s-au
co prins de către hoţomani ;

50 0

ipac la 400 testele ce s-au aflat la isprăvnicat şi
s-au luat de către h oţoman i la călcarea Rîmnicului ;

l 320

daţi la 220 panduri ce s-au pornit în trei rînduri la
Craiova cîte 6 lei de unu :

2 034

daţi la 339 panduri ce s-au pornit la Craiova în patru rînduri, ipac po tl. 6 ;

150

daţi

350

la dresul armelor ce s-au strîns din
dat pandurilor ;

480

plătit
nă

450

la 5

căpitani

măcelarilor

ai lor, cîte tl. 30 de unu ;
judeţ şi

s-au

pentru carnea ce s-au dat h ra-

la panduri ;

pentru 9 OOO ocă mălai ce s-au cumpărat de s-au
pandurii în cîtă vreme şedea la isprăvnicat
pînă a să porni la Craiova ;
hrănit

plecările

223 72

pentru 2 236 pîini care s-au dat la
durilor, cîte 4 pîini de om ;

pan-

320

leafa la orînduiţii pă zitori d e la 4 poduri ale Oltului, po tl. 40 de om, pe 2 luni ;

240

ipac daţi la aceşti 4 păzitori, cîte tl. 30 pe 2 luni
pentru hrana lor şi a pandurilor ce erau cu dînşii ;

300

la 5 spioni trimişi în părţile unde lăcuia Tudor să
afle mişcările lui, după poruncă, după ale cărora
arătări să înştiinţa atît la Bucureşti cît şi la Craiova;
99
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50

cheltuiala dusului armelor ce s-au aridicat de la
Hurezului şi s-au trimis la mănăstirea
Cotroceni, dupe porunca dumnealui vel sp:lthar;
250
cheltuiala strejarilor dupe drnmurile Horezului i
ale Ol teţul ui.
10 702 102 ad i că zece mii şa pte sute doi, bani una sută doi.
mănăstirea

• Muzeul de istorie a Partidului, fond Saint-Georges, condica .Ad
a cta anni 1821, f. 7, Orig. rom. Ediţii: Convorbiri literare, XX, (1886), p.
947-949; Răscoala din 1821, I., p. 308- 309.

37.

1821 martie 3, Otetelis. Tudor Vladimirescu trimite boierilor adă postiţi la Beneşti ·capetele lui Iova şi Ienciu, ex ecutaţi pentru jaf.

De la slug.er Theodor,
aflate la Beneşti.

către

dumnealor fam iliile ele boieri

Cuviincioasă închinăciune

1

Fraţilor ! Cu toate că nu sînt din sînge de evanghenist,
dar tot simţ durerile celor evghenisiţi. Căci, cum am aflat
de primejdia în care sînteţi, mi-am lăsat drumul şi am p01~
nit spre a întîmpina răul. Nenorocirea însă mi-a stat împotrivă, că n-am putut ajunge la vreme.
Dar, ca să cunoaşteţi dumneavoastră că cugetui meu n-a
fost nici este a se urma'. unele ca acestea, iată, pe cei ce au
fost pricina i-am tăiat pe amîndoi şi le trimit capetele spre
încredinţare, pe care să porunciţi a le pune la răspîntii spre
pilda ş i a altora. Iată se trimit dv. şi lucrurile ce s-au găsi't
la aceşti tîlhari, precum argintul unei sfinte icoane şi din
hainele cocoanelor d-voastră.
Să aveţi bună nădejde în dumnezeu că în scurtă vreme
că veţi despăgubi şi de cele ce v-a jefuit. Şi sînt1 al dv. ca
un frate şi slugă.
Theodor
Scris din satul Oteteliş
1821 martie 3

• Ediţii : C. D· Aricescu, Acte justificative„·, p. 89-99 ; anexă la
memoriul lui Iordache Otetelişanu despre călcarea d e la Beneşti ; Ră s·
coala din 1821, I., p. 318.
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38.
1821 martie 8. Porunca lui Tudor către oamenii Adunării
nişte familii de boieri în drum spre măn'.istirea

si nu supere
Cozia.

De la sluger Theodor.
Fraţilor,

năuţilor şi

oameni ai Adunării noastre, toţi comandiri arai tuturor pandurilor, cîţi vă aflaţi supt otcîrmui-

r ea mea.
Aceste familii boiereşti care se află slujind împreună cu
n oi pentru folosul de obşte , iar familiile cu toat e calabalîcurile,
dumnealor să trimit de către mine ca să lăcuiască la mănăs 
tire a Cozii.
Ci iată că vă scriu şi straşnic vă poruncesc ori pă unde
v or merge aceste familii şi calabalîcuri, întru nimic supărar,e
să nu le faceţi, căci care împotrivă va urma, pedeapsa îi va
fi pierderea vieţii, precum bine aţi văzut că au p l1ţit şi alţii
·Care au urmat împotriva aceaia.
Theodor
1821 martie 8
• Acad. R.S.R , doc. CCCI/17. Orig. rom.
Răscoala din 1821, I., p. 341.

Ediţii:

N. Iorga, Scris ori

in edite .. ., p. 36;

39.

1821 martie 8, [Slatina]. Tudor Vladimirescu
:ierilor din Beneşti adăpost la mănăstirea Hurez.
Cu

frăţească ple căciune mă

închin dv.

a s igură

bo-

1

Fraţilor

! Iată trimisei dv. trei oameni de ai Adunării, cu
va puteţi înţelege a face care.
Şi cu această scrisoare către cuvioşia sa egumenul sf.
mănăstiri Horezul să mergeţi la Horezu. Şi fiindcă peste cî-teva zile este să vie, atît la acea monăstire, cît şi alte·l e dim-prejur, cîţiva paznici acolo, să vă arătaţi către acela ce va fi
mai mare asupră-le cu scrisoarea ce făcurăm către p ă rin te 1 e
.egumen, a vă da cele trebuincioase.

<:are

să
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Şi

sosind sănăt o şi la m onăstire. cu întoarcerea· oamenilor
ne trimiteţi răspuns.
sînt al dv. ca un frate şi slugă, ·

n o ştri s ă

Şi

Theodor
1821, martie s·
Se va trece de c ătre dv. dedesubtul scr isorii părintel u i
egumen toate familiile cîte sînteţi.
[Adresa :) De la sluger Theodor, că tre toate familiile boiere şti cîte s-au aflat la Beneşti, închinăciune dupe cuvinţ ă t

ANEXA

De la slugerul Theodor
că tr e cu vi oş ia

sa nestavnicu1 egumen al
Horezului.

mănăstirii

Fiind că acest sfînt lăc aş, cum şi alte asemenea, sînt fă
cu te de neamul norodului românesc, ca pe la vremi să se ad ăp o ste a scă şi să se o cr ote a s că familiile celor cinstite, ap 'f r înclu-se a nu p ătimi vreun ră u, de aceea v in acolo cele mai jos.
ară ta t e familii boiereş t i. Şi sosind aici, s ă le cul ti vari siţ i cu
toate cele frebuincioase, hran a dumnealor şi a oamenilor , a
nu cerea vreo l ipsă.
Şi de u rm are şi primriea dumnealor S<l. avem ră spun s, cll)
întoarcereo oamenilor mei. Dar nu care cumva să t e ar ă ţi cu
vreo împotrivire, că apoi s ă nu-ţi pară rău !
Şi am r ă spunsul cuvioşiei tale de primi re şi u rmare, neg reşi t .

Theodor
1821, m ar tie fl:
1. Iordache
fr a ţii O t e telişani

2. Grigore

3.

Ioniţă

4.

Uţa , soţia

Sefendache, medelnicer
acestuia,

n ăscută . Otetelişanu
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o familie

5. Nae, fiiul lor
6.

Ioniţă Rîioşanu, armaş,

C.
7.

fiul

Uţăi, născut

cu primul ei

sr$ţ,

Rîioşanu.

Mariţa, soţia

acestuia,

născută Poenăreasă

1

•

8. C. Poenaru, vistier.
!:J . Manda, soţia sa, năs c ută Otetelişanu.

iO.

Sevastiţa,

l1.

Evgheniţa,

fiica lor.
idem.

12. Costache, fiul lor cel mai mic (c<:lci cel mar e Petrache, 1~
află în Bu c ureşti ; iar cel mijlo ciu, Toma, era la m oş i a
P oiana)
o familie
13.

Bălaşa

14.

Ioniţă

slugereasă, născută

Caragic,

Caragic, fiul

Socoteanca.

său.

15. Raluca, fiica ei.

o familie

16. Trandafil slugeru, grec, ce fusese
17. Catinca,

soţia

sa,

născută

dascăl.

Socoteanca.

18. Dumitrana fiica sa.

o familie

19. Petrache Nico:lae Poenaru, medelnicer.
20. Safta,

soţia

sa,

născută

Arian.

21. Nae fiul lor.

22. Anica

1

a familie

Poenăreasca,

mama lui Petrache

n ă scută Ştiucă.

judecată din martie l822 cu medelnicerul. Dinci.i Zătreanul 1
Rîioşanu afirmă că soţul ei decedat şi-a pierdut tot avutul cu
luptei de la Beneşti (Acad. R.S.R„ doc· DCCXL VII/17).

La o

M ariţa

prilejul
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23.

Ioniţă Ghimpeţeanu,

24.

Uţa, soţia

pitar.

născută Găneasca.

lui,

25. Elena, fica lor.

26. Marghioala, idem.
27. Sultana, idem.

28. Catinca, idem.
29. Iancu, fiul lor.

30 . Antonache
31. Elenca,

o familie

Castrişu,

soţia

sa,

ce-i zicea

născută

şi Scordilă.

Milească.

o fami lie

32. Hristorlor, dascăl grec, cel ce a fost împu ·7 cat de
miercuri, 2 martie 1821.

rebeliş ti .

• lv!u zeul de isto ri P. a Partidului, arhiva C. D. Aricescu, fond SaintGeo rg es, pach. CCCLXIII, dos. 10; cf. C. D. Arices cu, Acte justifica tiw
p. 90-9 1, und e este publicat numai textul documentului făr ă lista persoan elo r refugiate la m ă năstirea Hur ez . Ră scoala din 1821, I„ p. 339-:'40.

40.
1821 martie 20. Constantin Zătreanu şi un „frate" al s ău
scriu căpitanului Ioniţă Magheru că au tre cut opt zile de cîncl
s-au des pă rţit, la Slatina de slugerul Theodor [Vladimirescu]
fiind orînduiţi comandiri împreună cu polcovnicul Iord ache
Hristofi ca s ă strîngă panduri din orice judeţ. Despre unele
neînţelegeri cu pandurii trecuţi sub ascultarea destinatarului
care transportă jafurile acesteia. Este întreb'at dacă s-a ală
turat „gospodarului" ca să urmeze „adunării cei ele obşte" sau'
să jefuiască lun1ea.

Cu

frăţească

frate

dragoste ne

închinăm

dumitale,

căpitane Ioniţă Măgheriule,

Sănbătă ce au trecut au fost opt zile trecute de căncl ,
ne-am despărţit de dumnealui slugeru Theodor de la Slatina, eu şi fratele Costandin Zătreanu ce este iscălit mai jos.
Şi tovaroş cu noi este şi polcovn.icul Iordache Hristofi, .care
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sîntem povăţuiţi şi prin grai şi p1in scris de către dumnealui
siuJeru, sînt şi orănduiţi comandiri să strămg em panduri din
veti ce judeţ vom putea. După ce am t recut Oltul dincoace
şi dumnealui slugeru au plecat din Slatin ă, am întîlnit un
tru p ca de treizăci de inşi de acolo din partea loc:ului clumneani astră, asupra cărora că pe tenie erea diiaconu Oţăt , rner g[mcl să se prăcleză la dumnealui slugeriu ; cărora spuindu-l_e
că dumnealui slugeriu au plecat, s-au aE1turat lăngă noi şi
să n , · ca neş t e prăda ţi, dup ă p orunca ce o av em ele la otcăr 
mui <.oriu n ostru. Cu care, viind pănă la Strej eşti, un Mihai
Prunescu clinire clănşii , clăncl mare pr insoare şi făgădu ială
că p :l nă în pa tru , mult cinci zile, v a veni cu pa t ruzăci, cincizăci de panduri, încreclinţîndu-ne că cei mai inulţi îi are gata.
Ş i ele acolo s-au pornit cu ci n ci panduri, făcăn clu-i- să lui deDsă bită carte, aşezăndu-1 că pi ta n. S-au făcut ş i dumnealor
cleos ăbi tă scrisoare din p artea dumnealui polcovni cul Hris '. ofi .
. Dup ă ce am venit aici la Olteţi , am p ornit şi p ă că pi
tanu Ilie Căpăţînă i ară <;; i cu cartea n oastră , să fa că panduri
în partea locului, să în tă lnea s că şi pă Mihai Pri.rnescu, să vie
cu to ţii fără ză bavă ca să mergem şi n oi dup ă otcărm ui to r iul
obştei, după cum sîntem poru nc iţi şi... 1 de avea tr imişii noştri
îndemnare ş i ajutor de la dumnealui.
. Ne scriie că pitanu Ilie Căpăţînă că p ă Mihai Pnmescu ,
care l- am trimis n oi m ai înainte, l-ai alăturat +ăngă dumnea*1
şi vineri ce au trecut au fost t re căn d cu patru cai povotnici.,
încă rca ţi de jafuri, os:lbit de cai lor iar încărc aţi. S ă vede că
pentru aceasta te-i pră dat dumne a ta la gospodaru, să poţi
iefui lumea , iar nu să urmezi adunării cei de obşte. Şi cum
poţi dumnea ta să embondisăşti oa.m enii no ştri şi noi ai dumitale ? Ci frăţeşte arătă m dumi tale că pentru h otarul protopopului Marin, rndenie cu dumneata , ne făcurăm întăi datoriia a scriie dumitale că er ea să înştiinţăm cu olac atăt la
dumnealui slugeru, căt şi la dumnealui gos podaru dă a ce astă
impo frivă rea urmare a dumitale. Ci te poftim frate să nu
.ad uci. treba la ră u, că prea pă lezue este rău a să aduce. Ci
dă de o parte înpacă la Căpăţînă, iar pă ele altă p arte înlezneşte-le trebuinţa în care sînt în sărcinaţi a plini suma pandurilor şi-i p orneş te pă amîndoi, căci ne grăbim prea mult.
1

Scris pe deasupra; indesc ifrabil.
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Iar de nu vei da ascultare frăţăştiJor n oastre povăţuiri , va fi I
păc a tul dumitale.
1821 martie 20
Ş i săntem ai dumitale ca neşte fraţi
Constantin Ză treanu
Indescifrabil
[P .S .] Oameni de ai gospodarului şi arnăuţi au întîlnit
Ilie şi nu numai că nu i-au zis nimic, da r au
Iar dumneata pă mîntean, şi faci altfel .

p ă c ăpitanu[l]
avu t şi cins te.

[Adresa :) Cins tit şi al n ostru ca un fra te , dum n ealui
pitan Ioniţă Mager iu cu fr ă ţe a scă dragoste.
o Muzeu l memorial „Ni cola e

B ă lc e s c u",

că 

nr. inv . 5477. O rig., 2 f.

41.

1821 martie (20] 1• P roclam a ţia lui Tudor Vladimirescu cC1t re locuitorii j udeţului Vîlcea, privind r os tul miş că rii sale şi.
îndat oririle lor .
De la slugierul Theodor Vladimirescu .
Că tră toţi l ăcuitorii or a 5elor şi sat elor din judeţul Vîlcei 2 deorice treaptă, adecă neamuri, postelnici, m anzil, bresla şi, rupta şi , birnici, scutelnici, poslujnici şi slujitori şi cătră toţi strei-~
nii birnici dintr - acest judeţ .
Iaste ş ti u tă la to ţi cea pîn ă ocum p ornire a mea, ce cu
glasul n orodului celui năpă s tuit am urmat şi u rmez, spre dobîndirea dreptă ţilor. Am h o t ă rît , dînd cel întîi semn de bun
patriot într-acest pravoslavnic pămînt românesc întru care am
s trămoşeasca naştere ş i să ocîrmuiesc pre to ţi cei ce au încins arme din partea a tot norodului, spre zdrobirea ş i încetarea a v eric ăruia jaf şi nedreptate ce a ţi" c ercat pîn ă acum
din pricina oblăduitorilor domni ce au stătut, care întru desăvîrşită nemilostivire aflîndu-să, au aplecat oricîte chipuri
de mijloace s-au îndeletnicit şi v-au supt sîngele aducîndu;-v{t
într-această mare dărăpănare şi proastă stare întru care vă.
aflaţi. Iar cea mai de temei hotărîre a mea înso ţită cu glasul
n orodului, iaste ca nici într-un c;hip să nu încetez din cere nea.
dreptăţilor ţării, pre care şi de nu le voi vedea dobîndite prin1 Copiile publicate d e C. D. Aricescu
21 martie.
2 în slavon ă în original : sud Vîlcei.

şi
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N. Iorga

p o ar tă

data de

tr-acele destoinice cuvinte care s-au făcut cunoscute pînă a cum pă unele s-au cuvenit, vă făgăduieşte că să vor dobîndi
negreşit prin vărsare de sînge împotriva vencaruia v ra Jml1 ş
.să va arăta călcătoriu acestor dreptăţi, de care întîi voi av eţi
să vă bucuraţi. Într- această dar doritoare patrie, şi voao cuget[iri aflînclu-mă, ne-au ajutat milostivul dumnezeu pînă a cum , ş i nu numai acele cinci :judeţe ot prez Olt si"1 văd mînl'J ite de mîncătoriile şi jafurile prădătorilor ocîrmuitori şi felurimi de slujbaşi, ci pre unde am ajuns şi am pr op :1văduit
.au în ceta t relele jăfuitorilor. Aşadar ajungîncl ş i aici în politia B ucureştilor, care iaste scaunul oblădu i rii norodului, şi
,gă s ind mulţi patrioţi boieri întru asemenea bune c ugetări cu
ale norodului asemănate, am hot3rît, c<t un voi toriu de d r epta te, să cunosc vremelnica stăpînire a ţări i , supuinclu- sC1 t oţi
cei ce au încins armele de izbăvire la legile şi p3mînte?lile obiceiuri ce li să vor arăta de cătră stă pînire prin mine şi le
voi c unoaşte că sînt întru adevăr folositoare patriei ş i ele mare
trebuinţă obştii norodului, căci fără de a cunoaşte cinevaşi o
:S tă pînire, nu numai fireşte nu iaste prin putinţă, ci poci zice
.şi ele mare vătămai·e la împlinirea trebuinţelor ce va avea a.cea s tă izbăv it oare lucrare.
Vă vestesc clar tuturor, fraţilor pămînteni ,că şi cuviinţa
şi trebuinţa vă îndatorează să cunoaşteţi o stăpînire, care stă 
pînire avînclu-şi vlăstările sale întinse prin laturile ţării, să
înc h ipuieşte şi într-acel judeţ prin dumnealor ispravnicii ce
.s:'\ orîncluiesc ele aici, la care cîţi sînt lăcuitori într-acel jud~
trebuie să se supună ş i să-şi săvîrşească poruncile ce le vor
da cînd vor fi asemănate celor întru obşteas ::: a ş tiinţă datoril
şi ajutoarele trebuinţelor ce cer oştirile ce sînt gata a să răz
boi spre dobîndirea dreptăţilor obştii norodului. Şi aşa înţe
legînd cu toţii duhul a ce ş tii izbăvi loare l ucrări, cîţi sînteţi
vrednici de a purta arme împotriva vrc"1jmaşului dreptăţilor
\ării, veniţ i la mine să vă cercetez starea vitejiei voastre, şi
de voi găsi- o asemănată cu ceea ce povăţuiesc datoriile ce
<iv eţi s[1 săvîrşiţi, cunoscînd însă şi aceasta, că aveţi să sll)j1iţi
ca nişte ostaşi numai pentru dobîndirea dreptăţ:ilor voasti~e,
iar nu pentru vreo folosire de bani, căci ~i eu şi toţi ce ce
s-ati înfrăţit cu mine, slujim, nu cu cuget ele dobîndire de
kmi, ci porniţi ele rîvna binelui ce aşteptăm şi pentru noi
~ i pentru copiii noştri. Iar cîţ i nu sînteţi năs c uţi pentru acea s tă meserie, împliniţi-vă datoriile cu toată supunerea ce
să cuvine să daţi cătră dumnealor boierii ispravnici ai judeţului, adecă voi : mazlilor, brăslaşilor şi cumpani ş tilor i strei107
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nilor, răfuiţi-vă rămăşiţile ce aveţi a următoarei tetraminii de
ianuarie. Asemenea şi voi birnicilor, istoviţi rămăşiţele clă j
cliilor ce sînt scoase pînă acum prin poruncile s tăpînirii, adecă asemini vistierii ele februarie şi martie po tl. optsprezece
ele lude ai climinii lefilor tot pă aceste doao luni p o tl. doisprezece şi jumăta te de lude, şi banii orînduielii mezilhan,elii
ele primăvară p o tl. şaptesprezece şi jum ă tate de lude. Şi cu
toţi, din orice treap tă şi orînduială, slujiţi izbăvitoarelor oş 
tiri ale ţării care după cum să vor rîndui în dări şi în transporturi trebuincioase zaherele, şi fiţi î n cr edinţaţi că mai Jet
urm i veţi înţelege ş i roclurile fericirii voastre . Cîţi îns ă de
su p ~ aceste răspunderi vă afla ţi astăzi ostaş i s upu şi armelor
izlY:'ivirii, să ştiţi că sî nteţi cu totul apăraţi ~ i prive leghe ;~ ţi,
ş i voi s:"ttenilor cu unii ca aceştia aveţi să vă scă deţi din ll~de
cu z nalogon cislelor lor, precum şi stă pînirea ţării p orunceşte
pentru a.ceasta prin vistierie cătră dumnealor judeţelor 'ii aseminea sl va păzi, ace 2s tă orîn1 -:1uială ş i pentru cîţi C'l ~i ostaşi să vor mai aduna du prin sate şi ele [;Cum înain ':e p:fo
ş tiinţa mea şi a orîncluiţilor mei. Iar după ce ve ţi istovi toate aceste puţine ră măşiţuri prin zapciii plăşilor la dumnealor
ispravnicii judeţului, după cum urmeazl. obiceiul, ca să istovească şi dumnealor cu vistieria ţării, iarăş i spre întîmpinarea trebuincioaselor ale izbăvirii, să ştiţi fără îndoială că mare
u şu rinţă are să vi să facă , nu numai în tru răspunderea dCij diilor, ci şi întru toate celelalte dări şi orîncluie'.i, cum ~i je-,
furile vor lipsi cu to'. ul şi veţi înţelege înşivă scă parea robi:ei
întru care v-aţi aflat pînă acum. Urmaţi dar întru toate ac e ş 
t ii propoveduiri ce într-adins vi s- au trimis , ca să s'.l ce~easca
într-auzul tuturor şi în vileag de obşte, şi fiţi încredinţaţi că
nicio dinio ară nu veţi rămînea fără dobîndirea dreptăţilor
voastre.
Theodor
1821 martie 1
• Ac ad. R.S.R ., ms. rom . 4075, f. 4-5 (foai e v o lantă) · Copii pentru
jud. Slam Rîmni c, Buză u, Prahova, Acad. R.S·R., do c. CLXV 122, d oc. CLI
J O, ms . rom. 878, f. 164-165 şi ms. rom. 3256, f. 42 v-44. Ediţii : C. D..
Aricescu, Acte justificative ... , p . 129-131 ; N. Iorga, I zvoare contemporane, p. 263-265 şi p. 383-385; în Revista istorică română, XIII2. p. 34.:_35;
tracl. grec. cont. publi cată de I. Filimon II, p. 299-301, Răscoala din 1821 ,
I„ p. 385-387.
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42.
1821 martie 23. Turnu Roşu. Funcţionarii de vam ă de la
Roşu raportează despre fuga boierilor din Ţara Româ-"
n eas că înspre frontiera austriacă şi jefuirea lor, la Cîineni ;
despre întîlnirea curierilor agenţiei cu Tudor şi nelegiurHe
ce se petrec la Cîineni şi în toată Ţara Românească.
Turnu

Excelenţei

sale prea stimate baron.

In prezumtiva speranţă, că Excelenţa Sa, este deja în cude cauză, din alte surse sigure a întîmplărilor de la
începutul rev o luţiei şi pînă în prezent, din Valahia îşi iau
libertatea cei împuterniciţi prin decretul imperial prezidenţial numărul 344 1datat din 20 a.c., de a informa cu supunere
pe Excelenţa sa asupra f ptului că proclamaţia instigatoare a
general-locotenentului rus Ipsilanti din Iaşi către poporul din
Moldova a revoltat toate spiritele din Valahia şi a condus la
fugă celor mai de vază familiii în Transilvania şil la revolta
şi gafa arnăuţilor şi a celei mai de jos clase din popor, împotriva superiorilor.
Din această cauză primii emigrează încontinuu de aproape
ele 14 zile şi cei din urmă care erau la început în grupuri răz
leţe s-au unit în cete mai mari şi jefuiesc pe boieri care din
motive de siguranţă s-au refugiat şi de alaltăieri seară s-au
închis din motive de siguranţă, graniţa.
La Cîineni în apropierea graniţei, au apărut ele ieri 40
de oameni a acestor rebeli şi numai permit intrarea a nici
unui boier pînă cînd aceasta nu este complet jefuit ; cei care
nu au suficienţi bani, pentru răscumpărarea vieţii sînt luaţi
prizonieri şi ameninţaţi cu execuţia ·dacă timp de 24 de ore
nu-şi achită suma de 8-10 mii piaştrii.
Jalea şi mizeria acestor emigranţi este demnă de milă .
Despre capul rebelilor Ipsilanti lipsesc informaţii precise, se
presupune că acesta, după toate probabilităţile a pornit cu
ceata lui de greci spre cetatea turcă Brăila, pentru a obţine
libertatea grecească şi de a răsturna conducerea otomană.
In schimb cunoscutul slujitor al rebelilor Tudor, din Valahia Mică, acoliţi au răspîndit atîteli panică şi mizerie, după
ce a ocupat toată Valahia a fost văzut cu 50 de arnăuţii în
data de 19 a acestui an, la Bolintin, o staţie poştală din jurul
Bucureştiului, de către un curier de-al nostru însoţitor al poş~
noştiinţă
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tei spre Constantinopol, care încerca să obţină informaţii din
partea lor dacă mitropolitul şi ceilalţi boieri din Divan ar fi
în Bucureşti.
De altfel Cîinenii este de ieri teatru maltra tărilor, şi toată Valahia fără conducere este supusă devastării şi agentul
imperial-regal rus şi austriac vor părăsi pe 21 Bucureştiul şi
vor merge la Braşov.
Noi care de altfel avem onoarea de a aştepta cu adîncă
supunere, rămînem supusul slujitor al Excelenţei Sale.
M. Kirichich,
G. Aron

Turnu

Roşu,

23 martie 1821 nr. 382
~

e

Ediţii:

A.

Oţetea,

Solidarnatea românilor din Transilvania ... p.

103-104.

43.
1821 martie 24. Porunca polcovnicului Iordache Hristofi
Avram ca să vină cu oamenii lui la Horezu.
adresată căpitanului

De la polcovnicu Iordache Hristofi comandiru
Dumneata căp[i]tane Avrame în ceas(ul] ce vei prnm1
porunca aceasta numaidecît împreună cu toţi oameni[i] ce
vei fi avînd şi să vii aici la Horezu fiindcă eşti trebuincios,
şi la pătulele ce ~[e]-ai găsit să laşi cîte doi panduri ele fie ş
care pătul, ca să încarce zahera şi să o cară la măn[ăs]t(i]rea
Polavragi după cum sînt poruncile. Dar aceste patru cară ce
sînt să pui a le încărca cu porumbu şi să le porneşti drept
aici la tărgu Horezului fiind trebuincioşi pentru oştirile ce
să strîng. Iar pă dumneata, precum zic. te aştept cu mulţi
pănă des ară negreşit.
Iordache Hristofi
1821 mar[tie] 24
• Arh. St. Craiova, fond .Gheorghe Magheru", IV-8, orig.
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44.
1821 martie 28. Locuitorii satului Stăneşti-Vîlcea se oblisuporte cheltuiala făcută cu prilejul venirii pandurilor.

gă s ă

Noi satul Stăne ş tii 1 dat-am adeverinţa noastră la mîna
Atanasi chir arindaşu precum să se ştie că cheiltuia[la] ce
s-au făcu t cînd au venit căpitanu cu pandurii, ce cheltuială
s-au făcut , să avem a împlini noi, satul.
1821, martie 28
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu

Gheorghe Vacă sin Oancea încredinţez.
Preda sin Pîrvu încredinţez .
Badea Pescarul încredinţez.
Constandin Deli.
Dumitru sin Antonie.
Constandin Cătîrcă cu toată ... 2 împreună

• Arh. St. Bucureşti, Corespondenţa lui Hagi
258. Orig. rom. Ediţii: Răscoala din 1821, I., p. 417.

Ianuş,

încredinţez.

pach. LXI, doc.

ANEX A:
Eu căpitan Vasile şi eu căpitan Mihai şi căpitan Răgepu :
precum să se ştie că trecînd la Stăneşti, la Anastasie arendaşu,
văzînd dumnealor porunca slugerului Tudor, că este omul dumnealui, al slugerului Tudor ostaşul, precum cine va trece, să
nu aibă supărare de nimenea, că [în] urmă nu-şi va d~
seama! 3•
Mihai, Vasile,
• Arh. St. Bucureşti, Corespondenţa lui Hagi
27. Orig. rom. Ediţii: Răscoala din 1821, I., p. 418.
1

2
3

Ianuş,

Răgepu

pach. LXI, doc.

Satul Stăneşti pe Cerna - judeţul Vilcea·
Indescifrabil.
Probabil greşit pentru : îşi va da seama I
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45.
1821 aprilie 5. Circulara ispravnicului judeţului Vîlcea
locuitorii satelor plăşii Cerna de Jos, pentru desfiinL
ţarea trecutelor năpăstuiri.
către

Judeţul

Vîlcea

Dumneavoastră 1 tuturor lăcuitorilor du prin satele pl ă şi[i]
Cerna de Jos. Fiindcă de către dumnealor cinstiţi otcărmuitori
ai ţării ne-am însărcinat cu dregătoriia acestui judeţi, dup ă
cum şi de către dumnealui sluger Theodor, otcărmuitorul oş
tirilor ţării, ne-am orănduit comandiri ai oştirilor de aici,
cea dintîiu îngrijire ne este a vă face cuviincioasa măngăiere,
potolind răzvrătirile ce pînă acum s-au urmat şi apărîndu-v [1
de veri ce năpăstuire şi nedreptate să va fi obicinuit de mai
nainte, iar mai vărtos vă vestesc cu încredinţare că cele mai
mari pricini de rău şi de supărare a lăcuitorilor, ce pănă acum
a-ţi suferit, adică mituirile şi gloabele, cu totu de acum înnainte hotărît vor fi desrădăcinate şi ştersă chear şi din pomenire, căci, de la cel mai mare pănă la cel mai mic, dregător~
i oricarele să va dovedi că au primit mituiri sau că au luat
gloabe de o para m;icar, straşnic să va depesi ca· un hoţi şi
c ălcător al pravilii, sîrguindu-ne şi noi întru toate a vă oblă-1
dui şi a vă ajutora ca pă creştini şi fraţi ai noştri 2 • Deci în.;
tîiu vă orănduim zapciu pămîntean, omu cinstii şi cu temere
de Dumnezeu, pă logofăt Stăncuţ Ciomăgeanu, căruia i s-au
dat cuvlincioasele povăţuiri în ce chip are să urmeză. Vă
scriem însă şi vooă şi vă sfătuim ca să .vă aflaţi supuşi şi as..i
cultători celor mai mari, săritori şi cu silinţă a vă împlini datoriile la trebuinţile ce sînt pentru ţinerea oştirilor care sîn t.
foarte trebuincioasă, după cum şi dumnealui sluger( Theodor 1
voitorul dă bine neamului nostru, prin deosebite porunci vă
arat:\ 3, adică istovul banilor tuturor madelelor din diminin 4

Corectat peste Voaă·
Corectat.
Proclamatia adresată în m artie locuitorilor din jud. Vîlcea, pe ntru
a- ş i r ă fui dăjdiil e pe ianuarie, februarie şi martie (Cf. N. Iorga, Izvoarele
cont e mpornne ... , p. 383-385). Vezi mai sus documentul rir. 41.
4 Bimestru.
1

2
3
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trecu tă februarie şi martie şi răspunderea zaherelilor i fineţi
după cum şi cărăturile p ă unde face tr ebuinţă, aflîndu-vă prea
încredinţa ţi că, după ce vă veţi împlini cît mai în grab [ăJ a-

ceste da torii , dup ă neapărata trebuinţ ă ce acum este, ve ţi fi
mult 1 uşuraţi, v eţi c un oaşte mare folos şi întru adevăr v eţi
cu no aşte o fericire de care pînă acum aţi fost lip s iţi .
Iar care din voi să va socoti destoinic a sluji în slujba ostă - ească, înarmat cu do u ă pistoale i o puş că, viie că ire noi ca
să - l scoatem din sat cu scăzămînt şi aşezîndu-1 în acenstă orîncl uială, i să va da tain de h rană c uv iin ci oasă, îndes tular.e
gloan ţă ş i i arbă şi va fi de toate dăjdiile i podvezi s :::utit şi
pri,·elighiiat 2• Iar cum că vi s-au cetit în auzul t u turor porun . a d umnealui sluger ş i aţi înţeles - o , dup ă cum şi aceasta,
s2i ,.ă iscă liţi ele fieşicare sat cîte trei, patru, împreun ă şi cu
preotu satului, în dosul aceş tiia, care are să să aducă înnap oi
la is p răv ni ca t a sta în p 3strar e, ca să să judece clupă aceasta
~i să vă pedeps ească oricare să va arăta împotrivitor. Şi fiţi
sănc~ to şi.

Th. Sevastian

3

•

1821 aprilie 5

[verso :]

Sa tu

Ciomăgeşti

Am auzit poruncile cinsti[t]ei

stăpîniri

şi

ne-am bucu-

rat. Dînd supunere sîl[n]tem :

Eu
Eu
Eu
Eu
Eu

Andrei Brătulescu .
Niculae Brătulescu .
Mărin Giuran.
Radu Ne c şuleu cu tot satu .
popa Niculae 4 •

Satu Stăn[ eşti]
Am auzit şi înţăles ci[n]stitele poru [n]ci ale
stă pîn itor i şi n[e]-am bucurat şi sî[n]tem supu şi :

ci [n] stiţilor

E'..1 Stan Pe tecă.
Eu Pîrvu sin Stanciu .

1

Co rectat.
Vez i a cee a şi procla m aţi e , ibid., p. 384.
' La înc e pu t Tudo r orînduise ca ispravnic la Vîlcea p e Slrăhăi an u
(!orga, I z11oarele contemporane ·.·, p . 257).
' il găsim în decembri e 1834 la biseri ca Sf. N eCl1 lai de a colo.
2

~ - Docum entele Vilcii
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Eu Ilie Bojan.
Eu Simion Buga cu tot satu.
Eu popa Iordache.
Satul

I

Năsipeni

Am auzit şi am înţăles cinstitele porunci ale cinstiţil or
ne-am bucurat şi sîntem următori şi supuşi :

stăpînitori şi

Eu Dumitru Gărniceanu.
Eu Truşcă sin Matei.
Eu Pătru Robescu.
Eu Ion Zărnescu şi cu tot satul.
Popa Stan adeve'[re]z.
Satu Dejoi
Am auzit cinstitele porunci ale
ne-am bucurat şi sîntem supuşi :
Eu Nica Dejoianu, adeverez.
Eu Dumitru, adeverez.
Eu Ion Dejoianu, adeverez.
Eu Mitroi pîrcălabu şi cu tot satu
Popa Ion Dejoianu.
Satu
Am auzit

şi

ţilor stăpînitori şi

cinstiţilor

stăpînetori şi

adevărăm.

Dozăşti

am înţăles ci[n]sti[te]le porur[n]ci ai ci[n]sti·
sî[n]tem supuşi:

Eu preda Gîrju, a[ de ]verez.
Eu A[n]ghel, adever[e]z.
Eu Ion a[de]v[e]re[z] cu tot satu.
P[o]p[a] Radu Dozăscu.
Satu

Rusăneşti ·

Ni s-au cetit cinstitele porunci
Eu Iordaiche Creţu.
Nicolae Nedelcescu.

şi

sîntem

Pătru Măţălea.

Matei părcălabu cu tot satu.
E[u] popa Vlad Rusănel[s]cu.
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supuşi

:

Satu

Mărgineni

Am auzit ci[n]sti[te]le por[un]ci
sînt[e]m supuşi:

şi

am

înţăles

ale ci[n]s-

şi

am

înţăles

a! e ci[n]s-·

tiţilor stă pînitori şi

Gheorghe Blăjanu.
Badea al Pîrvei.
Ion Călinoiu
Iordaiche.
Popa Constandin.
"

---~Ad evfu.ăffi.

Satu

Băteşani

Am auzit ci[n]sti[te]le por'[un}ci
sîn1i[e]m supuşi :

t iţil or stăpînitor i şi

Veliţescu, adeverez.
Păun Ţer can, adeve1~[e]z.

Ion

Şă[r]ban Ghergulescu, adeverez.
Ion părcălabu cu tot satu, adeverăm.
P opa Costandin, adevere[zl

Satu

Drăg anu

Am auzit ci[n]stit[e]le porunci
bucu r at :;;i sîn[n]tem s upuşi :
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu

şi

am

î nţeles

şi

n[e]-am

popa Ion, satu Drăganu.
Gheorghe Bobocea, sat[u] Dră ganu.
Ivan Şălariu, otamu .
Iordache zet Tortolea, otam .
Niţu Pestare, otam.
păr că labu Mihai cu tot satu, adeverez.
Satu

Măciuca

Am auzit şi am înţăles cinsti[te]le p orunci ai
; sîntem supuşi :

cinstiţil o r

stă pîn itori

Mihai Coreandea.
Gheorghe Săia Lascu.
Radu Săia.
Mihai Bunbu.
Popa Manu.
Jl5
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Zăvoeni

Satu

Am auzit şi a[m]înţăles ci[n]stitele
~ilo r stă pîni tori şi sîn t[ e ]m plecaţ :

porunci ale ci[n]sti-

Eu G[he]orghe sin Iordachie.
Eu Radu sin Barbu.
Eu Radu Cucu.
Popa Vladu cu tot satu ad[e]Vi[e]r[ez].
Sat[u]

Vărlenii

Am auzit ş i am înţă les cinstitele pornnci ale
sîntem supuşi :

cinstiţil or

st ăpînitori şi

Eu Radu Ochiia .
Eu Dascăl sin Voinea.
Eu Ion Ochiia.
Eu Stanciu sin Voinea.
Eu Ilie Părcălabu cu toţi
Popa Dincă.

săteni supuşi.

• Arh. St. Rrn. Vîlcea, Co ndica 19, p. 23.

Ediţii:

Emil Vîrtosu, Tudor
1927,

V ladimirescu Glose, fapte şi documente noi (1821), Bucureşti,
p. 105-110, Răscoala din 1821, I., p . 35-38.

46.
1821 aprilie 5. Petrache Caragea cere comandirului Anastasie să elibereze pe cei doi panduri trimişi de el după Ciai
de olac.

De la Petrache Caragea

către

comandiru,

Chir Anastasie 1 trimisăi doi panduri să-mi aducă doi cai
de olac, să pornesc după ordine, că o am pornită din Bengeşti
spre Oteteliş. Şi să iasă în drumul Slătinii, fiindcă trecem la
Bucureşti 2 • Şi veni unul de ne arătă că i-ai pus la opreală.
Probabil Anastasie Mihalogu care comanda în aceste părţi o c eată
(Vezi Memoriul lui D. Protopopescu, la C. D. Aricescu, Acte
justificative„·, p. 40).
2 La 7 mai sosesc la Cotroceni 400 panduri din Oltenia (Hurmuza chi, XXX, p. 632)·
1

de

arnăuţi
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De care nu puţină mirare mă cuprinse. Iar, de vor fr făcut
altfel, să fi venit însuţi să ne arăţi. Ci dă -le d rumul. Nu mai
aştepta mai mult. Vino şi dumneata pînă aici.
Petrache Caragea
1821, aprilie 5'
e Arh. St. Bu c ur e şti, Co r e sp o nd e nţa H agi Ianu ş ,
24. Orig . ro m. Ediţii : Ră scoala din 1821, v oi. II. p. 39.

pa ch. LXI, doc·

47.
1821 a1nilie 6 [1236 receb 3). Valiul de Silistra, Mehmecl
Selim paşa, raportează, probabil marelui vizir, despre scrisorile primite din partea caimacamilor Ţării Româneşti aflaţi
la Giurgiu arătînd că împărtăşeşte opiniile acestora în legă
tură cu intervenţia armată otomană în Principate ; cere sa i
se comunice noile dispoziţii. Raportul viziral şi rezoluţia sultanului.

[Hatt-i humagun] : Prezenta notă a valiului de Silitra şi
hîrtiile caimacamilor Ţării Româneşti către susmenţionatul
a;.: fost vă zu te de mine. In a fară de faptul că hîrtiile, pe care
caimacamii Ţării RornâneşLi le-au scris de cînd au sosit în
acea parte, se contrazic în ceea ce priveşte co nţinutul lor, tu\.-.
turor v ă es te cunoscut că, mai înainte, consulul Rusiei de la
Bu c ureşti s- a opus intr ăr ii o-;tilor islamice în ţar [\. Afirmaţia
l'airnacami1or ele L1 0;e a cţi o na înain te de a surveni vreo schimbnre din partea Rusiei şi Europei pare a sugera că e impo~ ibilă o schimbare a atitudinii ruşilor şi Europei pînă în dou i1 -•
trei luni. Mi se pare însă periculos a întreprinde un atac din-'
colo, fără a se întări serhaturile şi fără a se pregăti muniţii'"
şi oaste în măsură să înfrunte pe tîlhari, cînd există expe-;·
rienţa şi, de atîta vreme, se ştie că ruşii pîndesc mereu oca~
zia (de a face un rău] !naltului nostru Devlet. Consider că
este bine dacă valiului de Silistra i se răspunde în sensul în-'
tăririi celor ce i s-au scris mai înainte. Dar, fiind vorba de o
chestiune extrem -de importantă, desigur, nu pot să ordon .
categoric zicînd : „Să se procedeze astfel" ! Citindu-se, şi în
Consiliul imperial, această [ultimă] hîrtie venită din partea
caimacamilor, să se poarte discuţii, căci în cazul cînd ruşii
llT
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nu intenţionează să-şi schimbe [atitudinea], atunci cu ajutorul celor de sus, acel fel de tîlhari vor fi oricînd lesne nim iciţi, iar în cazul cînd intenţionează s ă şi-o schimbe, este clar
.c~=i va putea apăre a vreun pretext într-o zi.
[Telhis] : Nota sosită din partea supusului Mehmed Selim
valiu de Silistra ; a fost pre zentată, spre a fi supu să
_privirii împărăteşti împreună cu misiva ce i-a sosit din parte:: caimacamilor Ţ ării Româneşti veniţi la Giurgiu, şi po
•Care a trimis-o în original.
In cuprinsul misivelor susamintiţilor, se cere ca, în scopul atacului simultan din toate părţile şi al nimicirii prompje
.a răzvră tiţilor, muhafizul de Brăila şi muhafizul de Viclin să
trimită o:-;ti suficiente în pă rţile Moldovei şi, respectiv, în
partea Olteniei, şi „ to todată, să fie adusă grabnic în zon a Bucureştiului o forţă [militară] completă din părţile Silistrei şi
Giurgiului să fie trecute oşti destule la Călăraşi, care se află
în faţa Silistrei iar vadul rîului Olt să fie închis şi luat în
stă pînire de muhafizul de Nicopol. Supusul valiu menţio n at
mai sus, confirmînd cele anunţate de pomeniţii caimacami, îşi
e x primă speranţa că, prin graţia şi cu voia înaltului Allah,
îşi va duce la. îndeplinire misiunea în cazul cînd problema expusă ele caimacami v a fi a cc eptată în toate amănuntele ei,
;şi cere să i se comunice imediat ş i lui sublima dispoziţie în
felul în care ea va fi emisă în această privinţă . Aşa cum s-a
a dus la imperiala cunoştinţă, în legătură cu problema pedep:sirii şi nimicirii tîlharilor pomeniţi, supusul Yusuf paş a , muhafiz de Brăila, a fost numit serascher, umilul Derv i1ş pa şa,
muhafiz de Vidin, a fost însărcinat cu tre :::erea întregii oşti
în partea Olteniei şi au fost desemnaţi şi trimişi surugii organizîndu-se două detaşamente de oşteni pentru a fi îndepăr
ta te din Rumelia către părţile Silistrei şi Vidinului ; de asemenea s-au emis înalte porunci pentru ca oastea ce va fi în_,
·dreptată spre Vidin să fie trimisă în partea Olteniei, în sub'ordinea unui comandant din partea muhafizului de Vidin,
aşa cum s-a consemnat mai înainte, iar oastea ce va fi îndreptată spre Silistra să fie pusă în subordinea serascherului menţionat mai sus, cu înştiinţarea pomenitului valiu de Silistra,
căruia i s-a prezentat pe larg situaţi<l şi i s-au dat în scris
instrucţiuni am z nunţite să menţină legătura . şi să colaboreze
în bună înţelegere cu amintiţii muhafizi de Brăila şi Vidin,
:s trăduindu-se să scrie şi să apeleze în această parte [la P oar tă ]
paşa,
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I

în privinţa oricărei acţiuni, să acţioneze imediat aşa cum tre-buie, fără a pierde vremea şi ocazia.
Cînd va ajunge la înalta cunoştinţă că se va proceda grab-nic la îndeplinirea importantelor cerinţe, potrivit dispoziţiei.
împărăteşti care se va emite în privinţa întocmirii din nou a_
unui răspuns prin care să se întărească cele arătate înainte
de sosirea notei sus menţionatului valiu de Silistra, a redact ării unor instrucţiuni clare pentru aplicarea măsurilor reclamate de caimacamii amintiţi şi a recomandărilor ce vor fi .
date în scris în această privinţă muhafizilor de Giurgiu şi Nie:opol - atunci ordinul şi firmanul ce urmează depind de mă „
ria sa cel îndreptăţit să poruncească.

EL
Măria sa
făcătorul meu

norocosul, binevoitorul, bunul, milostivul, bine- ·
efendi, plin de milă şi mărinimie, stăpînul meu,

Am expediat mai înainte înălţimii [voastre] două misive·
în original, pe care caimacamii Ţării Româneşti mi le-au trimis mie, sluga, încă de cînd am sosit la Giurgiu. Copiile lor
au fost înaintate şi fericitului supus Yusuf paşa, muhafiz deBrăila, căruia i s-a trimis şi copia unei alte misive sosite, de·
aceasU': dat\ clin partea caimacamilor amintiţi. Misiva pomeni tă a fos t prezenta tă în original domniei [voastre] binefăcătoare. astfel că s i tua ţia în amănunţime [ vă ] va ajun~e
la c unoştinţă. Şi, dacă m-am pregătit în privinţa trecerii oas,L
tei dincolo, potrivit poruncii şi sublimei dispoziţii emise mai
înainte, în prezent, dat fiind că problema pomenită se pune·
în alt mod din pricina în tîmplăril or şi zvonurilor false iscate
ulterior, nu se poate avea curajul -de a acţiona conform un·e i
simple misive a caimacamilor amintiţi. Dar, întrucît aceasta.
depinde de emiterea unor noi porunci şi a sublimei dispo-,
ziţii şi deoarece eu, preasupusul, m-am pregă tit mai înainte,
arăt că se va acţiona în conformitate cu porunca şi sublima .
dispoziţie ce urmează a fi emise. Dealtfel, eu, sluga, concep·
chestiunea ca şi caimacamii amintiţi. Dacă se acceptă pro:punerea lor în toate amănuntele, atunci reuşita acţiunii - ctt
ajutorul şi prin graţia celui de sus, prin participarea forţelor
[militare] ale imperiului - atîmă de· înaltele binefaceri di119>
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-vine. În orice caz, ordinul şi firmanul în ceea ce priveşte bună
voinţa de a [mi] se transmite sublima dispoziţie ce se va emite în această chestiune depind de măria sa norocosul, bine\voiiorul, bunul, milos tivul, binefă că tornl meu efencli, plin ele
milă şi m ări nimie, stăpînul meu.
La 3 B, anul [12]36.
Sluga de mine, Mehmed Selim, valiu al viale tului Silistra.
[Legenda sigiliului :) Mehmed Selim.
Co l ec ţia Microfiln: e Turcia, rola 148, c . 108Istanbul, Hatt-i Humayun Tasnifi nr. 38 864).
Documente externe, p. 210-212 .

• Arh. St.
109,
<Orig.

Bucureşti,

(Başbakanbk
Ediţii:

Arşi vi

48.
1821 aprilie 28. Tudor către marele vistier Alexandru Fi~
lipescu-Vul_pe, pentru trimiterea unor răspunsuri la isprăv
nicatul judeţulu i Vîlcea.
Sărut cinstită

Iată

de la isprăvnicat sud Vîlcea şi atît
la aceste să să facă răspunsuri, cît şi răspunsurile ce mai sînt
11i cărţile pentru care s-au vorbit astăz[i] şi să mi le trimiţi
mă rog, astăz[i] searea, [sic!] căci o să [le] pornesc, silin-0.u-mă şi alte pricini a nu zăbovi mai mult răspunsurile.
aceste

înştiinţări

mîna dumitali,

1

aprilie 28
Şi cu plecăciune sînt
al dumitali prea plecată
slugă

Theodor.
• Ediţii ·:

1

V îrtosu, Glose, p. 134 . . Răsc o ala din 1821, I.. p. 104.

Lipsesc.
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49.
1821 mai, 5. Tudor către marele vistier Alexandru Filipescu-Vulpe, despre înlocuirea omului de la plaiul Cîineni
cu un altul, credincios.
Cu

multă plecăciune sărut cinstită

mîna dumitali,

Cucoane Alecu ! fiindcă la plaiu Cîineni, unde este schelă mari şi delicată, urmează a fi om vrednic al nostru şi de
credinţă, mă rog dumitali să binevoieşti ca să să orînduiască
aducătoru 1 acestui plecat pitac, ce este om vrednic şi cnedincios, în locul celui orînduit de către măriia sa prinţip, că
ruia îi voiu seri a să arădica 2, fiind om al dumnealui vornirnlui Samurcaş şi vremea nu ne
Joc acest fel de om 3 •

iartă

a fi în p artea acestui
maiu 5

Şi cu plecăciune sînt
al dumitali prea plecată
slugă

Theodor.
•

Ediţi i:

V îrtosu, Glose, p . 142-1 43; Răsc o ala di n 1821, I., p. 147.
şi Documen te, XXV, p. 59-60).

(CI. N· Iorga, Studii

50.

1821 mai 9. Piteşti. Anastasie Eustathie scrie lui Hagi Ian uş le. Sibiu, despre soar ta ginerelui său Constantin care a fost
condamnat la moarte de Tudor şi apoi iertat.
Hristos a înviat.
Salut
Frăţioare,
ştiu

cum

frăţeşt e

pe ·domnia

voastră.

tremur _cu totul, sufleteşte şi
în ce stare de turburare

să vă arăt

trupeşte ,
şi

şi

nu

întristare

mă

1 Fără
2
3

r ezultat.
Nu-l cunoaştem.
La 10 martie găsim

vameş

la Cîineni pe un Co nstand in Golianu
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.aflu, după ce am auzit neaşteptata tristă veste, privitor la
ginerele meu, Constantin, pe care slugerul Tudor l-a condamnat la moarte. Acum şapte zile însă, trecerea serdarului
Pîrvu a adus o oarecare uşurare suspinelor mele ; el venea de
la Bucureşti şi se ducea la Vîlcea, unde a fost numit ispravnic : Auzind că mă aflu aici el a trimis şi m-a chemat întradins ca să mă liniştească, spunîndu-mi istoricul chestiunii.
Intr-adevăr, s-a dat o astfel de poruncă de către slugerul Tudor, dar fiind de faţă zisu serdar şi alţi prieteni, şi auzind
de numele lui Constantin, care a fo st condamnat la moarte,
a arătat slugerului Tudor cine este acest Constantin şi care
.sînt rudele lui. I-a părut rău de ac eastă nenorocită p o run că
şi îndată a scris a doua poruncă, pe care a trimis-o cu poşta ,
ca nu cumva să fie condamnat la moarte acest om, a di că l-a
iertat. Fie, frate, ca această poruncă să-l fi apucat şi sfîntul
dumnezeu să aibă mil ă de casa lui, de soţia lui şi de mine
p ăcătosul, căci astfel şi eu şi casa lui sîntem de aruncat în
gîrlă. Aceasta sînt n oută ţile n oastre. Aflîndu-se aici o rnd;J
.a n o astră , adică nepotul meu, medelnicerul S tathis, a auzit
·de aceste n o utăţi, dar mi le ascundea. Apoi cînd a aflat c.1 s-a
trimis poruncă în grabă ca nu cumva să fi e atin s, atunci mi
1e-a adus la cunoştinţă . De atunci nu am nici o ştire ş i .po ţi
să -şi închipui ce este în sufletul meu. Eu sper ca sfîntul dumnezeu va avea milă de noi, fiind că , precum aflu, Constantin
era în mîinile lui Solomon şi ale lui Cacali ; şi chiar mi s-a
<>p us că însuşi Solomon trimisese într -adins pe fratele lui cu
poşta la slugerul Tudor, ca să mijlo cea scă eliberarea lui. To-·
tuşi, eu sînt uluit, boierul medelnicer are să vi le spună ţ i
prin viu grai ; să trimiteţi în să cît mai în grabă scrisori cătr e
Solomon, către Cacali şi către serdarul Diamandi. De asemenea să scrieţi atît domnia voastră cît şi domnul Ştefani. Fr.ate, se vede că păcatele mele mă pedepsesc şi sfîn tul dumn'ezeu să aibă mi 1 ă de mine.
Ieri, cu sosirea aici a domnului Z0tos Rusis, am primit scri.::;oarea d[umnea]voastră cu data de 19 ale lunii trecu te aprilie,
şi pre amăresc pe sfîntul dumnezeu că sînteţi s ·~ n ă tos, apoi
a m văzut şi cele ce-mi scrieţi. Intr-adevăr întîmplările iim-pului sînt turburi şi de neînţeles şi fiecare se gîndeşte la viaţa lui, care se află în pericol ; întîmplările ne ameninţă cu
totul, şi desigur ne vor nimici, dacă se vor prelungi.
Noi pînă în ziua de paşti am stat la Cangeleşti cu mare
teamu şi groază precum vă puteţi închipui. Dar Dpoi, . după
ce am văzut că faptele turcilor sînt preD violente şi cu r[1J22
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boieri fiind de acord şi lope nimeni, n-am mai putut
răbda şi a doua zi de paşti am plecat cu toat e calabalîcurile
noastre şi am venit aci la Piteşti, unde deocamdată este linişte . Vitele noastre le-am dus pe deal şi am hotărît să cu mpărăm un munte pe la Cîineni, şi să ne, retragem acolo c\i:
toţi oamenii şi cu vitele noastre. Şi sfîntul dumnezeu să aj u_
J
te in teresele noastre şi să dea rezultate bune întreprinder ilor

punerea
cuitor ii

v ieţii unor negustori şi
nesupărînd deocamdată

creştinilor .

Noi, cu ajutorul lui dumnezeu, pînă acum n-am suferit
vreo pa g ubă ş i n-am trecut prin cele ce au trecut alţii, :.dică
aproape cei mai mulţi ; nu ştim ce v a fi în viitor, sfîntu l
dumnezeu s ă a ib ă milă de n oi. Tot ce am lăsa t la conacurile
noastre, ad ică v in, rachiu, zaher ea, le-au nimicit bunii şi fo lositorii locuitori a căror răutate în vorbe şi în fa p te este de
nedescris , adi că ; ei unele le săvîrşesc trădînd u-se, şi altele
prin ac ţiunile lor proprii.
Noi, sîntem hotărîţi să s tăm aici, gata de plecare însă Cl ~
cd.ruţel e încărcate, iar cînd, doamne fereşte, liniştea în oraş
ra fi tu rburată, atunci vom face, precum am spus m ai sus .
D[umnea ) voastră să -mi scrieţi d eseori tot ce ştiţi. Scrisorile
din patri e ce mi-aţi t rimis sînt din 8 februarie trecut. Şi acolo
nen'.Jrocirile oamenilor noştri sînt numero ase, însă nenorocir ile
de aici, care ne-au co pleşit, ne fac să ui tăm că avem pa tri.e
ş i rude. Dai· să nu mai vorbim, ci să ne rugăm sfîntului dumnezeu ca să aib ă miLS. de întreg neamul creştine sc şi să nimiceas că pe toţi acei care dispreţuiesc neamul nostru .
Noi, dac;} ne h ot ărîm să v enim acolo, ce o să facem cu
1·i1.ele n oastre '.'
De aceea nu şt im ce hotărîre să l.u:im. Frate , întîmp l'ă
rile de acum cred că nu se găsesc nici în istoriile vc:·hi.
Cu acestea sînt
ca un fra te

şi

slug:1

Anastasie Eus ~athie
[Adresa :) P r ea cinstitului domn
cu închin:iciuni.

H.

Ianu ş

Costa

Pe tru

La Sibiu
•

E diţii :

Rclscoala din 1821, v oi. II, p. 97-143·
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51.

[1821] mai 10. Tudor Vladimirescu cere marelui vistier
mutarea serdarului Pîrvu din postul de ispravni~
de Vîlcea în postul de ispravnic de Mehedinţi şi numirea în
funcţia de ispravnici de Olt a polcovnicului Vasile Gllelme_geanu şi a stolnicului Gigîrtu.
-să dispună

Cu

plecăciune sărut cinstită

mîna dumintali.

Fiindcă astă seară o să trimiţi po }te, m ă rog dumitali a
n1i să trimite cartea de isprăvniciie pentru mu tarea siirdarului Pîrvu 1 de la Vîlcea la Mehedinţi, după cum şi o copiie clupă orînduielile ce s-au făcut la acel judeţ, ca să şti ie ce urmare să facă. Asemenea să să trimiţă o carte de isprăvniciie
pe numele polcovnicului Vasile Ghelmegeanu 2, a fi tovară~

1

în martie 1821 serdarul Pîrvu era ispravnic de Muscel (E. Vî rtosu).
Tudor Vladimirescu se afla încă înainte de răs coa lă în relaţii cu
V asil e Ghelmegeanu. Intr-o scrisoare din 20 martie 1819 el îl roagă să
mai aştepte pe Nicola Albăstroiu, omul său, cu plata datoriei de 30 taleri
(Muz. regional Craiova, fondul Aman, doc. 818. Autograf) .
În vremea răscoalei V. Ghelmegeanu este trimis cu diferite misiuni
la Crene ţ, Bucureşti, Piteşti şi Rîrnnic, unde primeşte, la 5 aprilie 1 OOO
groşi de la casa Hagi Ianuş, (E. V îrtosu, op. cit., p. 24, 53, 102; Arh. St
Hu c ur eşt i, Condica Hagi Ianuş, 698, f. 378. Text grec)· Însoţeşte pe bo·
ierii de la Beneşti şi le în făţişează capetele lui Iova şi Ienciu e xecutatil·
pen tru jafurile săvîrşite (C. D. Aricescu, Acte justificative, p. 84-85, 88).
A fost acuzat ulterior că ar fi jefuit pe căminarul Costin din
Tom~ani, împreună cu Enciu sîrbul, căpitan, cu Grigore Gr eie re, stegarul
Petco abagiul ş i cu Dumitru săpunarul (Arh . St. Craiova, Condi ca Curţi:
-de ap e l - Craiova, secţia II, 904, f. 22 v-23)·
În iulie-august 1826, N. Glogoveanu îi imput ă particip area la răs·
coalii: Strigar ea, patrioţil o r d e opşte către dumn ea t a este mare, că i-a
.stins ş i i-ai prăpădit, care plîngere prin jalbă am arătat-o şi mării sal:
lui vodă. Netrebnica stăpînir e. a dumitale şi tirania ce ai arătat către
t o ată patria într-o glăsuire cu nelegiuitul Tudor, este ş tiută, văzută ş;
mărturisită. Şi de vei avea a cuş a valuri, după faptel e dumitale sînl
Ieri, toţi dumnealor boierii de aici, auzind de venirea dumitale, au venii
la mine cu mare îngrijire şi mîhniti foarte, temîndu-se s ă nu întinz
urgiile ce mai nainte le-ai avut (E. Vîrtosu, Tudor Vladimirescu, Glose„,
p. 151-153). In iulie 1827 V. Ghelmegeanu este chiar ridicat şi anch eta(
acu zat de nişte abuzuri săvî r şite faţă de locuitorii din plasa Ocolul de
.Sus (Fondul Glogoveanu, doc. 436/1827) .
2
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cu stolnic Gigîrt 1, carele pînă acum s-au aflat comandir cu
oştirea la sud Vîlcea şi făcînd trebuinţă spre paza Slati ni şi
judeţului Oltului s-au scris numitului ca să se ridice cu o
.sum c"1 bună de oameni a merge acolo, făgăduindu -i pentru
de a avea tragere de inimă mai multă că să va orîndui ispravnic, lă sînd acolo la Rîmnic, pe sl11Jger Sevan 2 şi Gheorghe Negreanu3, comandiri asupra oştirilor de acolo. Ci, cum
zic, să să trimiţă, mă rog, această carte, precum şi orînduial ă
.să să facă pentru ce are a împlini isprav nicii la acest judeţ
Olt, căc i mi se pare că nu s-au trimis, unde urmează a să,
pune şi mai mult, nefiind din partea locului shed on ma nimini între ostaş i .
Şi cu plecăciune sînt al dumitali prea plecată s lugă
Theodor
[1821] mai 10
• Editii: E. Vîrtosu, Glose ··., p. 146-147,
160-161.

Răs coa la

din 1821, II. p.

52.
1821 mai 17. Raportul comandantului de frontieră din
Turnu Roşu, că Man Magras din Răşinari a insult at un boier refugiat din Rîmnic.

1821 mai 17.
C ă tre,

ONORABILUL MAGISTRAT AL

ORAŞULUI,

Sibiu,
Man Magras din Răşinari , care s-a întors din Val ahia,
:a insulta t azi dimineaţă pe un r efugia t din Rîmnic, cînd l-am
1

Stolnicul Nicolae Gigîrt, cunoscut cu Tudo r V ladimirescu

încă

din

1815 (E. Vî rt osu, Mărturii noi, p. 54). În martie 1821 se afl ă la Ipol eşti
(Olt ), d e unde ţine l egăt ura cu Tudor· Merge la Slatina în 23 mai (E.
Vîrlnsu, 1821, Date ... , p. 55, 102).
2 De fapt, slugerul Theodor Sevan, care la 12 martie fus ese trimis la
Craiova, iar la 30 martie în V îlcea, und e la 18 aprili e i se trimite un
- arn ă ut, (E. Vîrtosu, op. cit. , p. 39, 43, 81 ).
Îl găs im menţionat şi în socotelile casei Hagi Ianuş: chiar în 10
mai (slug e rul Theodorachi Sevanos) trimite (de la Rîmnic la Sibiu) 2 OOO
groşi (Arh. St . Bucureşti, Condica Hagi Ianuş, 698, f. 378. Text grec).
În iunie el trimite de la Rimnic la Sibiu bani pentru clucereasa Păianca,
·dar s!nt jefuiţi de nişt e (arnăuţi ap ostati).
3 Gheorghe Negreanu polcovnic, aflăt or în Rîmnic la 27 a·prilit!\
1(E. V îrtosu, op. cit., p. 80). '
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chemat în inter es de serviciu la mine, şi l-a admonestat1 cu
cuvintele : „Ciocoilor blestemaţi, dracul să vă ia. N- ar fi trebuit să vă lase să intraţi , ci să vă taie urechile şi nasul".
Martor al acestor injurii este interpretul d e fr ont ieră . care a însoţit pe cel insultat. Spiritul acestui om să lb atec din
llăşin a ri, influenţ at de panduri, pornit împotriva nobilimii·,
s-a manifestat aici în mod neîndoielnic şi cred că s-au observat u rme similare între rnm ânii de aici care locuies c lîngă
frontieră.

Trimit sub ex cortă pe acest insu ltant, pentr u care o corec ţie n -ar fi de prisos.
T urnu

Roşu,

17 mai 1821.

Schw ind, Colonel
Comnadant de fr o~ie ră
!> Arh. St. Sibiu. A cte le Magistratului nr . 1190/ 82 1. Original în li mha germ ană. Adr esa colonelului Schwind poartă încă ob s e rvaţia .. lmp r e un ă cu arestatul car e trebui e trimis sigur prin Tălma ci u şi Ş elimbăr" ·

Ed iţii

: Carol Gii llner,

Refugiaţii

c:nu l 1821 în M u zeul Ilrukenthal, Studii

din Ţara R omân ească la .Sibiu înşi comu ni căr i

l, Sibiu 1956, p. 33.

53.

1821 mai 18. Procesul-verbal de anche tă dresa t lui Man
1V1agras din Ră ~ in a ri pentru insulta unui boier refugiat dint
Rîmnic.
1821 mai 18.

PROCES VERBAL DE ANCHETA
In anul 1821, la 18 mai, a fost înterogat locuitorul din
Man Magras, care se găseşte în arestul primărieL
pentru insultarea unui boier.
Anchetatorul : De ce ai fost arestat, spune adevărul ?
Inculpatul : Am băut în cîrciuma din Boiţa ş i am întîlni t în
faţa cîrciumei un boier ; acesta m-a batjocorit spunîndu-mi :'
te-a plouat tare. Eu i-am răspuns : Că şi pe el trebuie să-l fi.
Răşinari
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plouat în Valahia, dacă a venit în Transilvania. Am mai adău
gat, că am băut din averea mea şi nu din sudoarea altora,
cum o fac boierii...
Josef Gross, fiscal.
• Arh. St. Sibiu. Actele Magistratului nr. 1190/1821. Original în
Jimba germană. H o tărîrea prevede deţinerea de 8 zile ca pedeapsă pentru insultarea boi erului refugiat din Ţara Românească·
Ediţii

: Carol Gollner,

Refugiaţii

din

Ţara

Românească

la Sibiu în

anul 1821 în Mu zeul Brukenthal, Studii şi comunicări 1, Sibiu 1956, p· 34.

54.
[După
paşa , scrie

1821 mai 29]. Muhafîzul de Vidin, Dervi'? Mus ta fa
marelui vizir despre luptele de la Drăgăşani.

[Hatt-i humâgun] : A fost văzută de mine. Stindardul şi
urechile pe care le-a trimis [muhafizul de Vidin], să fie în-grupate drept pildă, tătarii celui menţionat să fie căftăniţi,
iar lui să i se scrie şi să i se expedieze un răs puns cuprinzînd
laude şi încurajări !
sosită din partea supusului Derviş
Se referă la faptul că, după cuceriCraiova de către silahdârul său, tne.cut mai înainte pe teritoriul Ţării Româneşti, cu acel cunos...,
cuc număr de oşteni, sus-numitul a desemnat şi a trimis pe
unii dintre oştenii aflaţi în subordinea sa împotriva tîlharilor·
întăriţi în mănăstirile de la poalele munţilor, iar pe alţii sprie
zona rîului Olt ; oştenii islamici cu misiune în partea rîului
amintit - dîndu-şi seama că, la sosirea lor în satul numi(L.
Drăgă şani, situat pe marginea rîului, Solomon şi Mihal-oglu
Anastas, căpetenii ale tîlharilor, au trecut spre Rîmnic, cu.
cinci- ~ ase [sute de] tîlhari au luat îndată urma acestora şi,
s~o ţînd deodată săbiile şi atacîndu-i, au nimicit şi au zdrobit
treizeci şi doi de haini idolatri, capturîndu-le şi un stindard restul de tîlhari au fugit spre munţi ; au fos't trimise urechile luate
<le hainii ucişii şi stindardul capturat. [Scrisoarea] a fost prezenta t ă, spre a fi supusă privirii împărăteşti. Dacă se dă dispoziţia imperială de a se îngropa, drept pildă, stindardul şi

[Telhis] : Scrisoarea

paşa, muhafiz de Vidin.
rea şi întărirea tîrgului
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u rechile mai s us menţionate, de a se căftăn i tătarii sosiţi şi
ele a se întocmi şi trimite sus-numitului [muhafiz] o scrisoare ele laudă, atunci ordinul şi firmanul ce urmează depi nd ele
mă r ia sa cel îndreptăţit să p oru ncea scă .
Măr i a sa n orocosul, binevoitorul, bunul, măreţu l, milostiv ul, binefăcă toru l , m ări nim osul meu efendi, stă p înul meu , să
fie s~mătos şi să se bucure de fericire şi prosperitate !
Mai înainte de aceasta, înălţimii [voastre vi ] se adusese
la c uno ştinţă c ă , potrivit misiunii mele, pre asărmanul l-am
desemnat că petenie pe supusul meu silahdâr, c ă oşt e n ii islaiTJici din su bordinea sa, trecuţi mai înainte, dincolo, în par„
tea Ţării Române şti, au cucerit şi au luat în stă p în i re - prin
bun ăvoinţă lui Allah. atota jutătoru l tîrgul Craiova în cea
ele a d o uă z eci şi şasea zi - dumini că - a lunii ilustrn::ui
ş a ban, [29 mai 1821] că tîlharii clin Oltenia, retrăgînclu - se
în părţile munţil o r - supusei mele că petenii mai sus menţionate i s- a recomandat şi i s- a confirmat în scris ca, după
ce va fi întărit şi con solidat perfect tîrgul amin tit, să se preocupe de nimicirea şi pedepsirea exemplară a tîlharilor pomeniţi.

Supusa [ că petenie] mai sus menţionată, conformîndu-se
misiunii sale, a con solidat şi a fortifi cat cum se cuvine tîrgul
Craiova, a trimis pe unii dintre oşt enii so rtiţi v ictoriei, aflaţi
în subordinea sa, spre pă rţile rîului Olt, iar pe alţii că tre
mănăstirile de la poalele munţilor , în care s- au întărit tîlharii. O şt enii v ictori o şi, ple ca ţi spre p i\ rţile rîului 01 t, ş i- au
dat seama c ă, la sosirea lor în satul Dr ăgăşa ni , situat pe marginea dului pomenit, ghiaurii pe nume S olomon şi Mih al-oglu
Anastas, aflaţi în fr untea convoiului ele nepu t in c ioşi , au trecu t spre Rîmni.c, cu cinci -ş ase su te de tîlhari călări. De aceea, au în căl ecat imedia t pe cai, îndrep tîndu-se val-vîrtej s prt~
păr ţi l e Wharilor , A jungîndu-i pe acei înfrînţi şi tîrîtori prin
pă dure a celor bravi, într-un loc aflat la cinci ceasuri distanţă de Rîmnic, [oş tenii musulmani] au scos deo dat ă săb i ile şi
s-au nă pu stit asupra acelora. Neputînd rezista asaltului oşti i
islamice, [tîlh arii] au fost înfrînţi ş i risipiţi, luînd-o la goana
spre munfi. Cu a jutorul ş i graţia celui de sus, prin marea
bunăvo inp a maiestă ţii imperiale, au fost capturate treizeci
ş i do u ă de că păţîni şi un stindard al lui Mihal-oglu Anastas,
iar urechile comandanţilor ucişi au fost trimise spre a fi batjocorite. şi îngropate. Supusei mele că petenii mai sus rnen··
ţionate i s-a recomandat în mod ferm să se străduiască a du128
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ce la îndeplinire cele legate de nimicirea şi pedepsirea exemp1 ară a tîlharilor aflaţi la poalele munţilor. Prin bunăvoin ,ţă
lui Allah, tîlharii pomeniţi neputînd rezista forţei i slami~e
leonine, vor fi cu toţii sortiţi nimicirii şi pieirii, în acest sens
fiind invocată graţia divină. Arătînd [cele de mai sus], am
scris umilul meu arzuhal, prezentat [domniei voastre] înaltul
ş i m i rinimosul ; cu voia înaltului Allah cînd va ajunge la
j reap ta şi atotcu prin zătoarea cunoştinţă, ordinul şi firmanul
în a :: eastă pri vinţă şi în orice caz depind de măria sa cel
binefăcăto r şi mărinimos. Sluga de mine,
Derviş Mustafo,
muh afiz de Vidin.
© E diţii:

Documente externe, p. 300- 301.

55.
1821 mai 31. Cartea cîrmuirei Ţării Româneşti cătr e ispravnicii judeţelor r efe1itor la reîntoarcerea lo cuitorilor la casele lor fug iţi din cauza revoluţiei.

De la
Că tre

otcărmuirea

Valahii

dumnealor boeri ispravnici din

judeţ

1

Înştiinţăm dumneavoa stră cEt astăzi la 31 ale aceştii luni
maiu la op ~ ceasuri din zi au sosit aici în Bucureşti dumnealui cinstit vel postelnic Costache Negre, caimacamul mării
sal e lt< i vodă, cum şi cu cinstit haznecheatipi al mării sale
prea înălţatul ui silistravalist Mehmet pa ş a sarascherul oşti
rilor împărăteşti, unde adunîndu-ne cu toţi i atît parte biseric eas că cât şi noi boierii, ni s- au ci ti~ întru-au zul tuturor
vrednicul de închinăciune pr ea înălţatul ferman al prea puternicului nostru împărat i _deosebită cartea mării sale prea
în n 3. lţatul u i nostru domn Scarlat Vodă Calimah, şi ne- am umplut cu toţ ii deopşte de o negrăită bucuriie, văzându -i coprinderea în tr -acestaşi chip ci din arzmahzarurile boierilor
ţ ării ce au năzuit spre scă pare în pămîn tul Aus:rii cum şi din
multele jalnicile arzuri ce au trimis supusa raia din amîndoăo
ţ.ăril e Moldoviia
şi Vala[hi]ia, luînd pliroforiie
prea înalta
Poartă de toate căte au pătimit de către turburători şi pentru cea de săv îrşită curăţire a răutăţil o r şi izgonire a apostaţilor, au orânduit de la Anadol şi de la Rumeli îndestulate
1

In slavonă în o riginal : ol sud.
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pu teri de oştiri nebiruite, carei au a zdrobi cu braţul cel puternic pre toţi aceia ce s-au ivit într-aceste ţări cu zurbalâcuri,
ca să dezrădăcineze cu totul răuta t ea şi s'\ aducă linişte şi
bună
stare supusului norod după fireas ca b u nă ta te şi voinţă
a măririi împărăţii sale ; iar prea aceia carei din îndemnare
sau din sărăcie străm tor aţi s- au am ăg it de s-au unit cu zurbalile, de să vor ară ta supuşi să-i er te desăvîrşit şi de o asemenea gre ~ eală să r ăm ăie cu totul nesup<1 raţi , p orun ci ndu-ni-să
şi noăo deosebit ca s1 fim îngrijitori cu tot denadinsul a întîm pina cu bun ă orăn duială şi cum păni re oştirile îm pără teşti
cu t rebuincioasele zahereli. Deci, dintr-a c ea stă coprindere pliroforisindu-se de părin tescul cuget cel plin de milostivire al
prea puternicului nostru împ ă rat organ, al m ilostiviri şi p:istor al Valahii, alegînd prea în ă lţ atu l nostru domn S carlat Vodă
Calimah, s-au cu venit într u adevăr a ne umplea de bucuriie
r.ld icîndu- să din inimile tutur.x toată frica şi bănuiala şi cunoscând în faptă nead o rmită purtare de gr ijă a prea putern icii împără ţii, după care şi dumnea voastră s-o g lăsuindu-vă
cu supunerea la voinţile stăpînirii, î nd ată ce veţi priimi această carte numai de că t să orănduiţi propovă duit ori oameni
cu cuvânt să meargă pe la locurile unde să vor fi aflând pribegiţi toată opştea lăcuitoril o r acelui judeţ, să le ves'.:eas ::ă
această coprindere, făcăndu-i să înţeleagă cu t oată îndestularea ca să înalţe măini rugătoare către a toate ţi i t orul Dumnezeu pentru întărirea puterii împărăţii nebiruită între d1zboaie şi păn ă în veac strălucită şi slăvită, şi pentru înde ~un 
garea anilor vieţii mării sale lui Vodă; apoi să să arate cu
toa tă supunerea prin întoarcerea lor la lăcaşuri cu bucuriie
şi făr de nici o îndoială, puind dumneaYo astră toată săr~
guinţa la aceasta, ca în cinci mult şase zile prin boieri, boernaşi şi zapci să adunaţi tot judeţul, aşăzănd pe lă cuitori la
urma lor, ca să să apuce la munca pămîntului întru l iniştire
spre a putea şi dumneavoastră urni căte o rânduială de caru
şi zaherele , ce să vor face spre întîmpinarea oştirilor ; iar
cănd împotrivă nu vor vrea cu toată dragostea a să întoarce
înnapoi la urmăle, să le daţi să înţeleagă că acesta este sen:m1
de ninţelegere şi necredinţă, iubind mai mult a avea în ini130 ·
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mile lor fri ca şi rătăcirea răzvlătirii d e căt pacea şi odihna
prin casele lor. Să ştiie , dar, atunci că vor fi siliţi cu urgiie
a s ă su pune la vo in ţa sătp ăniri i.
1821 mai 31
Mihalache Manu,
Nicolae Golescu,
Fotache Ştirbei,
Costache Negrea.
• Ar h. St.

Bu c ur e şti , Colecţi a

.Manuscrise" nr· 96, f. 217-218, copie .

56.
1821 iunie 7. Turnu Roşu . Ordin deschis dat de comandantul frontierei de la Turnu Roşu pentru negustorul Ilie şi
fratele s ă u Naum din Rîmnic, a res taţi du pă denunţul făcut
de emigranţii munteni, trimi ş i sub excortă la Sibiu.

Ordin desch is.
Ilie Hangiu, presupusul Ilie Boşit, supus otoman şi comerciant din Rîmnic, care ieri în absenţa su bsemnatului fără
clisp ::i ziţii judiciare premergătoare din partea autori tă ţilor competente, a fost arestat la Tălmaciu la sim pla cerere verb ală a
cîtorva indivizi refugiaţi a fost dus împreună cu fra tele său
Naum însoţit de doi husari pînă la Sibiu, pînă unde era valabil paşaportul lui de călător ie şi predat direcţiei p o liţie i în
intenţia ca ev entualii reclamanţi , posesori de dovezi s ~i s~o
deplaseze ele asemenea acolo pent r u plîngeri unde se va proceda în li m~ta legilor evitînd astfel ca în fie .: : are district comunal să se procedeze la are s tări după voie împotriva emig ranţilor care au azil.
Com andantul imperial-regal al
7 iunie 182 1 nr. 227.

grănicerilor

Turnu

R oşu

Schvind t
• Editi : A.

Oţetea,

Solidaritatea românilor din Transilvania .. „ p. 304.
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57.

1821 iunie 7. Sibiu. Proces-verbal încheiat de poliţia din
Sibiu la interogatoriul celor doi fraţi arestaţi Ilie şi Naum din
Rîmnic, confirmîndu-se acuzaţia că aceştia au f ăc u t parte „din
bandele de jefuitori de su b comanda că pitanului Cristachi".

Constitul sumar
Astăzi sub excorta a doi husari, ală t ur de ordinul deschis
al comandantului R-I al frontierei din Turnu Roşu vor fi
transportaţi cei doi comer cianţi Ilie Hangiu ~ i fra tele său
Naum de la Rîmnic la poliţia din Sibiu . .1
ln acelaşi timp, vin mulţi boieri care se a flă în acest
răstimp la Sibiu la directorul pol iţie i cu cererea sC:-1 se confişte lucrurile acestor doi, printre care se află o parte din av u tul lor, jefuit ele aceş ti doi în special de fratele mai mic
Naum.
P r intre boier i, cei mai de s e amă se· află Ştefan Bibescu,
L ah ovari Iancu, clucerul Gănescu, că minar Buzescu, Barbu
Stokotyan etc., sînt confruntaţi cu pîrîţii care nu mai pot
nega, mai ales Naum recunoaşte că a participat la jefuirea
lui Gănescu şi printre lucrurile sale se afl3. îmbră că minte a
boierului .
In prezenţa pîrîtorilor se face inventarul lucru rilor arestatului Naum şi se găsesc :

In bani

peşini

:

3 buc. ducaţi imperiali simpli
ducat datînd 1808
1
turceşti mari
2 "
mai mici
3 "
ducaţi turceşti foarte mici
2 "
1 " taleri impe1iali
poli
1
leu turcesc mare
1 "
1 "
„ leu turcesc mic
La Hangiu:
1 buc. ducat turc mare
ducat turc mic
1 „
5
ducaţi turci foarte mici
2 "
foi de anticipa,ţie de 10 şi. dteva parale.

"

132
https://biblioteca-digitala.ro

La cererea acuzatorilor s-a procedat imediat la o percheîn lo cu inţ a soţiei lui Ilie Hangiu, alias Bants, unde s.-a
g[isit un scrin în care după declaraţia acuzatorilor se găsesc
diverse veşm inte boiereşti şi o s umă a preciabilă de cîte va
sute de lei. Boierii prezenţi cer seches trarea acestui scrin care deocamda t ă a fost sigilat şi dat în păstrarea lui Moesz, reprezentantul comunităţii vecine. în acest răstimp a cuzaţii sint
ţ.inuti sub arest.
La 8 iunie a .c. se mai pre zintă la p o liţie următorii acuzacori : boierul cluceru Ioan Ionescu din Craiova si a cuză : fo
timr-ul refugiului m eu şi al familiei, trecînd prin satul Titeşti.
; m fost atacaţ i de o bandă de hoţi, numărînd peste 60 de
oameni condu şi de un an u mit Gheorghe Ci'istache. Am fos ~
duşi în colibe ţără ne ş ti, jefuiţi de avu tul nostru compus din
\·eşmi nte , aur şi argint. Am fos t m a ltrataţi şi am putu t s ::: ăpp.
d:n m~inile aces Lor hoţi num ai datorită faptului d ru dele
mele, deja refugiat e aici m-au ră scumpărat cu 3 500 lei .
Printr e h o ţi se a flă acum a;-·estat ul Naum care însu şi fo rţîn cl scrinul a prelua t jaful. Fratele să u Ilie Bants a fost gazela aces tei bande de hoţi, fiind astfel complice.
Printre banii găsiţi în scrinul seches trat se află un du ca'.
1mm:~ care mi-a fost jefuit. Boier ul IancU' Lahovari din Rîmnic ; ac eiaşi cea tă de hoţi, după fuga sa clin Rîmnic au jefuit casa sa, paguba se ridi că la mai multe mii de lei.
Boierul Constantin Borănes cu din Rîmni c : In timpul că
~Cttoriei mele am fost atacat de arestatul Naum împreună cu
o ceat{l de 40 de oameni la satul Spinii.
Am fost jefuit de tot avutul meu în -valoare de 32 mii
lei turce şti. Boierii Barbu Socoleanu , Iordache S zovatych că 
minarul Constantin Buzescu şi alţii se plîng de atacuri bandite:;ti as emăn ătoa re .
'Dorinţa t uturor boierilor este de a reţine acuzaţii în continuare în arest, şi toate bunurile g ăs it e asupra lor inclusiv
·Ce se va ma i găsi la Boiţa şi Tălma ci s:\ fie ţinu te la Sălişte .
ziţie

Ac u zaţii declară urm ătoarele

:

anume Naum Bants, 20 de ani de rang inferior. Recunosc că
am participat la jefuirea boierului şi a altor jafuri. In corpul
lui Tudor Vladimirescu am fost simplu arnăut iar Gheorghe
-Chirzacu a fost căpitanul nostru.
La ordinul că pitanului trebuia s ă jefuiesc ce dorea acesta.
P rada o prelua comandantul şi dispunea de ea. Cîte jafuri au
,existat nu pot preciza. Dinke lucrurile jefuite de la boieri
133
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mi-a revenit ; o manta albă de boier, o haină roşie şi o h aină:
numită Tsubje. Aceste obiecte se află printre lucrur ile frate lui meu. Am locuit la fratele meu Ilie Hangiu unde am lăsat
toate lucrurile în păstrare.
Ilie Boutsth alias Hangiu din Rîmnic în vîrstă de 30 de
ani necăsătorit declar : La jefuirile b oiereşti efectuate în Valahia n-am luat parte. Fratele meu a fost arnăut sub comanda căpitanului Gheorghe Chirzatu şi trebuia să execute ordinele acestea. A locuit la mine şi partea lui din pradC1 este
păstra tă la mine. In cazul în care în scrinul sechestrat al ne\-estei mele se vor găsi obiecte p rovenite din jafuri, voi dovedi acestea că am obţinut prin cumpărare legală de la arnăut . Banii îmi aparţin nu sînt bani jefuiţi. În cazul în care
m - a~ fi simţit v inovat nu a ş fi venit aici să cer pr otec ţie. Se
mai ada u gă că amîndoi a res taţii au prezent at 12 poliţi e o
foaie ele drum eliberată de comandantu! R-I al frontierei din
Turnu Roşu din 6 iulie l 821 cu nr. 9160.
Sibiu 7 iunie 1821
Non Friedensfels
director de
•

E diţii:

A.

Oţet e a,

Solidaritat ea

poliţie

românilor din Tra nsilvania .... p.

315-307.

58.
1821 i:.mîe 8. Sibiu. Baronul Schriste'{h comunică primarului din Sibiu, că fraţii Ilie ş i Naum c un '.:lsc u ţi din Ţ a r a Ro mânească şi ocupaţi de tîl h ări e , nu pot fi j u de ca ţi aici ci urmeaz;'i să fie trim i şi peste frontieră , iar lucrurile lor sigilate,
.3ă fie depuse la primărie pînă cînd le va cere viitorul guvern
al Ţării Româneşti.
D-nului primar de o raş şi de scaun von Hochmeist er.
Am că zut de comun acord cu Excelenţa sa domnul guvernator al ţării asupra principiului că aici în ţari'"t nu avem
drep tul de a înfiinţa un tribun al asupra faptelor petrecu te
dinco ~o de gra niţă ş i că orice c er cetări ar duce la re acţiî
n edorite .
Cei doi fraţi Ilie şi Naum sînt doi rebeli necuno scuţi, de
acee a din motiv e ale opiniei publice nu po t fi primiţi aici ci
13-!
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lrebc.1ie expediaţi peste graniţă sub excortă aşa cum a fos t
cazul fostului secretar a lui Tudor.
Efectele lor la care ridică pretenţii boierii refugiaţi aici,
vor fi sigilate de un magistrat autorizat în prezenţa ambelor părţi, puse l a păstrare într-un depozit, şi trimise la o
eventuală indicaţie sau reclamaţie a guvernului de dincolo
[din Ţara R o mânească] în această ţară. Acest guvern care
pro!;abil va veni din nou la putere are riguros dreptul ele

:ş;

senti nţă.

Prin aceasta am răspuns la cererea dumneavoastră de pe
{bta de 8, dar trebuie să vă atrag atenţia că trebuie adus la
cu noştinţ<l acest · caz, precum şi hot<lrîrile detaliat domnu~u i
,guwrnator al ţării grofului Banffy.
S:biu 8 iunie 1821.
Baron S christe'.-ch
Loco tenent
• Ediţii : A.
.307-308.

Oţetea,

Mareş a l

Solidaritatea ro mânilor din T ransilv ania„.,

p.

59.
1821 iunie 8. Rîmnic. Proclamaţia lui Al. Ipsilanti, prin
care se desparte de ostaşii săi, calificîndu-i drept fricoşi şi
bicisnici, după bătă lia de la Drăgăşani.
La 6 iunie 1821
Osta· ilor ! Nu mai profanez acest sfîn t şi cinstit nume
;Jrin voi ' Laşilor, fri coşilor, turme de norod ! Inşelăciunile şi
'·icleniile voastre m t't silesc s2t mă de:> part ele voi. De acum
înainte orice legătur~~ între mine şi voi se taie : numai adînc
î ;1 sufletul meu voi purta ruşinea că v-am comanda t. Aţi căl
ca t jurămintele v oastre, aţi trădat ş i pe Dumnezeu ~ i patria,
m-aţ i trăda t ş i pe mine în moment ul în cGre speram sau si't
birui sau să mor glorios împreună cu voi. Mă despart de v oi.
Aşadar alergaţi la turci, singurii demni de sentimentele voas-:tre ; ieşiţi din păduri, coborîţi de pe munţi, aziluri ale laşi
j {lţj voast re, şi alergaţi la turci. Sărutaţi mîinile lor din care
135
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pică

sacrul sînge al căpeteniilor noastre religioase care au fost
în chip neomenos, al patriarhilor, al arhiereilor şi
al altor fraţi nevinovaţi de ai voştri. Da, alergaţi de cumpă
raţi sclavia cu viaţa voastră, cu cinstea femeilor ori a copiilor voştri. Voi, umbre ale adevăraţilor elini din batalionul
sacru, cîţi, fiind trădaţi, aţi căzut jertfe pentru fe ricirea patriei voastre, primiţi prin mine mulţumirile celor de un neam
cu voi. Puţin timp şi se vor ridica coloane care vor perpetua
numele voastre. Cu caractere înflăcărate sînt săpate în fibrele inimii mele numele acelor cîţi mi-a:.1 arătat credinţă şi
sin ceritate pînă la sfîrşit. ·M emoria lor va fi pururea biiutura
răcoritoare a sufletului meu .
Predau la ura umanităţii, la judecata legilor ş i la blestemul concetăţenilor pe trădătorul şi · sperjurul căminar Savc:i,
pe dezertorii ş i iniţi atorii d ezer tării obşteşti şi fugii pe Constantin Duca, Vasile Pala, Gheorghe Nanu fanariot, Grigor e
Suţu fanariotul şi pe desfrînatul Nicolae Scufo ; şterg şi pe
Vasile Caravia din rîndul sol daţilo r mei p entru nesupunerec:i
sa şi pentru ne : uvincioasa pur !are a lui.
măcelărite

l!ll Aca d. R.S.R„ ms. ~,25 6 (cronica Dîrzeanu), f. 71v-72v. Text grec;
Arh. St. Iaşi, doc· DLXXXVII / 2, trad . tom. con t · ; publicat de Io an Filimon
II, p. J(l4-185, text grec; C. O. Ar icescu , Acte justif i ca tive , p. 1541.SS şi Uricariu l , V I, p. 35- 37, text rom .; Hurm uzaki , XX, p. 638, text
gerrn . Răscoala d i n 182 1, IV, p . 203-204.

60.
1821 iunie [15 ] 27 Vie!l a. Raport al reprezente.ntului Regatului Sarcliniei că tre ministrul afacerilor externe privind re tragerea armatei lui Ipsilanti cătr e Rîmnic -;;i omorîrea lui
Tudor Vlad imirescu.

Domnule conte,
Scrisori din Transilvania, cu data de 16, ne anunţă progresele turcilor contra prinţului Ipsilanti, care, în ciuda superiorităţii numerice a trupelor sale, s-a retras la Rîmnic, pe
Olt şi pare că doreşte si ajun g ă la Cîmpulung, în munţi, dacă t urcii continuă să-l hărţuia scă .
inainte de a părăsi Tîrgovişte acest general a dat dispoziţii, în 7, să fie împuşcat Tudor Vladimirescu, ·arestat mai
înainte din ordinul său, la Piteşti.
o

Ediţii

: Documente externe , p. 348.
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61.
1821 iunie 16. Sibiu. Baronul Schuste:\:h ra portează de sp~·e
.as2sinarea lui T udor Vladimirescu la Tî rgovi şte, lupte~e dintre ete ri şti şi turci la Drăg .5.ş ani, re tragerea lui Ipsilanti în
munţi.

Excelen ţei

sale, contele Banffy guverna '. oru l

ţării.

Con form tu turor ştirilor p rim ite Tudor Vladimirescu este
în tr- a devăr mort. A fost măcelă r i t p e data de 7 a lunii de
·C<'itre 6 arnăuţi în curtea mitropoliei din Tîrgovi;;te .
Frontiera s e cu ia scă spre Moldova este relativ lin i şti tă
văile ş i prăp aştile din apropierea frontierei s î n~ pline cu mol ,
doveni refugiaţi ca re-şi ascund animalele şi avutul cel mai
de preţ . In in terioru l ţă rii românesc divizii turce ş 1i şi gr eturcii avînd tot u şi s up rema ţia au ocupat trec5torile separînd astfel ad epţi i lui Ipsilante de Moldova ş i împing.în::!
pe eterişti la Iaşi de unde agenţia a fost forţa : ă s3 fugă. !n-tre timp am primi t o copie a unui ordin circular a lu i Jus;uff
Ba:::se şi am aflat că turcii co nfi scă tot bunul grecesc trimi ţî ndu-1 la Bră ila. Rezervele de sare din ocn a le vînd p e
propria lor socotea l ă cu jumătate de preţ . De la Iaşi în6,1
n-am info rm C:tţ ii directe, d oar d epo zi ţia is'.:oadelor mele care
afirmă că se află î ncă în posesia eteristului Pendedeca. Conform diferi telor informaţii, slabele avan garde turc e şti venite
din Focşani şi Bucureşti au fost respinse.
Primele care au înaintat pe drumul Ploie ti -Tîrgov işte
au fost respin se la Cornet pe data ele 8 de arn8uţii lui Ipsi1anti aflaţi sub coma nda lui Duca, dar în timpul nopţii arnăuţ ii s-au împ1· ă ş tiat şi Duca a reuş it să fu gă cu cîţiva cr edincioş i la Tîrgov işte la Ipsilanti la a ripa dreap tă a drumului poştal ce duce de la Bucureşti la Piteş t i rezistă tru pele
lui Iordache la Cîmpulung.
La D răgă7an i în Valachia mi că s-au petrecu t de asemeni pe d ata de 9 şi 10 ciocniri în tre un corp de armat3 turceşti sub comanda lui Aga Carafezi şi eteriştii sub comanda căpitanului Macedonschi. in timpul luptelor Drăgăşanii a
ars pî nă la temelie ş i ca u r mare pe daţa ele 10 seara ambele
părţ i s- au re tras . In n oaptea ele la 11 spre 12, conform unor
informaţii sosite la pasul Turnu Roşu un corp eterist de 9 OOO
de oameni, infa n terie ş i cavalerie, a sosit pe m'.':llul stîn g al
ceşti,
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Oltului, au pus s tăpînire pe bacuri ocupînd în con t in ! > a r~
Rîmnicul unde s-au baricadat.
Ipsilante în să se află în tr-o si tu a ţie disperată deoarece
cur a josul Bimba şa Sav a cunoscu t din ultimu l ră zbo i ca adept
1.u rcesc, s- a hotărî t pentru guv ernu l legal şi s-au u nit în avan ;ăr zll e Se rasch irului Jusuff Bassa deplasindu--se la Breaza , ad ică în fl an cu l s tîng a lui Ipsilcmt. Acesta pe car e oa men ii în cep să - l pără s e as că se afla pe da t a de 10 în că în Tîrg ovi şte, dar a dat în a cee a şi zi ordin să se pre gă te ască pentru înaintare3 spre Bu cureşt i. Deoarece p resu pun c ă o:::uparea
Rîmnicu lui este în le găt ură c1_1 a cest m ar ş .
De altfel am şi in formaţi i de la P asul Vulca n u n d e ar11.:'iu ţ ii lui Tudor în cep să se împrăştie, tur cii se apro p ie de
m un t.i , fratele lui Tudor, P apa fo st ispravnic la Tîrgo v i ş te a
d isp ă rut, presupunîndu-se că a luat cu el t oate com ori le lui
Tudor păstrate la Tismana.
Sibiu 16 iunie 1821
Baron S chustekh
• Ediţii : A.
'.1 25-326.

Oţ e t e a,

Solidaritat ea românilor din T ran silv aniG .. „ p.

62.
1821 iunie 20. Deva. Al. Noptsa raportea ză. con telui B2n Îf)'
desp re evenim 2n tele revo luţi o nare clin Ţa rn R om âneasc.:i , despre u ciderea lu i Tudor Vladimirescu şi des pre burn p a z~t a
graniţei comitatului contra eventualelor năvci liri ::i le „bandelor de hoţii".
P. 374, 1821
Nr. 317. 1821
Domnule conte guvernator regal,
Exelenţa voastră

!

In ultima noastră înştiinţare respectuoase refer itor la cele petrecute în Ţara Românească, îndrăznesc să aduc cu profundă supunere la conştiinţa excelenţei voastre u rmă toa !·ele
î mpre j urări :
138

https://biblioteca-digitala.ro

1. Din armata turcească, care a ocupa t capi tala O Jt·~ni ei,
Craiova, t~nităţ i mai m ici înanitaseră pîn :l la loca l ită ţE e nu-mi ~ e Tînţăreni şi Aninoasa, dar iarăşi s-au re·trns spre Craiova .
:2. Un număr oarecare ele arnăuţ.ii ce ţineau de arma ta
iui Ipsilanti au trecu t Oltul la Rîmnic în Oltenia si au intrat
in Tîr gu -Jiu, Papa, fratele lui Tudor şi primul slu jbaş din
ace~ ţinu t aducînd ştirea apropierii acestor a rnăuţi, s- a retras în munţi. dar nici acolo n-a pu tu t sc{1 pa şi , după ce pe
.acesta 1--au prins arn ;) uţii lui Ipsilanti şi, împ r eun ă cu el, au
intrat fără împotrivire în fortăreaţa Tismanei, din care 3U
ieşi t nu peste mult tot împreun,-1 cu Papa, pe care apoi, la o
depăr t are oareca r e, l-au eliberat ; ar n ăuţii, ca ş i el, s-<i u în drep tat şi încă nu s-au întor s pînă la data ultimilm· '~t i r i ;
opinia generală este că au dus lu:::rurile mai preţioa s e ai e lui
Tudor, care au fost depuse în fortăreaţa Tismanei ; iar despre Tudor însuşi se vorbef/ e că a fos~ prins ele un c:~1p i':a n
al lui Ipsilanti, ca1·e l-a t rim is la Ipsilanti, ş ! ac::olo ar fi fost
ucis.
arm a tă a lui Tudor din Oltenia a
cle!)andată, toată armata s- a împărţi c în

3. Puter ea

ajuns în comm1c1 grupuri,
care neavîncl acelea ş i tendinţe şi în tre ele nefiind o înţele
gere reciproci:"! pentru un scop comun, prad ă făr ă milă poporul ş i, cînd mai multe asemenea grup~iri se întîlnesc se
jefuiesc fără cruţare între ele. Drumul clin Ţara R omâneas că
în dir ecţia pasului Vulcan l- a ocupa t un aşa-numi t Va s iluţă
.gospodar ele-al lui Tudor, care înainte a fo st h o ţ vestit de
munte şi, fiind eliberat din temniţa lui Tudor a fos t primit
în serviciul lui militar. Acesta este omul care ele curînd a
recucerit Cerneţii de la turci şi cu acel prilej a prins pe Viişo
reanu , ispravnicul care a ţinut cu turcii. După a cesta ::lin Cerneţi s- a năpustit spre poalele munţilor din părţile n oastre ;
aici ;::. prins şi a despuiat de toate pe ispravnhicul partizan al
lui Tudor, Vasile Moangă, a cărui soţie şi copii au căutat adăp o s t aici la noi şi au fost primiţ i in ţară de către comandamentul de g raniţă.
4. Această dezorganizare a puterii armate şi prinderea
ispravnicilor din amînclouă părţile nu numai că au slăbit administraţia publică, dar au făcut-o să înce teze complet. Partea aceas ta clin Olt enia, vecină cu comitatul nos tru, este ex-

ple tă
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pusă

grozăviilor

unei adevărate anarhii. Din cei care şi-au
aici adăpost pe unii, conform ordinelor existente, comandamentul de graniţă i-a lăsat înăuntru ; o dată cu rapoartele oficiale, anexat e sub literele A şi B în original, ei
teu fost trimişi la mine ş i aici sînt ţinuţi sub supraveghei:-e
conform ordinului.

căutat

5. Ipsilanti se află. la 7 al lunii cu ren te la Tîrgovi 7te, dm·
partea cea mai mare din armata sa, pe care o trim isese sub
comanda lui Cantacuzino , cu scop ul de a împiedica înaintaren p2 ş ii de la Brăila, a fost bătută de turci la Fo c ş&ni.
in ce priveşte măsurile militare luate aici, comanda :~ e
nera~ă pent ru menţinerea liniştei la graniţele ţ.3rii a prBluat-o dl. general Lenk şi pentru acest scop el se afl<'\ acum
în Haţeg. in privinţa repartiţiei puterii arnrnte clin a ces t comitat de la ult ima mea relatare nu s-a întîmplat nici o schimbare ; treburile la hotare sînt, celor raportate, cu acea mică
schimbare, că pdi jinile de alarmă, ridica te de la Vulcan pîn§. la Haţeg au fost înl2tturate, conform roportulu i anexat cu
profundă supunere în original sub litera C.
Aici, cît priveşte starea de spiri t în pop or , dup ::i ult:ma
mea relatare umilă, n-am mai consta ~Elt nici o împrejurare
deo ::- ebită, care m fi prilej de vr e dn i că bănuială, de :.:î t fa p tul
că o mare parte a acestui comitat se întinde pc lîngă munţi
ce despar t Ardealul ele Ţara Române ască , şi este de b ă nui t
că , în Ţara Române asc ă, dezordinea ce domneşte acum acolo
şi consecinţele ei vor da naştere la bm1de ele hoţi ; e foar te
ne c esară o inspecţie s trictă în ace as tă pri vinţă, pentru ca bdndiţii de acolo să nu-şi găsească aici tovarăşi şi să p ăgubească
noaptea prin jafuri pe furiş pe locuitorii satelor ele pe graniţă.
Pe lîngă raportarea supusă a acestora, mă recomand graţiei excelenţei voastre cu cea mai profund3 stimă recun oscă toare, al excelenţei voastre supus serv,
Alexe Noptsa
Deva, 20 iunie 1821
e

Ediţii:

A.

Oţetea,

Solidaritatea românilor din Transilvania ... , p.

340-341.

140
https://biblioteca-digitala.ro

63.
[După 1821 iunie 20]. Muhafizul de Vidin, Dervis Musiafa paşa raportează despre uciderea lui Tudor Vladi~irescu
~ i înfrîngerea trupelor conduse de Alexandru Ipsilanti în lupta de la Drăgăşani.

[Hatt humagun ] : Prezenta hîrtie a muhafizului de Vidin
hîrtia sosi tă din partea comandanţilor [aflaţi în subordinea
sa] au :lost văzute de mine. Fie ca Allah să aibă în grij ă pe
drept credincioşii şi victorioş ii supuşi ai lui Mohamed 1 Oferindu-se cîte un capăt de bună calitate acestor douăsprezece
căpetenii , un contoş silahdârului şi caftane tătarilor [muhofizului pomenit], să i se scrie un răspuns cuprinzînd laude şi
şi

încura jări

!

(Telhis] : Depeşa supusului Derviş Mustafa paşa, muhafizul de Vidin, sosită ulterior ; se referă la faptul că, clupă
lupta celor două mii de oşteni încununaţi de victorie - pe
care sus-numitu l i-a trimis mai înainte şi ulterior - cu oastea hainului Ipsilanti-oglu, numai prin semnele bunăvoinţei
divine, izbînda s-a arătat de partea (noastră], fiind capturaţi
ghiauri, [care au fost] zdrobiţi şi nimiciţi, precum·, şi şase t unuri ale lui Ipsilanti-oglu. Cînd va a junge la înalta cunoş 
tinţă că [depeşa] a fost prezentată împreună cu documentul
sosit la muhafiz din partea că peteniei oastei sale a fi supuse
privirii imperiale, că vor fi căftăniţi tătarii sos iţi din partea
sus-numitului [muhafiz] şi că se va întocmi şi i se va t rimite o scrisoare de răspuns cuprinzînd laude ş i încurajări cum'
se cuvine, atunci ordinul şi firmanul ce urmează depind de
măria sa cel îndreptăţit să po runcească.
Măria sa norocosul, binevoitorul, bunul, măreţul, milostivul, binefăcătorul, mărinimosul meu efendi, stăpînul meu,
să fie sănătos şi să se bucure de fericire şi prosperitate '
Mai înainte de aceasta, ghiaurii numiţi Tudor, Solomon
Mihail-oglu şi Anastas au atacat pe cei şase sute de oşteni
musulmani aflaţi în satul Dr ăgăşan i, situat pe marginea rîului Olt, la douăsprezece ceasuri distanţă de tîrgul Craiova ;
[oştenii lor] fiind zdrobiţi şi nimiciţi, cu ajutorul şi prin bună
vo inţă celui de sus, mulţumită destinului fericit al măriei sale
stăpînului lumii, ei s-au îndreptat în mare grabă spre tîrgul
Rîmnic. Apoi, întîlnindu-se cu însuşi Ipsilanti-oglu, cu pes141
https://biblioteca-digitala.ro

te patru mii de pedestraşi şi călăreţi - susţină t ori ai răz
vră tirii şi şase tunuri [acesta din urmă] l-a u cis în tr-un
chip oarecare pe ghiaurul numit Tudor, care ern beat el e mîndrie.
Cînd, în cea de-a nouăsprezecea zi - marţi - a aceste
luni a sfîntului ramazan [20 iunie 1821) la orele şapte, cu
[un efectiv) total de şapte mii de pedest raşi şi căl<lreţi nepu tincioşi în pădurea celor bravi ai s?.i şi ai altor că 
petenii nenorocite au întreprins în două rînduri atac12ri generale şi puternice asupra oştenilor curajoşi şi căliţi în luptă
- şase sute aflaţi mai înainte în satul Drăgăşani , în subordinea rapidului nostru alemdar şi a tufenkci-başi-ului n ostru,
plus alţi o mie patru sute sosiţi ulterior, în total două mii atunci, în focul luptei, neivindu-se nici o breşă în rîndul lor,
oşten ii predestinaţi victoriei, implorînd ajutorul divin au ieşit din sa tul pomenit şi s- au n ă pustit vitejeşte asupra taberei duşmanilor religiei sor tiţi pieirii. Neputînd să reziste forţei leonine dezlănţuite şi loviturilor puternice ale spahiilm
musulmani. victorioşi, ghiaurii cei josnici au fost zdrobiţi ~i
nimiciţi, apucînd nefericiţi calea munţilor. Oştile padi şahale ,
încununate de victorie au avut dovada unor izbînzi si bucurii felurite ; au fost capturate cele şase tunuri pe cai-e le adusese h ainul pe n ume Ipsilanti-oglu, că petenia t urmei de
nep utin cio şi , cel anat în fruntea caravanei de t îrîtori, ş i au
fost trecu ţi prin sabie o sumedenie de duşmani ai reli1iei,
mulţi dintre ei fiind puşi în lanţuri şi luaţi captivi.
[Acestea rezultă) clar din însemnările oamenilor sos iţi
din partea supuselor că peteni i menţionate mai sus, pr ecum
ş i din hîrtiile pe care le-au scris. Arătîn dl că locul amintitei
bă tălii se află la treizeci de ceasuri distanţă de bine păzitul
Viclin, că după aceea vor fi trimise tunurile, limbile ~i căpă
ţînile capturate, am întocmit smeritul meu arzuhal, pre zentat
domni ei voastre preabinevoitoare ; cu voia înaltului Allah.
cîncl [acesta] va ajunge la dreapta şi a to tcup rinzătoa r ea cunoştinţă , atun ci ordinul şi firmanul ce vor fi emise în acea
pri vin ţ :'i şi în orice caz depind ele măria sa n orocosul, binevoi·
torul. bunul, măreţul, binefăcătorul meu efendi. plin de m ă
r inimie, s tăpînul meu.
[Legenda sigiliului] : Sluga de mine
hafizul de Viclin.
• Documente externe, p . 332- 333.
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Derviş

Mustafa, mu-

64.
1821 iunie 22. Turnu Roşu. R aportul lui M. Kirichich privind lup cele cu t urcii la Drăgăşa ni, retragerea lui Ipsilanti,
a~it ud inea pandurilor lui Tudor Vladimir escu.
Excelenţei

sale, venerate baron !

În ctrm a raportului de pe data de 15, vă informăm că pe
data de 19 s-a dat lupta hotărîtoare la Drăgăşani în defavoarea r ebelilor. Avangarda era sub comanda lui Caravia, centrul arm.:itei era format de legiunia sfîntă compu s1 clin stud enţi- greci , profesori, fii de bancheri ş i clerici, slabi e chipaţi
avînd pe bone tă capul de m ort cu o cruce. Cele do uă flan curi
erau formate de arnăuţi şi panduri iar rezerva era Ipsilanti
cu miniştrii să i şi statul său major. Turcii s-au menţinu t în
tr anşeele 101" Caravia i-a atacat cu foc de artilerie. Tunurile
avangardei au în cetat îndată ce turcii au început să înainteze
Caravia a fugit lăsînd tunurile în mîna turcilor. Turcii :::iu
atacat oamenii în negru şi în cîteva minute 1 200 oameni au
fost victime ale libertăţii greceşti. Numai 12 oameni au scă 
pat săbilor turceşti. Ceilalţi au fost maltrat aţi, li s-a u tă iat
urechile după care au fost trimişi la Bucureşti de unde au
fost duşi la Constantinopol.
Arnfoţii jefuitorii ţă rii au dat bir cu fugiţii şi au lăsat
totul baltă. Pandurii lui Tudor au trecut din partea turcilor
deoarece nu voiau să se jertfească în contul grecilor deoarece
aceşti greci au fost aceia care au jefuit şi au stors ţara şi nu
turcii.
Ipsilanti nu posedă nici spirit militar şi nici expe rienţă
tactică de luptă ci trăieşte pe baza unui entuziasm fals izvorit ideatic din anticii eroi, părăseşte şi el arm ata şi ajunge
pînă la Cozia cu 1 OOO de oameni unde se barica dează şi aş
teaptă deznodămîntul soartei sale.
Ipsilanti nu are curajul să treacă frontiera pentru a nu
fi predat, el se ascunde în munţi la o stînă de oi în speran ţa
că va putea trece incognito frontiera.
Turcii se află deja în Rîmnic şi după toate p osibHităţile
vor intra mîine sau poimîine în Cîineni. Numărul refu giaţilor este mare dar fără pericol după cîte ne asigură comarr143
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damentul militar. Noi ceilalti rămînem cu multă supunere,
slujitori umili ai Excelenţei sa'le.
M. Kirichich.
G. Drnn. controlor
Turnu Roşu, 22 iunie 1821
Nr. 800
• Ediţii: A
344-345.

Oţetea,

Solidaritatea românilor

din Transilvania ... , p.

65.
1821 [iunie 22] /iulie 4. Viena. Raport al reprezentantului
Regatului Sardiniei la Viena, către ministrul de externe privind retragerea lui Ipsilanti la mănăstirea Cozia.

Domnule conte,
Strălucitele victorii ale prinţului Ipsilanti, despre care au
informat scrisorile trimise de greci corespondenţilor lor de
aici, au fost de curînd contrazise de rapoartele oficiale sosite pe căi extraordinare la această cancelarie de stat. „Observatorul Austriac" informînd publicul asupra conţinutului acestora prin nr. său de ieri, 184, mă voi limita să vă comunic
în cîteva cuvinte, domnule conte, că prinţul Ipsilanti, înşela t
de prinţul Cantacuzino care a trecut în Rusia şi de căminarul
Sava, cel mai bun dintre generalii săi, care s-a alăturat turcilor, abandonat de albanezi şi panduri, după înfrîngerea corpului comandat de prinţul Nicolae, fratele său, la Beica, unde a pierdut artileria, privat de sprijinul pe care-l aştepta din
partea lui Mihalache Celebi, care a fost bitut la Craiova de
serdar aga, a fost constrîns, aşa cum afirmă dezertorii din
armata sa, să se refugieze la mănăstirea Cozia, pe malul drep t
al Oltului la mică distanţă de frontiera Transilvaniei dinspre
Sibiu, de unde nu peste multă vreme va fi alungat de diferitele corpuri de armată turceşti care se îndreaptă că tre el.
Dar dacă operaţiunile militare ale acestora sînt bine conduse, atunci nu s-ar putea spune acelaşi lucru despre cele politice ale guvernului lor, căci se pare că acesta şi - a luat sarcina să irite şi să rănească din ce în ce mai mult delicateţea

144
https://biblioteca-digitala.ro

2mbasaclorului violenţelor comise împotriva supuşilor ruşi sau
a altora care beneficiază de protecţia sa, fie refuzînd să acorde încredere asigurării oferite de acesta că vasul ce i-a
fost t rimis de împărat, stăpînul să u, pentru a-i servi drept
refugiu în caz de nevoie, şi pentru a-l transporta într-u n loc
sigu r, nu este nici înarmat şi nici echipat de război , fie ameninţîn d să scufunde vasul în cazul în care ar păr<1s i rada, deşi
domnul Stroganov şi-a îmbarcat pe el lucrurile pentru a le
transpor ta de la Pera la Buyukclre, lo cuinţa sa de var.'.l .
Ceea ce se ştie pîn ă în momentul de faţ:1 este cC1 am basaclorul Angliei şi internunţiul austriac au intervenit. pe lîngă Reis efendi pentru a-l determina la o atitudine de moderaţie şj menajamen t faţă de ministrul unei puteri prietene
Porţi i , animată de principii pacifiste. Aici s- a m nni Fe::; ~a~ în grijnrare :.i în privinţa curierului de la Constan tino pol, care a r
fi t:·ebuit să fie aici cu şa se zile în urm ă , ~. i care t r ebuie să fi
aju ns abia ieri, deoarece astăzi dimineaţă s-au di';tribuit scri~;o rile . Cea a domnului Chirico adresată mie. o anexez ai '.:i
î mpreună raportul său oficial; ea vă va oferi, domnule con-·
te, a mănunte care vor ajuta la clarificarea diferitelor afirmaţii ; veţi remarca în aceste dou;i documente cîteva nepotrivir1
faţă de cele ce v-am scris eu, dar pent ru moment nu le retractez, deoarece ştirile mele provin dintr-o surs:i pe care trebuie să o privesc ca foarte serioasă . între timp, t itlurile de
:·entă au început să s c adă. Sper ca prin primul curier s ă vă
pot raporta asupra unor probleme pe care corespondenţi mai
bine informaţi decît poate fi domnul Chirico le vor transmite
.aici prietenilor lor în legătură cu acest subie:::t de mare importanţă.

Cu privire la zvonul care circulă de mai multe săpt !\ mîn5.
care a căpătat amploare în ultimele zile în legătură cu un
nou congres referitor la problemele Levantului care şi- ar începe lucrările, nu am să vă raportez nimic sigur şi nici probabil.
şi

~ Ediţii

: Documente externe , p . 353- 354.

66.

1821 iunie 23, Sibiu. Raport privind lup tele dint re turci
la Drăgăşani.

şi revoluţionari
.!J -

D o~:....1mcntele

Vilcii
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Excel enţei

sale, guvernatorul

ţării

La graniţa Moldovei
c e1·c ările nefructuoase a

contele Banffy

în afară de fuga unor locuitori ş1 mcîtorva cete de arnăuţi de a se salva
în ţ ară , nu s-a întîmplat nimic.
Căpitanul grec al ar nă uţ ilor Duca, în repe tate rînd uri a
cerut trecerea alor săi prin pasul Tomaser [probabil T orn.şani]
a fost însCt refuza t . Bimbaşa Sava este îns~ în ace astă regiune
~i se îndreaptă spre Duca din ca r e cau ză se poa te prevedea
un finctl apropiat al 1.ulburărilor cu atît mai mult că o mare
parte dintre arnăuţi au tr ecu t din parte::i lui Sava în urma
anunţului acestuia că toţ i cei care vor trece de partea lui vor
fi iertai;i. În a propierea pasului Te rzburg unde se află ori15ii1.ea băilor din Tî rgov i şt e este deasemeni linişte . Ce te r ăzl eţe
ele arnăuţi care l-au p ă răsit pe Ipsilan ti sau nu l-au putut
urma, colindă munţi şi încear61 să se refugie ze în Arde al.
Turcii au aj uns pînă la Rucăr, f!proximativ 3 ore de marş
pînă la fr ontieră, s-au întors îns ă şi continuă s'i. se îndrepte
spre arnăuţii aflaţi în apropierea Oltului. Intre timp co rpul
turcesc de la Tîrgovişte este în urmărire a lui Ipsil anti ş i ajunge în Piteşti în da ta de 18. Acţiunea lor fiind foarte nehotărîtă, avangărzile nu aj ung pe data de 20 la Olt, permiţîncl astfel lui Ipsilanti execu tarea unei manevre hotărîtoare
pe malul drept.
In zorii zilei de 16, Ipsilanti în frun t ea u nei armate de \
5 OOO de oameni compu ') i din greci, panduri şi arnăuţi sub
comanda căpitanului Macedonschi inclusiv 9 artilerie compusă din 5 tunuri porneşte din Rîmnic spre Craiova, avînd
Oltul pe partea stîngă.
In data de 18 a ajuns în Drăgă şani, iar în 19 a izbucnit
între el şi corpurile turceşti care urcau dinspre Craiova, o
b ătăli e care s-a soldat cu înfrîngerea total<'i a grecilor.
Ipsilanti însuşi împreună cu fr aţii s ăi şi cîţiva adepţi credincioşi au putut scăpa de moarte refugiindu-se la mănăsti
rea Cozia aşteptîndu-şi acolo soarta.
Aştep t în continuare dov ezi şi detalii asupra bătăliei decisive şi pentru a fi sigur am înfiinţat pentru or ce caz un
b atalion de întărire la _graniţă şi anume regimentul Max Tomf.
De la pasul Vulcan am primit ştirea că în această regiune a
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Valahiei Mici arnăuţii şi p andurii au trecut par ţial de partea
turcil or, parţial s- au refugiat astfel îndreptîndu-se totu l spre
sfîrşi t .

Sibiu 23 iu nie 1821
Baron Schustekch. L t.
o

Ediţ ii

: A.

Oţet e a,

Solidaritatea românilor

din

l\/Iar eş al

Transilvania ..., p.

:145-347.

67.

182 1 iunie 30, Constantinopol. R apor tul lui Reis Efendi
ambasad orul Angliei despre lu p tele eteriştilor cu LUrci.i

către

:a

Drăgăşan i.

E te ri şt ii greci care se găs eau în a propiere
lîngă l'îul numit Jiu, neputînd face faţă şi să

de C1·aiova şi
reziste în faţa

trupelor otomane s- au retras .
Turcii au ocupat Cr aiova unde a u u cis şi au făcu t prizonieri un anumit număr de eterişti.
Ghiaurii greci fiin d deja la Focşani, trupele otom<me i,au
prins şi au ucis mai mulţi dintre ei ; r estul a fugit şi s-a dispersat şi tocmai am ,expediat u rechile şi dr a pelele pe care
le-am luat în luptă . Aflînd că tră d ă torii Solomon şi Anasta se
Mihaloglu şeful in surge n ţ il o r fugiseră , i-am u r m'irit ::;.i p rin
11ciderea lor (sic !) au suferit pedeapsa me ritată.
Sceleratul Alexandru Ipsilanti în fruntea exe crabilei sale
armate a atacat trupele turceşti care se găse a u la Dră g ăşani.
Aceste trupe valoroase au luptat împotriva l ui şi corpul de
răzvrătiţi neputînd rezista, o p arte a fos t d i s tru să şi un mare
număr dintre ei au fost fă cuţi prizonieri capt u rîndu - ş i şi şas.e
tunu ri pe ,care fiul lui Ipsilante '· le avea cu el.
Răzvrătiţii care s-au ret ras în Guerfal, au fost nimi ciţi
0i h"~':i d ătoru l m ai sus menţiona t Alexandru Ipsilanti 8dus la
ce~ m ai îmilt grad de disperare, abandonînd totul s-a gr dbit
să fugă în teritoriul austriac nejustifi cat.
din

• Ed iţii :
fr an ceză ).

N, Io rga, Acte

şi

fragmente, v oL II, p . 585-586 (traducere

''' Al exandru fiul lui Constantin Ipsilanti.
l ·t7
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68.
1821 iulie l, Deva. Al. Noptsa raportează contelui Banffy
despre negustorul M. Guju din Craiova, despre lupta de la
Drăgăşani şi urmările ei ; des pre refugiul lui Ipsilan ti în Transilvania şi escortarea lui la Timişoara .
Devan, julius 1-so napjan 1821
Nr. 338 , 3 julii 1821
Domnule conte guvernator regal,
Excelenţa voastră

!

Ca u rmare a graţiosului ordin pe care excelenţa voa stră
trimis cu nr. prezidenţial din 16 iunie, îndrăznes c a
v ii raporta cu supunere că Manole Guju nu s-a găsit printre
em igraţii din Ţara Românească aflaţi în comi ta tu l nostru ;
dacă dup ~t aceasta va apă rea aici, porunca înţele aptă a excelenţei vostre privitoare la el va fi îndeplini tă cu siguranţă.
Despre s i tuaţia lui atîta am aflat pînă acum că este negustor
bogat din Craiova şi că este foarte cunoscu t în Ţ a ra Romane ască sub numele de chir Manole Guju. Pe Jîngă raportul acesta, îndrăznesc să prezint sub litera A cu profundă supuner e list a de emi gra ţii din Ţara Române ască care pînă în
ziua de 29 iunie au venit pr in pasul de aici extras ă oficial
de domnul comandant ele gran iţ ·~1 clin procesul-verbal cordonului şi comandantului de graniţă.
In ce priveşte situaţia din Ţa ra Românească, teatrul de
război, p r ecum am bănuit înainte, s-a deplasat peste Olt în
Ol.tenia şi numai acum, în luna trecută, la 19, în localita tea
numită Drăgăşa ni din judeţul Vîlcea a avut loc o ciocnire
sîngeroasă între turci şi rebeli, în care turcii au învins, iar
poporul înarmat al rebelilor, în special aşa numita legiune
sfîntă a prinţului Ipsilanti, a pierdut mult.
După pierderea cestei lupte, rebelii s-au retras în man as~
tirile întărite de sub munţi, aşa numite Cozia, Hurez, Bistriţa, Tismana şi Polovragi, pe care m ă năstiri le- au aprovizionat
:dinainte cu cereale şi carne sărată şi au dus în ele m ori de
mînă, aşa-numitele rîşniţe, găsite la populaţi a clin împrejurimi ca să nu ducă lipsă de făină. Dintre minăstirile numite,
cele tre i se află în Vîlcea, celelalte două în judeţul Gorj.
ni

l-aţi
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Ei ţin ocu pate localităţile n umite T îrgu--Jiu, care se află
judeţul Gorj, nu departe de pasul Vulcan, a fost ocupat,
clupă informaţii, de circa două mii de rebeli, care ţin sub.
pază straşnică toate drumurile sau aşa-numitele plaiuri ele ·
munţi încît acum , dacă vrea să vină cineva aici, e foarte
greu . P a deşul este în j udeţu l Meh edin ţi, spre Orşova ; Tudor
rJadim irescu a avu t acolo casă şi m oş i e.
în

Ispravnicii acum în Tîrgu-.Jiu sînt din nou Papa, fra <ele lui Tudor, ş i Vasile Moangă, care dup ă cum reiese din
raportul m eu din 17 iunie sub nr. 37 4, prezentat e xcelenţe i
voastre au fost pri nşi de panduri, dar d u pă aceea au luat din
nou administraţia j u deţul ui G orj. S oţ ia S afta şi copii lui Vasile Moangă sînt aici, în Deva.
Dup ă lupta de la Dr ăgăşani, pri nţ u l Ipsilanti s- a dus la
mănă stirea Cozia, dar, după unele ştiri din Ţara Românea scă
el a avut ca scop să -şi caute ad3post în Ardeal cu 6 oameni
mai credinc i oşi ai lui, sub alt nume, ş i chiar astăz i , venin:d
clin Sibiu, 6 fruntaşi s trăini , despre care se spunea că ar fi
negustori b ogaţi ruşi ş i italieni, au t recut pe aici cu p oşta,
fiind însoţiţi pînă la comandamentul c e tăţi i din Timişoara. _
p;1rerea mea este că aceştia au fost Ipsil anti şi oamenii lui
mai apro p iaţi.
in situaţia de aici, ele la u ltimul meu rnport nu s-a întî111plat nici o schimbare ; pe lîngă supusa prezentare a: acestora am rămas cu stimă veşnic; rec:..moscătoare a' ex c elenţe i
voastre supus serv,
Alexe NoptsaDeva. 1 iulie 18 2 J
• Ediţii:

A.

Oţete a,

Solidarit atea

român ilor

din Tran si lv ania„. , p.

:162-363.

69.

1821 iulie 10. S crisoarea lui Lă udat Gîlcescu trimisă [în
Transilvania] căpitanului Ioniţă Magheru cu ştiri din Ţara
Ro mânească, despre jafurile turcilor. Il înştiinţează că ar fi
venit „cărţile de că pitănie" pentru el, iar ca zapciu pentru
logofătul Gheorghe Magheru, în locul lui Ioniţă Golombeanu_
149,
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E de părere să
fă ră „co co niţă şi

se întoarcă, pentru moment, singur în
coconi".

ţara,

Cu ple c ăciune să rut cinst[ită] şi stăpînească mîna dumital e. Ci[n]sti[t]e stăpîne, pentru trimisu ce l-ai zis să trimel
Ja dum[nea]lu[i) sărd a riu Dinu Bălteanu când am v enit eu
acasă Bălăcean au venit cu ră s pun su dă b dum[nea ]lui. lat[[!]
cC:H tr imi săi pă Bălăcean şi îmi spusă B ă lă ce an că i-au zi1
cremenariu [sic' ] Costin din gură s ă vi i negreşit iar durn[nea]ta gîndeşte-te şi bine ar fi să vă răspun ziţi aml[â]doi
clup:.'l cu m au zis cătr [ C:"t] TJ;~1 lăcean din gur[ă) , că ar f i veni\
cărţile de c 3 pităniie dum[ita]le ;,i pă dum[nea ]lui log[ o ]f( ătu1]
Gheorghe l-a r face zapciu - Zapciu au fost în plas ă Ioaniţă
Globeanu [sic! ] şi l-au tăi at cine n u ş t iu , pa [n]duri au hoţi,
că pî n ă acum a n u s- au sitat [sic'] . Ci dumJ[nea]v[ oastră ] vă
socot iţi, că vremurile sînt iuţi de tot, că hordiia di la P adeş
iaste întreagă Ja Tizm :ma. Aşi[j]deria cît şi Mehedinţu tot
strigă ş i cer p 3. t urci să s [ă] - i bată la Tizm ana ~ i t urcii sînt
gata s ă meargă să s [ ă ]-i bată dar nu sînt p odurile dir esă ci sînt
s'.ricate , pînă le va direge. Şi turci în tîrg, mi-au s pus om care
a şăzut cu ei o săptămînă de zile că sînt numai o m iie ~ i cinci
sute de turci. Şi în Vîlcea să află sărdariu Iama[n]diia împ~· eună cu po[l ]covnicu Udrea S i!lescu [Gănescu ?] Cli o miie
ele oameni, iau bir ş i za h erele ca şi ~ urci i ş i strîng ă c:"1 nu s'.l
pr2clau toate hor cliil e. Şi s-au pu s pi la drumuri i pi ]a dealuri i pi la strî[m]ptori, pă zăsc să prinză slujbaşii, zapcii ce
sînt turceş t i şi pă care îi p r ind îi bat şi le ia banii, pă alţii
îi taie. Ş i la socoteala noastră ţărâi rumâneşti ele ai.ci, mi să
p :::re că nu o să o ducă turcii m ult, c ~i fac rău de tot ; că în
Că rbune~ti ne-au siluit mueri şi copii ş i pm:; că p or ci i şi au
[s ]tricat ş i din cîteva prăvălii. Şi biseri ca din deal au a prins-o
cu foc de au ars pînă în pămînt cu totu. Şi Ja ţ ară au scos
cai ele m ă sură pă toate breslele, leafa turcilor. La noi în sat
in Bîi"ză i sîn t 20 de vaci de zăhar e a, 5 cai, 20 de cară . Boerilor
soco tiţi-vă şi împreunaţi scrisorile di la boiarii de aici cît şi
di la ai de acolo şi vedeţi cum să sune ; şi de veţi sta a veni,
veniţi numai dum[nea] v[oa stră] călări, făr' coconiţă şi făr'
coconi. Boiarule, cu Şărba n nu m-am întîlnit pîn ă a cu şi, iar
as tăzi îmi trime asă vorbă să mă duc până :;i.colo la iel la Şte·
făneşti. Pentru Mihăiţă am fost ş i nu l-am gă sit ci'"t să află la
săr dariu Iama[n]diia . Boiarilor, coasăle ce mi l e- aţi dat le-am
150
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dat la oameni cu cîte tal[eri] 2 lei, p[a]r[ale] 30; de p ut eţi
mai trimiteţi coasă, că aici să caută ca să fa cem fi n u mai curînd, că banii ,c e mi-ai dat vom da la oameni de vom p une la
s;iceratul orzului i al grâului. Boiarule, când am plecat di la
rlum[nea]ta m- a~n întîlnit cu log[o]f[aăt]u Ma tei Drăgues.cu
vc"ltD.fu ele plaiu Novaci şi mi-2u spus ci\ au auzit vorbind la
Erg că o să ne bat [ă ] p orumb c1 să-1 ducă la târg , cil la ma~ azii je iaste fri[că] să să duc ă să ia că [este] p ăz it cu panduri. Şi eu m-am rugat de nenea Pă t ru Ro bu sii să du că la
tîrg la dum[nea]lui sărdaru Dinu Bălteanu să să roage doar ·
va fac e vre-un răvaşi doar va face să nu bat por umbu şi au
zis că să duce. Ci dum[nea]v[oastră] de nu veţi veni s~ rieţi
o scrisoare cătr[e] dum[nea]lui săr d a riu Dinu c:i să o aducem noi pent ru cum s - au isprăvit cu şilitu ( ?) . Şi scarn o fac
mîne p oimîne. Ale casăi să află toate întregi. Şi sînt al dum[ita]le plec[a]t şi slugă.
Lăud at

Gîlc.escu

1821, Iu l[ i]e 10
·• Muzeul memo rial .Nicolae Bălcescu", nr· inv. 3747/8 decupaj din
ziarul „Gorjanul" (Tg. Jiu) XV , nr. 19-20, 23-31 m ai 1938, p· 2. Documentul o rigi1111 l se află la Biblioteca Centrală dp Stat (informaţie dr..
Paiil Ce rnovod e anu ).

70.
1821 iulie 12, F .-:lgăraş. Anche tarea
Suhanov din armata lui Ipsilanti.
La 12 iulie se ia

că pitanului

următorul in teroga ~ oriu

1. Cum se chenmă pîrîtul,
ani are ?

sîrb Nicolae-

în cetatea

Făgăraş

:

cîţi

Mă numesc Nicolae Suhanov,
de origine Belgradul Serbiei, de40 :de ani, am slujit atît pe împăratul Austriei, cît şi pe cel
al Rusiei, de curînd am fost
căpitan în serviciul conducăto
rului răscoalei Alexandru Ipsilanti. Pe mine Ipsilanti însuşi
m-a luat pe lîngă el în slujbă
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în oraşul Chişinău din Basarabia, şi am v enit împr eună !a
Iaşi în Moldova şi apoi în Ţara
Românească, şi în serviciul s'iu
am fost pînă la ultima lupta
pierdu tă de la Drăgăşani ; Ip.
silan ti a veni t pe aici pe !:i
Turnu-Ro ş u ; noi am fugit care pe unde am putut ; după ră
tăcirea n oastră de 2 să p t ămîni
prin munţi, am dat de casc:i cor- .
clonului S cărişoara, dE> un de
ne-am escortat aici.
:2. Cu

cîţi

a venit pîrîlul îmla cordonul S c ă riş oa 
ra, de ce fel sînt decoraţiile
ele pe haina sa şi ;1re cu el
servitori?
p reună

Au venit împreun ă cu m ine 125
de oamenii parte ruşii, parte
greci şi p arte transilvă neni, toţi
au fost în serviciul prinţului
Jpsilanti ; cele 4 decoraţii de pe
pieptul meu sînt de la ruşi : 1.
Sf. Ana clasa a 4-a ; 2. Sf. Ana
clasa a 3-a ; 3. Sf. Gheorghe
cliasa a V-a ; 4. medali e de argint din anul 181 2. Am venit
cu cinci cai şi doi feciori.
J. Djn ce

cauză

a venit pîrît ul ?
De frica turcilor am venit aici
cu m ai mulţi împreună, voind
să merg ori în patria mea, la
Belgrad, ori în Rusia , în slujba
mu scalului, sa u în arma ta Austriei, dacă pot că p ăta serviciu;
cei ce sînt cu mine primesc bucuros slujba în armata austriacă.
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4. Să mărturisească drept pîrîtul : nu este supus austriac ?
Am spus şi mai înainte el sînt
din Serbia. Sînt cunoscut cei
drept, în Imperiul austriac, fiind că în parte aici am crescut
şi
cu prilejul războiului cu
Franţa am slujit de la început
pînă la sfîrşit atît la husarii
Lichtenstein
ai
împăratului
Austriei, cît şi sub împăr atul
Rusiei.
5. Ce

limbă vorbeşte

pîrîtul ?
După părinţi sîrbe~te
ştiu

menea

nemţeşte,

te,

româneşte,

ruseşte,

polonă,

: de asevorbi, scrie şi citi

ş tiu

grece;te,
p u ţin

şi

un gureş
turceşte,

lati neşte,

franţuzeşte şi italieneşte.
declaraţile

Citind
intru

~otul

de mai sus în faţa pîrîtului , le-a recunoscut
ca fiind ale sale şi le subscrie cu mîna sa propie.

Căpitan

Nicolae Suhanov

Făgăraş,

data de mai sus .
Ignatie boier,

vicecăpitan,

Alexe Simon, v[ice]notar
• Ediţii : A.

Oţetea,

Solidaritatea românilor din Transilvania ..., p.

382-384.
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71.

1821 iulie 12. Raportul comandantului de
Turnu Roşu despre situaţia grea a refugiaţilor
>Car an tinei.

frontieră d ~n
şi

organizare1

1821 iulie 12.
Către,

ONOR.ATUL COMANDAMENT G ENERAL DIN
TRANSILVANIA
Sibiu
Conform unui raport al serviciului ele carant:nă sosit în
noaptea aceasta, a izbucnit vărsatul între copiii familiilor aflate în caraniină, ceea ce cauzează deocamdată mai mu~h!
îngrijorare decît ciuma, pentru care motiv s-a dispus o carantină de 8 zile . Situaţia tristă de dincolo de graniţă nu permite a se trimite asemenea familii acolo, iar spaţic:l res trins
în această carantină nu le îngăduie să răm l n 3 a ici pînă la
vindecarea lor, fiindcă va fi imposibilă intrarea altor fugari,
ce vor sosi încă cu s igu ranţă. Vitele de tracţiune, ca şi caii I
de cii lărie şi de bagaje, nu mai găse sc hrană, iarba fiind consumată . Sint aceleaş i neajunsuri atît pentru oameni ca şi pentru v ite. Rog a da dispoziţiuni asupra m 3.surilor urgente şi
radicale ce p ot fi luat e .
Turnu Roşu, 12 iulie 1821
Schwind, Coionel,
Comandan t de fro ntier<1
«I Arhiva corpului X II al fostei armate austro -ungare, nr. 4/1821,
S ec \ia de mam.:scrise a Bibliotecii Centra le din Sibiu. O riginalul în limba
germană. Raport ulu i colonelului Schind îi este ane x. atiî o no tă din li
iuli e a serviciului de carantin a semnat de medicul Ho chmeyerm raportînd că 5 copii ai refugia\i lor din Ţara R om ânească s-au îmbolniivit dr
vărsat·

Ediţ i e

: Carol Gollner,

Refugiaţii,

p. 35.

72.

1821 iulie 21, Sibiu. Instanţa judecătorească din Sibiu aupe arnăuţii denunţaţi că au luat p arte la jefuirea uno.r
boieri care erau în drum spre Sibiu, precu m şi pe doi proprietari de oi. Aceiaşi arnăuţi au fost confruntaţi ~ i cu proprietarul cnei stîne, de la care au jefuit o mare can titate de
brînză şi mai mulţi miei.

·diază
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La 21 iulie 1821. Dupe jalbele mai multor boieri din

Ţa

ra R o mânească, personalitar înaintea indicatului descoperite,.
şi după rînduiala excelenţei sale commandir-generalului, oficioase trimise, s-au examineluit în urmetoriul chip arn eu ţi
care după aretaria numiţilor boieri se afle aristeluiţi.

Intrebare :
l . Cine eşti ? cum te chiame ?

Constanclin Hristos me chiame, nescu t în satul Coşova ,
Albaniei, de 25 ani, sînt însurat, şi am o fate de trei
ani, de legea greceasche me ţin, tatăl meu es te aicea cu min>c,
iare mumea au remas la moşia noastre.
,

ţinu Lul

2. Cu ce t e- ai hrenit pune acuma ?

Cu negoţitoria m-am hrenit. Am avut prevelie în Teligrad unde am vundut legumi (Specereihandlund).
3. De unde ai venit aicea în

ţara

noastre ?

De la Ţara Romeneasche, de la Cerneţi în Bucureşti, ele
w::olo le! Piteşti, apoi la Rîmnic am ieşi t la munte şi am in ~rat
înco:ice pes te munte pe la ţinutul Făgăraşului.
1. D<1che a fost
Ţara

ne goţitor

la Teligrad, ce ia cheotat în

Rornaneasche ?

Din Teligracl am mers la locul ele unele m-am nescut, şi
de ncolo am fu jit la Ţa ra F~omaneas c a CL< se s'.u jesc se m~
pro~esesc.

5. În ce '.Teme ai venit la Ţara R omaneasche ?

Ieste un an ş i opt luni ele chind am venit la Ţara Homaneasche, unele am şi ghesit sluj be la spatariul Racoviţe, ş i
am avu t pe lune leafe 30 lei, slujind la acel boier un an şi vreo
d"ao luni.
6. Dache a

ie şit

din slujba acelui boier ce ai fecut?

Am vrut s.\ me duc la Teligrad şi, riclichindu-se Todort
m-am împreunat c:.i dînsul, fiindche se oprise drumurile şi
marfurile mele remasese în ţara turceasche!.
1'55
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7. Chind ai venit în
etu rema,s ?

Ţara

Romaneasche, tate-tau unda

Au remas în Teligrad la p revelie.
v -aţi

8. Ta t e-te ~1 s-au prins cu tine aicea, cum
împreunat amundoi şi chind ?

v - aţi

'c e~ n it şi

La 15 zile ale lunii lui august a nul ce au t recuc au ven [.
la Cerneti„ ca se adu ne iasche de munte, şi strighind ca la
600 de oca de iasche pune la luna lui ianuar ie în 15 zile, atu ncea au t rimis iasca la Dii la un nego'~itor care au prim it-o
iare fiindche se închisese drumurile cu porneala lu i Todor şi
nu puteam ieşi ca se merjem la merfurile no astre, ne-am împreunat la Todor cu tate-meu dimpreune.
9. Ce stare ai avut tu în slujba lui Todm,
.avut t ate tău ?

şi

ce s tc:re au

La T odor am fo st chetane pro::iste fere n !ci o derechetorie,
tate-meu asemenea .
10. Chite leafe ai avut tu

şi

tate-teu la Todor?

Todor n-a u pletit la nime n ice o leafe, ci aşa nice noi la
dînsul n -am avut vreo leafe find che Todor aşa ne-au încredin ţ a t, che se merjem asupra boierilor se-i predem, şi de aco~o vom imperţi ce vom cheştiga.
11. Pe cine

şi

în ce loc

aţ i

predat s- a u jefu it ?

Mai intii am plecat cu Todor la Manastirea M otruiui as upra boierului Bebescu cheminaru, ncolo n - am jefrit nir,1ica de la Bcbescu, chece dînsul au jefuit din ba talia ce a u f:icu t cu noi ; de aci au plecat la Clincereni şi de-acolo a u mers
cu că pi t anul Gaju la casa lui Nicolae Ragi Ionu~ de la Dejeraţi, acolo ce am ghesit am jefuit tot şi mie din a cele jefuri
mi-au v enit parte trei pere chi de cuţiete de argint, trei linguri iare de argint şi cin ci farfurii tot de argint, car e s-au
şi ghesit la mine, iar bani de acolo n-am lua t, che ce n-am gă
sit ; de la Dejeraţi capitanul Gaju ne-au lesat ; ieu am plecai
cu trei arneuţi linghe mine, cu numele Paiu, altul Zaharia',
şi Aşot, chetre Tintereşti, unde am ghesit pe bulibaşa Io•
vance şi Axente cu mai mulţi linghe ei, de la Tinţereşti, am
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tras la B en eşti cu toţi în sume ele 70 ele oamenii, acolo am
prins batalie asupra boierilor şi au chezut ele- ai n oş tri 10
morţi , 2 răniţi ; neputînd face nimica boierilor, au nimerit
linghe noi Hagi Prodan cu 150 de oameni, cari au şi împuş cat
un gramatic şi un arneut boieresc, şi ne-am impreuna t cu
clînsul, ap oi Hagi Prodan au pus ju remunt che nu va face
nimica boierilor de se vor supune şi aşa au intrat în laontru,
luund cheteva lucrue ele la dînşii dimpreune cu armele, supune, ce lucruri au luat nu ştiu, că ce iera mulţime de oameni; pune se afla Hagi in case, au nimerit bereitar Iova
cu 500 linghe dînsul şi, întrebînd pentru ce au ucis boierii
atîţia oameni ele ai noştri, am int art cu toţi inlauntru şi am
aprins şopul cu căr u ţ e l e şi tucele, clup ă ce am predat tot de
n-au remas numai cu chemaşa ; intr-aceea au sosit acolo şi
Todor cu 3 OO O de arnăuţi şi, impreunîndu-se cu dînşii, am stat
spre aj u torul boierilor de i-am scos de la bereiter, cum po t
şi dînsi i nrnrturisi che iere gata a-i omorî, de nu-i s:::oteaml
noi, ieu însu ş i am scos pe Petrache Poenar şi pe fetele pi tan1l ui G hibeţe a nu. După aceea am plecat cu Toelor la satul
O~eteliş, u nele au făcu t T oelor ju decata la arnăuţi pentru ce'e
ce au pricinuit boierilor la Beneşti şi au ghesit vinovat pe
loYa bereia tri şi pe Iani Turcu, pe cari i-au teiat acolo şi le-au
scos capetele în suliţe la vederea tutur or ; de acolo tot împreună am mers la Slatina şi, zebovind patru zile fere de a
face la cineva ceva, am mers la Bucureşti cu Machedonschi şi
200 iinche noi şi ne-am aşe zat la Văcăreşti, ajunchindu-se şi
Todor acolo, am intart în oraş la Bucureş ti, unele , parasinel
pe Todor, am trecut cu tatel meu la căpitan Iordache, fiindche
şi el se afla în Bucureşti ; la Iordache am avut leafe 50 lei
pe lune , ş i am zebovit cu el o lune de zile, apoi am trecut la
Tîrgo\'işte, unele ne-am întîlnit cu Ipsilanti, ş i- am mers la
Ruşi ele Vede ele ne-au lovit cu t urcii şi, tăin d pe turci, am
venit la Piteşti, acolo am zebovit doue sep temuni, nefachincl
nimenui nimica' m uncare ne aducea cu porunca lui că pitan
Iordache de la magazinul ce era acolo. De aci am plecat cu
Simu Dab aş şi cu Cirjaliu George cu 150 de oameni linghe
noi la Rîmnic, acolo am prins pe ispravnicul Todorache Sev2fr
şi l-am 1.rimis la căpitan Iordache, dar pagube nu i-am făcu t
de nim ica, nici la alţii, nici la el, ci am plecat la Dre che şani
de ne-am betut cu turcii, şi ne-am întors iare la Rîmnic, şi,
sosind capetan Iordache cu Ipsilanti, cu toate oastea, ne-am
dus la Dregheşani acolo am fecut batalie cu turcii ~ i ne-am
risipit cu toţii, ieu am venit cu că pitan Iordache la Cozia şi
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de acolo am fugit cu Ipsilanti la Cheineni, de aci am t recut
Olt ul la Titeşti cu 15 arneuţi linche mine, acolo ne-am telnit
cu b; mbaşa Anastas care avea o 100 de oameni cu el, şi avea
ş i peste nişte ungureni legaţi cu dînşii, pentru, ce pricine se
afli'i legaţi acei ungureni nu ştiu, nice am fost partaş la p rinder ea lor, cum şi ei de faţa mea punîndu-se, spun che n u
m-au vezut ale fi fecut ceva, atîta ştiu che, clupe ce am n imerit la bimbaşa Anastasie, dînsul cu oameni lui a u purtat
legaţi pe acei ungureni în patru zile şi cum i-am slobozi L nu
c{iu, che eu m -am tras tot la parte pune la che7erie (s tine),
,_1~ 001 au trimis pe noapte bimbaşa Anastasi€ şi Pe tre o'• menii
lor în jos la vale, unde se afla chiteva gazde fujite, se vie
in ţ ara nemţeasche, şi, lechind altele familii, le-au adus atuncea noaptea in deal, la Anastasie ; dimineaţa am pogorit t-'ţii
la vale, acolo ieu cu cei 15 ar neu ţi fi.inel tra ş i tot la parte, bimbaşa Anastasie au poruncit ja oameni lui de au imp uş c a t pe
unul dintre familiile ce se află robite de clîn9ii. apoi au luat
pe fata unui boier legate cu toate cele ce avea .. iare u n om
de-ai mei au ridicat puşca asupra slujii lui Anas tase pen in
ce au legat fata boierului, ense nu l-au legat, imp uşcat, fiind„
che au slobozit fata. Auzind bibaza Anastase che s' ob o zi ~ e
fa ta, s-au maniat şi au vrut pe negustori ş i boieri ce: era a colo pe toţi să-i t aie. lare eu am ridica t puşca cu 0 12menii mei
asupra lui bimbaşa, ca se nu taie pe boie·ri, şi aşa i-c:,m sche pat de la moarte zichind che dache am jefuit pe oameni la
:_e se -i ;;i teiem, dupe aceea bimbaşa cu noi dimpreune am
luat. averile ce am ghesit la zişi i boieri şi, inchercindu-le pe
c2 ii lor, ne-am dus la stine in deal, pune a ajunge la s~ ine
<'m ~ ilni: pe alt boier ş i, care se afla aicea şi l-au legat bimbaşa ş i pe· acela, ~i l-am adus la stine cu noi. arolo am, imperţit cu to ţi lu crurile boierilor ; bi m b aş s Anastase au luat
2 perţi, o parte şi jumătate capitan PeLre cu oamenii lu i, o
parte au luat că pi tan Sima cu ai lui, o parte am luat eu cu
oamenii m ei; mie mi s-au venit parte 80 de bani intre care·
~·: 1 fos t lua: bimbaşa Anastase de la ungureni, o ta tarche mare·
ele postm·, o şube mare cu samur, o şube m ai mice de g·helmesi_i t, o s :::ul'teiche miche, 2 paftale de argint şi 2 farfurii,
doao jevrele de batist, o imamiaua de chilibar! legate cu argint o dolame de postav vunete, aceştia dimpreună cu cele I
ce au chepetat oamenii mie, afare de paftele şi 2 farfurii de
arjint, care s-a ghesit aicea la chepeta t la mine, şi un antireu
cu un jar de cele bune; care le-au vundut Vasilie şi Mihai!
cu Becu şi cu Zisu din Făg ăra ',;, toate se află in Arpaş la un- '
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care .. ş~ cle în mijlocul . satului, linche drum, de-a stinga, cum
meq1 mcolo ; de la stme unde am făcut imperţe ala am venit
dimpreune cu 83 la Breaza şi am trecut in ţara aceasta la
F5.găraş .

Se ia la examen al doilea arestant in chipul urmetor :
Intrebare :
12 . Cine

eşti şi

cum te

chiamă

?

Pe tru Gheisan me cheame, nescut in Bucureş ti , ca de 25
ani nechesetorit, de lejea greceasche me ţin, am parinţi în
Bucureşti care se hrenesc cu meşteşurul cojocheriii.
13. Cu ce te-ai hrenit pune acuma?
De cinci an încoace luund mosii in arende, cu
m-am hreni t.
'
14. De unde ai venit aicea in

ţara

noaslre '?

De la Ţara Romaneasche am trecut pe la Breaza
armele jos, ne-au adus pune aici la Sibiu.
15. Dache te-ai hrenit cu moşii in
,'.li venit aicea în starea în care te afli ?

ace ~ ea

Ţara

şi,

puind

R omaneasche, cun1

In luna lui martie anul acesta, 1821, me aflam la

moşi a

in arende la Zemniei, satul Gheuriţi, şi, viind arnellţi lui Todor, m - au jefuit de haine, de 1 bani ce am avut,
apoi m-am ridicat şi am venit la Ruşi de Vede, la boierul
.slujerul Dumitrache, unde am zebovit o septemune de zile,
iare în tr-aceea, adunind acel b oier oaste, m-am împreunat şi
eu cu ostaşii lui de la paşti, a uzind che vin turcii peste noi ,
am plecat vreo 16, chiţi ne adunasem, la Piteşti, aco'.o am zebovit o lune de zile, nefachind nici o prade nimenui şi, ne·avuncl nice o leafe la slujerul Dumitrache, m-am dus :a Chim ·
pulung ş i a colo am intrat in slujbe de arneut la bisd e.dea Nicolatje, care m-au pus căpitan peste fl oameni şi ne-au dat
la şase inşi trei galbeni, de acolo am plecat cu bisdaclje Nic.o-'
iatje la Tirgoviştii, la Ipsilant, şi, impreunindu-ne cu oastea
iui Ipsilanti, care sta ca din 4 mii de oamenii, într-a ceea zi
am plecat cu toţii la Piteşti, acolo, nefachind nimic, ne-am
rid icat să ieşim la batalie, ş i eu cu cei şase ai mei, desperţin
du-se de Ipsilant, am mers cu ei la Curt ea de Argiş ; acolo
:se afltt vreo 6 sute ai lui Farmate, cu acei am şezut doao sep\emuni şi am auzit che pe Ipsilant l- au batut turci i la Dre-

·Ce

ţi neam
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gheş a ni şi ar fi trecut la Sibii. Eu cu acei 6 oameni ai mei şi,
cu t rei negoţitori , adeche cu Angeli de la Pl o e ş ti , Criste a el~
la Plo eşti şi Neagoi de la Ruşi de Vede, am plecat chelnre
chetre Cheineni ca se intrem in ţara aceast a, iare ajungind la
T i t e ş ti am ghesit acolo pe bimbaşa An 2stase, care avea linghe
sine 80 de oameni şi doi ungureni leg aţi de bimb a şa A nast2se în case, care ungureni s-au ş i arestat aicea în nainle n
jude cheţii, zichind a fi din Cacova, in t re care era şi Con standin Cristea , P anaiot Sima, Vasilie, Beca, Spiru, t at el Jui Con
standin Cristea , şi Gligore, care se află acu ma aicea cu mine.
De aci, clupe ce s-au priciuit bimbaşa Anast ase cu ni '.;te net:s·oţi to ri pentrw 32 de boi ce zicea acei negoţitori che i-ar fi
.·umpera" ş i le-au luat 772 de lei, care singur el i-au şi ţin ut,
;, m plecat cu bimbaşa şi cu oamenii lui pe munţi , ca se ie ş i m
L:t Chimpulung, se dem in drumul Moldovei, şi au lu 2t ş i pe
u ngmeni cu noi le g a ţi, viind cu ei l e g aţi p une la s tina din
munte la Topolog, acolo i-au silit bim başa Anastasie se dea
40 de galbeni, iei s-au rugat se-i lase pe 26 galben i, ş i m-au
trimis pe mine bimbaşa la dînşii, ca s ă scoată 40 de galbeni
de la ei. leu din porunca lui bimbaşa, i--a m legat mai t::-,re
de cum era l e ga ţi şi i-am silit s ă dea suma de galbeni, ime
ei zichind che n-au mai mult ca 24 de galbeni, clu p e ce i- am
înfricoş at, au dat 26 galbeni, ieu de batu t nu i-Rm ba tu t, nici
am pus m u na pe ei, fere am porunci t la oameni lui bi m ba ş :: 1
care-i aveam se-i leje şi aceia poate se-i fie şi batut , d ar eu
nici am vă z ut batundu-i, nici am zis se-i bate, fe r e clechit am
strigat s ă- i leje strîns acei 26 de galbeni i-am dat în mun·a
l:iea ş i m„am dus cu ei !a bimba ş a de i·-am dat lui , care au
po nm ~ i t apoi se- i slobod, duchinclu-me cu poru n ca lui bimbn5a se-i sloboz pe numiţii un?,:ureni, am auzit sunet de puş
ch e şi , in trebind cine impuche, mi-au res puns che bimbaşa
au t r imis la vale pe c ă pitan Cons ţ andin cu Sima. cu Panai:
si cu al ţi asupra unor boieri ce s-ar afla în vale. lare e u m-arn
in tor s de am slobozit pe ungm·eni din J_egheture, şi am lesa•
se le face şi o mamalighe, şi le-am d at dimpreune şi r a chiu
clin posca lui bimbaşa, apoi i- am lesat in stine ; ş i eu m-·atr
dus in vale, la oamenii mei, de m-am1 culcat, unde am dormit pune la ziua : dimineaţa, scul.indu-ne, am plecat în dea
la ceilalţi s oţi, acolo am ghesit pe Costea Slevescu,, pe sluj e·
l'Ul Costandin, pe Gheorghe Grecu, pe postelnicul Dumitru, pr
Dumitrache logofetul şi Dreghici logofetul sub paza lui Anas]
t asie şi a oamenilor lui ; mergind eu chetre bimba ra , am vei
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zu t pe Costea Slevescu, cu care eram cunoscut pe acela l-am
într ebat cum au chezut la muna lui bimbaşa, iare el m-au rugat se-1 scap de la bimbaşa, che-mi va da un inel cu diam enturi, merghind eu se cerc scheparea nu mit ului , vezut ling he
bimbaşa o bazma cu hirtii şi cu bani şi, righindu-me· la bimbaşa, nu m-au ascultat se sloboaze pe Slevescu ; ieu am închelecat calul si cu oamenii mei m-am dus la alte stine aco:o am slobozit caii la iarbe şi, aşezîndu-se se munchem, 'vedem che vine cetre sare şi bimba şa cu ceilalţi arneuţi şi, impreunindu -ne iare, ne-am coborît la vale, avund Anastase şi
doi boier i cu clînsul luaţi , adeche pe slujerul Costadin La pa
şi clucerul Gheorghe cu doi cai inche rcaţi de haine, remainde
acolo în vale, pe sare au luat bimbaşa jafurile care lu ase de
la boierii cei de sus numiţi şi. chemundu-ne pe toţi înainte,
au făclJ t patru pe rţi dintr-insele, mi~ din acele perţi mi s-au
veni t o scurteiche, o ciube, un antiriu, o boccea, 2 farfurii de
nrgint, un darab de punze de in, un brinişor de punze de fl ori,
un peşchir, o chemaşe şi un petec de velinţe ; ieu p artea ce
mi s-au venit am imperţit-o cu oamenii mei, iare o ciubece
mi s-au venit mie am vundut-o clupe ce am t recut încoace la
Breaza unui arneut cu 25 lei, pe acel arneut el cheame Costandin, al că pit anului Gligorie, ce se afle aicea, iare arneutul
s-au dus cu c eilalţi ; bani ne-au dat bimbaşa 80 lei, acia i-am
im pe rţit cu oamenii mei, intre banii aceia ce am i.mperţit au
fos t ş i banii ce s- au jefuit de la cei doi ungureni
16. Farfuriile care au serit din car chind ai fost de aici
trimis şi le-ai luat la Olt din cu curuz ale cui sint şi de unde
le ai?

Acele farfurii s-au venit in p arte lui Dinu Dragomirovici
de la Moldova, care au fost sub stepunir ea mea şi au venit
cu mine pune aicea, iare chind au plecat el de aicea, ieu fiindche am remas oprit, l-am întrebat pe el unde au pus dinsul
partea lui de scule, ca, de m-ar intreba pe mine de <linsele,
se ştiu spune <linsul ne-au spus che doao farfurii de argint
cum treci Oltul incolo chetre Avrig, de la cruce linghe potec,
le-au îngropat in pamunt şi in loc de semn am rupt u n cocean
de cu curuz ; aşa, fiind trimiş la Arpaş, du pă spusa lui Dinu,
am serit din car şi, cerchind, am ghesit Jocul, unde s-au aflat
numi tele farfurii îngropate, care farfurii le-au luat Costea
Slevescu la sine, iare un brinişor, un peşchir şi un stuc de
punze le-au dat in Brad pentru ceva de muncare şi, chind
ne-am întors de la Arpaş, m-am dus la casa acea unde puse161
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se Dinu acele lucruri pentru muncare şi pletind 2 zwanziger
de nrgint, le-am scos şi le-am dat tot la Coste Slevescu.
[Adăugat pe margine :] în vale un de trimise pe boieri cei
robiţi bimbaşa şi, ajunghind aci şi bimbaşa, m-am ru 5at pentru Slevescu a doao oare se-1 sloboade, iare el mi-au zis che
nu se poate, fiindcă toţi au pretini, şi unul cere pe unuJ., altul pe altul, apoi ce che ş ti g vor face? Ieu mi-am luat ziu a
bune cu oameni mei ş i me duc se trecem pe la Rucher se ieşim incoace pe la Braşov şi aşa am t recu ~.
Se

examineluieşte

al treilea arestant .

Intrebare:
17. Cine

eşti şi

cum te cheame ?

Simon Chircovici me cheame, de lejea greceas c ă, nescut
în satul Seper, ţinutul Albanii in ţara turceas che, de 35 ani
chesetorit de 12 ani, am un copil cu muierea ca de 8 s :iu 9
ani şi am şi părinţi, care au remas acase dimpreune cu muierea mea şi cu copilul ce am.
18. Cu ce te-ai h renit pune acuma?
Ie u inaninte de opt ani, pune am fost la moşia mea, m -am
hrenit cu negoţitoria, avund prevelie in o r aş ul Seras, unde
vindeam punzerie.
19. De unde ai venit aicea in
De la Ţara Româneasche
Făgăra şulu i, in ţara aceasta şi

ţara

noast re ?

am trecut pe ia Breaza, ţinu t ul
de la Făgăraş ne-au trimis oblu

in Sibii.
20 . Dacbe ai fost negoţit or in Ţara Turceasche la o raş ul
Seras, ce ai cheotat in Ţara Româneasche ?
In niante de op t ani, avînd ruşii batalie cu tur cii la Ţarn
Român easche ş i la Moldova, dup ă ce s-au făcut pace, eu am
plecat de la Sera, unde e prevelia mea, şi am venit oblu' in
Servia, la oraşul Detislav, auzind che sirbii au betaie cu turcii
ca se fiu şi eu intre ajutor sirbilor asupra turcilor, unde am
şi apucat slujela vaivoda Jifcovici, şi am sluj it şap te luni de
zile, avund leafe 50 lei pe lune, acolo, risipind turcii oastea
sirbilor, ieu am plecat cu tri linghe mine, cu numele An:J.stase
Fotovici, Costandin Tasi, Vasilie George, cu care am şi ieşi t
de la patria mea, şi m-am dus cu - ei la Oerneţi, de acolo la
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Craiova, de la Craiova la Bucureşti, de acolo am tras la Focşani şi am trecut la Iaşi in Moldova, acolo tovaroşii mei au
rernas de mine, iare eu am trecut in Basarabia şi am liat
slujbe de. arneut la un boier, Ioniţe Basta, pe acel boier l-am
sluj it patru ani pe linghe plate de 50 lei pe lune, iare in luna
lui martie anul acesta, 1821, viind Ipsilanti singur cu fra ţii
ş i slujile lui, lune, paste tot vreo zece persoane, prin Basarabia şi auzind che dinsul voia se fache batalie cu turcii pentru leje, ca se me scoate de la robie, am luat 14 oamenii linghe mine şi am trecut cu Ipsilant in Moldova , colo, ghesind
la vreo 500 de oameni care ne aştepta pe noi, in n oaptea in
ca.re am sosit, s-au slobozit arneuţii asupra turcilor, şi au tei a ~ ca 100 de turci ce se afla in Iaşi şi prin prejur ; de acolo
am venit la Roman şi din Roman la Bacău şi am venit prin
Fo .:::şani la Bucureşti, nefachind nimeni nimic, de la Bucureşti
am venit cu Ipsilant la Tîrgovişti de acolo m-au trimis Ipsi
lant cu general Duca şi cu 1 OOO linghe noi, la Ploieşti , unde,
zebovind 45 de zile, n-am făcut la nimeni nici un faj, fiindche
muncare aveam orinduite, iare auzind che metropolitul de la
Bucureşti trece la Braşov, m-au luat generalul Duca cu 50 de
inşi şi, ieşind in calea mitropolitului, l-au petrecut pune la
Chimpina, ne fachindu-i nici o superare, noi am remas la
Chimpina şi au venit şi ceilalţi ostaşi la noi, după ce am zebovit aci trei zile, am plecat cu toţii la Tîrgovişti , acolo am fă
@u t batalie cu turcii, şi cu toate oastea ne-am întors cu Ipsilant la Piteşti, şi de aci ne-am tras la Rîmnic, apoi am plecat
as Jpra turcilor la Dregheşani, şi, batîndu-ne cu ei. oastea
noastre s-au r isipit, ieu cu vreo 100 ce era linge Ipsilant am
p'ecat la Cheineni, Ipsilant, dupa ce m-au deruit cu 15 galbeni care i-am imperţit cu şapte tovarăşi ce era sub muna
mea, au trecut încoace, şi noi ne-am risipit care inchetro, ieu
am plecat cu cei şapte linche mine (dintre care nici unul nu
se afle aicea fiindche pe ei i-au slobozit cu paşuş şi s-au dus,
numai pe mine m-au oprit) şi am trecut Oltul la Titeşti, ca
se trajem la căpitan Iordache, auzind che se afle la Ardeş,
ense, gesind in Titeşti pe bimbaşa Anastase cu 80 de oameni
lin;he dinsul, au remas şi ieu cu oamenii mei linghe dinsul,·
bimbaşa Anastase, chind am nimerit ieu la dinsul, avea pe
doi ungureni, care i-am şi cunoscut aicea, chind s-au aretat
in naintea noastre, zichind che sint din Cacova, pe acei ungureni ei ţinea bimbaşa legaţi in case la dinsul, într-aceea au
nimerit şi nişte negoţitori, pe care i-am prins şi i-am legat,
zichind che ar fi cumperat acei negoţitori 32 de boi şi ceria
1
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de dinsii sau 32 de boi se-i dea sau bani şi ar::.1 şi auzit che
au luat de la ieie 772 de lei, dar cu ochii n-am vezut, aci p,e
negustori i-am slobozit, iare pe ungureni i-au luat legaţi la
munte şi cum i-au slobozit, ce le-au luat, şi ce au făcut cu ei,
che ieu m-am tras la o parte ; aici am auzit numai che că
pitan Petre le-ar fi luat 26 de galbeni; aşa merghind pe munte, am ajuns la o stine, acolo, auzind bimbaşa sunet de puş
che in vale, au trimis pe cîţiva oameni de ai lui in vale, unde
a u jefuit nişte boieri fujiţi de turci şi i-am şi adus in munte,
cum am auzit atunci pe noapte, fiindche ieu me aflam la straje
pune dimineaţa, n-am vezut cum i-au adus. Dimineaţa, viind
de la straje, am ghesit pe acei boieri cu vreo chiţiva arneuţi
che plecase la vale, cu care şi ieu am mers acolo ; <lupe ce am
ajuns in vale, bimbaşa au poruncit la arneutul lui, Tanasie,
de au împuşcat pe unul din boieri, şi iera gata a teia pe toţi
boierii inse Costandin Hristo n-au ingheduit aceia, b imb aşa
s-au apucat şi cu munile lui au ales hainele şi sculele boierilor şi au poruncit să le leje pe cai, şi, leghindu-le pe cai,
le-am ridicat la munte şi, coborind in vale la o stine, acolo
au f[1cut patru perţi din hainele acelea, m ie mi s-au venit
parte un binis, tri farfurii de arjint, o fa ţe de palaşche de
arjint, un brîu de ponbriu, o chemaşe, 30 de coţi de punze,
o chiube, 3 scurteici, un peşchir, o pereche ele porturi, un anteriu şi o dulame de postav, 3 batiste şi 80 de lei bani .
De unde şi de la cine au fost jefuiţi banii nu ştiu, aceş t ia
lucruri le-am lesat la Porumbac, ascunse la o gazde, dare fere
ştirea gazdei am ascuns nişte desaji cu haine in grajd în paie, in care desaji iera şi hainele lui Spiru, iare într-o chirpe
in iarbe au fos't lesat tovaroşul meu nişte haine, cu ghind ca
se le luem chind ne vom intoarce, se nu le ieie paguba şii de
la noi in Sibii ; şi de acolo, aduchindu-le, le-am dat in naintea judecheţii, chid am fost trimişi cu pagubaşii <lupa ele.
21. Dache ai plecat de la patria ta in nainte de S ani, la
Servia ai slujit numai 7 luni şi de acolo, trechind la Basarabia, ai slujit 4 ani numai, unde ai petrecut ceialalte vreme ?
De chind am trecut ieu in Basarabia sint 7 ani. Acolo intru-ntii am slujit ca arneut la politie 6 luni, la Harting generar am slujit 2 ani şi jumătate şi pe urme am slujit 4 ani la
Ioniţa Başte, cum am zis intr-ntii, şi într-acel chip am petre„
cut vremea,
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22 . Dare în ce chip
ierea, copilul şi părinţii
tors la dinsii ?

şi
şi

pentru ce ai parasit patria ta, mude-a atîta vreme nu te-ai m ai in-

leu am plecat de acase cu gindul ca se capet vreo leafe
tune, se fac ceva capital şi iaresi se me in torc acase, iare auz:nd che sirbii se bat cu tur cii, am plecat a·::olo se me bat şi
cu ei, apoi dupa aceea, temundu-me che vor fi auzit turcii
clin partea noastre precum am fost asupra lor cu sirbii, n -am
c: ' c;:zat a mai merje inapoi.
Se

examinaluieşte

al patrulea arestat .

întrebare :
23. De unde

ieşti şi

cum te chiame ?

P an ait George me cheame, grec nescut în Cosov,
Ai bani ei, de 25 ani neînsurat, am părinţi în Cosov.

ţinutul

24 . Cu ce te-ai hrenit pune acuma'?

leu pune am fost acase am fost în pi ca părinţilor , p a rinţi
miei sint croitori şi cu aceea se hrenesc, iare ieu acum cinci
:mi, avund inche patru fraţia acase , am plecat cu ghind s ă
ajung in Ţara Româneasche se capet sluj be la boieri, şi, ajunghind la Bucureşti, am intrat in slujbe la boierul Dreghenescu,
cu leafe de 25 lei pe lune, am slujit la acel boier şase luni,
apoi n ecapetînd simbria, am ieşit de la dinsul şi am petrecut
un an de zile fere nici o slujbe in Bucureşti, clupe aceea am
lua~ slu jbe la un negoţitor cu numele Dumitrie, sudit muschelesc cu leafe 200 lei pe an, am slujit la acela un an şi, dupe
ce mi s-au umplut anul la acel negoţitor, am intrat in slujbe
ele arneut la căpitan Ior dache, la dinsul am slujit şi. am ve.ni t
la Pi t2şti, trimiţindu-ne capitan Iordache, ca arneui:, in slu jbe
ici Dinche Ereteanu, am slu jit la Breteanu opt luni şi la fratele lui dou ă luni, apoi m-am intors iare la B ucure ~ti, unde
<Vi1 intrat in slujbe la boierul Deleanu şi, siujind la acela trei
septemu ni am auzit che se face batalie, si m-am intors la capitan Iordache, care avea peste 1 OOO de ~arneni, cu dinsul am
plecat la Tîrgovişte acolo, t elnindu-ne şi cu Ipsilant, am focut cu toţii p aştile şi am zebovit acolo C.ou ă septem~mi, ne·jefuind pe nimenea şi nimic, pune chind am ajuns la P iteş ti ,
acolo n e-am vorbit vreo opt inşi se ne ducem fere ştire a lui
căpitan Iordache la jaf, şi am şi plecat pe noapte cu cai sub
noi la un sat chetre Chimpulung, satul cum îl chiame nu-l
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ş ti u,
niţe

acolo am dat jaf la o case de boieri, cum mi se pare Iol-au chemat, am legat pe acel boier ş i, infricoşindu-1 de
m oarte, am predat de acolo trei sute lei, cinci blane bune,
do u ă brine şi doi cai buni i-am laut din grajd, lesindu-i alţii
m ai slabi in loc, clupe jaful acela ne-am întors pe noapte iare
la oaste, blanele le-am luat ieu şi un briu mi s- au venit mie,
din bani am luat 50 de lei şi parte de la cai 30 lei, de aceşt i a
n-au ştiut capitan Iordache nimica. Dupa aceea, chit am fost
cu capitan Iordache, n-am mai facut nici un jaf, nesuferind
dinsul jafurile, şi am fost in slujba lui pune chind ne-au trimis Iordache de la Cozia de am petrecut pe Ipsilant la Cheineni, de acolo , v rind a ne intoarce iare la Iordache, am trecut
Oltul cu Costandin Cristea, cu Vasilie, cu Beca, cu Spiru ş i
cu Sima, care se afla aicea, şi, ajunghind la Titeşti, am ghesi t
pe bimbaşa Anas tasie mai avea la vreo 60 de oameni cu el,
am aflat acolo şi pe 2 ungureni leg a ţi in casa lui bimba şa, care, vezindu-i aicea acuma, se spun a fi din Cacova ; de aci au
pleca t cu bimbaşa şi am luat şi pe ungureni legaţi cu n oi pune l<i m unte, la stine; acolo nii-au poruncit bimbaşa se rn e
duc la ungureni se Je ce r 60 .ele ga~ beni; cerindu -le bani, mi-au
zis rhe n-au mai mul t ca 12 galbeni îngropaţi; spuincl aceas ta
lu i b~m ba ·· a, ie Lt m-am tras la o parte şi, trimiţind pe al ţi l;:i
e:, am au zi t nu1m 1i che au scos 2fl ele galbeni, iare ele b::i tu t,
nu 'iliu . batulu-i-au cineva au ba che ieu n-am pus mun a pe
el şi n ice ştiu c:u.rn i-au slobozi t, che ce m-au fos t trimi:;i : u
mai rn : :lţi linghe mine in vale la niş l e boieri ce se afla a ·0 n.
clint:·e ::are am ş i ridicat vreo c îţiva boieri cu noi şi ·i-am cl11 •,;
pe no .pte in deal la bimbaşa , acolo i-am ţinu t noap tea in '.:h1.;;i
şj cl irn ine r,ţ:i ne-am coborît cu ei in val e acolo arneLctul 1. ci i
1
b ' mba~a m1 îm puş cat pe un nego ţ .
T ;:u-a To;:·cheasche, chesetori t de doi ani, copii nu am nice
ta ie, fere numa, care am lesat-o treind, acuma nu şt iu n ai
t re ; eş j:e au nu.
1

2G . Cu ce te ai hreni t pune acuma ?
La anul 1812 am iaşit din schoale de la in veţetura gr eceasch e şi de loc am p 1 ecat la oraşul Odesa in Tara Mu s chele c1 sche. acolo m-am bagat ca ex peditor de marfe la un n egoţi to r clin p a rţile noastre, ce iera acolo cu numele Stefan Cipre,
am slujit la acela doi ani cu leafa de 300 lei pe an, de acolo
1 Lipsă o filă din document, care conţinea continuare a răspuns ului
la întrebarea nr. 24 şi textul întrebării nr. 25. Din context întrebarea nr.
25 putea fi: .De unde eşti?".
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am plecat cu un negoţitor Dimitrie Andrianopolo, la care am
primit şi slujbe chetre Basarabia se facem negoţitorie ; in
JJa:-:rn·a bia am nimerit in cetatea Aktirman, acolo, neputind
face negoţitorie am venit la Chişinov in Basarabia, acolo pe
step unul meu l-au rinduit general Harting vame.-; la S culeni ;
siujind ieu la acela in patru ani cu leafa de 250 lei pe an ,
iare murind acesta la 1818, ieu am ieşit de la dinsul şi m-am
inc nrs la Chişinov, acolo aveam un moş rudenie şi cu acela
111-c'ln fecut tovarăş la negoţitorie, negustorind la bacanie iare
ca 'a un an de zile, pricinuindu-me cu moşul imeu, l-am lesat
'ii m-am dus cu alt negoţitor, George Cangari, la Sculeni, şi,
ple:.:hind cu acela cu plute pe apa Prutului la Ismail, acolo a m
ie~·n.01t cu acela pune şi-au vundut plutele, de acolo prirnevarn
:a «im intors cu a cel negoţitor la Cernoviţ, in Bucovina , am
c·um p 2rat iare plute, şi merghind cu plu tele ia re in Ismail, ieu
ar: .iesat acolo pe negoţitor şi am plecat singur la Iaşi, nezebn\ 'nd, am venit la Roman avund un daschel acolo prieten,
ci.ce· a m-au pus şi pe m ine dascal la un boier George Sturza
cu 580 lei pe Gn, luna lui martie 1821 atuncea, v ezincl proclamaţ iile lui Ipsilant ce dusese afare şi pe alţi negoţito~i che
primea slujbe la Ipsilant, am intrat şi ieu sub stepunirea lui
(·apitan Dumitru care avea vreo 30 de oameni adunaţi cu
clînsu l şi, nimerind acolo şi Ipsilant cu oastea, Ipsilant au p 1 eca. innainte, noi dupe opt zile inche am plecat ln B u cureşt i ,
o.m venit l a Tîrgov i şte, de aici am mers la Ploe şti, 2p')i prin
B'Jzcu a m mers la Focşani unde am facut batalie cu turcii,
ia~·e asupra boierilor nice o jefuire n-am fac ut ; clupe batalia
a· easta am intors la Tirgoviş t e , de acolo am p~ecat iare în
b2 .<:'ie la Heleştiu Domnesc şi, t elnindu-ne cu Ipsilant, am
vE:nit imp reune la Rimnic, de la Rimnic ne-am ridicat aSU!Jra
~Ul '"·iio1· la Dr egheşani , 2colo m-am focut capitan peste 13
feciol'i şi, schepund din aceea ba-Calie ieu numai cu ~ase fe ciwi feciorii s-au dus la Ipsilant che ~ re Cheineni, ian~, ieu
fi'r1d ranit, am intrat intr-o padure, aco'o am petrec:u t sin ~m ·
,, ''i şi o noapte nimerind peste mine in padure şi alt fecio·,„
,·' aumele Zisu, cu acela am plecat la Cozia, unde am ghesit
cu cei şase fe ciori ai mei pe care i-am ghesit la C,)zic::, ch2Lr2
C~ e~neni , acolo am zebovit la Yama n e mţe sch e op~ Z'~'e ca se
trecem şi, nimerind Ipsilant, clinsul au i.:recut, ia:·e noi am şe ·
zind pat ru zile, n-au vrut se ne lase se intrem in laun1ru, aşa
auzind che vin turcii, am plecat şi ieu cu feciorii mei pe s~ e Olt
şi, ghesind in Titeşti pe bimbaşa Anastase cu vreo cîţiYa oameni, care fiindu-mi cunoscut din ţara muşcheleasch e, m-nu
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chema t la dinsul şi m-au chemat cu iel se merjem peste munţi
in Ţara Muscheleasche ; acolo, fiind ieu cu bimbaşa, s-au timplat de au venit doi ungureni (care spun acuma a fi din
Cacova) in Titeşti, acei ungureni, primblîndu-se pe linghe
caii lui bimba ş a, i-au v ezut nişte oameni de-ai lui bimb aşa şi,
spunindu-i la dinsul, au poruncit se-i aduche inaninte şi , a ducindu-i, i-au întrebat ce catite, dinşii au respuns nimic, dupe
care i-au întrebat iare : nu cumperaţi vreun armesar ? Iei nu
zis che vor cumpera ; la acel respuns le-au zis bimbaşa voi
u m bl a ţi s ă -mi furaţi armesarul meu , prindeţi-i feciori şi lega ţi , şi a şa i-au legat . Intr-aceea, mai trechind nişte negoţito ri
pe acolo cu re v aş de cumpereture peste ciţiva boi ce cumperase acea de la un os taş, pe acei negoţitori impreune cu u n gu reni i-au luat le g aţi şi cu oameni de -ai lui i-au trimis la
mun te .
Cum au slobozit pe ungureni şi pe negoţitori, ce au lu at
de la ei. ba tu tu-i-au au nu, nu ştiu, che n - am vezut, fiind ~ a
alte part e ; ajunghind la o s tine in deal , ieu m-am tras cu
feciorii mei la o part e, iare m ai iirziu, au zind sunet de p uşc he
au sosit bimb aşa la min e cu pistolul se me împuşte, zich in d,
ch ine ce ~. e z i aic:ea. n u auzi che vin turcii cu ciocoii peste n oi,
de loc se me r egeţi la v ale , unde, merghind, m-am te:nit cu
ar·n eu!,:ii lui bimba ş a , care mi-au da t in muni pe boier:.11 C o s ~ e 1
Sle vescu se-1 duc in sus la bimbaşa ; duchindu-1 la bimb a cn
l-am c1at in munile lui şi ieu m-am tras la locul meu de m-: '.m
culca t .
D imineaţa m-·au chemat la clinsul bi mbaşa şi, fiindche ie·.t
ş ::: :l e ::: m tot la o parte, nu vream se merg la jaf cu oan: 2;1ii
lu :, mi- a u pomncit se-mi imp e rţes c feciorii, doi se-i dau iui„
cl "i la Costanclin, şi ieu cu t:n ul se me cL1c sub capit::m 31111 2,
ia: e ieu n- am vru t, ci m-am por;ori t la v al e cu clinsul "i cu
ceil a lţi acoio au fac u t in tre bm·e bim b aşa cine au dat cu p t: '.}Ca ,
şi ai'etind pe unul din boie ri, şi pe acela au şi porunc: t d2
l-au împuşca t doi arneuţi ai lui. Aici au jefuit tot de la boier
~ i , mergh ind mai incolo, au fa cut patre perţi , mie nu mi s u
facGt nici o parte, nici in bani, nici in haine , dechit rni au
ar un cat un petec de p unze şi nu l-am pi·lmit. De aci, mergh in d
bimba ~ a cu ai lui oameni, şi ieu merjeam dupa dins :1l mai in-derep t, iare Cost.andin şi Petre remesese de t ot inderet, birnbasa au trimis vreo chiţiva oameni ai iui, m-au des bracnt,
mi~au luat armele, calul şi h ainele, asemenea de la trei feciori ai mei, iare pe doi i-au luat la dinsul feciorii mei , pe
mine era se me impuşte, zichind che pentru neascultarea me J
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l-au parasit Costandin şi cu Petre cu oamenii lor, iare auzind
che \-ine Petre cu Costandin şi fiindu-i friche de ei, nu m-au
împuşcat. Dimineaţa, merghind la bimbaşa se-mi cer lucrurile
mele, mi-au dat armele şi calul, iare un ceasornic, trei pieie
de vulpe, o basma, şase coţi de postav i-au oprit la dinsul ;
viind noi cu bimbaşa de acolo pune la Breaza, acolo fechind
oinsui ghilceava cu catanele, scoţind la catană ele la graniţa
imperetească oamenii lui şi sabia se taie pe c<:1tan a, <:nt venit
~·' alte catane şi l-au intors înapoi, iai-e, pe noi ne--au Jesat in
lcn:ru, dache am pus armele jos, şi am venit la Fag;::ra'.; şi
ln Porumbac, viind chetre Sibii mi- au lesat calul lci o g2zd e
irnpreune cu desajii pe cetluiţi cu ceva lucrnri şi o pere ~he de
pis. oale de argint, calul s-au dus aicea, iare desagii au remas
a co~o. Acele lu cruri pentru aceea le-am Jesat gazele acolo,
chece, tilnindu-ne la drum cu feciori de-ai noştri care se ducea e:u paşuşi de la Sibii, ne-au spus che foarte mare cheltuia1;1 se face cu calul de la Sibii, fiind funul scump şi a;;a,
ca se nu am cheltuiale mare, am lesat calul cu lu crurile ce
aveam in Porumbac, la gazde cu tocmeale, se-i pletesc trei
lei pe septemune şi, intorchindu-ne pe acolo chetre case, se
le iau.
27 . Dache zici che din scoale de la in veţeture ai plecat
nblu la Odesa, chind, unde şi pe cine ai luat muiere şi unde
se afle muierea ta ?
Ieu m-am chesetorit in luna lui septembrie anul trecut
oraşul Roman ţara Moldovei, am luat muiere pe fata
nego ţito rului de acolo Vasiie Botezat, am treit cu dinsa la boierul unde eram daschel, pune chind am primit slujbe la Ipsilant, apoi am lesat-o cu tot ce am avut la casa p al'inţilor iei.
1820 in

Al

ş aselea

arestant se ia la exmen.

întrebare :
28. De unde

ieşti şi

cum te chiam e ?

Vasile Seba Tesalonic me cheame, de 27 ani, nescut in
Tesalonic, de lejea greceasche, chese to rit de patru ani,
am ş i o fetişoară de doi ani.
oraş ul

29. Cu ce te-ai hrenit pune acuma?
Ta tă-m eu este negoţitor, are prevelie la Tesaloni c şi .eu
înche pune am fost acase am fost la prevelie tate-meu nego-
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ţi torind cu bacanie. lare acum doi ani, cu ghind ca se ma bag
arneut, am lesat prevelia şi muierea in grija tate-meu şi a fra telui meu şi am venit la Bucureşti , unde m-am legat arneut
la boierul Caravia cu leafe lei 50 pe lune, la acel boie r am
slujit un an şi o lune, a poi m-am bagat iare arneut la Iordache Filipescu unde am ghesit şi pe frate meu arn eut, chin.ci
m - am intors cu boirul Caravia de la Ga la ţi la Bucu re şti pe
mine m-au trimis boieru l la moş ie, iare pe farte-meu >au
ţinu t acase ; la Filipescu a m slujit pune acuma, in luna rn:::ll'tie H\2 1, iare atuncea, nimerind capitan Iordache cu oe>s :ea
lui in Piteşti, m-am dus şi eu cu dinşii la Bucureşti, şi ac·:>lo
am primit slube de arneut la capitan Iordache Filipescu, neo
Lîţiva e.rne uţi de la capi tan Iordache ş i de la Farmache, m··au
rinduit cu patru linghe m ine de am v en it cu n umiţii boieri
pun e la Chim pina, de i-am petrecut. Acolo ne-au cins :it cu
14 mahmudele şi ne- am intors la Bucureşti , la capi tanul nostru Iordache ; acolo, telnindu-ne şi cu Ipsilant, şi ne-am. dus
la T i rgovişte, de acolo am venit la GoleşLi, de acolo ne- dm
dus la Ru şi de Vede, unde am avut batalie cu tu rcii, apoi
ne-am intor s la G aieşti , şi de acolo la Pite şti , şi la R imnic,
apoi am p 1 e::at la Dre ghe şani asupra turcilor, acolo, risipindu-ne pe to ţi t u rcii , ieu am venit cLi capitan Iordache lc:A Cnzi<i,
de acum m-a u trim:s Iordach e cu alţi linghe mine de arn. pe·
trecu t pe Ipsilant pune la Cheineni, aci au intrat Ipsilanl in·][1uniru, iar pe noi ne- au îndrep tat se n e întoarcem la C< pitan fordache. Aşa am plecat s e 1 Lt Cheineni Hr is~o, cu lnte'.
lui , Panaio ':, cu S ima, cu Spiru şi cu Be ::u, care se afle .1 icea.
:i r rn .r2cu t Oltu se tragem la Argi ;;, Jr; rnpitan Iorda :'he , !:Fe
in Tite;;ti c m auzi t ch e t u rcii ar fi gonit pe capitan Iod 2e:1e
de la Arghiş, şi ne-am împreunat cu bimba ·a Anastas2 , G i.re
avea cu sine vreJ 80 de oameni.
Dimine aţa, chind au plecat bimb aşa cu oamenii lui '_·heire mante, am plecat şi ieu cu oamenii lui de la gazda unde
eram ş i am v ezut pe doi negoţitori şi doi ungureni che -i ducea oamenii lui bimbaşa legaţi, ieu am intrebat pe unii din
tovareş ti pentru ce sint legaţi oamenii, aciia mi-<
au spus, che
ungurenii ar fi vrut să cumpere armesariul lui bimbaşa, iare
neguţetorii che ar fi cumperat 32 de boi de la Ghirlazi Geor~{e, zichind pentru ce se cumpere ei b oi de care sint pe seama
oas tii , aşa sau să dea b oii înainte, sau se-i pleteasche de nou
cu bani, şi am auzit che au luat de la nego ţitori 700 au mai
mult de lei, iar e de la ungureni am auzit che au cerut 40 de
galbeni şi le-ar fi luat 26 dar ieu n-am vezut chind i-au luat,
1
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nice che batutu-i-au cineva au ba, che nu m-am mestecat la
jaful lor, iare la stine in deal am greit eu cu Co::;~andin
Cristea către bimbaşa Anastase che , dache mai face dinsul
jaîm·i de acelea, noi ne ducem şi-l lesem, dinsul ne-au faghecluit che nu va face, dar e se merjem cu to ţii ca se trecem la
J\1olclova şi, ajunghind la alte stine, acolo auzin d bimbaş a
cbe s- ar afla nişte boieri la vale, au trimis doi capi': ani cu
o[l ·~·~ eni lor, sara in vale la boieri, ieu 0m remas cu oam enii
mei in deal pune dimineaţa. Dimi neaţa bimbaşa cu boier.ii
ca:·e-i adusese sara legaţi ş i cu oamenii lu i au plecat Ja val e
. j î.;1 ui·rna lor am plecat şi eu cu Cosrnndin la Yale, unele am
l<hesit pe An astase bim başa scoţin d hainele bo:erilor şi <. el unind u-le, iare treghindu-me la o pai·:e, am auzit sunet de puş
che ş i, intrebund, m i-au spus che au p oruncit bim!Ja·,:a de au
impuşc at pe un boier, .aici m-am prin::; ieu ş i Costanclin cu•
bimboş a pent ru ce fa ce acele lucrul'i , iel s-a m aniat şi au zis
c ·t - ~ \·a tă ia pe to ţi, iare ieu cu Costandin n-am Je-·a~ ~ e fa ch,e
aceea, leghind b i mbaşa ş i o fem eie şi luund-o cu d insul, m-·au
trimis Costandin de am scos femeia de la oamenii lui Anastase ; averile care le-au l uat bimbaşa de la acei boieri le-·a u
inchercat pe doi cai a boierilor, şi, du chindu-le mai depar te,
au foc u t b imba şa p atru perţi dintr-însele : mie şi l:a cin ci fec! nri ce aveam mi s-au venit o ciube care se afle aicea, un
;:m',iriu l-au luat un fecior al meu şi l-au vundut in F agara ş ,
feciorul s-au dus de aicea, am mai curnperat din banii mei
o ciube cu nurche cu 80 lei ele la feciorul meu George Angeli
tm din hainele boierilor chepetate ele iel parte, aceste ci u be
in =·:1e se afle aicea, bani ieu n-am pl'imi t dechi t 12 lei mi-au
da ~ Costandin Cristea ; de acolo am mers cu bimbaşa pune
la Breaza, dinsul s-au pricinuit cu catane ele la gran iţe, scoţin d 1 ş i pistolul la catane , apoi s- au tras inapoi, n oi am pus
arm ele jos şi am venit la Fa gara ş, de la F aga raş am venit la
Sibii cu trei cai.
Se

examineluieşte

al

şaptelea

arestant.

întrebare :
30 . Cine ieşti şi cum te chiame ?
Hristea Atanase me cheame, ele 50 de ani. de lejea grece3sche, nescut in Cosova, ţinutul Albanii, in Ţara Turcheasche, chesetorit, de 30 de ani, am şa s e copii, cinci 2 m remas
a2ase, iare cel m ai mare fecior se afle cu mine aicea.
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31. Cu ce te-ai hrenit pune acuma ?
Am avu t prevelie la Telingrad, unde vindeam legumi
cu a:::eea hreneam casa şi copiii.
32. De unde

şi

şi

cum ai venit aicea ?

Din Ţ ara Româneasche am
Fagaraşu lu i , de am ajuns aicea.

intrat pe la Breazf1,

ţin u '. ul

33. Dache ai fost negoţito r cu pr ev elie la Tel ingra d , ce
ai cheotat in Ţara Româneasche ?
F eciorul meu cel mai mare, Costan din. in luna lui o c~o 
bre vor fi doi ani, au plecat de la casa m ea la Ţara R omf:1neasche se fa che cev a cheş tig, şi ieu, au zind ch e fe ciorul meu
s-ar afla la Ţara Româneasche, am plecat dupe din sul ca se-1
du c a:::ase.
şi

33 [sic ']. In ce vreme ai nimerit l a
un de te-ai telnit cu fe ciorul ?

Ţ ara

Rom âneas .he

La 15 zile august anul trecu t 1820 am a juns la Ţara
Româncas-:: h e şi in septembr ie m -am telnit cu fe ciorul Ia Cer-ne ţi , unde se afla siughe arneut la u n boier ispr avnic. nun:e 1:;
nu- l şti u cum 1-nu chemat.
ru

i:.

34. Veni tu- i ş i cu alte trebuinţe in.
··'°:lai ca se - ţi duci feciorul in rn1 poi ?

Ţara

R c!11âneascl'1 e,

pentr :.i 1.'ecior am venit ca se -1 duc. ;::tre n2n·'::l'.l
a merjc acase cu mine, zichind che la Te1igrad ,_-J
merje , iare acase n u, ieu am început a fa ce adunarea de ia:->die
ş i am ~ i trimis-o la Dii in luna lui feb ru arie 1821.
N ':.1 ma).

~ e ~ i oru~

şi

33 [sic !] . De la luna lui febr uarie pune acum ce ai fecu :
c;_1 ce meşte şu g te-ai hrenit ?

La luna lui febru arie, vrind cu fe cioru l m eu se m e duc
la Dii, unde trimisese iasca, n-am pu tut trece in Ţara Româneasche, aşa, ridichindu-se Todor, ne-am dus la dinsul, la
Motro , se ne dea carte ca se putem merje la Dii, iare nevrind
a ne dea cartea, ne-au oprit pe amundoi in slujbe la dins ut .
nice o leafe Todornu ne-au dat, dechit de mincare ne-au dat.
36. Cum zici că ai mers la Todor la Motru să cei car te,
chind cu Todor te-ai fost tilnit mai nainte, şi la Motru a~
1:72
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mers cu Todor impreune asupra boierului Bebescu de v-ati b atut cu dinsul ?
'
Noi nu ne-am telnit cu Todor mai nainte, ci la manastirea Mo trului l-am ghesit, batindu-se cu Bebescu, şi două zile
ne-am batut şi noi impreună cu ceilalţi cu Bebescu , apoi au
schepat el şi s-au dus. De aci m-am dus cu oastea lui T odor
la Tinţereni remaind totdeauna linghe Todor, neimpreunindu-ne cu alţi capitani, pune chind am ajuns cu Todor la Bu..'.
cureşti , acolo, cu alţi arneuţi , am lesat pe Todor şi n e-am
împreunat cu capitan Iordache care ne-au fegheduit cite 50
Jei pe lune, ense nu ne-au dat nimic. Ieu de chind m-am impl·eunat cu Iordache tot linghe dinsul am fost, nefachind nice
un jaf nicheiria, iare clupe batalia de la Dregheşani cu turc:ii
risipindu-se oastea, am lesat pe Iordache la Cozia şi ieu dimpreună cu feciorul şi cu alţi mai mulţi am petrecut pei Ipsilant. De la Cheineni am trecut Oltul la Titeşti şi ne-am impreunat cu bimbaşa Anastasie, cu acela am plecat chet re
munte, se ieş im la Moldova, iare ieu, fiind mai batrin, n-am
fos t partaş nice la predarea ungurenilor, nice la jefuirea neg oţit o rilor ce i-au jefuit bimba ş a cu oamenii lui, ci am privit numai de o parte ce facea numitul bimbaşa, inse cu toate
mi-au fe cut şi mie parte din jafurile lor la tatarche şi un şal
negru. T atarca n-am primit-o iară şalul l-am dat la sluga
mea . De aci am venit cu feciorul meu şi am intrat in ţara
aceasta.
Al optelea arestat se

examinăluieşte

:

întrebare :
37. De unde

ieşti şi

cum te chiame ?

Beico Gica me chiame, 35 ani, de lejea greceasche, nescut
in Aprimet, ţinutul Albanii, sint însurat de 12 ani, copii nu
am, dechit tata am şi dinsul se afla la Teligrad.
38. Cu ce te-ai hrenit pune acuma?
Cu negoţitoria m-am hrenit, avund prevelie cu tatel meu
la Teligrad, unde vindeam bacanie.
39. De unde ai venit aicea ?
Din

Ţara

Romaneasche am trecut la Breaza

ţinutul

Fa-

garaşului.
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40. Ce ai cheutat din Teligrad în

Ţara

Romaneasche?

Acum 6 ani am plecat de la Teligrad ca se ghesesc pe voru
meu şi am venit in Bucureşti, unde, negesind pe vorul meu,
am intrat in slujbe de arneut la negoţitorul Iani Polizate, la
acela pe~ linghe leafe de 30 de lei pe lună am slujit 3 ani,
dupe aceea am intrat la Brancovanu, şi am slujit trei luni
la dinsul, şi m-am bolnevit de am zecut un an de zile, trei
luni am fost in spital, trei luni am fost la un negoţitor Chendru, apoi şase luni am şezut fere nici o leafă la alt negoţitor,
Filip, fiindche eram bolnav nu chepeteam leafe de la nimeni,
dupe ce am plinit anul acesta bolnav, fere leafe, am intrat
la Eftimie tirserdar, cu care m-am dus la Iaşi şi aveam leafe
la clinsul 40 de lei pe lune, am fost la acesta 1 112 an şi am plecat acuma, în aprilie, cu Eftimie tirserdarul şi cu 12 oameni
la Ploeşti, aci am remsa la tirserdarul, checi el, bolne vindu-se au intrat la Braşov, şi am intrat la Duca, care ave.a la
700 de oameni cu el, cu Duca am plecat la Chimpina, se ne
batem cu turcii ense nu ne-am batut cu ei, ci am plecat la
Tirgovişte la vale am facut batalie cu turcii, şi de aci am venit cu oastea la Piteşti, la Piteşti ne-am impreunat cu capitan Iordache, şi ne-am dus la Rimnic, şi de aci la Dregheşani,
unde ne-am risipit de batalia turcilor, şi m-am intors cu tovareşul meu Costandin Tomoreţ care au şi trecut pe aiciea şi
s-au dus ; de am venit cu el la Rimnic, apoi la Cozia, şi de
la Cozia am venit cu Ipsilant la Cheineni, la Cheineni, zebovind douil zile, ne-am vorbit cu Costandin Cristea care se afle
acum aicea, se ne intoarcem la capitan Iordache la Curtea
de Arghiş, şi am trecut Oltul chetre Titeşti, unde ne-am potcovit caii şi am ghesit şi pe bimbaşa Anastase cu oastea lui,
intrînd la bimbaşa Anastase, am ghesit pe 2 ungureni legaţi şi, întrebundu-i pentru ce sint legaţi, mi-au spus che,
viind ei se cumpere un armesar de la bimbaşa, au poruncit
să-i leje, ieu am cerut la ungureni să -mi dea doi miei ca se
me rog de bimbaşa se-i lase, dinşii zichind che nu au miei,
le-am cerut zece lei, şi mi-au şi fegheduit che-mi vor da, ieu
m-am dus la bimbaşa, m-am rugat pentru ei se-i s}oboze, zichind che sint oameni nemţeşti se nu ne facem ceva reu, şi
n- au vrut, inche m-au înfruntat şi m-au suduit ; apoi i-am
lesat ş i nu ne-am dat nice bani, ci m -am tras la o parte, iare
bimbaşa au luat pe ungureni cu sine şi i-am purtat pe munţ.i
trei zile legaţi, apoi, cum mi-au spus soţii mei i-am jefuii:t
de 26 de galbeni ; au adus bimbaşa de la Tite?ti la munte şi
174
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pe alţi doi negoţitori legaţi, de la cari cerea 32 d e boi atţ
bani, am auzit de la alţii che au luat de la ei peste 700 lei,
iare ieu nu i-am vezut ; ajunghind la o stine, acolo au inţe
ies bimbaşa Anastase cum che in vale s-ar afla nişte boieri
şi, trimiţind vreo cîţiva ar neuţi, i-au ridicat si i-au dus in
deal la dinsul, ce au fecut cu boieri pune dimi neaţa nu ştiu,
che eram departe la un foc, cam bolnav de frig. Dimineaţa
am plecat cu bimb aşa au impu şcat pe unul din boieri şi, întrebind eu cu Costandin Cristea pe bimbaşa pentru ce au împuşcat pe om, au zis ; acesta a dat 40 de oameni la turci şi pe
toţi chiţi sint voi se-i tai, iare eu cu bani n-am veizut să fie
luat, aşa au legat pe numiţi boieri şi le-a luat hainele ş i sculele, iare bani n-am vezut să fie luat, acele haine le-au inchercat pe doi cai ai boierilor şi, ridichindu-le cu doi legaţi
ce au luat cu noi la munte a mers mai departe, şi bimbaşa
<.11 facu t patru perţi din jafurile de la acei boieri, mie mi-au
\·enit in parte cu doi tovareşi un şal care l-am vindut cu acei
tovareşi. adeche cu Stoian, Zisu şi Mihali in Fagaraş cu 140
de lei, din care bani mie mi-au dat 34 lei şi am mai pr imit la
aceea imoerţeală şi bani 12 lei, dupe aceea peste o zi au s~o 
bozit pe cei doi boieri legaţi şi am venit la Breaza de am intrat in Fagaraş, iare bimbaşa pr icinuindu-se cu catanele de
la graniţe scoţind pistolul şi sabia de la dinsele s-au întors
înapoi.
0

Se

exa mineluieş te

al noulea arestant.

întrebarea 41.
De unde "ieşti şi cum te cheame ?
Spira Margarit me cheame, de 26 de ani, de lejea greceasche, ne~cut in Arghirocastro, ţinutul Albanii, neînsurat,
am părinţi, tatel meu este cu leafe la ocna de la Rimnic de
11/ 2 an.
42. Cu ce te-ai hrenit pune acuma?
Ieu me aflam la Arghirocastro la prevelie la un unch i al
meu, de acolo m -au trimis unghiul meu la Ianina, la prevelie, unde vindeam tabac de nas, in Ianina am şezut la prevelie 21; 2 an, apoi m-am dus la Tepeleni, tot in Ţara Turceasche, la un vor ce aveam acolo, şi am şezut le:. el ca arneut
2112; murind vorul meu acela, tate-meu au venit din Bucu175
https://biblioteca-digitala.ro

reşti, unde ţinea prevelia de tabac, şi sind 6 ani ele chincl
m-am dus la el in Bucureşti, aşezindu-ne cu marfa de tabac
ce aveam la hanul Gabrova, unde am şezut 9 luni, apoi ieu
am intrat ca arneut la Focfeci, başa lui vode, cu leafe de 35
de lei pe lune, am slujit la acela un an şi trei luni şi m-au
dat la un ispravnic Iordache, la care am slujit 7 luni, avund
25 lei pe lune. De la acela m-am întors iare la tate-meu, tot
la hanul Gabrova, şi am şezut cu dinsul vreo doue luni, apoi
m -am tocmit arneut la boierul Deşliu, cu 25 lei pe lune, slujindu-l 6 luni pe acela, am venit la Tite şti la S teriopolo, am
slujit la dinsul, 2 ani, bolnevindu-me dupa aceea, m-am du s
la Bucureşti , şi am şezut la o cafenea trei luni pune m-am
s enetoşit, apoi am intrat la serdariul Cristea in slujbe, unde,
slujind 2 luni, iare m-am bolnevit şi m-au trimis la spital,
am zecut 6 luni în spital şi m-am intors iare la acel boier, şe 
zind o lune de zile la iel, l-am peresit şi m-am dus la cafenea, petrechind o septemune la cafenea m-am dus bolnav la
o muiere, care m-au ingrijit in 40 de zile, o septemune dupe
paştele ce au trecut am primit slujbe osteşeas che la capitan
Tanase, care se afla la Bucureşti, la acela avea leafe 25 lei
pe lune, cu acel capitan am plecat la Chimpina, acolo am
lesat pe capitan Tanase şi cu doi linghe mine am mers la
Tirgovişte, trechind la Chimpulung, am venit cu unul linghe
mine la Rimnic, acolo am intrat la oastea lui capitan Iordache, neavind nice o leafe la dinsul, de aci am plecat cu toate
oastea la Dregheşani, acolo s-au spart betelia, şi m-am întors
cu capitan Iordache la Cozia, şi am venit cu Ipsilant la Cheineni, trechind Ipsilant in lountru, ieu cu Costandin Cristea,
cu Sima P anaiot şi cu ceilalţi chuţi ne aflam acum aicea am
trecut Oltul la Titeş ti, acolo am ghesit pe bimba şa Anastasie,
ne-am impreunat cu dinsul cu ghind ca se trecem cu toţii la
Moldova; la bimbaşa Anastasie chind am mers, am ghesit şi
doi ungureni legaţi, pe acei ungureni împreună şi pe nişte negustori i-am luat legaţi la munte, i-au purtat t rei zile legaţi,
apoi luund de la negoţitori pes1!e 700 de lei, iare de la ungureni 26 de galbeni, cum am auzit de la alţii , iare n-am vezut, fiind ,ieu la o parte bolnav, şi i-au slobozit, merghind
m ai departe la o stină, au trimis bimbaşa Anastasie pe oarechiţi negoţitori in vale, unde se afla nişte boieri, şi pe noapte
i-au dus la stine în deal, ce au fecut cu ei noaptea nu ştiu,
che eram bolnav la o parte. Dimineaţa am plecat cu toţii şi
cu boieri la vale, acolo au poruncit bimbaşa de au împuşcat
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pe unul din boieri, pe ceilalţi i-au legat, le-au lua1 h ainele
~i am vezut che au luat de la Costea Slevescu şi o punghe,
ci ţi bani au fost în tr-insa nu ştiu, am inchel'cat hainele pe
doi cai ai boierilor şi, luundu-le cu doi din boieri legaţi, h ai nele le-au imperţit in patru perţi, iare pe boieri cei lega ţi
a cloua zi i-au slobozit. Mie mi-au venit parte din acele jafu ri o dulame de postav, alta nu mi s-au v enit nimic, dechit
am cum perat de la tovareşi trei farfurii de argint cu 15 lei,
o scurteiche cu 9 lei şi o ciuvre cu 3 lei. De acolo am plecat
şi am venit la Breaza, de am trecut la Fageţraş de la Fagarns ne-au trimis la Sibii, iare lucrurile cele mai sus numite
' e~am lesat la o gazde cu Sima in Porumbac, gazda n-au ştiut
de acele lucruri, checi noi fere ştirea gazdei le-am ascuns intr-un grajd in paie, in nişte desagi, acele lucruri pen tru aceea ie-am ascuns acolo, le vom lua.
După ispravirea examenului acestuia cu numiţii ares tanţi,
are'cir..du-se inaintea indicatului Dumitru Balu şi Coman Dancu
clin Vale, scaunul Seliştii, şi, jeluindu-se precum unii din tre
numiţi arestanţi (pe care de i-ar vedea in faţe i-ar cunoaşte ),
tot cu prilejul acela chind au jefuit acei arestanţi cu bimbaşa
Anastase şi cu oamenii lui pe cei doi cacoveni in Ţara Romaneasche, şi pe dinşii i-au predat de doue sute, ze,:;e ocaJe
brinze, opt miei, 3 perechi de opinci, 2/4 de faine şi o şea ia
stina lor in Zenoaga, Ţara Romaneascne unde ern iei cu oile.
Aşa, puindu-se de feţe poftoriţi arestanţi cu pag ubaşii aceş
tia au cunoscut ş i in îaţe au şi aretat pe Vasile Seban Tesalonic, pe Costandin Cristea, pe Gligor Cadinadze, pe Simon
Chircovici şi pe Panaiot Gligor care au fost cu bimbaşa Anastase şi cu arneuţii lui la jefuirea lor, despre care întreba.re
Vasilie Serban Tesalonic.
Intrebarea 43.
Cunoşti
cunoşti

de-i

pe oamenii aceştia care te arate in
? Şi cum îi cheame ?

faţe

? De un-

Pe unul dintre dinşii îl cunosc che l-am vezut in Ţara
Romaneasche la stine, cum îl cheame nu ştiu, iare pe celelalt
nu-l cunosc nici l-am mai vezut.
44. La ce stine l- ai vezut in Ţara Romaneasche ? Şi ce
ai cheotat la dinsul la stine ?
teşti
12 -

leu, cum am mai spus, dupe ce m -am impreun:it in Ticu bimbaşa Anastase şi au luat bimbaşa pe cei doi un17î
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gureni clin Cacova clin Titeşti legaţi cu dinsul, plechind noi I
c:hetre munte, am ajuns sara la o stine, acolo ne-am aşeza ~
cu toţii se dormim pe noapte, şi am ghe şi t la stina pe omul
a -::esta, care zice acum che-1 cheame Coman Danku l din Vale.
Noi ne-am ·aşezat pe la focuri pe afare şi m-am bagat ieu
clupe aceea in stine, m-am rugat de ungureanul acesta de
mi-au dat cu voia lui 1/4 oca de brinze din brinza care nu era
bagate in foale, apoi m-am dus la focul meu de m -am culcat,
iare bimbaşa au poruncit la bereitariul lui de au luat din
s '. ine un foloale mare de brinze acel foale ele brinze, au zis
bimbaşa către ungureanul se-1 chentereasche şi-l va pleti cu
parale, care l-au ş i chentorit, apoi le-au imperţit singur bimbaşa la arneuţi , şi mi-au trimis şi mie un clarab la foc, unele
eram, puind clupe aceea numitul bimbaş a straj e ca se nu intre arneuţii in stine se fache pagube fere r induia1e.
45 . Alte lucruri mai jefuitu -s-au ele la acea stina
titu-s-au cu bani c!ele luate ?

şi

ple-

Alte cele cu ştire mea nu ştiu se se fi predat nici ele
faine, nici ele şea nu ştiu nimica, nici de opinci, poate se le
fie ş i luat che acolo era mulţime de oameni , iare pletitu-au
bimbaşa brinza au ba nu ştiu, che n-am vezut. A tita am auzi " pe bimbaşa zichind chitre ungurean se masure brinza şi
e'_ o va plăt i cu parale. Dimine aţa plechind de la stina aceea
cu t oţi şi lund bimbaşa şi pe ungureanul cu dinsul, a mers in
drnm mai departe cale ca de un ceas ş i jumătate ş i , ghesincl
o t urmă de oi au poruncit bimb aşa la arneuţii lui se aduche
vreo c iţiva miei de la turme, şi au şi luat nu ştiu şas e, ş a p te
sau op t, aceştia i-au dus cu noi pune la alte stine a lui Petru
Albu, acolo s-au taiat acei miei şi i-am muncat chiţi am a~uns , pletit-au Bimbaşa cu bani au nu, nu ştiu, iare pe omul
ele la stina unde i s-au luat brinza l-au adus pe ac i, unde s-au
t2iat miei ~ i de aci s-au întors acel om inderept, a lui a fost
turma cu oile de unde s-au luat mieii nu ştiu, fere <linsul
pr_uma zice che au fost ai lui şi i-ar fi dat bimbaşa pieile de
miei şi vreo citeva parale, iare eu n-am vezut. Mai mult.e
celea nu ştiu să se fi jefuit de la nimeni nimic, poate ceilalţi
chiţi era acolo se fie fecut fere ştirea mea.
Costandin Cristea respunde pe intrebarea a 43, 44, 45 .
leu impreune cu oamenii lui bimbaşa şi cu dinsul am
plecat de la Titeşti şi am ajuns la o stine, unde au fost unu'l
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dintre aceşti oameni care zice che m-au vezut acolo şi cu
un baiat acolo au pus bimbaşa straje se nu intre arneuţii cu
pLrterea se fache prade in stine, şi au poruncit la bereitariu! lui de au luat un foale, doi, trei au p atru de brinze nu
ş tic1, atîta am auzit pe bimbaşa sichind chetre baiatul ce
era acolo se masure brinza cu cantarul şi o va pLiti, pletit-au,
:m n-au ple Lit nu ştiu, che n oi am dormit afare .
Dinsul cu ciţiva arneuţi ai lui au dormit in stine , dupe
ce s-au cant arit brinza, au imperţit- o la toţ fe ciorii, şi mi-a
venit şi mie un darb ca de o oca şi jumăta te , care am imper ţi t- o cu 15 feciori ce aveam ; de faine nu ştiu cine o fi luat,
che ieu am avut faine de la Caineni, chit mi- au ajt;ns pune
la \·ame la Breaza, inche am şi lepeda t din ea la vame, mucezin du-se pe cale, de şa, de opinci şi de miei nu ş ',iu nimica, poa te se se fie şi luat, bimbaşa miei cu parale, cu un cu-vunt atîta ş tiu che unde au luat bimb aşa de la ungureni pe
stine de muncare, au pletit cu parale.
P c:naiot George tot pe intrebarile din sus raspund e :
Pe acest ungurean care zice che-1 cheame Coman Dankul,
de acolo el cunosc che in v iaţ a mea l-am vezut o date in Ţa
ra Rom aneasche la o stine, unde am dormit in tr-o n oapte cu
bimbaşa Anastase şi cu ciţi oameni avea dinsul sub stepinire a, de l a stina acea au poruncit bimbaş a la breitarul lui de
au luat ciţi va foi de brînză, zichind se-i cantaresc, şi dimineaţa va pleti cu parale, şi, ca se nu fa che oamenii pagube
in stine, au lesat bimbaşa de au pus straje se nu intre cu puterea in stine. Brinza, dache au luat-o, au imparţit-o la toţi
chiţi eram, de am muncat sara, pletit-a dimine aţa au n- au
ple tit nu ştiu, che n-am vezut de faine, de şa şi de opinci nu
ştiu , acolo au fost destui arneuţi goi, nu avea şea, nu avea
opinci, poate să fie şi luat. Dimineaţa au trimis bimbaşa pe
un baiat de la stine clupe rachiu la Titeşti şi pe ungureanul
ac esta l-au luat cu dinsul pune la stina unde am dormi't sar a ,
zichid che, de nu va lua pe UJI1gureanul cu el, baiatul nu va
veni clupe dinsul cu rachiul, ieu de miei, luat-au şi de unde,
nu ş tiu , fere atîta ştiu che sara am chepetat şi eu ca rne de
miel de am muncat.
Gligor Cadanache pe acele

interbări

respunde :

Pe acest care zice che-1 cheame Coman Dancu l-am vezut la o stine dincolo d€ Titeşti, unde am dormit într-o noap te
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cu bimbaşa Anastase, şi cu oastea lui chite avea atuncea, sara
au poruncit bimbaşa la bereitariul lui de au luat chiteva brinze
de la acest ungurean din stine, zichind se cantareasche brin.
za şi o va pleti, pletit-au au ba, nu ştiu, fere ştiu che a u irnperţit-o la toţi feciorii, cari trecea peste o sute. De şe a, de
opinci şi de faine nu ştiu nimica, eu am avut faina cu mine,
pentru miei ştiu che au p orUl!1cit bimbaşa de au luat chiţiv a
ele la turme şi, belindu-i sara unde am ajuns, piei.le le-au
dat înapoi ungureanului acestuia, pe care el adusese cu clinsul, şi aşa ştiu să fie platit mieii cu parale, che aşa avea obiceiul ele pletea muncarea la ungureni.
Simon Chircovici se
toare :

exameneluieş te

despre cele urma-

întrebarea 46 :
aţi

Chincl ai plecat de la
dormit pe noapte şi ce

Titeşti cu bimbaşa Anastase, unde
aţi muncat acolo in sara aceea ?

Am ajuns pe sara la o stine, locul cum el cheame nu ştiu ,
che in toată v iaţa mea numai atuncea am umblat pe acolo, la
acea stine am ghesit pe unul dintre ungurenii a ceştia , care
zice che m-au vezut şi pe mine acolo cu un baiat lighe dinsul; cina noastre sau muncarea au fost aceea che bimb aşa
Anastas e, sub a cheruia stepunire ne aflami l.a 120 de oar:1cni, au p oruncit la bereitariul lui de a u luat de l a s tine
bri::ize ş i a u lesat de s-au canterit brinza, apoi au imperţ it-o
Ja ·.o ţi c iţi eram, zichind che va pleti cu bani cele\ ce ia de
la stine, pletit-au clupe aceea au n-au pletit nu ştiu , che n - am
vezut, fere aceea ştiu che au pus pe unii dintre arn euţi straje,
ca se nu intre careva fere rinduale in stine se fache ceva
pagube.
şt ii

4 7. Dare o şea, 2/4 da faine, 8 miei şi 3 parechi de opind
ce se fire predat de la acea stine ? Prin cine ? Şi în ce chip ?

Despre şeaoa, faina şi opincile de care sint întrebat de
nimica nu ştiu, n-am auzit acolo nici o vorbe fachindu-se pentru acestea, iare pentru miei atîta ştiu, che, mai departe de
la st~na aceea, unde am dormit atuncea noaptea, ghesind la
chimp o turma de. oi, au poruncit bimbaşa Anastase de au
luat ciţiva miei, ense cu numerul nu ştiu ciţi se fie luat, acei
miei, unde am ajuns sara iare la o stine, au poruncit de i-au
taiat şi i- au imperţit la feciori, ieu inche am muncat din ei,
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şi pieile le-au dat bimbaşa ungureanului acestuia, pe care
le-au dus bimbaşa cu dinsul în ziua aceea, pentru che de la
stine lui trimisese un baiat după rachiu in Titeşti şi se temea che, de va lesa el din mune pe ungureanul, baiatul nu
va veni după noi cu rachiul ; ne-au spus bimbaşa şi aceea
cum che, dupe ce au dat pieile ungureanului, carnea mieilor
au pletit-o chite cu 3 lei, dare datu-i-au banii au nu nu ştiu,
che n-am vezut, dechit peste tot locul unde lua de muncare
de la ungureni zicea che pleteşte cu bani şi nice nu lesa oamenii lui se intre dupa pofta lor in stine, sa se fache pagube.

Simon Schreiber
jude
o

Ed iţii:

A.

Samuel Fried Kessler
scrii tor judeţ
Oţetea,

Solidaritatea românilor din Transilvania, p .

395-4 11.

73.

1821 iulie 26, Poreci. Informare a lui, Vule Gligorievici că 
tre principele Serbii, M iloş Obrenovici, despre luptele duse
de Ghiţă împotriva turcilor şi întîlnir ea cu Iordache Olimp~o t ul la Rîmnic.

P :-e ,1 orrnrabile

şi

milostive

binefăcăt01\

:;:.n'.'ttate

1

l' n neg us tor de aici, care a fost la Ada lKaleh], a sosit
:.'.·um ~ i ne- a adus urm i toarele noutăţi, pe ca re ' e-- 1 aflat de
la un cunoscut : turcii , în num ă r de 200, au ie~i t din C erneţi

în satele apropiate şi au înnopt at ; prinz.incl ele v es '.e, Ghiţ.i
i-<1 ata c::,t , a prins 50 de 1. urci vii. ~i a tă iat 20 ; pe cei vii i- a
adus căpitanu lui Iordache ]Olimpiotul], care se află acum la
R.îmnic, împreună cu oastea sa. Cunoscutul acel.a i-a mai relatat negustorului că c<:1pitanul Iordache adună tot mai multă
oas te si c ă le-a transmis turcilor din Tara Românească că în
16 zil~ ori îi i,zgoneşte peste Dunăre, ~ri nu va fi nici el în
Ţara Româneasc ă . Turcii de la Ada [Kaleh] se apără bine,
iar la Tekia pun noaptea de strajă cete, temîndu-se ca sîrbii
să nu atace Tekia. in viitor vă voi comunica fără întîrziere
tot ce aflu.

La Poreci, 26 iulie 1821
•

Ediţii

A dv. pleca tă slugă,
Vule Gligorievici

: Documente externe, p. 379.
181
https://biblioteca-digitala.ro

74.
1821 iulie. Nota informativă despre evenimentele care au
avut loc în ţările r omâne în lunile iunie şi iulie 1821.
După prima acţiune, Ipsilanti a trecut Oltul şi s-a dus la
Rîrnnic. Lîngă satul Răure ni, el s- a întîlnit cu turd i şi s - ~,
&ngajat în luptă cu ei. De) lupta s-a t ermina t în favoRrea .sa,
totuşi t r u pele sal e, numite negre [mavrofori] (f 0 r9. de cru'( are)
au suferi t mari piercieri. Aceste pierderi s--au ,produs din cauz3
că arnău ţii , invidiindu-i v i~ej i a negrilor, i-au ~ăsat sin guri, L ră 2jutor, neintrînd în acţiune, şi dacă Iordache nu a r fi venit
la timp, bătălia ar fi fost pier dută. Ipsilanti cu trupele lui 3
înaint:i'; pes ~ e Olt, la mănăstirea Cozia, unde, clupă cîte se
spune , au veni t la el doi preoţi sîrbi, anunţîndu-i că şi Serbia
n r iclic::it steagul răscoal ei.
s~~v a care s- a dovedi t un tră dător, ca şi Vladimirescu, s-a
as::: uns în măn ă stirea Sinaia, d e unde intenţionea ză să se strecoare în Transilvania.
În ziua de 15 au sosit la vama Timiş doi t urci cu boier lll muntean Topliceanu, pentru a chema populaţi a refugiată
la Bra ş o v înapoi în Ţ ar a Românească.
După toate aceste informa ţii , mai tîrziu s-au p rimit scrisori cu vestea că Ipsilanti cu fraţii săi, după o pe raţiunile ne-·
reuşi t e din Oltenia şi după împrăşt iere a trupelor sale, a fos t
nevoit s:l-ş i caute salv area în Austria.

Autentificat,

căpitanul

de

gard ă

Burţov .

o Extras din

Ră scoala

din 1821, II, p. 270-271.

75.
1821 iulie. Nota informativă a căpitanului de gardă Burdespre evenimentele care au avut loc în Ţările Române
în lunile mai-iulie 1821.
ţo v

Primind ştirea despre aceste evenimente, prinţul Ipsilanti
a hotărît să meargă cu toate detaşamentele sale în Oltenia,
spre a ataca corpul de armată turcesc de acolo, comandat de
Cara-Feiz (cunoscut prin cruzimea lui de os ebit ă) . T oate tru182
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pele lui trebuiau să facă joncţiunea în apropiere de Rîmnic
la 8 iunie 1 să intre în acţiu ne. Unul dintre ci'i pitanii săi albanezi însă, un oarecare Caravia a compromis întreaga acţiune, grăbin d ziu a atacului. Fără să aştepte sosirea prinţului
Ipsilanti, Caravia a început lupta cu turcii în ziua de 7, în
apropiere de Drăgăşani 2 şi antrenînd în luptă detaşamentul
sacru grecesc, alcătuit din 300 de oameni şi condamnaţi prin
2.ceasta la moarte, su b comanda prinţului Nicolae Ipsilanti,
el cu albanezii săi a luat-o la fugă. Grecii s- au a părat cu curaj şi pierzînd mai m u lt de jumătate din efectiv ul lor, au fost
sil iţi să cedeze superiorităţii numerice a inamicului. După
toate aceste e ş ecuri, p ri nţul Ipsilanti, care în zadar căuta să
îndemne pe albanezi să atace din nou pe turci, a fost nevoit
să se retragă la mănăstirea Cozia, pentru ca, întărindu - se acolo,
să - şi adune trupele. Nereuşindu-i îns ă nici acest plan, el a
'. re 2ut cu oei doi fraţi ai să i în Transilvania, int rînd în ziua
ele 16 '28 iunie în carantină sub numele de Paleoghenis. La
18/30 el a trecut cu un ofiţer austriac prin Sibiu spre Timi~oara şi de acolo la Arad, unde va aştepta ordinele guve rnului
austriac. Albanezii şi grecii trec în Transilvania după ce îşi
bsă armele în carantină.
C1mandantii albanezilor care au mai rămas, Iordache.
Fc.~:·m::i · l:e Pro~lan ~ i alţi i s-au împrăştia': cu r:îte\·a s·,1':e de
;1.rn>\u;i p;·!n 1~unţ.ii Ţării Româneşti şi au decis s ă-şi vînclă
s-:uî1p viaţa turcilor.
Autentic :
C ă pi tanul ele ·iard -\ Bc1: · ~0 ':

şi

• Extras din

Ră scoa la

din 1821, II, p. 275-276-287 .

76.

1821 august 5, Sibiu. Raportul baronului Sch ustekh despre ocuparea Olteniei de turci, organizarea unei tabere la Rîureni de arnăuţi , luptele de la Cozia.
Excelentei tale, guvernatorul ţării contele Banffy .
In bătălia de la Slobozia, în Valahia, pe data de 28 a
lunii trecute au rămas numai 30 de arnăuţi iar dintre cei
care au fugit au fost prinşi 200 şi trimişi la Tg. Jiu.
1

2

In ms· greşit 8 iulie·
In mod greşit : Rus eni.
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Astfel, în afara celor care s-au ascuns în mănăstirea de
la Tismana , arnă uţii au dispărut a proape cu toţii , majoritatea dintre ei ascunzîndu-se în munţi. In schimb turcii s-au
înmulţit şi însăşi selectar Aga a int rat cu 5 OOO de oamenii
în Tg. Jiu.
Corpurile turceşti c;are se îndreaptă de la Craiova, prin
Drăgăş 2 ni la valea Olt ului ş i-au ridicat în 31 a lunii t recu :. e
ta băra la Rîureni. Pe data de 2 se dă o luptă între cor purile
tur c eşti ş i arnăuţii serdarului Diamandi lupt a se dii la
Călim ă neşti. Diamandi a fost înfrint, urmărit pînă la ţigănie,
iar corpurile lui de arma tă împrăştiate în munţi.
Diarnandi însăşi a reu şit să se salveze refugiindu-'se Î!1
mănăs'. i rea Bistriţa. Pe data de 3 am primit vestea cii. tui-cii
<.u în ~- onjurat Cozia şi se apropie de tre cătoarea Turn u-R o ş u .
în dimineaţa zilei de 4 au ajuns primii tur2i la fron tieră
învingînd trnpele noastre şi maltratînd 50 de familii de re:fugiaţi. La ora 9 dimineaţa se apropie un co r~') de armată
m <1 i pu ternic echipat cu puşti. Dup:'i ce s-au dus tratative
cu comandantul de fro ntieră S chivind s-a restabilit pacea.
De atunci totul este în ordine.
Pe malul stîng al Oltului, pe drumul poştal sp r e Bucure ş~i, a înaintat pînă la Cîineni o divizie a lui Bimbaşa S ava,
astfel s- a restabili t lini ştea şi în jurul trecătorii T urnu -Ro şu.
La trecătorile secuieşti şi din jurul Bra şovulu i es Le deasemeni linişte.
In regiunile muntoase care mărginesc par tea· su peri oa ră
al Moldovei este nelinişte deoarece s-au adunat mai multe
divizii de arnăuţi refugiaţi aici după înfrîngerile suferite de
turci.
La Iaşi, numărul turcilor se înmulţeşte în continuare, cavaleria lor şi-a aşezat tabăra pe străzile oraşului iar cele mai
frumoase camere ale boierilor le slujesc drept grajduri pen··
tru caii lor. Sub astfel de condiţii nici turcii n-·o să mai poat ă
rezista mult în ţară.
Sibiu 5 august 1821
Baron Schustekh
lt. mare şal
• Ediţii: A.
438-439.

Oţetea,

Solidaritatea românilor din Transilvania ... , p.
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77.
1821 august 7, Sibiu. Raport asupra lup telor duse de turci
cu pandurii şi arnăuţii la Tismana şi Cozia.

Domnului guvernator al

ţării,

groful von Banffy

Mihail Oglu care împreună cu oamenii lui au vrut să se
apere pînă la ultimul om la mănăstirea inaccesibilă Tismana/,
a păr ăsit Tismana pe 30 luna trecută împreună cu 60 de oameni devotaţi şi s-a ascuns în valea Cloşani unde erau ascunşi căpitanul Macedonschi şi hagi Prodan. Restul oamenilor lui Mihail-Oglu, după ce s-a văzut fără conducător , s-au
refugiat în munţi pe data de 31 şi în aceeaşi zi turcii au ocupat mănăstirea pe care au distrus-o pe data de 2.
între timp selector Aga a înaintat cu o mare parte din
oastea turcească şi cîteva tunuri spre arnăuţii aflaţi în valea
Cloşanil or pe care ia şi înfrînt.
Un alt corp turcesc a venit prin munţi la Tg. Jiu spre
mănăstirea Horezu, pentru a . ajuta turcii din Rîmnic la nimicirea lui · Diamandi. Acest lucru însă era dej a îndeplinit.
Diamandi n-a mai putut să se refugieze în munţi ~ i a fost
împrejurat de t u rci la măn ăsti rea Cozia. Diamandi s-a a pă
rat toatCl ziua de 3 şi spre seară, prin intermediul lui Gentsch
Aga, C' ăpita nul lui bimbassa a procedat la un fel de capitu~a re predînd turcilor măn ăst irea şi trecînd îm p reună cu arn:iuţi i lui în serviciile turcilor.
Paza lăsată de turci la Turnu-R oşu a părăsi t locul pe data
de 4. oi i-a urmat pe ceilalţi iar pe 6 au a părut arnăuţii refugiaţi în munţi ş i ocupă străz ile .
La Cîinen i unde se află trecerea peste Olt, au fost mă c e 
i ăriţi cu ac eastă ocazie nu numai arnăuţii ci şi di rig inte ~ e
poş : ei şi oamenii acestuia, astfel încît acest pasaj es :e din
c:o .: închis.
e

E diţi i :

A

Oţ ete a,

Solidaritat ea romanil or din Transilvania .... p.

415.

78.

[Inainte de] 1821 [august 8], Făgăraş. Gh. Repezan şi C.
negustori din Ţara :Românească descriu vicecăpita-

Slăvescu,
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nului Ignatie Boer din Făgăraş chinurile îndurate şi mărfu
rile ce le-au fost jefuite de bimbaşa Anastase şi banda sa la
Cîineni.
Ad Nr. 557, 1821.
Stimate domnule

vice -căpitan

!

Cu profundă supunere dorim să prezen tăm p lîngerile
noastre în faţa domnului vice-căpitan, cu specificarea pagubelor mărturisite şi în primul rînd :
Noi, de frica turcilor, am fost siliţi să ne p ărăsim awrile, casele şi numeroase vite şi, cu ce am putu t, a m fugi t
la 22 aprilie trecut, şi, după ce am ajuns în plaiul Arefo.
lîngă satul Căpăţîneni, drumul pentru căruţe fiind închis, a
trebui'c să stă m acolo pînă la 22 iunie. Venind turcii pînă la
CL'rtea de Argeş, am încărcat pe cai aurul, argintul şi hain.e:e noastre scumpe, soţiile şi copiii noştri i-am lăsat în localitate, asemenea şi carele şi vitele no astre, şi am plecat ca
să venim în Ardeal peste muntele numit Scărişoara ; acolo
am lăsat caii să păşuneze. Inelată căpitanul bimbaşa Anastase (adică prizonierul răufăc ător de acum), fugind de la Cîineni cu vreo 100 de inşi de fri ca turcilor, adu cînd cu el doi
oameni din Ardeal legaţi şi dînd de noi, ne-a legat, ne-a închis într-o stînă şi ne-a ţinut acolo pînă dimineaţa. Făcîn
du-se ziua, a luat de la cei 2 ardeleni 20 de galbeni şi cu acesta le-a dat drumul. Pe noi ne-au dus jos, la bagajele noastre, acolo ne-au legat mai strîns, după aceea numitul căpitan
bimbaşa Anastase a poruncit ca să ia dintre noi pe unul numit Gheorghe Borbely şi să-l împuşte; ş i, trăgînd în el 5
foc uri de pistol, l-au omorît. După aceea Anastase ne-a pus
sub p a ză şi ne-a luat toate bag2jele împreună cu caii, ş i. ::. ercetînd toaEt marfa noastră , a p ornucit să fie înci1 r caFt pe caii
no;;tri, şi pe un tovarăş de-al nostru negt:stor l-a legat, l-a
luat cu el şi nici astăz i nu ştim ce s-2 ales de el '.rele :·.e s;:u
<, murit. După aceea a mers pînă la munte şi, găsind pe unul
dintre noi, pe Gheorghe Repezan, l-a legat şi din nou ne-a
coborît pînă la o stîn ă. Acolo, desfăcînd teancurile n oastre legate patru căpitani le-au împărţit în patru părţi şi cu aceas ta
au pornit ca să vină în Transilvania prin vam a de la Breaza.
Sosind acolo, numitul căpitan Anastase a .pornit .un atac cantra soldaţilor, dar soldaţii ' respingîndu~l, s-a întors din noii
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cu arneuţii lui ; dar ceilalţi trei căpitani, coborînd de pe munte, şi anume : Petru, Sima şi Costandin, ne-au adus la Făgă
raş, de aici ne-au trimis la Sibiu. Noi, cu păgubaşi, mergînd
acolo, am dat peste ei şi, spunînd păsurile noastre excelenţei sale domnului general comandant, din porunca excelenţei
sale au fost trimişi spre cercetare şi judecare la judeţe scaunului Sibiu, şi fiind cercetaţi, au mărturisit toate cum am
scris noi aici, adică cei pe care noi i-am recunoscut că au fost
prezenţi cu căpitanii ; ce aveau la ei, au predat totul, iar ce
n-au putut da, au spus că se află la acel căpitan bimbaşa
Anastase, dar noi, necrezîndu-i, i-am lăsat în temn i ţă şi am
pleca t după numitul căpitan şi astfel în 7 ale acestei luni am
sosit în Făgăraş. După îndrumările lui Petru Burgaya am gă
sit la casa lui pe căpitanul care ne-a jefuit împreună cu servitorii săi ; Petre Burgaya ni i-a dat de mîna noastră şi pînă
a sosit patrula, l-a şi păzit. După aceea, împreună cu cei trei
arneuţi ai lui şi cu toate lucrurile şi cu caii încărcaţi, a fost
escor tat în cetate, din care lucruri am recunoscut trei covoare, doi cai, dar ce a fost în desagi n-am văzut, pentru că, de
fa p t, toate au fost sigilate de domnul căpitan din cetate.
Pagubele mele, ale lui Cos'tea Slăvescu, sînt următoarele :
1. Un caftan de mătase şi un caftan femeiesc că ptuşit
cu blană albă de iepure şi împodobit cu blană scumpă ruo ea sc ă.

Altă şubă făcută tot din blană ruseas c ă.
3. Asemenea un caftan feiemeisc de mătase.
4. Două anterie bărbăteşti din Ţara Române ::- s că.
5. O pereche de agrafe de aur feme'.eşti.
6. Un inel împodobit cu diamant, avînd în mijloc un
smarald.
7. Un covor.
8. Două feţe de masă ţesute.
9. Patru văl uri mari (năframe) cu care femeile obi şn :.1ies ::
să -şi lege capul.
10. Zece cămăşi Mrbăteşti de pînză .

2.

11. Două şepci roşii.
12. Un valtrap scump.
13. Şaua.
14. O manta roşie de călătorie .
15. Două batiste de buzunar.
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16. Patru basmale scumpe femeieşti.
17. O pereche de ciorapi.
18. 160 de taleri turceşti, adică lei.
19. 150 de taleri turceşti de la cel omorît.
20. Un cal roib aici de faţă.
Mai departe, eu, Gheorghe Repezan din Mav rodin o, ca al
doilea păgubaş, am suferit pierderile următoa!·e :
1. Şal turcesc.
2. Un şal alb înflorat turcesc.
3. Un şal înflorat negru.
4. O haină mai mică înflora tă, în mijloc cu o floare
mare .
5. O altă hain ă mare de bumbac , cu flori ro~ietice şi
cîmpul alburiu.
6. O scurtei că scumpă de samur cu lînă de cu loare roşie.
7. Altă scurteică albă cu blană rus e as că.
8. O scurteică lungă de mătase de asemenea cu blană
ruseas că .

9. O manta mare b ă rbăteas c ă din Ţa ra Rom â n ească, din
cu blană scumpă.
10. Altă manta bărbăteas că din postav cu că pt uşealu de

m ă tase

mătase.

11. O pereche de nă dragi mari turceşti.
12. Patru cămăşi femeieşti subţiri.
13. Douăzeci de şerve te subţiri, 2 feţe de mas 71 subţ iri.
14. Douăsprezece haine cu cusătură .
15. Zece perechi de ciorapi de bumbac.
16. D o uă pe1:echi de ciorapi de mătase.
17. Două perechi de mănuşi de piele fe meie şti .
18. O broboadă din Ţara Românească pen tru fe te.
19. D ou ă cingători munt ene cu cusă t u ră.
20. P atru ii femeieşti.
21. 45 0 de coţi de pî nză învîrstat2 cu bumbac.
22. P atru mantale bărbăteşti.
23. Patru şepci roşii.
24. Patru haine scumpe.
25. Două haine de batist.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Trei cai, doi murgi, unul negru.
O şa turcească cu tot harnaşamentul şi frîu .
O cartuşieră de argint.
Un inel de aur cu piatră scumpă .
10 haine obişnuite de şervet.
12 cămăşi de in bărbăteşti.
Dou ă pături albe.
D ouă valtrapuri pent ru cai.
34. 3 per echi de ochelari, o pereche din chihlimba r , 2 nai
+·
rus.ice.
35. O p ă tură albă de mătase pentru pat.
36. O ciutură de lulea scumpă de chihlimbar.
37. O p ătură sc u mpă roşie pentru pa t.
38 . 130 de taleri turceşti, pe care i-a luat Todor, servitordl sus-numitului că pitan bimbaşa Anastase.
39. D ouă haine scumpe, 2 alte cingători . cu cu sătură, 2
fe1;e de mas ă. u na nou ă , alta v eche.
40 . Un. cufă r mic, desfăcîndu-1, l-au stricat complet şi au
luat tot. ce a fost în el.
41. D o u ă blăni de v ulpe.
42. O ico ană de argint cu chipul Fecioarei Maria .

in sfîrşit, p agubele tov arăşului nostru Costan clin La pe
sînt acestea '.
1. Doi cai negri.
2. O şubă bă rbăt e ască din postav.
3. O haină galbenă.
4. O căci ul ă r u sească.
5. Un toc de frînghi împreună cu fringiile .
6. D ou ă cămăşi de in.
I . O şubă bărbăte ască fără blană.
8. 70 de taleri turceşti.
9. O şa turcească şi un frîu de mătase .
10. Un surtuc roşu.
A ceste lucruri, precum au mărturisit hoţii ares'ca ţi din
Sibiu, sînt îndeosebi la bimbaşa Anastase.
Toate aceste bunuri au fost jefuite de căpitanul arestat
bimbaşa Anastase şi luate de la noi, după predarea acestora .
189
https://biblioteca-digitala.ro

Rămînem cu
servi complet

stimă deosebită

vice-căpitan supu şi

ai domnului

păgubiţi.

Gheorghe Repezan din Mavrodino şi Costea
negustori din Ţara Românească.

Slăvescu

clin

Bîrză neşti,

e Ediţii : A.
417-452.

Oţetea,

Solidari/alea românilor din Tran silv ania ..., p.

79.
1821 august 16 [1236 zi-l ka'de 17). Valiul de Silistra,
Mehmed Selim paşa despre prinderea serdarului Iamandi după lupta de la mănăstirea Cozia.

[Hatt humagun] : A fost
Fie

văzută

de mine.

lăudate graţia şi bunăvoinţa

Slavă

lui Allah !

lui Allah !

[Telhis] : Nota supusului Mehmed Selim paşa, valiu ele
Silistra. Susnumitul i s- a scris din partea mea, preaumilul, o
epistolă prin care s-a cerut ca, de acum încolo, în conformitate cu dispoziţia imperial ă emisă cu onoare mai înainte de
aceasta, să se trimită la Poarta fericirii cîteva limbi fol ositoure, dintre acelea capturate în lupte, iar i·esLul să fie nim ici te pe loc ; totuşi n - a fost timp ca epistola mea să-'Î parv ină. De aceea, cînd va ajunge la înalta cunoştinţă că [nora
~a ] care se referă la unele situaţii şi la faptul că urmează
s ă se ~ rimită la Poarta fericirii căpetenia numită serdarul Iamandi, împreună cu o s ută treizeci şi opt de limbi. dou ăz e c i
şi Ş2.S e perechi ele urechi, patru căpăţîni, două tunuri şi două
care cu muniţii, toate capturate ca urmare a marilor victorii
o bţinute în partea Olteniei, şi de această dată, cu ajutorul
şi prin bună voinţă marelui Allah şi datorită zdrobitoarelor
fo rţe [militare] ale imperiului, că astfel, slavă lui Allah , n-a
mP.i răm a s adunătură de tîlhari nici în partea Olteniei - a
fos t prezentatr\ augustei persoane spre a fi supusă privirii
împăr3teşti. atunci ordinul şi firmanul ce urmează depind de
măria sa cel îndreptăţit să poruncească.
M2tria sa fericitul, bunul, generosul, milostivul, milosul ,
dreptul, puternicul şi ilustru meu stăpîn,
Aşa cum [vi] s-a adus la cunoştinţă mai
înălţimii [voastre], atunci cînd supusul

ceasta
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înainte de anostru siladâr,

trimis în Oltenia, cu destulă oaste imperială victorioasă, a pă
truns pe pămîntul Olteniei, ghiaurul serdar Iamandi - comandantul ce este pricina pierzaniei - una dintre căpeteniile
tîlha:·ilor care colindau prin acele împrejurimi, s-a întărit cu
nişte Lîlhari în mănăstirea Cozia, aflată în acele părţi. Dar,
cu ajutorul şi prin bunăvoinţa celui mai bun dintre cei care
aj ută, cu sprijinul divin al prinţului profeţilor , mulţumită
ariaşe i forţe [militare] a măriei sale padişahului [stăpîn] pe
faţa pămîntului, oştenii predestinaţi victoriei, luptîndu-se destul cu tîlharii amintiţ i, au învins. Pomenitului Iamandi - care, clupă ce şi-a dat seama că nu va putea să se-ape din aceas tă prăpastie a fricii, a cerut îndrurare numai pentru sine
de la supusul nostru silahdar - i s-a arătat aparent bună
voinţ~ şi, astfel, el a fost scos din mănăs tire. In lupta aceea,
s-au capturat ele la tîlharii amintiţi : o sută treizeci şi opt de
limbi, douăzeci şi şase perechi de urechi, patru cipăţîni, do uă
tunuri - unul mic şi unul destul ele mare - precum şi două
rnre cu muniţ ii ; toate ne-au fost trimise. Din partea comand2nţEor oştii s-au făcut intervenţii pentru [iertarea] amintitulu i Iamandi, deoarece el a fost scos [din mănăstire] la cererea sa de a avea îndurare faţă de sine. Aceste intervenţii
însă nu au fost luate în seamă, astfel că, de această dată, înăl
ţimii [voastre] urmează a [vi] se trimite prin intermediul
supusului nostru aga al tătarilor - sus-numitul Iamandi, împreună cu o sută treizeci şi opt de limbi, douăzeci şi şase pe rech i de urechi, patru căpăţîni, două tunuri şi două care cu
muniţi i.

Mai înainte de aceasta, amintitul Iamandi şi- a trimis cu
toate lucrurile şi bunurile sale, în partea Austriei, soţia adev{1rată pe care o adusese din ţinutul Ianina, patria ~'a na tală.
Ce=il altă soţie, pe care a luat-o din Ţara R omâne ască, se afla
în mânăstirea p o menită, împreună cu trei b'.l ieţi mi c:i ; neg:1sincl prilejul de-a fugi, au fost aduşi [cu toţi ] la Bucureşti
Supusului nostru kethuda, i s~a scris ca şi aceştia să fie transpo r taţ.i [încoace].
Slavă înaltului Allah, datorită autorităţii imperiale de bun
c:ugur, hainul serdar Iamandi - aflat în fruntea turmei de
neputincioşi printre căpeteniile tîlharilor din Ţara Româneasd1
- a fos t prins, iar alte căpeteni i ale tîlharilor fugind în p artea Austriei, n-a mai rămas adunătură de tîlhari în a cele împrejurimi. Ne mai avînd comandanţi , [tîlharii] s-au risipi t în
dezordine, ajungînd fugari prin munţi şi păduri. Silahdiarul
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din acele părţi al măriei sale norocosului Derviş paşa , mu-1
hafîzul din Vidin, a comunicat supusului nostru silahclâ r ca
oştile din subordinea sa vor fi suficiente pentru nimicirea si
distrugerea tîlharilor de acel fel, cu ·ajutorul celui ele sus Ş1
rn puternica forţă [militară] a imperiului ; el descriindu-ne
şi nouă situaţia, de această da tă, s- a scris şi s-a recomandat
din partea noastră ca supusul nostru silâclâr să vină şi să se
stabile ască în Bucureşti, la p ază, în subordinea supusului nostru kethuda .
De aceea, s- a scris şi s- a trimis [domniei voastre], pre3milostive [stăpîne], această notă plină ele sinceritate, pentru
ca situaţiile [arătate mai sus] să fie aduse la înalta cunoştinţă.
Cu voia înaltului Allah, dorinţa noastră s inceră este de a se
purta de grijă ca, [aceasta] ajungînd la ştiinţa pl ină ele îngă
duinţă, ş i de acum înainte, să avem fericirea de a ne bucura
ele milostivenia şi p lăcuta bună vo i nţ ă ale preacin stitului [s tă
pîn].
La 17 Za, anul [12]36
Mehmecl Selim, valiu al veialetului

Sili s ~ ra

[Legenda sigilului] : Mehmed Selim
~ Edi ţii:

Documente externe, p. 381 - 383.

80.

1821 august 19. De claraţiil e unor împricinaţi despre cele
întîmplate în luna febr uarie, cînd a trecut Tudor Vladimirescu
cu pandurii prin satele Murgaşi şi Beneş ti.
De la departamentul cremenalion.
După cinstita p oru n că, zapciul
<:~m i ndou ă p 3rţile înaintea noastră,

cel orîndui t înfăţişîncl p'l
s-au întreb1:t Ianache pîr:. ă 1a b u i popa Dimitrică i Ciucă sin Miu i Ioan sin Sanda pîrc ăl abu i Gheorghe Teme!ie i Ştefan Munteanu şi Ilie brat
Ioan pîrcălabu, pîrîţii, ce au să răspunză împotriva arătării
cc face dumnealui biv vtori armaş Theodor Podbă ni c e anu
pr intr-aceas tă jalbă.

Şi cu totul tăgăduiră zicînd că nu
una din cîte jăluitorul armaş arată.
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ştie s ă

fi urmat la nici

După a cărora tăgăduire, li s-au zis a da zapis în condica
jude2ăţii ca, putînd armaşu dovedi cu mărturii că au urmat
ei vreuna din cele coprinsă in jalbă, atunci să-i plătească toate pagubile şi cheltuielile, să să şi pedepsească ; iar neavînd
dovezi, să rămîie nesupăraţi. Şi nu au voit a da acest feli

de zapis.
Apoi,

·

întrebîndu- să numitu armaş cu ce poate încredinţa
pc'i judecată că arătările ce face prin jalbă îi sînt adevărate,
adus 't de faţă 10 mărturii, cărora făcîndu-li-să c ercetare la
cîte unul deosbi şi-au dat fieşcare ştiinţa lor, precum mai jos

să

coprinele.
1) Vlădoi, sluga armaşului, zisă că, după ce au venit ceauşul Preda în satul Murgaşul cu voinicie pentru conac, l-au
trimis stăpînu-său la Mihai sin Vasile sătean ca să-i aducă
caii a s ă ascunde cu dînşii. Unde mergînd şi puind şaoa pă,
un cal vînat cel avea de călărie, vrînd să ia şi pă alţi doi ce-i
avea telegari, au sărit pîrîţii împreună cu alţi săteni ai lor
i-au şi luat din mînă cîteşi trei caii cu tot tacîmul lor. Cînd
a un ~· i un Oprea Pirtea sătean au început a necinsti pă armaş,
înjurîndu-1 şi ocărîndu-1 cu proaste cuvinte. De care spuind
< rmaşului au mers şi însuşi a-ş lua caii şi numiţii săteni n-au
vrn t să-i dea, sărind cu gîlceavă asupră-i. La a căruia arătare
~1. dudndu - să de faţă Oprea Pîrtea, n-au putut să tăgăduiască.
iar pîrîţii săteni şi ei neputînd tăgădui de proprirea cailor, au'
început a pricinui unii asupra altora.
2) Preda Fundeanu, ceauşul, făcu arătare că slugeru Theodor, aflîndu-să tăbărît cu toţi pandurii lui la satul AmărăştU,
în gura Ploştii, într-o marţi seara au venit la el, unde se afla
în gazdă, Fota ceauşul împreună cu un Ştefan Munteanu ş i
Ion cel Mare, săteni ot Murgaşi. Şi făr' de a-i spune numitu
c eauş pentru ce au fost venirea acestor doi săteni la Theodor i-au dat o volnicie ca să meargă împreună cu dînşii la
numitu sat, să facă conac pînă a doua zi de prînzi'. pentru 400
panduri, mai dîndu-i ajutor pă Ion Negrea slujitoru. Cu carii
p'e:'Înd, au întrebat pă Ştefan 1i Ion, Muntenii, pentru ce au
· erj ~ acolo ? Şi numiţii i-aµ dat răspuns că au jăl:ui t la Theodor pentru un zapciu ce este în satul lor, că -i bate şi-i căz
ne?te, cerîndu-le bani de bir şi zahirele, mai trăgîndu-le şi
<•Jţi bani, spuindu-i cum că Theodor le-au zis că, puind mina
pă cel zapciu, si'i-1 ţie legat pînă a doua zi, cînd va veni acolo
:n sat. Iar după ce au ajuns la Murgaşi, trăgînd în gazdă la
numitu Ioan, au trimis un băiat de au chemat pe pîrcălabu
13 -
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alţi săt eni şi întrebîndu-i unde este zapciu pentru care j ă 
luisă, i-au luat pîrcălabu şi sătenii de l-au dus la un Nicola
Muscalu, unde ştia că este armaşu în gaz dă. Şi negăsindu-1,
au întrebat pă un Radu Velici ce sft a fl ă acolo ca să arate
pă z::i pciu unde se află. Numitu pricinuind că nu ştie unele
s-au culcat într-acea noapte, săten ii l-au du s la Mihai, unde
ş tia[u] că -i sîn t caii. Şi intrînd într-o coşare , au găsit cîteşi
trei caii numitului armaş. După care au ră di cat straiele, ele
le-au luat seama bine, zicînd cătr e s '\ten i : de vreme ce sînt
caii, nici zap ciu' nu este fugit. Aşa, întorcîndu-să de la coşare înapoi, a vede a de conac, au văz u t p 3. jăluitor ie şind dintr-o casă . Ş i mergînd la dînsul l-au cunoscut, cînd l-au şi în-

cu

trebat pentru ce au venit în sat ? El i-au dat volnicia lui
Theodor, ce o avea pentru conac, spuindu-i că ş i numit u vin e cu toţi pandurii şi a rnăuţi i acolo în sat de prînz. Cînd, zice
că ar fi sfătui t pă armaşul a să da în lături cu caii şi altele
r:e avea, fiindcă ochiul becherilor lui Theodor este la cai şi
la arme, şi dup3. al său cuvînt tr imiţînd jăluitoru p 3. VJădoi,
sl ugă, a-i aduce caii, sătenii n-au vrut să -i dea. Apoi ducîndu-să însuşi armaş u, iarăşi nu l- au îngăduit a - ş lu a caii, cerînd a le da taleri 20. Atunci jăluitorul le-au zis că să -i deci
mă car calu cel de călărie , să meargă pîn ă la Hristea Belivacă,
ce să afla acolo în sat, să vază ce bani caută la dînsul, pentru
că din mîna lor n-au luat nimic. Şi pînă să va desface cu dînşii , să fie ceil alţi doi cai i soţia ş i copiii amanet. Pîrîţii nici
aşa n-au primit, strigînd că i-au sărăcit şi vor să-l dea în
mîna lui Theodor. Cînd atunci i-au zis sătenii şi lui a le da
ajutor să -l poprea scă a nu fugi. La ac eastă arătare, pentru
poprirea cailor, de faţă fiind şi Ion pîr călabu n-au putut să
tăgăduiască înaintea jud e căţii, decît numai zisă cu un cuvînt
că to ţi s ătenii au luat caii din mîna armaşului, pentru că i-ar
fi pră dat cu taleri 10. Care bani li s-au şi întors înapoi at unci
cînd i-au p oprit caii, prin Hristea Beliva că.
Deosebit m ai zice Preda ceauşul că au dat răs pun s săte
nilor cînd au zis să poprească armaşu, cum că nu are nici o
poruncă asupră -i, nid nu să amestecă; ci ei cum vor vrea
s3 facă. Iar numiţii săteni au început a striga asupra j ăluito 
rului să şază pă loc, că -l leagă. A şa s-au întors înapoi făr' de
cai şi numiţii săteni au pus păzitori la grajdi. Apoi trecînd
ca un ceas, i-au spus însuşi sătenii că le-au dat a rm aşu taleri 11 din banii ce căuta la dînsul, zicînd că tot nu-l las§ pînă nu-l vor da în mîna lui Theodor.
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Mai la urmă, tot într-acea zi, miericuri„ pă la vreme de
prînzi, venind 4 arnăuţi de olac cu cai de poştă, au cerut la
pîrcălabu şi la săteni ca să le dea cai de sat, să schimbe pă
cai de poştă. Şi ei pricinuind că nu au cai în satul lor, au.
vru t arnăuţii să ia calul său, văzîndu-1 legat la un sătean„
Cărora spuindu-le că este venit de la Theodor cu poruncă
pentru conac, i-au lăsat calu. Cînd atunci au văzut pă unul
dintre arnăuţi cu trei săteni viind cu caii armaşului de unde
îi avea puşi în pază şi numitul armaş rugîndu-să ele arnăuţi
a I ua ·c ai ele sat, iar nu str e i n i, siau să ia şi ci€ la alţi
negu s'.ori ce vor mai fi în sat, ca să nu de>a numai caii jă
luitorului. Pîrîţii s3.teni toţi într-o glăsuire au strigat că nici
cai în sat nu au, nici alţi neguţători nu să află acolo cu cai.
In cea din urmă au cerut arnăuţii să le dea mă car un cal de
unde vor şi ca să lasă şi armaşului măcar un cal de călărie,
şi numiţii săteni n-au vrut. Apoi au cerut călăuză ca, schimbînel caii la alt sat, să-i trimiţă înapoi. Cu care călăuză au
văzut pă Ion pîrcălabu şoptind prin taină. Ce le va fi fost vorba, nu ştie. Căci a doua zi, joi, auzind armaşu că s-au întors
acea călăuză, au zis lui Ion pîrcălabu să-l cheme a-l întreba
ele cai ; şi n-au voit a-l aduce. Atunci au zis armaşu către să 
teni C<'i va să-i apuce a-i plăti caii cu taleri 600. Ei au început
a-l înjma zicînd că nu l[i]- s voia să ştie.
După aceasta văzînd el că să întîrziază venirea lui Theodor, au zis pîrcălabului să trimită un sătean ca să vază de
vine pă acolo prin sat sau nu, să ştie ce să facă conacului. De
3U trimis pă cineva şi ştiinţă nu are. Căci el şăzînd pînă vineri dimineaţa şi văzînd că Theodor nu vine, s-au întors la
casa sa şi nu are ştiinţă de prada armaşului cel de al doilea.
3) Ioan sin Negrea slujitorul ot Goeşti asemenea, că de
cînd au plecat de la Am ărăşti cu Preda Ceauşul şi cu acei
doi săteni mergînd pînă la Murgaşu unde au găsit pă armaşu
L- au zis a să da într-o parte cu caii şi armele ce va avea
'1 poi luînd un vătăşel, au plecat la Bulzeşti dup.3. conac şi
'lu s-au întîmplat nici la luoarea cailor căci la prada de al
doilea nemaiîntorcîndu-să la numitul sat Murgiaşu.
4) Mihai sin Vasile săteanu ·arată şi el că miercuri dinspre ziuă venind Cincă sin Mihai l.a casa lui sculîndu-1 din
.~omn, i-au zis să vie unde era oameni străini şi cu ceauşul
:::a să vază de conac, apoi întrebîndu-i numitul Cincă'. ce este
:n coşare de troncăneşte i-au spus că sînt caii armaşului, şi
'.):ecînd Cincă el s- au apucat a-şi duce carul să să ducă la
1
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fîn pentru conac ş i pînă a nu pleca au venit oamenii ar ma ş u~
lu i de au sCDs caii din coşare de ai duce la stăpîhu său şi
puind şaua pă un cal am văzut iar ăşi pă Cincă venind cu
alţi săteni de au poprit caii din mîna slugii cu cu vînt că au
la stă pînu să u niş te bani şi dudndu -să slugra de au spus stă 
pînul.ui să u, au venit însuşi armaşu care puind şau a de al
doilea pe cal ş i să rind s ă încalece au plecat cu cîte trei caii,
nu sărit sătenii de i-au luat caii din mîna lui Theodor ; apoi
tot atunci miercuri viind aceeaşi patru arnă uţi de olqc cu cai
de poştă şi cu un surugiu am vă zut p ă Ianache pîr căla bul viind cu doi dintre arnăuţi la coşară de le-au dat caii armaşu
lui iar ce vor fi mai făcut în urmă ştiin ţă nu are căci el s-au
dus unde au fost oamenii strînşi pentru conac, faţi fiind Cincă
şi Ianache n-au putut tăgădui de poprirea cailor de la Vl ădo i
sluga cît de la însuşi armaşul, zidnd că s--au urmat precum
şi Ion pîr căl abul au arătat. Decît numai Ci nc ă priciuni că
n -au întrebat pă Mihai ce este în coŞ<are dimineaţa cînd s-au
dus la dînsul şi să-i spuie numitul că sînt caii armaşului precum şi Ianache că n-au mers el cu acei arn'\ uţi să le dea caii
din co şare şi nu ştie care din săteni au dus pă arnăuţi la cai,
aruncînd pricina unii asupra altora ca şi Ion pîr călab u .
Radu Velici, de aici din Craiovra, făcu arătare ci't el fiind.
atunci cu familia armaşului fugit la Murgaşi, unde se afla şi
nevasta cu copii săi, ştie că m arţi seara au venit numitu armaş de la Craiova, acolo.
Şi miercuri dimineaţa viind ceau şul Preda îm preună cu
un slujitor cu Ion pîrcălabu cu alţi doi săteni d rept la gazda
a rma ş ului, le-au arătat numitu pîrcălab că este slugă .
După care arătare de loc ceauşul au început a-l bate apucîndu-1 să arate pă numitu zapciu unde este. El le-au dat
răspuns că de seara au plecat cu soţia în căruţa cu cai şi nu
are ştiinţă unde se află. Atunci Ion pîrcălabu , apucînd pă
ceauşul de haină, i-au făcut semn a merge dup ă dînsul să-i
arate caii unde sînt.
Aşa plecînd numitu ceauş, au mers cu pîrcălabu şi cu ceilalţi doi săteni la Mihai. Unde găsind caii în coşare, l-a u început a înjura, de ce au spus minciuni că au fugit zapciu;
poruncind unuia din săteni a păzi caii să nu ia de C"itre stă
pînul lor. De unde plecînd cu pîrcălabu au umblat căutînd pă
armaşu prin toate odăile şi găsindu-l, ce urmare va fi făcut,
nu ştie, căci pă el de loc l-au trimis jălui torul cu o scrisoare
la Theodor, înştiinţînd . că să află cu familia la acel sat, Mur196
https://biblioteca-digitala.ro

~aşii. Şi negăsindu-1 în Gura-Ploştii, s- au întors sara înapoi,
cîncl atunci au găsit caii luaţi. Iar joi d imineaţ a , trimiţîndu-1
to: cu acea scrisoare şi cu altă înştiinţare pentru luarea caih l'. rnergînd pînă aproape de Beneşti, unde au zisă că să află
Theodor i-au luat urma că. au scoborît la Ote telisi. Asa ducînd u-s:l acolo, l-au suit strejile su s, unde se afia Theodor\,"
în foiş o L Căruia dindu-i scrisorile, pînă a nu le citi, uitîncb.-s ··, el jos, au văzut pă Stan Şarpe i popa Pătru i p opa Nico!n d:n Murgaşi. Care, după ce s-au coborît el jos, l- au ară 
'.c: . :3tan Şarpe cătr e panduri că este sluga zapciului . Apoi în!rebîndu-1 tot numitu pentru ce au venit acolo, i-au ră spuns
c ă au v enit cu o scrisoare de la
armaşu . Intrebînd şi el p:·ţ
n~tmiţii ce caută, i-au arăta t că au venit pentru pricina cailo1·
armaş ului, căci îi apucă să -i plăteas că cu taleri 600 ; si deosăbi t le m ai cere alţl taleri 3 OOO, bani de bir. Atunci 'zicîndu -Ie el că v ine de acolo, din sat, şi nu ştie nimic ele ce ara tJ.
ei, numi ţii i-au spus că au l ă sat muierile şi p3 ceil a lţi săte ni
înch işi . El i ară şi i-au întrebat de au jăluit la Theodor şi ce
ră.spu ns le-au dat . I-a u arătat numiţii cum că le-au zis Theodor ; de vreme ce i-au luat caii, va trimite de-1 va aduce ş i p 3
dînsul, ca să - l vază cine es 7e, de ia bani dup ă sat€ fflr 'de porunca lui.
După aceasta, :des pă rţ indu-să de dînşii, s- au dus lîngă s,::ară
!a Theodor de au cerut răspuns. Şi nu i-au dat. zicînd că, după ar;ttarea s ăte nilor, ne .şt iind cine este, au trimis să-~ aducă;
dîndu-i voie a umbla prin ordie ca, cunoscînd caii, să -i dea
înapoi . Aşa umblînd toată ordia şi negăs ind nici un cal, a u·
plc:cat vine::·i dimine aţa înapoi, fă r'de nici un r .3spuns. Unde
rnergînd pîn ă la satul Bălceştii, au găsit la o cîrciumă p ă Stan
Şarp::- c.u acei d oi preoţi. Cu carii i arăşi făcînd vo rbă, i-au spus
c·'. au t recut şa p te arnăuţi la sa tul lor, Mm·ga şii, şi p oa te să
fi luat pă arm aşul. Du pă a cărora arătare, cînd au ajuns el
la s a~. acei arnăuţi a u fost venit m ai naint e de au căzn it :;i
<•.u jăfu it pă arm aşu. focă au fost şi plecat din sat şi ne:;( sind
nici p{1 numitu armaş, decît numai pă soacră-sa singură, lîngJ
care \.-rînd el să rămîie, au început Ciucă sătean a-i zice că
trebu ie căzni tă ca să dea hainele arm a ş ulu i ce~e bune, care
nu le-au luat arnăuţii fiindcă numai el cu nevasta sa le şti:< ,
de a că ror frică au fugit la Craiova, unde au găsit pă atmaşul
lr1cnav, z:kînd din b ă taie şi caz n ă .
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6) Popa Dincă ot Murgaşi : că vineri, pînă a nu să jăfui
armaşu, văzînd nişte arnăuţi viind în sat, de loc au alergat
şi i-au spus a să da într-o parte, să nu-l găsească arnăuţii.
Numitu armaş l-au întrebat de ştie pă cinevaşi din s ăte
nii duşi la Theodor să să jăluiască pentru dînsul. I-au spus că
s-au dus popa Pătru i popa Nicola ca să jăluiască pentru un
arendaşul. Cu care împreună s-au dus şi Stan Şarpe
pentru ce pricină, nu ştie.
Care la această arătare, împotrivă răspunsă jăluitorul armaş, c ă adevărat, au venit numitu preot ele i-au zis să să asc unză, dar i-au arătat că sătenii s-au dus la Theodor de l-au
pîrît şi după cererea lor vin arnăuţii să-l prinză.
7) Dincă sin Vladu sătean făcu arătare că armaşul aflînclu-să ~a el în casă într-acea vineri pă la vreme de prînz, trimiţînd să-i ia vin pentru masă, pînă a nu ajunge la cîr c ium ă ,
văzînd niş t e arnăuţi şi panduri intrînd în sat, de loc s-au întors şi spuind numitului armaş, s- au dus de s-au ascuns într-o
bute. Apoi vii111d acei arn .<"rnţi împn~ună cu Ciucă l~au arătat
pă el la arnăuţi de l-au legat şi l-au bătut, cu cuvînt că este
gazdă. Aşa şi el de frică l-au arătat pă numitul arma ~ unde
era ascuns în 7r-o bu te, pă care s coţîndu-1 , l-au căznit foarte
cumplit, cerînd a le da bani . haine şi argintării. Şi fiindu-i
fr i c ă de răpunerea vieţii, au scos ce au avut şi le-au dat.
Ac eastă arătare a numitului Din că . de faţă fiind Ciu că
s:i tean, n-au putut să o tăgăduias c ă.
8) Preda Ci o acă să ' e a n zice c ă acei patru arnăuţi, ce au
)Jeni t întîi de olac, au cerut la pîrcălabu şi la săteni să le dea
cai de sat, s"t lase pă ai armaşului ; sau s ă ia şi de la alţi neguţă to ri ce ··:or fi în sa t, ca să lase armaşu l ui măcar un cal
sau doi. Iar numiţii s ăteni cu un cuvînt au s :rigat că nici cai
de sat nu au, nici alţi neguţători, decît arma ş ul. Pentru şi
bani i argin tăriile fiind îngropate de el pînă a nu veni ce e> u'iu l
Preda. le au scos de le-au dat arnăuţilor, cu porunca numitul ui armaş , văzînd că-l căzneşte de moarte. !ns'\ vineri a
treia zi după luarea cailor, cînd unii din s C\i"eni să ruga de
D rnăuţi a-l ierta că nu mai are nimic şi că nu au w"tz ~ '· ni ci
un r ă u de la dînsul de cînd au venit în sa t ul lo :·. iar alţii
striga ca să-l căznească .
9) Di c. u l dîrvaru ot Craioviţa arăta şi el că, trimiţînd u ··l
popa Dincă Năvală ca s1 vază pă armaşu cum se află, au zind
c·~ s- au jăfuit, găsindu-l la numitu sat Murgaşul, i-au spus că

Nicola

sătean
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au luat numai caii şi să teme că sătenii îl vor da şi pă mina
altor h oţi de-1 vor jăfui . Intr-acea vorbă aflîndu-să , trimiţînd
numitu armaş pă Dincă sătean, gazda, ca să ia vin pentru m as\ i-au văzut de loc întorcîndu-să înapoi făr'de vin, spuinO\
arnrnşului că vin arnăuţii să-l prinză, zicîndu-i să să ascunză.
C::Jrele de grab schimbîndu-să din haine, l- au dus însusi numitu Dincă de l-au ascuns într-o bute. Iar el, ieşind afa{·ă c!in
cas 1, au văzut pă acei h oţi de arnă uţi viind cu doi săteni înain :ea lor drept la Dincă, gazda . El, de fri că, intrînd în casă,
de loc l-au ajuns arnăuţii şi înt rebîndu-1 unde este zapciul,
le-au răspuns că nu ştie. Apoi, întrînd acei arnăuţi în cas;c{
cu so bă, el au ieşi t afară şi au văzut mulţi din s) teni strînşi.
acolo împreună cu h o ţii carii arătînd că Di ncă este gazdă, au
dat arnăuţii cu un ciomga de două ori într-însul. Şi numit u
au arătat pă numitu unde erea ascuns. Aşa mergînd .'.l:::ei arnăuţi şi s coţîndu-1 din bute, de loc au început a-l bate cu un
topor şi cu un ciomag, cerind să le dea bani . El, viizînd atîtn
groază de caznă, înfri coş îndu-să, au plecat prin sat. Şi nimerind la popa Dincă, l-au întrebat numitul preo t de este om
al arma şului. El i-au răspuns că nu ştie al cui este, pentru că
aşa c aznă g roaznică ce pătimeşte numitu armaş n-au mai vă
zut a lt ă dată. Atunci popa Dinc ă au zis către el că sătenii l-au
vîndut şi l-au mîncat fript. Aşa temîndu- să el a nu-l pîrî să 
tenii la arnăuţi că este om al numitului armaş, fugind s-au
întors înapoi la Craiova, unde au venit şi armaşu cu soţi a
dumisale. Apoi în urmă peste trei zile, trimiţîndu -1 iarăşi pă
e! cu plată împreună cu popa Din că şi cu ar m ăşoa ia ca să-i
a du c[~ calabalîcu ce-i mai rămăs asă la l\/Iurgaşi neluat de acei
tîl hari, p ă la vreme de chindie ajungînd în sat, au tras cu carn
:a Nicola Muscalu, un se afla soacra armaşului. Ş i dejugînd
boii de le-au dat fin, au intrat în ca să ca să să încălz ească şi
deodată s-au pomenit cu patru arnăuţi şi un ţig an viind acolo.
Dintre care cunoscînd el pă un Dumitru arnăutu , ce sluji să
la dumnealui biv vel logofăt Dumitrache Brăiloiu, au ieşit afrră la dînsul şi întrebîndu-1 arn '.:utu ce c aută pă acolo pr in
sa:, i-au arătat că este trimis de arm aşu a-i ridica calabalîcul
ce i- au mai rămas neluat de hoţii ce l-au jefu it. A şa numitu
arnăut a început a înjura pă să teni şi spuindu-i c.:l t rei dint r-înşii le-au ieţ it înainte şi au pîrît pă arm aşu către ei cu m
că arnăuţii ce l-au jăfuit i-au luat numai bani i argin':ărie ~ i
alte lucruri mai proaste, iar hainele cele bune sîn t a colo în
sat as cuns §. ; şi îndemnîndu-i acei trei săteni ca să că zneas că
199
https://biblioteca-digitala.ro

pă

a da toate hainele, dar fiind cunoscut şi
nu vrea să facă acea urmare. Şi i-au da t
voie a ridica calabalîcul ce va avea nesupărat.
10) Popa Dicul al mahalalii Craioviţii, ce au fost împreună
cu Dicul dîrvarul, asemenea arătare făcu că au auzit puindu-i
la cale, a căzni pe soacră-sa ca să dea hainele cele bune care
arnăut au zis că nu-şi prinde mintea cu un mormînt, v[1zîncl
că soacra armaşului, bătrînă, slabă şi bolnavă mai ales văzînd
că l-au cunoscut atît el cît şi Dinu dîrvarul de aceea · nu le-au
fă cut nici un rău.
După toate aceste arătări ale mai sus numitelor mărturii,
iarăşi s-au întrebat pîrîţii săteni de au vreun cuvînt să stea
împ otri vă -le. Toţi într-o glăsuire zisără că arătarea lui Vlă
doi, sluga armaşului este adevărată şi urmată poprirea cailor
de către ei să t enii nevrînd a lăsa pă armaşul să-şi ia caii a s1
ascunde, clecît numai atîta să arată cu pricinuiri, cum că şi lor
le-ar fi zis ceauşul Preda ca să popreas că atît caii cît1 şi armaşu a nu fugi, s păimîn t îndu-1 cu Theodor, că îi va da prin
tîrg, precum au dat ş i p'.i. alţ ii.
L::t al cărora cuvîn~ Preda ceauşlil cu totul le-au stătu t
împoti· ivă, zicînd că el nu şj e să fi poruncit sătenilor a popri caii sau pă arma ş;J , neavînd nici o poruncă de la Theodor
d ată pentrn n umi ·. ul. Căc i ele ar fi avut vre-o poruncă, nu
le-ar fi spus lor, ci însuşi el cu slujitoru ce avea l-ar fi poprit în puterea poruncii, iar nu l-ar fi. îndemnat a să d-3. 1ntr-o parte cu caii şi armele, precum şi îns uşi armaşul arată .
Aducînd numitu~ ceauş de m i'lrturie spre îndreptare a S'.'!
şi pă Ion cel Mare s,-1~esn , mele arată că spuindu-i cum au
zis armaşul a să da în tr-o par'. e cu caii şi armele ce va avea
a nu-l g8si Theodor în sat. el i-au răspuns că bine au f\cut,
Iar la ară tarea ce mai face ceauşul Preda, cum că Ion cel
:Mare şi Ştefan Munteanu i-au spus, cînd venea pă drum de ia
Amăr ăşti , că au jăluit la Theodor pentru zapciul ce-l au în
sat, că - i că zne -;te cerîndu-le bani de bir şi zahirele.
Intrebîndu - să numiţii Ion .şi Ştefan, precum şi ceilalţi
săteni, ce ştiinţă au pentru aceasta, întăi sătenii au zis toţi
cu un cuvînt că ei n-au trimis pă numi1;ii a jălui pentru zapciu. de 2ît numai să vază p ~1 unde este trecerea lui TheockJr ~
vc.le. Dar Ştefan şi Ion împotrivă arătare că i-au trimi s s<lte-·
n ii de au jăluit la Theodor pentru zapciu, că au trimis în s1 t
pă l• n Călin vătăşălu ce-i leagă şi îi căzneşte pentru bani de
bi ~·. cerîndu-le de lude cîte taleri 48, încă au lăsat pă toţi s·~
tenii închişi de vătă5 el. far cum că ar fi C)rătat c:ltre ceauşu
soacra

ştiind

pă

armaşului
armaşu,

1
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? \'eda că le-au poruncit Theodor să poprească pă zapciu a-·l
gă si în sat cînd să vor întoarce, la aceasta cu totul tăgă cluies·c
ş i n u miţii.

î mpotriva cărora aducîndu-să Fo ~a şi Ilie, ceauşii de sluisprăvnicatului Dolj, fă cură arătare înaintea jude căţii
c.u s:.ifletele lor şi în frica lui dumnezeu c:um c:l Th 2odor aii.incllc--s{i la Amărăşti, într-o marţi lîngă sara, le-au da t volnicie
c 2: s.1 orînduiască doi slujitori a merge la SL! ~ul Mu l'g aş u l i
B '.1 l zăştii, să facă conac, pînă a doaă zi de prînzi, pent ru 400
panchri. Cînd atunci înaintea lui Theodor au văz u t pă Ştefan,
~~ i Ion, săteni murgăşani, jăluindu- s ă pentru zap ::-iul ce-l au
îri sat că-i leagă şi -i căzneşte, cerîndu-ie bani de bir i zahire:c fă cîndu-l e şi mari cheltuieli satului, încă p ă mui erile lor
jJă c eilalţi săteni i-au lăsat închişi , s ::-ăpînd numai ei amînd11i de au venit să jăluiască. Theodor le-au dat răspun s că trimite sluj itori a face conac pent ru venirea lui cu panduri a colo
b sat . Ci să meargă împreună cu slujitorii şi să spuie şi celorJ a!ţi. s ăteni ca s ă puie mîna pă zapciu, să-l ţie legat în sat pîn ~ , -a veni ei acolo. Această ponmcC
t a [dat] sii.tenilor, iar lor
nu le-au p oruncit să zică slujitorilor a fa ce r.s tfel de urmare.
La a cărora arătare au rămas numiţii săt eni fă r ' de nici
un cuvînt de răspundere.
S-au întrebat şi Stan Şa r pe, cel ce să d ovecle.:;; ~e c<:1 a u
lo< la Oteteliş cu p opa Pătru şi popa Nicola un el e se afla
Theodor, ce are să răspunză împotriva lui Radu Velici. Nu
p·1 : u s ă tăgădiască că n-au plecat joi, după ce s-au lua t caii
n rm aş ului de s-au dus la Oteteliş un de se afla Theodor ; Dec-î _ numai pricinui că mergerea lor au fost ca să jăluia scă preoţi i pentru Nicola, arendaşul moşii. Unde zi ce că au v ă z u t pă
numitu Radu şi întrebîndu-1 ce caută , le-au spus că este trim} s de cirmaşul cu neşte scrisori ; iar mai multă vorbă n - au
a\·u : între dîn c;ii. Şi ei neputînd să în tre la Theodor să jă
lui as ,~ ă, s-au întors înapoi. Şi mergînd pîn ă la Băl c eşti, i-au
crjuns şi Radu, spuindu-le că au trimis Theodor răspuns la
ar maşul. Aşa mergînd pînă la Bulzăşti , ciu auzit ele numitu
cirma <; că l-au j ăfuit arn 3 uţii .
. Asemenea arătare făcu şi popa Pătru, tăgădu i nd am ânJoi numiţii că au mers, cu un cuvînt că n-au me rs la Theod ~> ~ · ca s ă facă vreo pîr ă asupra armaşului.
Iar Radu Velici de faţă înaintea judecăţii le-au stăt u t împo trivă, mărturisind în frica lui dumnezeu, cu sufletul său,
,;[t casa şi copiii lui . că după ce i-au găsi t la O '. ete~i ~ i însuşi
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numiţii i-au spus că mergerea lor
t rn armaş, că-i apucă a plăti caii

la Theodor le-au fo st pencu taleri 600 şi t al e r i 3 OOO
!e cere bani de bir, pentru care au lăsat muierile lor ş i p'.i
,: ei lalţi s ăteni închişi la sat ; şi cum că au trimis Theodor să
:.i ridice pă acel zapciu, precum mai sus să arată.
Deci, după toate cercetările, ce cu sc umpătate am fa cL1t
asupra pricinii aceştiia, măcar că pîrîţii s ăt eni întăi u mb!2 a
~ ă a păra cu tăgăduiri la t oat e cîte armaşul a rată prin jalb<i.
că n u sînt v inov a ţi , nici ş tie ca sJ. fi t rimi s pă vreun s3 '. ean.
L1e ai lor la sluger Theodor să pîrască pă jăluitor şi, dup-:1 <1
:or p îră , s ă pă t imea sc ă ş i să s ă j ă fuia scă, p ;·ecum s-au urmat
~ i s- au întîmplat . Cît ş i pentru p oprirea ş i lu ar ea cailor d e că 
.re acei ar n ă uţi, pricinuiesc asupra c e au ş ului Pred a , ce \' ~ nis ă
cu volnicie lui Theodor la dîn ş ii pentru con ac, că numit u ar
fi roruncit unora din ei, s ăt eni , să nu dea caii a r maşu l ui ca
s ·, fugă, ci să -l ţie în pază pî nă va v eni Theodor, să-l dea în:
mînă-i. La ale căror a tăgă d u iri înt ă i li s-au cerut a da zap is în
condica jud e:;ă ţii ca, neavînd j ă lui toru l arm aş împotriva lor,
s ă rămîie în pa :;e, î n că s ă le plă tea scă şi cheltuiala . Iar a du~
cînd numitu j ă lui tor dovezi asupra lor şi vor r ă mînea tă g ă
duirile lor şi pricinu ir ile ce fa c deş art e şi zad arni ce, fă r' de temei, atunci s ă pl ă t e as ::: ă toa '. :l pa gu ba i cheltuiala j ălu i :orului
şi s ă s ă pedepseas că .

Car e zapis sc riindu- să în p rahtica j u de că ţii , ci nici în tr-un
chip n-au vrut să-l is că le as :::ă. Din car e s -au cunoscu t r z1u cugetul lor, ce-l au cu t ot ul pornit spre t2l. gă dui r i.
Iar jăluitorul, împotriva lor adus ă a ceste 12 m ăr t u r ii :le
m ai sus numite, ce şi-au d at fie şca re ', acr irul său după ş t i i nţa
ce au avut, mărturis ind în fri ca lui dumnezeu, cu sufletele lor,
ci au arătat adevărat. Din care mărturii, Vlă d o i sluga si Preda
c eauşul Mihai sin Vasile sătean adev e re ază p :)jJri:-c J cail ~1 1· de
către săteni. Şi pentru p opa Pătru i popa Ni co 1 a şi S · s n Ş ar pe
2 deverează Radu Velici că, vorbind cu dînş ii la O te ~el i ş i - J~i
spus că au jă l uit la Theodor pentru arm aş u , că l e- au c. ern t
taler i 600 plata cailor ce s-au luat de a rnă uţi. Asemenea şi
p opa Dincă adevere a ză mergerea lui Stan Şarpe s ă te an cu
r ei doi preoţi să jăluiască pentru arendaş, iar Stan Şar pe , la
ce v a fi mers, ştiinţă nu are. Cum şi Din că , ga zd a , m ărt uri
s eşte că arătînd Ciucă sătean la tîlharii arnăuţi, cei trimişi
la Theodor l-au bătut de au spus pă armaş unde au fo st ascuns ; carii l-au căznit şi l-au jăfuit. Aşijderea şi Preda Cioa că
sătean dărvarul au văzut cazna armaşului, spuind popa Dinci\
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numitului dîrvar cum că sătenii l-au v înelut şi l-au mîncat.
Iar · Ciucă au auzit cererea ce făce a cei patru arnăuţi ce veni~fi întîi ele olac la săteni a le da cai ele sat, să lasă caii arm a~ulu i ; cum şi strigarea unora din săteni , ce făc e a cătr e tîllwri i cei de al doilea care au jăfuit p ă jăluitor, îndemnînelu-i
ca tot să -l mai căznească.
·
Iar p opa Dicul ot Craioviţa împreună ~u Dicul dărvarul
:iu fos t şi pă urm ă cînd au ră di cat calabalîcul ce-i mai rămă 
sasă neluat de acei t îlhari care l-au j ă fui t şi le-au spus Dumitru a rnăutu, ce venis ă în urmă cu alti arnăuti că trecînd
căiători prin sat i-au luat numai bani Şi argintăriile i, clin
haine, ce au avut mai proaste, iar h a ine ~e cele bune sîn t acolo în lăzi, care le ştie soacră-sa, aflînelu-să în sat, îndemninclu-1 să o căzn e ască , ale arăta . Şi numitu arnăut, văzîn d
c:;-~ c unoaşte Dicu D ărv aru i popa Dicul, şi p ă soncra a rmaş u~ui văz înd- o bătrînă, slabă a u lă sat- o în pace ş i au plecat.
A deverează şi Fota împreun ă cu Ilie, c e auşii ele slujitori,
că au fost de faţă înaintea lui Theodor, la Am ă răşti, cîncl au,
je:'ll uit Ştefan Munteanu şi Ion cel Mare, trimi ş i de săteni
pentru armaş, că-i că zne şte, cerindu-le bani de bir i zahirele,
Etcindu-le şi alte jafuri ; cînd Theodor le-au dat răs pun s ca să
me argă înapoi la sat şi să -l p ăstr eze pîn ă va v eni el acolo, să
i-l dea în mînă.
La ale căror arătări, chiar pentru poprirea cailor, precum
~ i pentru mergerea acelor să teni în d ouă rînduri la Theodor
şi cazna i jaful ce au cercat j ă luitor ul armaş, nu au putut pîi'îţii săteni în cea din urmă să facă tăgădu ire , decît numai
wic-inuiesc unii asupra altora, nevrînel a să văd i de faţă care
au fost pîrîtorii .
Iar din arătă rile ce fac numitele 12 m ă rl urii cu rată dovad'i s ~' face jude căţii că, după pîra sătenilor murgăşani s-au
jăfui t armaşu, şi nu le mai ră mîne nici un cuvînt de îndreptare la pricinuirile ce fa c. Mai vîrtos că de nu s-ar fi op rit
caii arm a şului de către ei şi să -i dea ol2c Ja arnă uţi în datorii a satului lor , jăl uitorul putea a să ascund e cu cai cu tot,
pre ::um îi zi săsă Preda arnă utu şi Ion slujitoru, ş i nu s-nr fi
ct'd c a ~ de către acei tîlhari ce au venit al doilea de l-au j;' fuit . De aceea pent ru rea urmare şi răuta i e a lor, ·::u care se
cu~1c.,a s te învederat că au fost po rniţi asupra jălu ito rului ca
să - l d~a în mîna lui Theodor, după cum se vede c<i. au urmat.
puindu - şi fapta lor în faptă, pentru că nici un cal n-au vrut
s~1 dea urmaşului cînd au cerut să meargă la Hrist ea B e l iv acă .
fiiP. d vreme de iarnă, ca să înto arcă taleri 10, ce-i dedeas ă
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numitului pentru ajutorinţă satului mulţumită. Şi nici după
ce le-au împlinit acei taleri 10, nu i-au dat cciii şi slo bo ::ă nie
să fugă, ca să nu-l găsească arnăuţii cei din tăi să -i ia caii de
olac, nici tîlharii cei de al doileci să -l căznească şi să-1 jăfu
iască. Care curat să înţălege că, după cererea lor, au venit ele
l-au prins. Şi de vreme ce toate aceste m;~rturii [s]-au lu at înaintea judecăţii, cu sufletele lor şi în fri - a lui dumnezeu . jJă
c r.s~> e şi copiii lor, că arătările ce au făcut sînt adcv ·\ rate,
iar pîrîţii săteni n-au putut · a să îndrepta la cite pricin1_ifri au
urmat.
G ă sim cu cale ca numiţii să ten~ făr'de ni ci an cu vîn '. ;;ă
împ ~ ineas c ă j ă luit orului taleri 403, parale 30, i t aleri una s ntă
cincisprezece ai soacră-sa şi taleri 200 ce i-au luat din cutia
bis ·'l ricii, care zice că aceştia au fost bani gata, cum şi banii
caDor, după preţul ce arăta că i-al) cumpărat şi şaoa ce au
fos t pă calu de călărie şi argintăriile împreună au alte lucruri
ce să arătă prin deosebită foaie, ca unii ce să dovedesc în tru
adevăr că însuşi ei, sătenii, au fost pîrîtorii arm aşului. Mai
vîrtos că unele din lu cruri s-au găsit acum la Dincă, gazda.
Carele, de faţă fiind la judecată, n-au putut să le tEigăduiască,
pricinuind numai că de frica sătenilor n-al! îndrăznit să _1e
arate pînă acum ca s -l nu s) doveeleasc-'1 vreun lucru la el înşii, să ră mîie spre învin ci vă ţire , ci s i zică t oţi într-un cuYint
că s- au luat toate ele către acei tîlhari, care şi cu aceas t ă t ăi
nuire a lucrurilor să osîneleasc la plat ă .
I ncă cu cuviinţă este a împlini si cheltuial a jăluitorului ,
ce v a arăta că au făcut în pricina aceas :a.
Părerea noastră într-ace staşi chip este. Iar hotărîre 2 r ă
mîne a să face ele cătr e cinstitul divan.
Dumitrache Poenar ;.i
Ioan Renghea 3 logofit
1821 av 3u st 19
De la

căimăcămia

Craiovei.

Cetindu-să înaintea noastră această anaforă a ju de d ţii
departamentului cremenalion, zicem că, măcar de îndatorează
numita judecată pă sătenii murgăşani a împlini toată paguba
jăluitorului armaş ce i s-au făcut de către apostaţi, dar de
vreme că prin înalt şi vrednic de închinăciune ferman să ia r tă
de către prea milostivul nostru împărat chiar apostaţii carii
an fost cu adevă rat porniţi cu totul în urmJri tî 1 h ăr eşti , cum
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mai vjtos birnicii murgăşani, ce nu au avut 111c1 arme, 111c1
•;-au dovedit de apostaţi, ci numai cu cuvînt de bănuială negăsind cu cale ca să se îndatoreze, nici să se supuie a plă.ti
paguba ce din pricina a postaţilor i s-au pricinuit jălui tornlui
arm aş.
De aceea hotărîm să rămîie apăraţi şi nesupăraţi întru nimic şi s'obozi să să ducă la lăcaşurile lor.
Poruncim şi dumitale 2-armaş ca întocmai să faci urmare,
[ăr'de mai sta cîtuşi de puţin la popreală.
1

Ioan Samur caşi
Procit, biv vel medelnicer
1821, avgust 23
ANEXA
Prea cinstite dumitale biv vel postelnice,
Cu mare plîngere jăluiesc milostivirii dumitale pentru un
[anache pîrcălabu i popa Dimitri că i Ciucă sin Miu i Ion sin
Sc. nda pîrcălabu i Gheorghe Temelie i Ştefan Munteanu şi
Ilie brat Ioan pîrcăla bu ot satul Murgaşu sud Dolj că astă
iarnă, la trecutu fevruar, cînd s-au aridicat sluger Theodor,
răz v r 2J itori şi stricători al patrii noastre, împrăştiindu-să orasul Craiovei de frica ce era atunci, mi-am trimis şi eu familia
~~ u tot cala balţcu ce am avut la satul O col eşti, rămînînd sin'gur eu. de am slujit cinstitei căimăcamii, aflînd[u]-mă sluj ind
jud ec ător la departamentul cremenalion. Iar după ce au venit
aici, în Craiova, dumnealui biv vel dvornic Costache Samu rcaşi
cu oştire împotriva răzvrătitorului, fiind mare treb uinţă de
zahirele pentru întîmpinarea oştirii cu care venisă dumnealui,
m-au orînduit şi pă mine dumnealui postelnicul departamentului caimacamii şi dumnealor boierii divaniţi cu volnicie în
plasa Amărăzii de Jos, ca să pornească fîn şi lemne du prin
sate.
Mergînd la numitu sat Murgaşii şi auzind că trecerea lui
Theodor va să fie pă Olteţi, prin satul Ocoleştii, aceşti mai
sus numiţi săteni m-au trimis, dugă voia lor, de mi-am adus
soţia i copiii şi tot calabalîcu în satul lor. Unde şăzînd ca o
săptămînă de zile şi eu umblînd prin plasă pentru săvîrşirea
poruncii ce aveam, cînd am venit eu, într-o luni sara, aici în
oraş cu cîteva cară cu fîn a-l duce la căimăcămie, s-au întîm205
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plat· de au fugit atît dumnealui dvornicul Samurcaşi, cît şi
dumnealui caimacamul i boierii divaniţi cu oştirea ce erea
strînsă, din pricină că venisă veste cum că Theodor cu oastea
~ ui sos eşte în o raş. Eu văzînd aşa am întors. finul la . loc de
unde să luasă şi a doua zi, marţi, nemaiîntorcîndu- să niminea
din boieri, am fugit şi eu călare, mergînd la numitu sat Murgaşi, unde îmi era familia. Iar numiţii săteni, avînd hrănită
răutate pornit ă spre pierderea vieţii noastre, n ă dăjduindu- să
în puterea lui Theodor, de loc m-au pus în pază. Şi viind
mumbaşir dimineaţa, un ceauş Preda cu doi panduri trimişi
de Theodor cu volnicie ca să facă conac întru acel sat pentru
400 panduri, de loc m-au dat în mîna numitului ceauş. Carele
9i cunoscî ndu-mă, nu mi-a făcut nici un rău, decît mi-au zis
unul din panduri ca să mă dau în laturi cu caii şi cu armele
ce voi avea, fiindcă ochiul becherilor lui Theodor acest feli
ele lucru etc. Aşa vrînd eu să fac această urmare, a mă as·cunde în pădure cu trei cai ce aveam, însă unul de călărie, cu tacîmul lui şi doi telegari ai că ruţii, au sărit nu miţii săteni asupra mea, ca să mă lege şi mi-au luat cîteştrei caii din mînă
supt zaptul lor, făcînd laudă că vor să mă ţie pînă m ă vor da
în mîna lui Theodor; şi fiind vreme de iarnă, n-am avut mijloc de scăpare din mîinile lor. Apoi tot într-acea zi, miercuri,
pînă la vremea de prînz, viind în sat patru arnăuţi de ai lui
Theodor cu cai de poşte, au cerut la pîrcălabu şi la săteni ale
schimba caii. Şi ei i-au adus drept la conacul mieu, unde pînă
a vorbi cu unul din arnăuţi de au luat caii miei de unde îi
aveam puşi în pază, făcînd pîră .asupră -mi că sînt zapciu, şi
i-au dat de olac în datoria satului lor. Iar arnăuţii, văzînd
plîngerea mea şi cunoscînd groaznica pîră [ia] lor, i-au apucat
cu strînsoare a dai cai de sat, ca să nu-mi ia caii miei, să -mi
lase copiii şi soţia pe jos în vreme de i arnă. lncă au vrut si't
bată pă pîrcălabu, zicîndu-le şi aceasta : că va fi în sat şi alţi
neguţători cu cai, să ia şi de la aceia, ca să-mi lase şi mie m ă 
car unul din călărie. Dar numiţii săteni într-o glăsuire au strigat că alţi cai în sat nu sînt decît caii miei. Şi după al lor cuvînt mi-au luat cîteştrei caii cu tacîmul lor şi s-au dus cu clînşii, care nici în zioa de astăzi nu i-am mai văzut.
După aceasta, văzînd ei că mă tînguiesc de cai, au făcut
alte laude asupră-mi, că va să mă lovească cu un par în cap
să mă omoare. Şi ducîndu-să la Otetelişi, unde se afla Theodor cu arnăuţii şi pandurii lui, au venit a treia zi cu un Marco
arnăutu i cu alţi patru arnăuţi şi doi panduri. Carii căutîn206
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du-mă din casa m casă, fiindcă eram dosit de fri că, au
pă gazdă unde eram şi m-au arătat într-o bute ascuns.

legat
Unde
şi de

gi s indu-mă, m-au apucat, trăgîndu-mă ca cîini de păr
Lffechi, pînă m-au scos în mijlocul satului. Si dezbrăcîndu-mă
m-au întins jos pă pămînt şi au început a ~ă căzni, dînd doi
arnăuţi, unul cu toporul şi altul cu ciomagu, încît mi-au fă
cut carnea trupului meu ca piftia, cerînd să le dau taleri 5 OOO,
ce striga numiţi i de faţă că am luat din satul lor. Eu, neştiin
du-m ă vinovat, le-am dat răspuns că nici o para din satul lor
nu am luat. Iar să tenii strigînd că le-am luat taleri 3 OO O,
m-au pus de la doilea şi de al treilea de m-am căznit cumpllit
a le da banii ce arăta sătenii, încît m-au lăsat mai mort.
Apoi prinzînd pă soţia mea, bătînd-o şi căznindu - o au înce pu t a o înţăpa cu iataganele în spate. Şi de fric a morţii, avînd taleri 403, parale 30, ce-i luasăm de la cinstita căiJnc1că 
mie din leafă şi din alte iconomii ale mele, fiind îngr o paţi
acei bani au alte argintării şi scule ale casei, unde au fost şi
2lţi taleri 115 a uni ticăloasă de soacră-mii, bătrînă, ce-i ţinea
v:itru lăzi de haine în satul lor.
Şi to t nefiindu-le numiţilor săteni îndestul aceasta, iarăşi
au început de faţă cu mine a striga că soţia mea au venit cu
patru lăzi de hiane în satul lor.
Ne-au c ăznit să dăm acolo lăzi de faţă, can~ însuşi numiţii săt erii căutîndu -le, le-au găsit pă unde erea ascunsă . Şi
dîndu-le în mîna arnăuţilor, le-au sport şi au luat dintr-însele
ce le-au pl ăc ut : h aine i alte lucruri şi cutia bisăricii cu taleri
'.200, fiind to t în ladă . Care toate să arată prin de os ebită fo[a]ie.
Aşa, cunoscînd însuşi, arnăuţii şi pandurii că alţi bani.
nu mai am, m-au 13sat. Şi vrînd să plece, a c eşti vrăjmaşi de
săteni dînd în genunche au strigat către dînşii ca să nu mă
lase cu viaţă, căci îi voi apuca pă ei de-mi vor plăti toate jafurile şi caii ce mi s-au luat. Iar arnăuţii m-au înda torat a le
da zapis la mînă că nu voi căuta nimic la dînşii. Ei nemulţu
mîndu-să, tot făcea strigare cu într-adins ca să mă omoare.
Atunci arnăuţii le-au dat răspuns că n-au poruncă să -mi ia
viaţă. Iar ceea ce au găsit la mine, tot au luat. Şi au plecat,
zicîndu-mi să fug din sat că, după pîra ce-mi fac sătenii, vor
veni alţi arnăuţi şi necrezînd că mi-au luat tot ce am avut
îmi vor răpune şi viaţa.
Aşa eu, căznit şi omorît, m-am împrumutat la un neguţător de taleri 5 şi am plătit chirie la un om, de m-au adus
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pînă

aici la casa mea, unde am zăcut o lună şi mai bine, din
bătaie şi acum pătimesc, cu rane pă trupul mieu.
Ci, fiindcă au luminat dumnezeu într-această vreme de
s-au sfărî mat capetile ucigaşil or ce er ea porniţi cu r irntate
asupra noastră şi ne-au învrednicit de am dobîndit pă dumneata milostiv stă pîn, fierbinte mă rog a nu mă lăsa în stenahorie la dreptatea ce vei cunoaşte că am. Pentru că aceşti
săteni au fost vînzătorii miei, întocmai ca Iuda, car€ au vîncare

dut pă domnul Hristos, şi m-au lasat sără cit cu totul să fie
porunca dumitale cu mumbaşir orînduit a-i aduce aici,
judec cu dînşii , să-mi aflu dreptatea, cu despăgubire
de cele ce m-au j ăfuit .

cinstită
să mă

Al dumitale plecat,
Theodor P o dbăniceanu biv vtori
[Rezoluţia)

Ioan

armaş

:

Samurcaş

biv vel postelnic, caimacam Craiovei.

Dumneata vtori armaş să trimiţi mumbaşir armăşel carele,
prin marifetul dumnealor boierilor ispravnici, mergînd la satul Murgaşii, să ia pă cei ară taţi în jalbă, să-i aducă aici şi
împreună cu jăluitorul să-i înfăţişăzi la judecată departamentului cremenalion, să le cerceteze pricina, şi cu anafora să ne
arate.
Biv vtori vistier
1821, iulie 29
Pecetea

căimăcămiei

Judeţul

1

Dolj

Are voie orînduitul mumbaşir să meargă şi să facă urmare întocmai precum să porunceşte de că tre cinstita căimă
cămie.

Ioan
•
1

Ediţii: Răscoala

In

slavon ă

Pleşoianu,

din 1821, vol. II, p. 292-305.

in original : sud.

208
https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Sărghe ad
1821, avgust 1

81.

1821 august 24 [1236 zi'l ka'de 25]. Scrisoare către intenclen t u l aprovizionării privind înfrîngerea rezistenţei ele la mă
ntis tirea Cozia şi din alte centre din Ţara Române asc ~ .
Către

indendentul

aprovizionării

:

Aşa cum s-a adus la cunoştinţă mai înainte ( stăpînului]
preabinevoitor, mănăstirea Cozia din Oltenia, fiind i uată în
stăpîn ire , hainul Iamandi a fost scos clin ea; el, a fost scos
ţinîrnlu -se seama de părere a ghiaurilor Sava, Ghencea şi Mi··
hali, mai înainte, cînd supusul nostru kethucla [Kara Ahmed]
se ,,fla ia Tîrgoviş t e. Cît priveşte problema împrăş ti erii, în
pri mul rîncl, a adunăturii de tîlhari în trucît, cu ajutorul celu'. ele sus şi mulţumită forţei (mili tare] a imperiului, (<î'harii]
;;u fos t cu toţii înfrînţi şi nimiciţi.
1n timpul luptei de la m ăn2sti rea Cozia, sus -num iţii s-m.1
aflat alături ele supusul n ostru silahdâr [Salih efendi] şi, clup;'\ ce mănăstirea pomenită a fost luată , au sosi t cu toţii la
Bucur eşti , împre '..mă cu oştile victorioase în cea de a no ..l:tsprezecea zi a acestei luni a ilus·;rului zi 'l ka 'ele [ 18 augu s '
182 1]. Atunci, v enind [şi rîr:yclul acestora], aliaţii săi, susnumiţii haini Sava, Ghen cea ş i Mihali au fost r etra )i 1a conacul unele se afla [supusul ] nostru kethuda; acolo, trnpurile
mmclare ale acestor trei (haini] au fost nimi ci te odatc1 cu
douăzeci de neferi ele-ai lor. [T otodată, şi alţi perfizi] au fost
trecuţi prin sabie, pe străzile şi în pieţele unde se aflau, unii
fii nd f ăcuţi robi şi pu şi în lanţuri. După o luptă neconteni tă,
timp ele douăzeci şi patru ele ceasuri, cu două sute ele perfizi,
închis i în do uă mănăstiri din mahalaua Tăbă c ari, ele la m arginea' Bucureştiului, cînd s-a tras cu tunul asupra lor şi cînd
în zorii zilei s-a dat foc mănăstirii şi perfizilor s us- zi şi, ei au
fost sco şi afară fiind toţi nimiciţi. Alţi două sute au pierit
a rşi. Numărul cazacilor răniţi şi ucişi şi al musulmanilor plini
ele răni grele sau care au băut clin paharul jertfirii, în această
lu p tă , a fos t de aproximativ trei sute . !n Bu cureşti fiind arse
cele două mănăstiri sus-amintite şi şapte- opt case din preajma
lor. nu s-a pricinuit nici o pagubă atît supuşilor străini, cît
şi neunia dintre locuitorii ţării.
Slavă înaltului Allah, ţara sus-menţionată a fo:-;t cură ţ ată
el~ perfizii murdari, pe lîngă cei arşi luîndu-se o sută treiI! -
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zeci şi opt de căpăţîni, şaptezeci de limbi, cinzeci şi şase pere::::hi de urechi, trei tunuri mici găsite în conacul h <iinului
Sava şi celălalt steag al lui Iamandi. De aceea, s-a dovedit
grabă pentru a fi aduse [toate acestea] la cunoştinţă.
•

Ediţii

Documente externe, p. 386.

82.
1821 august 24, Sibiu. Hagii Constantin Popp cere rezolvarea situaţiei pieilor luate de arnăuţi la Călimăneşti.

Comandantului general regal-imperial clin Transilvani ::i
Societatea subsemnatului a întrunit cu supusul tm-cesc
boierul pitar Ienna Panna un contract pentru o cantitate
de piei de bovine în care contract se specifică, că întreaga
cantitate cu excepţia a 426 bucăţi se află în interiorul frontierei imperiale regale. Restul de 426 bucăţi se află pî nă în
ziua transportării acestora în Călimăneşti lîngă Rîmnic. S pre
marea mea surprindere am aflat acum 8 zile atît prin cointeres atul pitar Ienna Panna cît şi prin scrisorile lui! Drăgoi
Georgis, că clin restul de 426 buc ăţi numai 46 buc.:"1ţ i au aju ns
~n Contumatz, deoarece şefii insurgenţi şi a rnăuţi, pe nume
Umbaşa Aniastasi că pitan Constantin şi căpitan Sima, au pră
c\at ş i tă ia t 347 buc. pieie neprelucrate şi 33 bu c ăţi pieie prelu:::rate deci în total 380 buc. piei.
Totodată au aflat că aceşti arnăuţi care au prădat se afl ă
sub ares t la primărie şi că efectele pră da te se J flă în p ăs 
t rarea dumneavoastră .
De aceea mă adresez primei instanţe muni cipale şi cer
cercetarea şi lichidarea acestor obiecte. In contin.uare am aflat de la domnul judecător despre un înalt ordin guvern sl de
pe 5 august care spune :
„Să se sechestreze şi să se pecetluiască ·~oate efectele gă
site la rebelii din Sibiu şi satele din jurul Sibiului, să se scrie
cu litere citeţe numele celui care a ajutat la găsirea prăzii,
efectele să fie însemnate cu un coris·e mn special ~ i puse într-o păstrare absolut pînă cînd se restabileşte o conducere legală în Valahia şi Moldova, după care să fie predate au torită ţilor în drept pentru cercetare şi decidere".
Astfel fiind situaţia, subsemnatul se adresează comandamentului general R-I.
şi
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Cu umila observaţie că fiind un credincios supus R-I nu
es te cazul s§. se prezinte însăşi la tribunal deoarece el are
un domiciliu stabil, faţă de arnăuţii care o dată eliberaţi
fug a eprezentîndu-se instanţei. El fiind un supus credincios
R-I st ă oricînd la dis poziţia instanţei pentru a da socoteală
şi r ă spundere.

Pe baza acestora, subsemnatul îndrăzneşte supus să ceacomandamentului general RI de a intenda li chid area şi terminarea legală , sprijinit de jusbţia locală com pe tentă a acestui caz, deoarece nedreptăţirea unui supus R-I credin cios ar
pu tea duce după bine urm ări neplă cute .
Cu umilă supunere rămîne un servitor al comandamentului general R-I,
ră

Haggi Constantin Popp
ad. nr. 505
• Ediţ ii : A.
488-489.

Oţetea,

Solidaritatea românilor clin T ran si/va nic1. .. , p.

83.
1821 august 24. [1236 zi'l ka'de 25]. Scrisoare către in tenclen tul aprovizionării privind înfrîngere:i. ultimelor re z i s tenţe
eteriste de pe teritoriul Ţă rii R omâ neş ti .
Către

actualul* intendent al aprovizioD"1rii

Aşa cum s-a adus la cun oştinţ ă mai înainte părţii binevoitoare, hainul Diamandi [Iamandi] a fost scos fiind luată
în s ~ă pînire mănăstirea Cozia, din Oltenia [Kara Eflak] ; el a
fos t scos ţinîndu-se cont de pă rerea ghiaurilor Sav a, Ghencea
şi lVIihali [Mihail], mai înainte atunci cînd preasupusul chehaia 1 al nostru se afla la Tîrgo vişte. Cît priv eş te probleni;a
împr ă şt ierii în primul rînd a a dună tu rii de răzvrătiţi [e;;kîya J,
slavă lu i Allah, în Ţara Românea scă [Bu yu k Eflak], n-au m:i.i
răma s răzvră tiţi, întrucît, cu ajutorul Domnului ş i prin graţia imp erială , au fost cu toţii înfrînţi şi nimiciţi.

'' V ezi mai sus un document similar (nr. 81).
1 Ka ra Ahm ed e fendi, comandantul suprem al

1 ara

oşti l or

otom a ne din

Românească·
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Aşadar, după

ce mănăstirea sus-amintită a fost luat l în
în timpul luptei de la pomenita mănăstire Cozia
sus-numiţii fiind împreună cu preasupusul nos tru silahdar 2
[cînd a .venit rîndul şi pentru ace:asta], după ce toţi au sosit
împreună cu oştile victorioase la Bucureşti, în cea de a n o uă
sprezecea zi a acestei ilustre luni zi'l ka'de 3 aliaţii [kmena]
.s ăi sus-numiţii haini Sava Ghencea şi Mihali au fost atra ş i la
conacul 4 unde se afla chehaia al nostru : trupurile murdare
a' e celor trei, nimiciţi în locul acela. Iar alţii, urmăriţi pe ntru
a fi prinşi, au fost tre cuţi prin sabie pe s : r ă zile şi în pieţ e le
unde se aflau, unii fiind făcuţi robi şi puşi în lanţuri . D upă
o luptă necontenită timp de douăzec i şi patru de ceasuri, cu
d o uă sute de perfizi, închişi în două mănă stir i din mah::tlaua
T ă băcari [Dabaglar] de la marginea Bucureştiului, cînd s-a
tr as cu tunul asupra lor ş i , în zori zilei, s-- a da t fo: m ănăs
tirii şi perfizilor sus-zişi, ei au fost sic o.şi afară, fiind toţi
n imi c iţi. Alţi două sute au pierit a rşi . Num.3.rnl c2 zacEoc· dtn iţi şi ucişi, şi al musulmanilor plini de răni grele sau care
au bătut din paharul jertfirii, în aceas t ă lup t ă, a fos t de aprox imativ trei sute. ln Bucureşti, fiind arse cele dou ă m3~:ăstiri sus-aminti te şi şapte-op t case din pr ea jma lor, nu s-a
1ricinu it nici o pagub ă atît supuşilor străini , cît şi vreu nuia
din:re lo cui '. orii ţării. Slavă ato tputernicubi Allah, ţara sus
ne nţ i o na l ă a fost cur.iţată de perfizii murdari, pe lîng{i cei
a rşi luîndu-se o sută de treizeci de capete, şap ': eze c:i de li mbi,
r in cizeci şi şase de perechi de urechi, trei tunuri mici găs i te
in conacul hainului Sava şi celălalt steag al lui Diam ancli.
De aceea s-a dovedit atenţie în a se aduce la cunoş t inţă.
Scris la 25 za, anul 1_236
stăpînire

-

Arh. St. Bucureşti, Colecţia microfilme Turcia, rola 84, c. 96- 97,
concept. Ediţii: V. Veliman, Aspecte ale relaţiilor româno-otomane în perioada 1821-1828 în .Revista arhivelor", LV/1978, voi. XL, nr. 3, p.
315-316.
2

~
4

Salih e fendi, siladarul paşii de Silistra.
18 august 1821.
Casele logofătului Ştefan Belu din Podul

212
https://biblioteca-digitala.ro

Mogoşoaiei .

84.
1821 august 29, Sibiu. Cererea Casei de
cl in Sibiu pentrn despăgubirea pieilor de
nă uţi la Că limă neşti.

comerţ Hagi P opp
vită luate de ar-

Excelen t ei sale guvernatorul impecial al Transilvaniei
contele von Banffy !
Su blocotenentul Zenob ius Popp, ş eful c;:isei de com e rţ
Haggi Const antin Popp, a înmînat comandantului general cererea în care cerea despăgubire a celor 380 piei jefuite la Că
limăneşti, şeful arnăuţilor bimbaşa Ana:stassi cpt. Constantin
şi cpt. Sima, fără a aştep ta restabilirea conducerii dincolo.
D acă faptul s- a dovedit prin în s uşi decl ara ţia vinova ţi
lor, şi dacă aceştia susţin suficienţi banii pentrn des păgubire a
acuzatorului, s-ar putea să se facă o excepţie în favoarea
acuzatorului nostru fiind un sup"-Is credincios, de a i se r estitui p aguba fără să se aşte pte restabilirea r egimu lui .
Sibiu, 29 a ugust 1821
Baron Schustelch
lt. mare :;d:
i.t Ediţii:

A.

O ţ ete a,

Solidaritatea ro mânilor din Tran silvania„„ p.

85.
1821 septembrfe 3. Scrisoarea lui Const ant in Negreanu aprin care îl roagă să -l
persoanele din lista ală

dres ată căpitanului Ioniţă Magheru,
<ijnte să găsească armele ascunse de
turntă .

Frate

căpi tane Ioniţă Măgherule,

Ş tii

cL1 mneata că la acele plăşi am fost orîncluit eu îmcu turcu pentru strîngerea armelor de cei ce le-au
dosit, între care sînt şi cei mai jos arătaţi cu armele ascunsă
şi că utîndu-i au fugit şi li s-au prins muerile şi aducîndu-le
aicea la boeri, au zis ca să-i trimiţi la dumneata să prinzi pă
Mrbaţi[i] lor şi să aducă armele ce să a rată la dumneata şi
dumnea ta le v ei t rimite ; aseminea treapăd u · t urcului să-l pripreun~
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meşti iar dumneata„ fiind că să trasă clin bani[i] dumneata
pentru ei ; şi sînt al dumitale frate ,

Cons tandin Negreanu
1821 sect[emv] r (ie] 3
Andronache, puş că lungă ot Licurici, doă p istoale cu coifur ile galbine şi pu şcă.
Matei Migioi ot Duţăşti , un pistol al lui Ion Cumpănaşu ot
Ştefăneşti.
Din ~ ă

Borhin ot P ojar[u] un pistol.

o Arh. S t. Craiova, fo n d .Gh eorgh e M a ghe ru", IX-36, orig.

86.

1821 sep tembrie 11. Con stantin Bălteimu scrie că pi ta nului
Magheru să nu m ai tr imi tă doar cîte un pandur, c ă
„ treaba aceasta" nu este „floare" ; îl aştea pt ă pentru a d oua
zi cu toţi pandurii gră mad ă şi cu căpitan ii lor ; pandurii să
nu rămînă în urmă.
Joniţă

Căp i tane Ioniţă Măgherule, văz că triimiţi că t e un pandur.
Ci nu te juca, că nu e floare această treabă, ci rn îine t e aş t e p t
cu toţi pandurii gră m a d ă şi cu căpitan ii lor, împreuni cu Băn
:ori (sic ! ] Oga şi cu că pi tanu R adu . Şi pandur ii s ă nu rămîie
în urmă-vă.

[18 21 ] septembrie 11
Constantin Bălteanu
• Mu zeu] memorial „ N i colae

Bălcescu",

nr. inv . 5720. Orig. 1 f.

87.
1821 septembrie 12/24 Sibiu. Episcopul Galaction al Rîmnicului şi boierii refugiaţi din Oltenia cer guvernatorului Transilvaniei să fie lăs a ţi pe loc, pîn ă vor r euşi să, se întoarcă
în patrie .
Ex·c elenţ ă

!

Domnul Poliţai Director ele aici din Sibiu ne-ai_1 ară ta t
porunca Excelenţ"ei tale cuprinzătoare că să ne facă ştiut la
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toţi ce ne aflam fugiţi aici din Ţara Rom ânească, ca să nu îndemnă m de stînge a ne întoarce la casele noastre cele nepustite. Dar fiindcă acum ar fi în ceput a se întoarce ienicerii
~i este nedesduit ce nu vom avea nevoi simtetoare. Iară de

nu vom voi să ieşim în ţară, să ne îngrijim a ne găsi s3.lăsu
jire de i arnă la alte porţi mai înăuntru.
După care poruncă dumnialui Director ne-au dat şi soroc
h otărî t ca pînă la sfîrşitu lunii acesteia să ne ridic3 m negre şiS
de aici. Dînd porunca de la toţi chiria şi caselor pe unde ne
aflăm cu locuinţa ca de la sfîrşitu luni înain te să nu ne mai
primeasc2 .
Excelenţă ! Cum ne simtem doritori a ne întoarce la ti că 
loasele casele noastre şi la dorita patrie, poate a se judeca de
vercine, mai ales că ne afl ăm cu toţii la m are lipsă de cheltuială. Dar după ştiinţa ce avem hoţi din ţară nu s-au curăţat
de tot, şi oştirile turceşti sînt pînă acum pe !oe, ~ i cu toate că
uni clin noi au ieşit în ţară [fără de familiel şi se găses c şi
alţi ca să i asă , dar acum, nu este cu p utinţă să ieşim cu fa miliile nici nu putem ieşi toţi fiindcă toate oraşele sîn t cuprinse de cuartiruri şi caută să mai aşt ep tăm.
Iară cei ce vor ieşi , trebuie să -şi lase familiile aici pîn 'i
se vor ridica oştirile din ţară şi p înă se vor potoli tulb"J1--J.ri1e
ţă rii de tot. Şi deosebit de ::ceasta între noi se află multe fJmilii scăpătate şi vădu , ·c, care tră iesc cu ajutorul celor cu
oarecare stare şi nu numai că nu sînt puţintosi a se ridica de
aici ne avînd putere ele a plăti chirii şi înc3. risipindu-se pe la
alte Jocuri depărtate şi fără de a jutor celor mai cu putere, vor
ajunge muritori de foame.
De aceea cu fierbinţeală rugăm pe Excelenta ta, să te milos tiveşti a da p oruncă, ca să rămînem nesupărători pînă cînd
Dumne2eu va lumina să ne putem ridica cu totu s§. mergem
în ţara noastră ca să poată trăi şi cei sărac:ii cu a ju toru celorl alţi. Precum şi cu ce vom ieşi în ţară să putem aduna cu
vro un aju tor familiilor n oastre, asemenea şi cîncl va fi să
i e ~ im cu totul în ţară, să ne putem ajutora cu care, boi, cai
şi cu altele de cele trebuinţoase de la casele n oastre fiind că
ai se iesiţi cu aporptelier de ţa ră. Iar de vom fi siliţi a ne ridica de aici şi a ne risipi la alte locuri mai depărta te o s'i
păţim mai rău.
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Această pricină înfiinţate judecîndu-se de Excelenţă ta
fim ascultaţi la aceasta a noastră ple cată rugăgiune s{1 fafacem de parte a tuturor, şi mare pomenire va rămîne excesele nţii ~ale . Pentru care ne avem cinstit răspun s .
să

Sibiu sept. [1]811
al Rîmnicului Galaction episcop Dimitrie Bibes:;u iog[o]1[ ă ]t, Dimitrie Brăiloi log[ o ]f.[ăt], Costandin Brăiloi clucer, Nicolae Glogoveanu clucer, Ioan Gănescu clucer, Gheorghie Ben,;:;escu pahar[ ni ]c, Cos t[an]cl[in] Buzăscu căm in ar, Nicolae Brăi
loi pah[a]r[ni]c, Costandin Almăjan pahar[ni]c, GheorgJ:1e Coţofea nu pah[a]r[nic]c, Ioan Lahovari stol[ni]c, Cost&ndin Brăi
il'iu s"o! [ni]c, Titu Bengescu seird'[ar], Costandin Zătream1 sto1[ni] c, Cost[andin] Teohari serd[2r], Nicoară Prisiceanu biv serda r, Dim[itrie) Haralambie [serdar], Ioan O t e t elişanu [medelnicer), Grigore Jianu med[elnicer], Amza Jianu sluger, Dimitrie Chinezu ~sluger], Gheorghe Argintoianu pitar, Ioan Ghimpeţe anu pitar, Iordache Otetelişanu, Fotache pitar.
0

Idiţii:

A.

Oţetea:

Solidaritatea românilor di n Transilvania ... , p.

32G-32G.

88.
1821 octombrie 30. Biletul de iertare dat fostului pandur
DumitrLJ sin Vasile din Cîrlogani.
Judeţul

*

Vîlcea,

Acest Dumitru sin Vasile ot Cîrlogani care~ e pl'in înşe 
au fost înclinat cu apostaţii greci şi arnăuţi şi cunoscînd viclenia lor au venit de voia sa de şi-au cerut ertăciune
cCu·uia clupă poruncă i s-au şi dat şi acum merge l3. casa sa
să-şi caute de munca lui şi de catre nimeni nici o supărare
si nu aibă că am văzut că au fost pandur.
lăciune

Ioan Lahovari medelnicer
" Arh. St. Rm. Vîlcea, D. I. XL/20.

Ediţii

380.
1

i n original : sud.
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:

Răsco ala

di n 1821, I., fJ·

89.
1821 decembrie 7. Mărturie despre înrolarea la începutul
a trei locuitori din Tomşani în oşti re a lui Tudor Vladimirescu.

răscoalei

Cu multă plecă ciune închinîndu-mă, să rut cinstită mîna
dumitale.
Cu multă plecăciune am primit cinstita porunca dumitale ş i toate cele ce mi să porunceşte am înţele s.
Următori sînt cinstitei porunci ară ta dreptul adev ă r, cînd
au plecat cîteştrei apostaţii din satul nostru, Tomşani anume
Tănasie i Tudor Dumitru după slugerul Tudor, şi luînd şi un
cal de la un boiernaş dă neam din satul Măldărăşti , în care,
viind şi cu o porun că apostaticească şi cu totul v icleană ca
să facă cinci sute de panduri din satele plaiului n ostru, şi umblîncl prin satul n ostru din c asă în casă, care din lăcuitori să
va cătă ni să să citească, iar care nu va voi, să li să dea foc
c:R;;alor şi la tot ce va avea să să dea jaf casăl or lor.
Şi cu a lor vicleană amăgire mulţi din prostime s-au înş[tî a t. N u le-au ajuns în judeţu l nostru ca să jăfui ască, ci s-au
dus de au robit şi coco niţa dîmpreună cu coconaş.ii dumitale,
i mp re un ă cu cireada de vaci a dumitale ş i tot ce au găs i t l a
; :?S::i. dumitale. Aflînd u-mă şi eu în satul Tomşan i cu şă d erea,
'mele să afle"! şl num iţii a postaţi, în care arăt dreptul adev'ir,
;'entru care în tîl nindu-mă ş i ch iar prin viu grai voi arăt"a drept
:oa~e fa p ~ e le lor să socotească buna în ţ e lepcinne :1 clumi~ale.
Cinel au plecat dar în t i că. Jo 2sa de Vîlce. ce nu mai. ră~nas,
e i 18 a1.e lor netrernnice fapte n u poci da ni ci un răs::mns. Dar
0 înc1 mi să va poru n ci de că~re cinstitul divan '."'C-t s'1 '.·i~i. întru
~o'.lte sînt supus.
Insă

: Tudor i Dumi tru

şi T ~' nasic

De aceasta nu lipsi a în ~t ii nţa, ş i cu multă p ;·e .:: 01:.:~c.me sin'·
ş i prea ple c ată slug ă.
Gheorghe ot Tom :~m i, boiern aş
eu popa Ilie, duhovnic, adeverez
eu popa Dinu, adeverez
eu diaconu Ioan, adeverez
eu Nicolae Si vărat (sic !), adeverez
eu Dumitru Modruzi, adeverez

«! dumital e mai m ic
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eu Gheorghe Gudă, adeverez
eu Drăghici Modruzi, adeverez
Judeţul

1

Vîlcea,

Această scrisoare a
numitului Gheorghe boiernaşu <li
neam, faţă fiind şi numitul, arată că întocmai aşa este de jafurile ce i s-au făcut de acei apostaţi la casa dumnealui c ':! minarului Costin, pentru care am adeverit-o şi noi, neputînd
acum să vie să arate cu grai, ci-i dă înscris, faţă înaintea
noastră.

1821, dechemvrie 7

Medelnicerul (?) Zamfir Bălteanu
eu Ion, adeverez
eu Radu sin Ion Marica, adeverez
eu Niţu sin Nicolae Pleaşu, adeverez
eu Nicolae sin Dumitru Bărja, ·adeverez
eu Nicolae Mărinoi, adeverez
eu Costandin pîrcălabu cu tot s;:i tul mie_:,
adeverez
e Arh. St. Bucureşti, Condiţia cur ţii de ap el Crai ova,
f. 20 v - 21. Ediţii: Răscoala din 1821, III, p. 15-16.

sec ţia

II, 904,

90.
1821 decembrie 16. Cercetarea făcu '.ă de Depar tamen tul
Criminal în vederea judecării procesului unor p2nduri pentru
faptele lor in timpul revoluţiei ,

De la departamentul creminalion
Gheorghe Bădălan pîrcălabu i Andrei brat, P1·eda armă
Radu c umnatu-său ot Răcani sud Mehe :linţi au j ălui ':
e:insti tei căimăcămii pentru polcovnicu Ianache ot Mo'og·e -;;ti
şi Ghiţă Gloabă ot Ghioroiu sud Vîlcea. Arătîncl jăluitoti i, atî t
prin jalba ce au dat, cît şi prin grai, înain te" noastră la jude ::::c.tă că în păresimile trecute, luîndu-să un cal al lui Dumitru pîrcălabul de către pandurii lui Solomon apos tatu, au venit numitu pîrcălab cu un Barbu Sultan aici în Craiova de
şi-au luat calu de la acei panduri, prin aju toru lui Solornc111'.
Cînd atunci, aflîndu-să la închisoarea puşcării Preda armăşă lu
de m3.i sus numit, pentru fapte tîlhăreşti, Solomon slobozin-

şăln ş i
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du-l din închisoare, i-au silit pă ei făr'de voie de le-au lua1;
în chizăşie, cu cuvînt ca oricînd îl va cere, să îl dea în mînă.
Şi peste două săptămîni, ducîndu-să Solomon cu pandurii săi
la Motru au trimis doi panduri şi luîndu-1 împreună cu Preda
s-au dus de l-au făcut teslim în mîna lui Solomon şi au scă
pat din chezăşie 1• Iar de sînt acum trei săptămîni, viind numitu polcovnic şi cu Gloabă în satul lor, i-au apucat cu mare strînsoare a da pă Preda, zicîndu-le că sînt chezaşi pă dîn~ul. Şi ei arătîndu-le că l-au dat lui Solomon încă de astă
prim ăv ară şi s-au cruţat de chezăşia Predii, numiţii n-au vrut
a le lua în samă întru nimic arătările lor. Ci mai întîi dîndu-le
jaf cas ălor, le-au luat lucrurile ce să arată prin deosebită foaie. Apoi legîndu-i atît pă ei cîte trei, cît şi pă un Dinu brat
Preda armăşălu, i-au luat pă cîte patru legaţi, silindu-i ca ori
de unde vor şti să dea pă Preda. Şi pînă a nu pleca cu ei din
sat, întîmplîndu-să de au venit un Ioan sin Dinu, vărul Preclii, ce fusasă la ocnă de-şi cumpărase sare, au arătat către
polcovnicul Ianache că Preda se află însurat la satu Şirineasa ,
rnd Vîlcea. Şi numitul polcovnic n-au vrut ca să ia pă acel văr
al Predii ca să-l aducă a da pă Preda în mînă, ci au plecat cu
ei le $a ţi. Şi ducîndu-i pînă în satul Ohaba pă Am3.rada, a colo
ru ;;îndu-să de numiţi au slobozit pă Radu i pă Dinu fratele
Predei.
Şi aducînd Radu adeverinţă satului de chezăşie pentru
c· cC1 wi vor dosi, i-au lăsat din legătură.
Şi luîndu-i, i-au dus pînă la satul M 3.ciuca din sud Vîlcea, 'Jnde acolo rămîincl polcovnicul Ianac he, au oprit la dîn~ u l pC! Radu cumnatu Predii, iar pă Gheorghe pîr că· abu i Andrei brat Preda i· au dat în mîna unui Preda Mi-;co : : i po ·era<;;u
c: .! care'e ple::::î nd ei a merge în sat ul Şirineas a ca să p r1nză
pă Preda, s- nu dus pînă în satul Bărbări ceni. Şi în maqinea
satul ui . vară fiind, le-au ieşit înainte un l\/Iarin ot ... ' carele
de loc începîncl a bate întîi pă poteraşi. Gheorghe pîrc -·bbu
1

lntîmplarea ar e loc în ziua de 24 fe bruari e, cînd

p oşta

dJ cai pen ·

Iru „oa menii slugerului Solomon de la Ghi oroiu rn hnti" (Ed . Vî rtosu .
182 1. Date şi fapte noi, Bucureşti, 1932, p. 29).
Ac e a stă pricină a mai fost ce r ce tată şi la 24 feb ruari e 1822· Din d e -

pozitiile fă cu t e la proces reiese că Preda armăşelu a fost în vremea răs
coal ei harmbaşa unei cete de „tîlhari". S-a aflat apoi la Drăgăşani îrrpre ună cu polcovnicul Solomon şi s-a retras pînă la Dealul Mui erii (Arh·
St. Bu c ur eşti, Condica curtii de apel Craiova, secţia II, 9!4, f. 36-37 v)·
2 Loc alb.
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sărind

a-l scoate, acel Marin au tăbărît şi pă el cu ciomagul,
foarte rău pînă l-au doborît jos. I-au taiat şi punga
de la brîu în care au avut taleri 52 în doaă mahmudiele bani
domneşti şi i-au luat cu pungă, cu tot.
[Urmează expunerea amănunţită asupra întîmplărilor cu
cei arnăuţ i pe nume şi pricina pentru despăgubire , menţio n în
du-se că jeluitorii au dat chezăşia pentru Preda nu mai pentru
c ă au fost siliţi de polcovnicul Solomon]. ·
bătîndu-1

[Iscălesc

:] Pe tre

Stănescu

vistier,

Ioan Renghea , Theodor
ghe Fotescu.

Dumi trache P oenarn,
P o clb ă ni cean:_t,

.1821,
o Arh. St.
f. 35-36. Editii:

Bucureşti,

Răscoala

Condica

curţii

Gheor-

cle ·~emvrie

10

de apel Craiova, sec.tia ll, 90·1.

din 1821, III„ p. l G-1 7.

91.

gă

1821. Raport asupra unor lupte în tl'e turci
:mul Vadului.
Excelenţei

şi arnauţi

lîn-

sale, venerate barnn !

După dizolvarea corpului lui Ipsilanti din Dr2gă şani din
Yalachia Mică, din lipsă de evenimente importante, am în~r e
rupt continuarea rapoartelor. Deoarece trupele t urce 1t i iş 1 întăresc forţele mi-am luat libertatea ele a-mi permEe sii v Li
r aportez ele cursul evenimentelor ce urm ează.
După ultima înfrîngere a rebeliior, s -au adunat c. rn~rn ţii
:,ub conducerea serdarului Diamancli şi vor s{i se regrupeze
în Rîmnic.
Pe data de 2, turcii în drumul lor spre Rîmnic, au ::rtacat
la Rîureni arnă uţii care s-au refugiat pî n ă !a Cozia, s2r dan:J
Diamandi s-a baricadat cu 42 de oameni la Cozia, ceilal ţi arnăuţ i au fost urm ă riţi pînă la Cîineni unde turcii au pr ins
un polcovnic şi 12 oam~mi. In continuare turcii au pornit spre
gran iţă şi . au ajuns ieri dimineaţa la ora 6 la avanposturile
de la Rîul-V ad ului.
Turcii au început să jefuiască şi să răspîndeas că grnaza
între locuitori. Din pădure au apărut cîteva cete de arnău ţi
care au reuşit să gon ească turcii pînă la Luncă mai jos de R iul-
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Vaddui. in timpul acestei bătălii , emigranţii au reuşit în cea
mai mare gra bă să trea că rîul, pără s indu- ş i toate bunurile
d2.r sc ăpînd de săbiile turceşti. Turcii reuşesc să se regrupeze
şi p!rjolesc totul în calea lor, omo ară cîteva sute de familii
aflate în Lunca şi le aruncă în Olt.
Arnăuţii se grupează pe un deal şi întreţin lupta pînă cînd
numărul turcilor devine prea mare. B ătălia se î nt eţeşte şi
glonntele ajung a\·anposturile noa stre îns ă fără a le· răni.
Cînd fo cu l s-a înteţit pr ea tare şi semnalul de încetare
al b":tă liei nu are nici un efect asupra luptător il or domnul! lt.
maj. Dobay din ordinul domnului major Schivind, o:·d::mă trC1· ·
ge:·ea unei sarje la care turcii în cetea ză imediat b ătălia şi arnăuţii fug . A fost p rins numai un singur arnăut în s ::himb au
fost r2. niţi mai mulţi turci.
Co ndu c ătorul turcilor a dus tratative cu domnul maj or
von Schivind care l-a tratat cu a pă şi tutun tinT!at ele m u zic"1
turcea scă, cu care a fost condus pînă la Cîineni.
Noi ceilalţi rămînem cu umilă supunere.
Umilul servitor al

Excelenţei

sale
M. Kirichieh
G. Aron, Controlor.

o

Ediţ i i

: A.

Oţetea

: Solidaritatea românil or din Transilvania ... , p.

439-440.

92.
[c. 1821]. Ioniţă Magh~ru
li s-au dat pu şti ş i pistoale.

l

puş că

î ntocmeşte

o

listă

cea cu ceva i[sic !] lat s-a u da t lui

de cei

D i n. că

căro ra

al Din61

Zorileş ti.

1
1

1
1
1
1
1

puşcă
puş că

piorului [sic ! ] c ea de la Pera.
la Ni colae Cioponea [ot] Cîrligei.
p ci şcă giuve rtă [sic!] la Turceni.
p ăr e che pistoale la Turceni.
părec he pistoale la Mihăiţă ot Pruneşti.
păreche pistoale la Anghel Sitea.
p ăr e che pistoale la Nedea arn ău tu i un e tăg an .
Ioniţă

o Mu zeu l mem oria l „Nicolae

Bă lce sc u" ,

Magheru

nr. inv. 5756, orig. I f.
321
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93.

[1821-1823 ?]. Locuitorii satului Tomşani-Vîlcea se plîng
domnului împotriva a trei arendaşi greci care, fiind ames t ecaţi
cu zavera, le-au luat turcii nouă catîri, iar ei cer locuitorilor
să le plătească despăgubire 12 OOO taleri pentrn aceşti catîri.

Cu

lacrămi

Prea

înălţiate

fierbinţi

jăluim

doamne,
înălţimii

t·a le noi

preoţii

i

l ăcuitorii, fiindcă ne aflăm cu şăderea sub poala muntelui.
tre nişte pietre si'tci, pă moşiia sfintei mănăstiri Căluiu ;

în-·
am
avu ~ arendaş i trei greci, anume Tănasie i Todor i Dumi trn şi
cinel s-au făcut zavere, s-au dus cîte trei la slugeru Tudor : şi
nu venit cu carte ca să facă 500 de panduri 1 • Şi unu umbla
cu oastea lui Iamandi ş i unu era che'lar la Iamandi.
Şi venind turcii împărăteşti au cercetat pe toţi apostaţii
ş i venind în satul nostru Tom ş ani [sic !] dumnealui ispravni cu
l3{1lteanu şi dumnealui gi„. 2 gibaşa ale dumnealui s3listieru
[sic !] şi dovedindu-să cu adevărat că au fos t între ap ost aţi.
·e-au loat 9 catîri; şi acum după păr a lui ne-am pomeni t cu
ci ns t ită porun că de la dumnealui căimăcamu, şi cere înt r-acea
ja'bu ca să-i plătim noi satu acei 9 catîri cu taleri 12 OO O mie
! '.;i '.' I ]. Şi luundu-ne cu slujitori ne- au luat la cinstitu i s pră v
ni:::a t şi în faţe şezîndu cu numiţii, nu ş-au aflat nici o drep:: a ~ e. Acum v.Jzîncl că nu foloseşte, zice că ori ne ia cu călăraşi i
s'.'\. ne ducii la cinstitul divan al Craiovei şi noi ne stingem cu
chel '. u:ala şi ră mînem muritori cte fo ame din prici na lui:
noao ni s-au loat b·,1 ti cu rachiu si bucate si finul si le-au c1os
de le-au mîn cat cu 'tovarăşii lor. şi noi a~ rămas num ai cu
·:r~1 p ~iri l e ş i nu ne-a mai întors nimenea nimi c. Cu pă cat v::i
Ii ! urn'.na ~ e doamne, luundu-i turcii acele catîre s ă ne apuce
:- ă n ::ii s) dăm taleri 12 OOO mie· :i noi nu sîntem nimi c Yi:~o 'R ţi.

Fierbinte ne rugăm înălţimii tale să fie lumina tă porundumnealui caimacamu Craiovii, să ne c erce ~ eze cu
numiţii şi să ne despăgubească de cheltuiala şi ele agoniseala
cîrnpului ; şi să te milostiveşti a ni să ridica aceşte gre ::i de p<i
sa tu nostru, că noi cu pările lor numite nu mai pu.em : răi.
c\

către

1

2

Scris deasupra rindului : cu dumnealui... plăşii ·
Fiind scris pe deasupra altceva, nu se poate citi.
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Iar nehodinindu-ne vreo parte, să fim sornciţi la luminatu divan.
Ai înălţimii tale robi,
Noi preoţii i megiaşii ot satu Tumşani, sudit [sir ! ] Vîlcea.
Eu popa Dinu adeverez
Eu p opa Enea adeverez
Eu Duţă sin Ancuţii adeverez
Eu Dinu Armaşi adeverez
Eu Ion Gavrilă adeverez
E~1 Gheorghe sin Diaconu adeverez
Eu Ion Modruzu adeverez
Eu Drăghici Modruzu adeverez
Eu Nicule Chivăran adeverez
Eu Ioniţe sin Radu adeverez
Eu Niculae sin P ă tru adeverez
E u Ion sin Hera adeverez
Eu Dum itru sin Hera adeverez
Eu Dumitru Gudea adeverez
Eu Gheorghe Gudea adeverez
Eu Gligore Râpeanu adever ez
Eu Gheorghe Murgu adeverez
Eu Dina sin Scanca [sic ! ] adeverez
Eu Gligore al Sandii adeverez
Eu Ion Târlea adeverez
Eu Gheorghe Râpeanu adeverez
Arh. St. Rm. Vîlcea, LXIII /48. Orig. hîni e du blă cu filigran (2lxlb
cm ), pătat de ce rn e ală şi rupt la î ndoitură. Ediţii: Al. Bă lint e s cu , Ion Călin,
Ion Pape.seu, D ocu men te noi în legătură cu ră scoa la po po rului de sub
conduce rea l ui Tudor Vladimirescu, Crai ov a, 1954, p. 72-73, Ră scoa la din
1821 , III, p. 336- 337.

94.
1822 fe bruarie 24. Hotărîrea Departament ului Criminal referitoare la reclamaţia lui Ianache Bodescu polcovnic din Vîlcea c:..1 referiri privind jafurile făcute de panduri în timpul
revol u ţiei .

Pă aceasta anafora a judecăţii departamentului acestuia
care s-au citit înaintea cinstitului divan. Si s-au da t h o~ărîrea
într- această judecată a să urma întocm~i n er:'imîind mulţu-
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mit. Ianache Bodescu polcovnicul judeţului Vîlcea cel ce n-am
fost faţă la judecată.
In urmă au dat jalbă cinstitei căimăcămii împotriva lui
Ghiţă Gloabă care s-au aflat în cerceta.rea pricinii, făcînd ară
Lare că în trecutul leat n oiembrie c<Ucîndu-se protopopul Costea de patru tîlhari au umblat cu potera după dînşii ai prinde
ca un polcovnic de judeţ ce să a flă şi neputîndu-i dovedi peste zece zile au venit aici la Craiova unde curtea cinsti tei că i
măcămii s- au pomenit cu Ghiţă Gloabă, întrebîndu-1 de s-au
aflat pă acei tîlhari sau nu şi spuindu-i că nu i-au dovedit
numitul Gl oa b ă au cerut să-i dea colac că ştie el pă acei tîl h ari şi i-au îngăduit că de-i va da el p ă tîlharii aceia în mîn'..t
va mijloci la stăpînir e de-1 va face că pitan de Ol teţ, a ~ unci
ar.'itîndu-i că bimbaşa acelor tîlhari este Preda armăş e lu de
la sa tul Răcari sud Mehedinţi şi cum că au s umă de bani la
dînşii asemeni arătînd numitul Gloabă şi către dumnealui Panait cea u şul de catane ş i p ă numitul Gloabă cu patru p anduri
ai lui de ajutor ca să prinz ă pe Preda cu tovarăşii lui şi rn'2rgînd cu potera la satul Răcar i negăsind pe Preda l-au dus nu ·
mitul Gl oabă întîi la casa lui Gheorghe B ă dălan pî rcălabu 8rătînclu-i că acela împreună cu un Barbu Sultan au lua t p ~'
Preda armăşelu în c he zăş ie de la închisoarea pu şcăr ii dup Ct a
căru ia arătare apucînd pă numiţii arătaţi de chezaş i cu totul au tăgăd uit că pă P r eda nu l-au văzu t de la plecarea lui
Solomon pîn ă atunci aducîndu-i spre îndreptarea lor şi mur;rii era ea să - i sloboază. Dar unde se află el la gazdă cu turcu' ad•Jcîncl gloabă o că maşe fămeias că ş i E~rătînd că au ,j1.
si:- o la sora P r edi si o cunoaste cii este l uată de la niste tigani ce i-au jefuit
împreună cu P reda cînd au fost J.~ :01·\aăşan i cu Solom on şi au veni t amîndoi pînă în dealul Mu'2rii
ş i împărţi nd jafuri le între dîn ş ii au plecat fieştec are la casn
lui. mai Hducîndu-i ş i ~ apte basmale i d ou ă brîne albe şi as.emenea în c redinţîndu-1 cum că le cunoaşte şi pă acelea că sînt
1
uate toate de la D răgăşani au rămas în bănu i :<l;'.°\ că Pred :i au
' enit h casa lui şi numiţii nu vor să -l arate de aceia p ă deopar~e au luat a':'.ele lucruri dupt odor [sic'] şi pă de altă p a'.·~e
ridicînd şi pă Gheorghe Băd ălan i pă Andr ei brat ş i P reda ;,i
p:·1 R adu cumnatu lor ca să-i trimită aici auzita cel Ioan vă1„_11 Predei, spunîndu-i că venind de la O c nă cu sare au în ·re·
ixtt la cîrciumă de Preda şi l-au dovedit că se află la s:;i'ul
Şirineasa însurat aşa plecînd numiţii ca să-l găseas :::ă au mers
pînă la satul Stăne şti tot de sud Vîlcea şi acolo auzind de

el
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altă ce ată de
şi două
z[i pă P r eda

tîlhari că au t recut asupra muntelui au dat volcatane numitului Gloabă ca orcui va ştii să princa un clăcaş ce este. Iar peste patru zile l- am
întîlnit viind spre Craiova cu nevasta Predei ş i cu alţi doi
oameni căr ui a i-au m ai dat şi o catană de au venit cu turcul
ş i acele lucruri aici iar el au plecat la i s prăvni cat, dup ă porunca ce-i t rimisăs ă care să văzu ş i de către judecată dintre
1recuta lun ă noiembrie 29 scriindu-i că împr e ună cu
toate
ca :. an ele poteri să se scoale ş i făr de zăbavă să meargă la Dră
găşani căc i neducîndu--s ă îi tri m ite mumbaşir turc şi s :'t prime]d ueşte ş i dintr-acea pri cină nu am putut să vie cu acei
5[tzdaşi de gl o abă pent ru pr icina Predi ca să dea izbra\·nice
;xicini. Apoi du pă ce s-au dus la ispravnic şi a u săvîrşit porunca ce i s-au dat vră in d el să vie aici vază şi ele pricina
ac.:e::isb ce sfîrşit au luat l-au î;1tîlnit ră vaşul pîrîtului Gl oabă
p;"in care v.3.zînd că -i scrie cum că hoţ u ce n-·a venit cu ei
ai··i s-au pu s la popreală , iar Preda armăş elu s-au pred at ş i
n·-~ arăt at că unii din tovarăş i i lui se află la Buc u reşti iar u n
Io:·dache Fârtat este in Edua şi că după ce se va înfăţiş a ou
L!inş•_il la cinstitul Divan şi să va da hot ă rîre va merge ş i el
cu pr epusul de va prinde ş i pă c e ilalţi, care r ăvaş că vă zu
'C' r~·.; din trecu ta l un ă decembrie cu asemenea coprindere şi
~ Ll aceasta să ap ară numitul .p olcovnic zicînd că rău s- ar fi
inc1atorat de c ătre jude cată numai după arătarea lui Gl oabă
n~ s:l plăt e ască pagu bile ş i chelt uielile lui Gheorghe Băd ăla n
şi c el orlalţ i de va şti Răcărenii la a că rui a ja lb ă dîndu- s ă
bu iu rdizm ă cinstitei căimăcămii tot c ătre acest departament
·-.:a să c ercetăm şi să arătăm în scris s- au scos de fiinţă înaintea noastră la judecată, jăluitorul polcovnic cu Ghiţă Gloabă ce are să răspunză împ ot rivă zisă că el nici au a r ă tat pă
Preda de tîlha r nici p ă Gheorghe Bădălan ş i p ă Barbu Sultan
de chezaş ai numitului Preda. Decît după ce au mers împ reun ă cu polcovnicul şi cu potera la satu l T Clto mi re~ti au eş i t
i2. polcovni'...ul Gheorghe Buză vătăşelul de acolo şi i-au spus
<.'a c heza ş Predii sînt n umiţii apărîn du- să cu tăgă duiri că nici
pentru cămaşă sau celelalte ce s-au găsit la cas '\.le fraţilor
Predii n-ar fi dat el încredinţare către polcovnicul că sîn t ale
Predi lu ate din jafuri şi cum că ne ar fi zis că au venit cu
Preda p ân ă în Dealul Muerii unde au împărţi t aceste jafuri
precum arată polcovnicul fără numai au ar ă tat numitului polcovnic că Preda au scăpat viu de la Dr ă gă şa ni şi au plecat
nicia

li -
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spre casa lui unde îl ştia că şade la Răcari, făcînd ş i prinsoare
înaintea judecăţii că de va da mărturie în suşi jeluitorii Ră 
căreni că au făcut el acest fel de arătări către polcovnic şi din
pricina lui s-au zmăcinat jeluitorii însuşi el să p lă teas că toate cheltuielile numiţilor jeluitori ce să îndatorează polcovnicul a le plăti osăbi[t] lucrurile ce s-au luat din casă le lor d·e
către amîndoi. După care adudndu - să atît Gheorghe Buză vă
tăşelu ; Gheorghe Bădăl an pârcălabu şi Andrei brat Preda armăşelu mai întîi, Gheorghe Buză tăgădui că el nu ştie să fi
arătat polcovnicului pă Bădălan şi pă Sultan că sînt chezaşi
p ă Preda decît în venirea polcovnicului şi a lui Gloabă cu
potera în satul lor, sau pomenit cu doi panduri ai numitului
Gloab:"I viind la casa lui, car·i după ce au că uta t prin cas::i ş i
iau luat cîteva lucruri, l-au rădicat şi pă el făcîndu-1 că es te
gazdă de hoţi şi dudndu-1 în sat la Gloab ă şi la polcovnicu l-au
ap ucat numiţii ca să-i ducă la Gheorghe Bădălan şi Barbu
Sultan cu cuvînt că aceştia sînt chezaţi pă Preda unele i-au
şi dus la casa lui Bădălan deteră încredinţare ~ i Gheorghe Bă
dălan cu Andrei brat Preda în frica lui Dumnezeu şi cu sufletele lor că cu adevărat numitul Gloabă au încredinţat pă
polcovnic cum că el au venit cu Preda şi cu un F ulga Ţiganu
de la Drăgăşani pînă în Dealul Muerii şi acolo mîncînd un
miel au împărţit jafurile ce le făcusă cît umblase în apostasie
şi au zis Gloabă că cunoaşte acea cămaşe celelalte lucrur i ce
s-au găsit la fraţii Predi că sînt din jarfurile ce le-au luat
Preda la împărţeala lor în Dealul Muerii deosebit au mai adus jeluitorul pokovnic şi pă Nicolae Sulescu logofătu carele
făcu arătare, că într-o sară aflîndu-să în curtea căimăcămiei
vorbind cu polcovnicul au venit şi Ghiţă Gloabă la dînşH şi
întrebîndu-1 polcovnicu cine este i-au spus că este polcovnicu
Ianache Bodescu din Vîlcea întrebîndu-1 şi polcovnicu pentru dînsu i-au arătat că Ghiţă Gloabă apoi au întrebat Glo ab ă
pe polcov[nk] de au dovedit tîlharii că au călcat pe protopopul
Cîrstea, i-au spus că umblă după dînşii şi nu au putut să-.i
dovedească. Atunci, Gloabă au zis către polcov[nic] că el i- au
dovedit şi îi ştie cine sînt acei tîlhari. Aşa chemîndu-1 deoparte [sic ! ] zicînd lui Gloabă că de va fi un adevărat> şi va
prinde pă acei tîlhari va iconomisi către stăpînire de-1 va face
căpitan de Olteţ. La această arătare nemaiputînd Gloabă să
tăgăduiască, zisă că adevărat el au arătat către polcov{nic] şi
la vătăşia cins[titei] căimăcămii pentru Preda că este unul
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prădat pă protopopu Cîrstea, care umblă jăfuind şi pă Amăradie. Iar pentru arătarea ce face Gheorghe Buză, vătăşe lu i Gheorghe Bădălan şi Andrei brat Preda,
Uigă dueşte Gloabă, zicînd că el nu au arătat către polcov[nic]

dintr-acei tîlhari ce au

cum că au venit cu Preda pînă în Dealul Muerii şi au Îm-

p ă rţit nişcaiva jafuri între dînşii, nici nu s-au făcu t cunoscind
pă acea cămaşă i celelalte lucruri ce s-au găsit la casele fraţilor Predii şi să zică cum că sînt aduse de Preda din jafuri,
ori să -i arate pe ei de chezaşi ai numitului Preda. Ci să nă
păstu ieştt zicînd că are de urmărire pe acel Panait ceauşu
ce-au fost atunci cu dînsul şi de faţă la judecată nu l-au adus
clin cm·e să înţelege să p ăt imească jăluitorii mai multă cheltuială şi pieiciune, căci destulă vreme au avut decînd s-au
început judecată şi pînă acum să-ş i facă aducăciune, au avut
c!e măsărie spre îndreptarea sa.
Deci fiindcă numitu Gloabă să cunoaşte că au fost pîrît
asu pra Predii ş i din arătarea lui Bădălan şi-a lui Andrei i a
lui Gheorghe Buză, să înţelege că el au arătat pă numiţi[i] c ă1re polcov(nic] de chezaşi ai Predii, iar un Gheorghe Buză
pentru el pricinuieşte. Din care pri cină li s-au întîmpla t zmă
cinase şi cheltuieli. Asemenea şi polcov(nicul] iarăşi nu au urmat chipul dreptăţii ca, după ce au cercetat în faţa locului şi
au dat sătenii de acolo măsărie pentru numiţii că nu sînt chezaşi pă Preda să-i fi lăsat în pace a nu-i rădica de la casile lor
sl-i poarte prin alte judeţe. Cu cît mai vîrtos că i-au s pm~
acel Ioan, vărul Predii, că se află numitul Preda însurat la
Şirineasa, amîndoi numiţii polcov[nici] şi Gl oa bă deopo trivă
fiind vin ovaţi la aridicarea şi zmăcinarea jăluitorilor , jude cată
P.u găsit cu cale ca din t(a ]l.J(eri] şaptezeci şi şa pte p(a]r[ale]
20, cheltuiala i paguba jăluitorilor ce s-au dovedit că li s-au
pricinuit să plătească polcovnicul t (a]l[eri] 31 p[a]r[ale] 20 ş i
Gloabă t (a]l[eri] la ce au făcut-o jăluitorii adăstîndu -1 a veni
luni în săptămîna brînzii, după sorocul ce şi-au pus ca să să
clea izbrănire pricinii şi n-au venit. Aşa eşind de la judecată
s-au învoit cu jăluitorii şi au dat polcovnicul t(a ]l[eri] 20 ş i
Gh iţă Gloabă au primi t să dea t [a]l[eri] 57 p[a]r(ale] 20, din
care au şi răspuns t(a]l(eri] 20 şi pentru t(a]ll(eri] 37 p[a]r[ale]
20, au dat la mîna lui Băd [t lan zapis cu sornc de 2 să ptămîni.
A cărora mulţumire şi învoială ce au făcut între dînşii şi judecata găseş te cu cale a să urma întocmai. Iar pentru t[a]l(eri]
52, s-au luat lui Bădălan pârcălabu ele către acel Marin, fiindcă
polcov[nicul] după două soroace ce s-au pus înaintea jude căţii
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nu au adus pă acel Marin, urmează ca însu şi numitul pole:ov[nic] să-i plătească. Pentru că au prins pe numit u şi n-au
des p ă gubit pe jeluitor, părerea no a s t ră înt r-acest chip este.
Iar ho tărîrea urmează a se da de cins[titul] divan .
Petrache Stăn c es cu vistier, Dumitrache P oenar, indescifrabil 1•
• Arh. St·

Bu c ur e şti ,

ms· 905, f. 36-37 v.

95.
1822 august 4. Porunca caimacamilor Ţării Româneş ti c ă 
tre v ătafii de plaiuri ai judeţelor referitoare la măsurile pe
car e să le ia împotriva apo staţilor şi a rn ăuţi lor.

Noi caimacamii

Ţă r ii R om2. neşti

Porunci la plaiurile din 12

jud eţe

Vătaşe de la plaiul... judeţul... îţi fa cem în ştire că ne-au
venit la auz cum că la unile din plaiuri s-au ivit f ă cători 1dă
rele şi hoţi dintre apostaţi şi dintre arnăuţi, ci fiind că aceasta
este cea dintîi treabă delicată ia avea ticăloşi lăcui to ri od ihnă
să - ş i caute de hrana lor i dă înplinirea c elor cu rănduială ceru te de aici cum la drumaşi i neguţătorii să-şi aib ă umble t'L.~l
lor cu liniştire să nu pătimească vre un r ă u ; de aceia s- au
făcu t potecaşi şi plăiaşi în dăstui, fiind pentru aceasta s traş
ni că porun că a mării sale prea înălţatului n ost ru domn, ci
dar să nu te înşeli că şi acum vor fi urmările de mai nainte,
adică poruncile ce să dau să trec cu nebăgare dă seamă, având
nădejde. de ajutor ca şi de să ve întâmpla cevaşi vei scăpa,
că măriia sa cu străşnicie ne leagă pentru unile ca acestea i
pentru catahrisit de jafuri, să le întâmpinăm cu toate mijloacile fiind că h o tărâre neschimbată are pă cei cu vm1 m ai m1c1
să -i pedepsească cu târgul şi ocna, iar pă cei cu vini mai mari
cu spînzurătoare. De aceia dar, straşnic îţi poruncim să întăre~ti marginea cu pază bună, şi unde se va ivi ori ce făcători dă rele, să mergi însuţi cu plăiaşi i potecaşi îndăstui ca
să-i prinză ori vii ori morţi să nu scape ; să dai poruncă sa1

1
1

2

2

A treia semnătură.
Loc alb.
h1 slavonă în original : sud.
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telor ca unde se va ivi dăs,pre o parte să-ţi dea de ştire în
clat{i, iar pă de alta, să sară şi ei dă ajutor pentru prindere ;
cum şi cei ce vor veni de dincolo arnăuţi cu arme, arm ele s'.\
le po pr eşti, şi acel om de va fi cu bănuială să-l t rimiţi cu înştiinţar e la dumnealor ispravnicii judeţului ca să-l trimită la
cinstirn Spătărie ; iar dă va fi om ştiut să -l slobozi făr d ă
arme înşti inţând iarăşi la dumnealor ispravnicii jude ţ u l ui cine am1 me este şi ce arme i s-au oprit ; la care aceasta să fii
cu o:hi d§schişi a priveghea zioa şi noaptea ca să nu gă se as 
că mijloc făcătorii dă rele, a să face cete ci m ai nainte să
inE1mpi ni, sau cete ele vor fi să săriţi îndată a-i pr inde, ur mâncl povăţuirile ce -ţi sânt date şi mai naint e pentru aceasta,
căci ele te v ei lenevi şi va eşi dintr-acest plai niscai făcă tori
el\ rele. sau să vor face lăcui toril or niscai jafuri să şti că cu
nici ;_1;;. mijloc nu vei pu :ea scăpa dă cea mai grea pedeaps<"t
cu mo artea dă către măr.Lia sa domnul nostru, la care ş i noi
vom fi devagi, şi de urm are că ai pus porunca .3ceasta în faw
L'.t s·, avem în ş tiinţare.
1822 augu st 4
Barbu Văcărescu,
Dumitrache Racoviţă,
Costandin Bălăceanu,
Mihalache Malinescu,
Soa rlat Mihăilescu.
Arh. St.

Bucureşti,

Colecţia

.Manuscris e'', nr. 96, f. 319, copie .

96.

1822 august 3!. Jalba lui Andronache S c o rdil ă că tre Divanul Craiovei în pricina ce o are cu Popa Stan şi dia·:::onu
Vasile pentru moşia Oteşti-Vîlcea. refe:·iri la pagube!e din
timpul revoluţiei.
Către

prea cinstitul Divan,

Cu plecăciune fac arătare cinstitului Divan că luînd întru eăsătorie pă fica dumneaei Uţii Mileascăi, cu care mi s-au
şi dat o moşioară de zestre, Oteeştii, din s ud Vîlcea şi de sînt
vre o cîţiva ani, î.pcă trăind răposata soacră mea în viaţă, să
sculase cu împotrivtre un popa St.ian şi diiaconu Vasile, asu229
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o rînduiţilor ce i-au avut pă acea vreme, purtînd d ă grije,
care i-au bătut de moarte, strigînd că ei sînt stăpînii moşii, făr dă a avea nişte sineturi cu care să poată în cred inţ a
judecata. Şi dînd jalbă, pă acea v reme, răposata soacra-mea
cinstitului Divan i-au şi cu mumbaşir şi li s-au făcut cuvincioasa răsplătire. Acum sînt trei ani decînd m-am căsăto ri t
şi din pricina acestor doi împotrivitori nu am putut Yedea
nici pe jum ătate cor eonişitul [sic '] hav aet al pămîntului , puind
la căi ş i pă c eilalţi clăcaşi. La toate celelalte m oş ii b oe reşti
şi mănăstireşti fac locu itorii cîte 12 zile ele clacă, dup ă Prav ilă, iar eu pentru ca să rămîie mulţumiţi i-am lăsat num ai
p :l cîte 10 zile, făcîndu-şi toţi agoniseala cu îndăstulare pentru tot anul , făr de a mai avea trebuinţă pă la alte moşii.
Copaci ro ditori tae a pururi nu numai pentru a lor trebui1iţă,
ci încă îşi fa c şi al işver i ş i, fiind dintr-înşii şi meşteri de lemn
şi aceştia p ă alte moşii nu să urmează, fiind cu totul p opri t
n nu tăia, făr 1 numai lemne uscate dă foc. Şi clupă ce au atî'. ea înlesniri ş i fac dă capul lor aceia ce vor, făr ele a mai într eb:i dă ce v D fi. Apoi ni ci 10 zile de cla că nu sînt m u lţ u 
miţi să facă. nici dato ria clijmii nu vor să o dea. ind m ·înd
un h e ' e şt eu cu p e şte pă această moşie , în v reme a ap ost ări i
i ară · i ei cei clup 1 m oş ie l-au slobozit ş i au luat tot peş t ele
clin'.r -î nsu l ele l-au mînccit; cu rnre chel tuisem peste t[a]l[er il
800.
Pentru care fierbinte mă r og cinstitului Divan cu a ce '.'S <'t
h otărîre [a] acestor ele mai sus arătată pricină că îndes t ue
stînje[niri] ş i prăp ăd enie mi s-au întîmplat, precum es te ş ciu ':
tu turor, ş i acuma mă aflu în desăvîrşi tă apelpisie. P <'t c. ceş i
urm ători ani am avut un fe cior orîncluit purtător de gri;e
acolo pentru s trîngerea clijmmilor
şi făcîndu -le cerer2 c'e
b ani [i] clijmii finului anului trecut iarăşi un frate al p opi[i]
cu a sa învăţătură l-au bătut foarte rău.
Aşa d ar cu chipul care se arată aceştia doi împotri \·i twi
şi mie poate să -mi facă om or, dintr- al cărora pricină ni ci eLl
p ă la mo ş ie nu pot a m ă mai duce. Pentru care iarăşi m ă mg
ca să să dea porunca cinstitului Divan, ori să-şi răspunz ă datoria pămîniului, sau să se mute pă altă moşie unde v or ştii,
căci va fi cu p ăcat aceşti doi zavîstruci şi sălnicie să şad ă p ă
m o ie fără dă a~şi răspunde hav.aetul pămîntulu i , încă sînt

pra
pă
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şi pri c ină celorlalţi, că rămîne

la mila

şi ho tărîrea

cinsti tului

Divan.
Şi

De la

cu

plecăciune

căimăcămia

Craiovi[i]

sîn t prea plecat,
Andronache ScordiEi

Cin stiţi dumneavoastră boieri ispravnici ai judeţu l ui. Aclucincl îna intea du mneav [ oastră] pă pîrîţi .să a udă toţi pricina
ele faţă cu j ălu i torul şi asupra dreptăţii urmînd să -i apucaţi
dup:1 prnv ilă a-şi răspunde cele drepte ale pămîntului, spre
a nu ră mînea jăluitorul păgubaşi dă dreptul său . Iar pentru
împot riviril.e şi zîzăniile ce fac să cerceta ţi dumneav[ oastră ]
şi pr ecum veţi dovedi s ă faceţi alegere în scris, cu care sc"t
\· in ă ~: la Divan să să ho '. ărască . [1]822 august 31.

L. S.
Judeţul

Vikea

Dogniciru p ă ... să aducă pă pîrîţi din jalba aceasta îm p reună
cu cei mai jos arăta ţi tovarăşi şi ce taşi ai lor ca să se înfăţi
~ez e la judecată cu j ăluitorul.
Popa S tan, Diaconu Vasile,
ispravnicelul moşiei Oteeşti.
• Arh. St. Craiova,

Co l ec ţia

Petrică

sin Maria

ce~a u b ăt u t p ă

do cum ente XXXIX/21.

97.
1822 octombrie 17. Cererea marilor boieri
a se pune în vedere locuitorilor de pe m oş iile
bo ie r eşti să nu umble cu pricini şi zăticniri.

Prea

înălţ·ate

căt re

domn de

m ă năstireş t i şi

Doamne

Facem arătare mării tale că locuito rii ţării de o bşte ce
sînt şezători pe moşiile mănăstireşti şi b oi ereş ti şi ale altor
p3mînteni, din trecuta răzvrătire . foarte mult s-au năr ăv it şi
s'i îndărătnicesc a face dacă pămîntului cea obiţ nuită şi alte[le]
stă pînilor moşiilor care sînt canonisite şi orînduite [de] pravila
pă mîn tului şi condicile Divanului. Care, pentru această ne231
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supunere a lor nu să poate odihni nici auzul măriei tale cu
zălbi, nici stă pînii m oş iilor nu p ot a-şi lua dreptul ce li se
cuvine.
De aceea, ne rugăm să p or un c e şti măria ta cu milosti vire,
ca să se facă porunci domneşti de la cinstita Visterie c ătre
toţi ispravnicii judeţelor, care să se citeas că din sat în sat,
întru au zul tuturor lăcuitorilor, spre a să supune şi a fi m·m ~to ri la toate cele drepte şi orînduite de pravila păm înt ul ui
că tre stă pîni[i] m o şiilor pe care lăcu e sc, ca cu acest nizam
şi întocmirea pravilii să se păzească.
Şi Divanul măriei tale să aibă odihnă de zălbile ce să dau
p ă toate zilele pentru această pricină. Şi care nu să v or sup:me }a cele ce sînt în d atoraţi după prav ilă , s ă-i supuie dumnealor ispr avnicii şi făr de voia lor. Asemenea, să m a i îndutoreze d ~i mnealor ispraYnicii şi pă scu telnici ş i poslusnici a-- ş i
r ă spu n de drep tul lor c<l.h'e stăpîni , iar s ă nu umble c-c1 fe~ l1ri
de pricinuiri şi zăti cnir i la. cele ce sînt datori d u pă ci;;ez{1mîn tu l ce-l au .
Si hot2.'îrea cec: desiivlr;. i tă, ri~ m! ne a s-, f <ce d0 61:r0
în ăl ţim ea ta .
18 22 . oct. 17
C:istanc1in C r e ţ u :e s c u
8Hrb u V :ică r es :; u
Dum i tr a şcu R a c oviţă

l" "a 1'e C reţulescu
Mihalache Manu
Nicolae Golescu
F'r; 'ache Ştirb e i . Nes :or, Scarlat Mihalache, Mihai F iiipescu, Ştefan Belu .
• Arh. St.

Bucureşti,

ms . 99, f. 164 v.

98.
1322. Re:.omandare dată de boierii olteni fraţilor O tetelipen tru a primi ranguri boie r eşti cu referiri la a tacul efec:.u at ele panduri asupra conacului din Beneş ti-Vîlcea. ·
şeanu

Prea
fr a ţi

înălţate

doamne,

Cu mu l tă ple căciu ne în ş tiinţăm [pe] măria '.:a pentru doi
; Iordache ş i Grigore Otetelişanu, ce dup ă moşia ce o

23"2
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au le zice şi Beneşti, c ă sîn t feciori de boier i, fii ai ră p-~.,sa tului \el visti[er] Ioan O te t elişanu carele au m urit de sîn t pesbe
ani 30. Şi numiţii rămîind copii mici, însărcin a ţi cu grea datorie pă rinte as că şi în răspundere de zeslri la ~:re i fete m a ri
ale dumnealor, periusia casii părin teş ti toa tă numai o m oşi e,
prin b une şi drept e mi jloace, cu care s-au purt:.'t, uşurincic 1 -s ă
Cie a ~ea da torie şi zes tri. Şi vă zîn d u-să c~1 ac.~ ajuns de drs tă
f[m~ înv ăţăturf't de carte şi la atît a să r ăc:e , cit n u ie da m în a
s<:i p:;Hească la das căl , s-au închis ele s'.nie -si 11 mo·;ic u1 cle,
cu o prea puţină de la dascăl în cepere ele î~,·~1ţC!l ur.~t· n limbii
gr eceşt i prin multă s ilinţă ce-au pw~ num ai cu s'.ngm·2 cărţi ! e
ce- m1 avut au izbot it p î nă le-au f os'_ în putinţă. Ş i tot for ă
d2sc:'l c<'i. zînd la învăţă t ură inginerlku]t i, !- c,u î n v:'iţa t c vÎta
[în]cit ş - au făc u t singuri cu mîinile sale clin erga1.ii1e ce au
dzut închipuit e la matem a ticc"1, cîte a u cunoscu t că le sîn t
inle~11iioar e spre întrebuin ţarea măs mii de moşii ş;. ~·.:idic:tr ii
de ha]:tc"i, arătîndu-s ă înt re pămînt en i i de din::.oace de 011: cei
mai îD.tîi urmă to ri acestui epistiuni, cu c8re rnult folos au fa ..
cut p a~r iei la ho tărînici l e ce cl in porun ci clomr.e ti şi ale divan ulu i au fost orînduiţi . Sînt şi peste zece ani d ecînd acest
fo r cla.::he slujeşte între jude că to rii departam e n tu~ui, fiind cel
mai întîi cu cunoştiinţe la judec ăţi şi p ă zi to r [al ] clrnp tă ţii. Dar
clin cele mai sus arătat e pricini să aflc'i c:m in cloi tre c uţi cu
vîrsla pest e 45 ani şi nu s-au în vrednicit l<:>. vreun cin de boierie . Nenorocir ea le-au s t ă tut împot r iv ă şi la înce p e1~e a aposlasiei căci, neputin c i oşi fiind aj u nşi neş ti in d ~:i sfîr<?it ul s- au
strîns mu lte fam ilii de boieri la casele dumnealor, fi ind ca o
cu lă ş i socotînd că se vor pu tea apăr a ele aposta ţi . Unde , coprinzîn clu-i peste 400 ap o staţi au ţin ut răz b o i cu dînşii trei
ziie, pînă au sfî rşi t gephoneaua. Şi mai înrnulţindu- 0> e aposl a ţ i n emaiputînd ţ in e a război au c ăzu t în mîinile lor ; pă unii
i- au 10sat num ai în cămăşi, iar pe alţii spre mai mar e batjocură i-a:i despoiat şi de cămăşi lăsîndu-i în pielea goală. De la
cm·e s că pînd numai cu trupurile şi a bia vii, în haine ţără ne şti
au fu git în ţara ne mţească, unde au trăit cu m i l ă ş i cu împrumutare. până cînd au venit oştirile împărăteşti. Şi eşind în
ţar \ de nici o altă chiverni seală nu s-au p ut u t împărlăş i, decît ia răşi judecător la departamen t şi aceasta după trebuinţă
iar :rn drep t chiv erni s e ală. Deci, nemairămînî nclu-i nici o n ă
dejde a leargă la mila mării tale, ca să te milosti veşti a să împc.i rt;~~i ele bogatele mili. Luminate doamne, cu noi toţi boie!·ii este rudă, fecior de boier i, şi în vîrs tă pes '. e 45 de ani,
1
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carele cînd nu ar fi avut greutate şi sarcina datoriei , d upă
cădere şi după cinstea neamului şi după ajutorul firii, purtîndu-să cu înţelepte mijloace, putea să fac acum un p aharnic sau un clucer mare. Pentru aceia rugăm [pe] mării a ta cu
umilinţă să te milostiveşti a rădica acest neam căz ut , cu cinste
ş i cu chiverniseală după cum Dumnezeu te va lumina , pentru că ne este la toţi cu necinste să-l vedem pă urm a sl ujitor ilor boiereşti şi altor proşti carii, în străina stăpînire a grecil or, cu dare de bani s-au făcut ceea ce nu li să că de a . Şi va
i·ă mînea vecinica pomenire înălţimii tale, iar anii m ării t ale
[să] fie mulţi fericiţi în domnescu scaun.

1822
Al

m ă riei

tale prea

plecaţi,

slugi

Dumitrache Bibescu, Dumitrache Bră iloi l ogof[ăt] , Costandin Brăiloi clucer, Nicolae Glogoveanu clucer, Ioan Glnes cu
clucer, Gheorghe Bengescu pahar[nic], Cos[tan]din Btl?;:iscu
c ăminar.

• Arh. St· Craiova,

Colecţia

documente, CLXXI/5 co pi e chir il ici'î

99.
1823 iulie 27. P orunca da tă de vătaful plaiului Horezu
cu cositul finului pen t ru o şti ri"e turfinu lui clăcaşilor din satul Gr e : '.1.

mumbaşiril or o rînduiţi
ce ti să înceteze cosi tul

Plaiul HoPezu,
Nistore mazilule şi popa Petre Măgurene b o iern aşule de
neam, ce sînte~[i] orînduiţi mumbaşiri la satu Gr e :i penLrn
cositu finului împărătesc, cum v-au alunecat firea de v - aţ[ i]
îndrăznit să cosiţ[i] fînul acestui Niţă Chiulan birnic în vreme
că nu sînteţ[i] porunciţi să vă ameste caţi la birnici, fără numai la breslele care vi s-au dat în scris, mai vîrtos că nici în
scris nu vă ieste dat să cosiţ[i] fînu jăluitorului. Pentru care a
voastră rea urmare, cu toate că erea să trimiţ mumbaşir a vă
aduce cu trnpăd şi să vă lăsaţi căzuta dojenire, dar, 1trecînd cu
vederea, iată vă poruncesc pă de o parte să lăsaţ fînul jăl ui
torului în pace şi nesupăraţi: şi pă de altă parte pă1·ăsiţi-vă
ele unele ca acestea, căci de vă voi mai dovedi că iarăşi aţ[i]
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cosit finul birnicilor să ştiţi cu hotărîre că pre viul Dumnezeu
vii aduc aici şi vă trag cîte cinci su te }a falangă spre pilda şi
[a] altora şi păcatul să nu fie al miieu.
[1]823 iulie 27

Cost·a ndin (?)

Măldărescu vătaf.

• Arh. St. Rm· Vîlcea, Col. Documente LXXIX/ori ginal hîrtie infolie.

100.
1823 noiembrie 27. Invoială între sătenii clin Copăceni şi
Cornetul pen tru împlinirea zilelor de dacă din

m:;'t n ăstirea

anul

r evoluţiei.
Aclecă

noi

toţi săt~mii Copăceni,

cari mai JOS ne vom iszapisul nostru la mîna sfinţiei sale p ă 
rintelui Anăstasi, egumenul sfintei mănă stiri Cornetul, precum să se ştie că, apucînd u-ne de zilele clăcii anilor tre :: uţi,
cum ş i din anul zaverii, ca să le plătim bani, şi neavînd bani
ca să -i dăm, am veni t la vă t ăşie, unde ne-am învoit ca din
anul zaverii să -i facem nu1;11ai cîte şapte zile de clacă şi care
clin noi nu vom munci, să avem a-i plăti ziua p ă douăze c i parale, pe acel an, iar pe l[ea]t 1[1]822 şi [1] 823, pentru cîte zile am
mai rămas rămăşiţă, ne-am rugat ca iarăşi în lucru să ne prinză acele zile. Şi acu m, pe iarnă ori la ce ne va pune să fim
datori a sări şi a munci, ori la ce ne va porunci. Iar, care din
noi n u ne vom supune a sluj i să ne facem zilele acestor ani,
să fim datori a-i plăti ziua po. tl. unul, după pravilă. Şi ca
să fie această învoire a noastră, ce înaintea vătăş iei am fă
cut-o, st atornică, am rugat şi pe dumnealui vătaful plaiului
ca să întărească acest zapis. Aceasta 1

U"tli cu numele,

dăm

1823, n oiemv rie 27

Eu
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu

Florea Guşlă ot tam adeverez
Marin Cojocar ot tam ade verez
Onea Ungureanu ot tam adeverez
Anghel Ciumac ot tam ad everez
P ătr u Vier ot tam adeverez
Barbul Hratapeţu ot tam adeverez
T oma ot tam adeverez
P ă un Petco ot tam adeverez
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Eu Florea Hratapeţu ot tam adeverez
Eu Ion Lăzărescu ot tam adeverez
Eu Ion Lupul ot tam adeverez şi cu tot satul
Plaiul

Loviştii

Amîndouă părţile viind înaintea vătăşiei, după în voia lă
făcut-o faţă fiind amîndouă părţile , m-a :_1 r uga t de em

ce a u

întărit şi

am

iscălit

acest zapis.

1823, noiemvrie 27
Iana :che v<.\t<,1ful
e Arh. St.
Revoluţia

Bucureşti,

M-rea Pantelimon, doc. I/II, orig. rom. !::cti t i i:

din 1821, III, p . 327-328.

101.
!1824 ianuarie 22). Plîngere

adresată

DiYcinului Cr'1io·.·e[

Lle Nicolae · Chiulan din satul Greci, plaiul H orezu , împo'riva
lu i Cost andin Murgu, ceau;; de p 1 ai, care îl nec1reptăte ~~e şi

l-a pîrit

că

are pistoale.

Cu genunchi[i] plecaţi şi cu izvor de la crimi :jeJui2:1·· :. institului Divan ca să -mi aflu dreptate'[-:q cu un Costand in i\î ·1· ·~ u
din satul nostru Greci, fiindcă în ani[il tre -::uţ i 2111 )oci 1 hani
el e )a neguţători, ca să c umpăr prune să CÎ'ş tig şi eu s ă- 1:1 pl'ites c biru. Iar eu pe unde am dat m"':un[«1]. iar nurni '. 111. '.'u dat
b ani peste a rv1 ·na mea, tot în zio::i ai;:i . Ia r e u ::-:'11 :":"teu: r2chiu si numitul m-au tras la jude cată ş i n1.mînclu-l mi s- ·rn
făcut car t e de judecată, iar el fiind ceausi ele pla i m- c.u tras
al doilea, vorbind cu vătaful ca să -l facă tov3r5.şi pe i·.:1chiu
si mi-au luat şi rachiu şi dintr-acel rachiu am răm a s dal 01·i
la neguţători t[a]l[eri] 30. La care acei bani i-am da t de glo:ibă vătafului Stavri pe vorbele c eauşului, zicîncl că a-şi fi avut
pi s toale. Iar mi-am dat sama cine mi i-au luat şi-n pîra lui
n u m ai s-au ţinut vorba în seamă şi m-au prădat cu acei bani
şi mi i-au mîncat doao car(e] de fin şi au [ar]să şi surcele pe
locul mieu fiind eu fugit. Şi acum au mai cosit o livadie ele
doao car[e], iar eu ducîndu-mă să cosesc un loc ce l- am po-;
menit al tatei, el au venit şi m - au bătut de moarte, zicînd
că este cumpărat, că au cumpărat stînjeni 50 şi merg pe acolo.
Şi el, nefiind hotară, va fi cu părnt să ne ia locurile, măcar
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că

m ai nu ştiu cînd i-au cumpărat, că va să să împarţ ă p:e
m oşi, fiind vînzătoarea stearpă, fiind rudă cu noi.
Ci mă [rog] cinstitului Divan ca să fie o cinstită p oruncă
către dumnealor boieri[i] ispravnici a mă cerceta cu dînsul
a nu rămînea păgubaşi sau să fie adus aici să mă judec cu
dînsul faţă înaintea cinstitului Divan că va fi cu păcat să ră- .
mîi păguba ş[i]. De aoeasta mă rog şi cum d[u]hul sfînt va lumina cinstitul divan asupra sărăciei mele.
doi

Prea

plecaţi

Nicolae Chiulan Staunciril ot satul Greci, plaiul Hurezului

j ăluitor.

[Rezoluţie

:)

Castan.din Cîmpineanu biv vel

logofăt

caimacamul Craiovei

C i nstiţi d[umnea]v[oa]str[ă] boieri ispravnici ai judeţului
s ~t-i judecaţi după dreptate şi să- [i] îndreptaţi. Iar neodihnin~.
du- să de acolo vreo parte cu alegerea în scris să-i sorociţi la

Divan .
L.S.

1824 gen[a ]r[ ie] 22
indescifrabil

e Arh- St- Rm. Vîlcea, D. I- LXXIX, orig. hîrti e difolio cu sigiliul
caimacamului.

102.
1824 martie 20. Clăcaşii din satul Fişcălia (Vîlcea) sînt concedeze bisericii Creţulescu moara construită de ei
„în vremea zaverii... în silnicie şi fără ştirea" bisericii, stăpî-,
na moşiei.
strînşi să

Zapisul nostru celor mai JOS iscăliţi din satul Fişcălia. Fiîn vremea zaverii, adecă a zăvlidirii 1 vremii, şezători
fiind pe moşia Plăvic~:mii din sud Olt, ce este moşie a bisericii Creţulescului din Bucureşti, în silnicie şi făr'de ştirea stă indcă

., Corect:

ră zvrătirii.
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pînului m oşii ne-am fost apucat de am făcut o morişcă pe apa
Siiului, ce trece prin moşie, de care aflîndu preasfinţia sa nu
ne-au îngăduit nici într-un chip ca să o stăpînim, fiind făcută
făr' de ştire şi făr' de aşezămînt. Aşadar noi cunoscîndu-ne
greşeala am dărui t- o de a noastră bună voie danie bisericii
sfinţilor arhangheli ca să o stă pînească în veci clispre noi şi
dispre copiii noştri.
Şi spre încredinţare de bună danie am iscălit punîndu-ne
şi degetele în loc de pecete, împreună şi alte obraze mărturie.
1824, mart. 20

Eu
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu
Eu

Stan Mozacu
Ilie Bratu
Dumitraşcu

Barbu Bratu
Stoian
Ilie sin Ştefan
Preda Unchiaşu
Gheorghe

[Menţiunea

:] „Zapisul

şi

Eu Mihai Negril ă
Eu D an sin Ştefan
Eu Stan Durac
Eu Stan pîr călab u ş i to t.
satu martori
Şi am scris eu popa Florea
martor
dania

morişcii

de la

şi

Fişcălie"

• A cad. R.S.R., do c. DXCIV/171, orig. rom.

103.
1824 septembrie 10. Hotărîrea Departamentului Cremenalion în judecarea lui Iordache Fârtat din Dozeşti, judeţul Vîlcea care a săvîrşit tîlhării în vremea revoluţiei şi dup ă aceea.

De la Departamentul Cremenalion
Cu porunca cins[titei] căimăcămi s-au dat în cercetarea
departamentului Iordache Fârtat de la satul D ozăş ti,
sud Vîlcea, carele s-au trimis de către dum[ nea ]lor boieri1(i]
isp ravnici ai acestui judeţ cu înştiinţare ·către cinsti[ta] căimă
cămie şi tacrir din partea polcov[nicu]l[ui] de judeţ Gheorghe Bonciu că el împreună cu 7 tovarăşi ai săi : Radu Forţa
ot Popoveni sud Dolj, Dinu Tapu ot satul Mierea şi Ion Carabetigă, i dumnealui stolnic Cos(tan]din Zătreni; i Nicolae
Cruce i Ion Cruce brat ego, din sud Gorj i Vasile ot satul
Purcelanii tot din sud Gorj şi Nicolae Haita ot Calafat în l{ea]t
jud ecă ţi
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[1]821, tilhăreşte au călicat pă Matei Fârtat, tot ide la D ozăşti, pă
care căz nindu-l şi arzîndul cu foc pă el i pă nevasta sa şi copii să i, l-au jefuit cu banii şi alte multe lucruri. Cum ş i astă
iarn3 to t numitul Iordache singur au săvîrşit multe călcări
şi prăzi locuitorilor din partea locului. Pentru care fiind că
c eilalţi 7 tovarăşi ai lui Iordache ce se aud mai sus nu s-au
prins, ca să fie de faţă la cercetare anume. După arătarea ce
am făc ut prin anaforoa cinsti[tei] că imăcămie spre a să prinde şi acesta să să aducă la judecată, s-au şi orînduit mumbaşir armaşi cu porunca cinsti[tei] că imăcămii şi din toţi au
mai [prins] pă Radu Forţan ot Popoveni' iar pă c eilalţi 6 nu
i-au putut prinde. Şi aceşti 2, Iordache Fârtat şi Radu Forţan
puindu-să faţă la judecată cu Matei Fârtat jăluitorul, mai întîi au făcut arătare că el fiind în pedeapsa ocnei pentru vină
de fur nepărăsit în l[ea]t [1]821 spărgîndu-să ocna de către că
peteniile apostolaţilor, pe lîngă alţii vinovaţi ce- au fost în
ocnă au scăpat şi el cu Radu Forţan şi cu ceilalţi 6 inşi mai
sus numiţi cari să afle şi ei tot în pedeapsa ocnei, s- au întovă răşit cîte 8 şi prin ştiinţa şi îndemnarea lui în duminica
paştilo r noaptea spre luni au căl'Cat pe numi'tul Matei Fârtat
pă care l-au căznit şi l-au ars pă el şi soţia i copii jefuindu-l
cu bani şi alte lucruri. Şi de la numitul Matei plecînd· cîte
8 au mers pîn ă aproape de Dunăre 6 dintr-înşii au întors
înapoi. Iar numitul Iordache i Nicola Haita trecînd peste
Dunăre i-au prins turci[i] şi i-au dus la Dii, unde cunoscînclu-să Haita de uni, alţii că este hoţ vechi s-au. tăiat, iar el
au rămas la închisoare pînă la trecutul lJ[ea]t .. . cînd atunci.
scă pînd şi trecînd dincoace, au tras la un Vasile şi la un sîrb
ot Româneşti sud Vîlcea, la care sîrb zice că au şezut pă iarna
trecută pînă cînd au fost 4 zile înaintea sfîntului Vasile, apoi
au mers la satul său Dozăşti, [unde] l-au ţinut mum ă -s a Ioana
preoteasa o noapte şi o zi ascuns, a nu-l... ţi cei căzn iţi şi jă
fuiţi d ă dînsul. Şi nefăcînd părăsire s-au apucat iarăşi de tîlhărie spărgînd pivniţa lui Matei Fârta't şi a fiu său Mihai,
luîndu-le bani şi alte lucruri ce-au găsit, bani, vin, rachiu pe
care l-au băut cu popa Ion cumnatu -său, ţiindu-1 şi acolo ascuns o zi şi o noapte. Au fost şi [în] casa cumnatu-său Preda
Oaie unde şi acolo, au şezut ascuns iarăşi o zi şi o noapte.
Au mai... şi o soaţă a lui Cincă ca tana bănească ot tam de la
care au luat şi rachiu i găinile ce le-au avut, din care au lă
sat şi numitului pân ă 2 găini i o piele argăsită de capră, din
pieile ce au luat de la Matei Fârtat. Şi de acolo plecînd au
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mers la cei doi sîrbi din Româneşti împărţind jaful cu dînşii. La care sîrbi cu porunca cins[titei] căimăc ămii trimiţin
du- să mumbaşir armăşei nu i-au putut găsi, fiind d os iţi. Iar
la t recuta apr[ilie] 26 plecînd de la numiţi sîrbi zi ce că s- au
dus la Rîmnic, avînd să ia t[ a ]l[eri] 20 de la un [Bar]bu brutaru de acolo pentru sarea ce i-au fost dat cînd s-au aflat la
pedeapsa ocnii. Şi trecînd prin satul B ă beni Rumâni, au vrut
n oaptea să calce pă un Grigore Popai ce este cîrcium ari în
culmea dealului si simtindu-1 acela n-au folosit nimic, iar la
Băbeni Ungureni· spărgfnd noaptea cîrciuma, cîrciuma m ănăs
tirii Bistriţei au luat un cîntar mare şi neşte slănină de rîmăto r, făr de a-l simţi cîrciumari, pă care le-au vîndu t unui
negustor din Rîmnic în t[a]lf eri]. De acolo plecînd au c ălc at
în tr-o noapte cară ce să afla cu plugurile lor la sat ul Mih ă eşti
în lucrarea ară turii, luînd doă căldări, una popei Predei şi
alta a Sanctului Briceag ot sa t ul Bărbăteşti. Care clădări gă 
sindu-le pă gubaşi[i] la dînsu l şi le-au luat înapoi. In tr-altă
n oapte au călcat p ă un Dobre Pupăză ot satu'l Frînceş ti i au
lu at dint r-o lacră cîte lucruri au găsit. Şi la prinderea lui gă 
sindu-să acele lucruri în fiinţă le-au luat păgubaşu. De acolo
mergînd la cîrciuma lui Radu Baroictori în Luncavăţ au vrut
să calce pă cîrciumar. Şi fiind oameni mulţi adunaţi acolo,
n-au îndrăznit, iar alături cu cîrciuma găsind neşte copii adormiţi, le-au luat brănele şi pungile de la copitele lor. Şi ascunzîndu- s ă în pădure într-altă noapte au spart pivniţa unui Ion
Strnil ă , cîrciumaru ot Ciorăşti, care cîrciumar sinţindu-1 în
pi v ni ţ a sa, cînd au umblat a-i lua lucrurile ce avea, au sărit
de loc afar şi îmbrăţişîndu -s ă cu dînsul, au început el a-l înţăp a cu c uţitele sale. Şi cîrciumarul avînd o fată care văzînd
lupta ce făc-ea cu tatăl său, a început a ţipa ~i proptocsind
streaja polcovnicului judeţului ce erea orînduită la acele locuri,
fiind ştiut că urdică f ă că t ori de rele pe a colo. Şi pri nzîndu-1
l-au luat numitul polcovnic, de unde trimiţîndu-1 la isprăvni
ca tl ul ] ot sud Vîlcea, de acolo s-au adus în cercetarea judecăţi i departamentului. Şi fiindcă în tacrirul polcovnicului de
judeţ să coprinele că în diastimă cît s-au înconjura t numitu
Iordache în părţile locului ce să arată, unde s-au făcut căl
cările i jafurile ce nu sînt făgăduite de el, s-au mai spart o
pivniţă a unui Gheorghe Lungu boiernaşu de neam ot Dăeşti
care să învecineşte cu satu Ciorăşti unde este Ion cîrciumarn Stroilă D-tru ·care pivniţă s-au luat peste t[a]l[eri] 1 500,
bez de alte lucruri găsindu -să la numitul tălhari şi o cheie
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care cheie zice p olcovnicul de j u deţ p rin tacriru său, ca m cu cheia Lungului păgub aşul s-au potrivit. Ş i pentru spariierea acestei pi vniţe tăgă duin d numitul Iordache că
n~t s- <u spart de dînsul tot felu de cercetare şi iscodire, în că
şi cu băta ie , pe cît au statul mijlocul. .. ca să mărturisească
a.deYărul de s- au spart de dînsul şi cîţi bani i alte lucruri au
llt <.L dintr-însa, s-au apărat prin mare tăgăduire că la spargerea acestei pi vniţe nu să ştie în vinovăţit. Pentr u care jafuri ce s- au făcut lui Matei Fâr tat de Iordache vE"tru - s ·· u ară 
ta numitul p ăgub aş foa ie în condeie 22, care foaie c e tîndu-să
în a uzul lu i Iordache n-au făcut tăgăduire ce au arătat s-au
lu a~ el e el cu tovarăşii lui şi le-au împ ărţit între dînşii. Că
rora lucruri făcîndu-li- să preţuire în bani, s- au aduna t sumă
în 1[a]l'[eri] 116 bani gata ce s- au luat de numiţi tîlhari, care
nici aceştia nu sînt tăgăduiţi, să fa ce sumă de t [a]l[eri ] 436,
p[a]r[ ale] 6. S-au mai alătur a t şi t[a]l[eri] 144 p[a]r[ale] 20,
în J·condeie, însă t[a]l[eri] 86 ce arată Matei jefui torul că i- au
cheltuit în două luni cu nevata i copii încît au z.ăcut fi ind arşi
cu fiar ă, adecă cu dat p ă oi de au tăiat ş i s-au văluit în piei
p ă unt pr oas p ăt, unsori ce-au cumpărat de la oraşi, plata la
f;; meile ce i-au s pălat şi i-au că uta t ş i la oamenii ce i-au pă
zit. I t [a]l[eri] 32, p[a] r [ale] 20 cheltuiţi în 2 rînduri cu măr
turii prin Rîmnic, după jalba ce dădese pentru dînsul Io::ina
preo teasa, m uma lui Iordache. Şi alţi t[a]l[eri] 26 au dat ză 
ciuiială la polcovnic[ul] Gheorghe Bonciu, cel care au prins pă
Iorcl.ache. S ă ad un ă sumă de t [a]leri] 580, p [a] r[ale] 26, dintre
care stăz îndu-să t [a]l[eri] 30 pentru 4 condeie, par te a lui R adu
F orţan, a decă t [a]l[eri] 10 bani gata i t[a]l[eri] 10, o şubă de
dim ie nouă i t [a] l[ eri] 4 o cîr pă feme iască c us u tă hi am îndou.:1
căpătîe le cu mătasă ş i t[a]l[er i] 6 un brîu verde . Rămîne b[a ]l[eri] 550 p[ a]r[ale] 26, a să plăti ele Iordache Fârtat căru i a
făcînclu-i- s e întrebare să arate ce avere are au răspuns că alte
lucruri mişcătoar e nu au decî t 50 stînjeni moşie ele m o ştenire
in hotarul Fîrtă ţe şt i i Oeşti, rămaşi de la t a tăl său p opa Vla du şi alţi 50 stînjeni în h otaru Strî băteşti sud Vîlcea. Din care moş ie zice că cinci zile de arătmă le-au zălogit la Grigore
Năsipean u în t[ a ]leri] 300, tot din pridn ă de hoţie ce au mmat mai nainte. A rătînd Matei jăfui tu că atunci cînd s-au
prins· Iordache F ârtat de polcovnicul j udeţului i- au dat în
stă pinir e ogradă cu pruni ce o are pe moşia lui care i-au ră 
mas de la tată-s ău, dindu-i şi zapis ca să o aibă st atorn i că
pentru jafurile ce i-au făcut . Şi Ioana , muma lui Iordache,
făţ işindu-o

16 -
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plîngîndu-să

la stăpînire au rupt şi el zapisul ce-l deduse Ioracum.
Văzîndu-să cercetarea şi lui Radu Forţan, tovarăşu lui
Iordache Fârtat, au făcut arătare că şi e'I. af1îndu-să în pedeapsa ocnei pentru vină de fur nepărăsit şi pentru omor.î rea
unui David ot Lăcriţa au şezut 9 ani, pînă în vremea ap::istasiei cînd atunci spărgînd ocna zice că l-au povăţui•t numi'tu
Iordache să meargă ca să [calce] pă Matei Fârtat văru - să u , pă
care au fost avut pizmă din nainte. După a căruia povăţuire înşelindu-să şi neştiind la ce căpătîi o să iasă turburarea apostasii, văzînd şi el că într-acea vreme să jăfui:i om pă om, au
mers cu Iordache şi cu alţi 6 inşi şi din jafurile ce s-au luat
de la Matei i-au venit cîte t[a]l[eri] 10 şi o şubă de dimie i
o cîrpă fămeiască şi un brîu verde. Iar pă urma aceste i căl
cări căindu-să de fapta ce au făcut n-au m3i urmat alt ă netrebnicie şi mergînd la casa lui şi găsindu-şi nevasta m ă ri
tată după alt bărbat, s-au însurat şi el al 2[lea] şi s- au apucat
ele munca cîmpului cu toată credinţa şi dreptatea pînă acum,
Iăcînd părăsire de toate relele purtări.
S-au adus în judecată şi popa Ion, cumnatu lui Iodarehe
Fârtat, care au zis Iordache că l-au ţinut ascuns în casa lui
o zi şi o noapte, mîncînd şi bînd cu dînsul i Preda Oaie, iarăşi cumnat lui Iordache, la a cărui cas ·~1 au fost ascuns o zi
si o noapte. Cărora la cercetarea ce li s-au fănrt, mai întîi lui
popa Ioan n-au tăgăduit că n-au avut ştiinţă urmări [ale} lui
J-' rdache şi că n-au fost la ocnă şi cum că nu l-au ţin ut ascuns în casă o zi şi o noapte, numai zicînd c ă pentru o piele
::irg- sită ce i-au dat-o Iordache, i-au spus că au adus-o du
pes te Dunăre, de la un turc la care au fost slugă. Iar pentru
primir~a lui Iordache în casa lui este greşit, căci fiindu-i cumna t pentru hatîrul muerii s-au amăgit şi l-au primit neştiind
c~-t au mai urmat jafuri în urmă.
Preda Oaie, făcu arătare că şi ele va fi venit Iorda che la
casa lui el nici o ştiinţă nu are, căci fiind om sărac s-au fost
tocmit cu sîmbrie la un Matei Tabacu, de aici din Craiova încă ele la crăciun a lucra la tăbăcie si toate sărbătorile sfintei
naşteri le-a făcut la numitul tabac. Şi în urma Bobotezi mergînd la casa lui, i-au spus muierea că au venit Iordache la
casa sa, pă care dojenînd-o de ce să-l primească. Şi c ă mai
şăzînd ca o săptămînă la casa lui, iarăşi s-au dus la numitu
tabac de i-au slujit pînă în săptămîna brînzii. Ca să dovedim
dar de este arătarea lui adevărată, s-au adus la judecată Matei tabacu, căruia zicîndu-i să ne arate drept şi în frica lui
dache

şi să află păgubit pînă
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Dum n ezeu de au avut pă numitu Preda Oaie la lucru tăbăcii
în vremea ce arată au răspuns că astă iarnă la Crăciun au
veni t Preda la dînsul şi l-au primit să-i lucreze la tăbăcie slujindu-i o lună numitul. Apoi ducîndu-se la casa lui, s-au pomem t peste o săptămînă iarăşi cu el, carele i-au slujit pînă în
săp t ă mîna brînzii .
D upă aceasta arătă Matei Fartat un zapis is c ălit de popa
Ion cumnatu lui Iordache, adeverit şi de Gheorghe Bonciu
polcm,- nicul de judeţ scris de la trecutul mai 18 cu coprindere că cumnatu-său Iordache viind astă-iarnă din hoţile lui
la dîns ul pă lîngă cea mai dinainte călcare ce au fă ~ ut boiern lu i Matei Fartat, au spart pivniţa lul şi a fi-s3u Mihai,
din care i-au furat bani şi alte lucruri de t[a]l[eri] 87 p[a]rale]
20. clin care lucruri cînd au venit la dînsul au primit şi 21 o
piele de ca pră argăsită bind cu dînsu!l şi rachiu. I-au da t şi
cloă gă ini din cele furate de el, l-au ţinut o zi şi o noap ;e
ascuns, nevrînd să-l dea de faţă ca pă un tîlhar.
!;li după ce s-au prins Iordache arătîndu-1 şi pă el de gazelă, cl upă analogia pagubii să îndatorează prin numitu za pis
să plăt ească lui Matei jefuitu ta] l[eri] 43 p[a]r[ale] 30, partea
sa clin pagubă. Pentru care bani să leagă prin numitul zapis
ca pînJ la vii torul sfîn tul Dimitrie să iasă plăti ţi .
Asemenea mai arată Matei j ă fuitu [l] şi alt zapis scris to t
de la mai 18 i scă lit de Preda Oaie şi i arăş i adeverit de numitul polcovnic, dat la mîna lui, coprinzător că pentru t [a]l[eri]
'13 p [a]r[ale] 30, partea din paguba boierului Matei şi fiu-său
Mihai după cum p ă larg să coprinde istoria în zapisul popii
Ion ot Dozăşti, s-au pus zece stînjeni de moşie zălog la numiţi [ i] mai sus dimpreună şi cu ogrăzile de pruni, ce să vor
găsi, să le mănînce venitul într-un an şi la anul r ăs pun zînd u-i
banii să rămîie moşia şi ogrăzile slobode. Iar cînd la soroc
nu Ya răspunde arătaţii bani, să le rămîie moşia statornică,
ca el e la gazdă de tîlharii ce au fost.
La cercetarea aceştii pricini s-au arătat locuitorii din satul Popoveni sud Dolj, cu jalba dată către cinstita căimăcă
mie, prin care arată că Radu Forţan săteanu lor, sînt 3 ani
ele cînd am scăpat din pedeapsa ocnii, şi au venit iarăşi la urm \ pă care văzîndu -1 că să poartă cu bună orînduială şi nu
s-au mai amestecat la cea [mai] mică faptă netrebnică, s-au
însurat la doilea apucîndu-să cu credinţă de muncă pămîn1.ului ca toţi sătenii. A căruia pără si re văzîndu - şi ei, fac cerere prin numita jalbă ca să să dea în chezăşia lor, cu legă243
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tuire prin zapis că de acum înainte de să va dovedi numitu~
Radu la cel mai mic lucru necuvios, atunci ei să fie răspun
zător i în locul lui.
Deci la cercetarea ce am făcut asupra acestei pricini am
că u tat mai întîi ca să dovedim pentru ce vină au fost trimişi
în osînda ocnii numiţii mai sus. Şi am găsit tre:::ut că Iordache Fârtat au făcut alte furtişaguri şi de multe ori aducîndu-să
la închisoarea puşcării s-au slobozit prin cheză şii ş i p ăr"ts ire
n -au făcut. De aceia în l[ea]t [1]819 noiembrie 19 cu luminata
po run că măi·ii sale Alexandru vodă Suţu s-au trimis la osînda
ocnei cu soroc ele trei ani. Asemenea şi Radu Forţan fk înd
13 furtişaguri de vite şi 3 clăcări luînd bani ş i boarfe, omorînd
în cea din urmă şi pe acel David Lăcriţ în leat [1]814 favr [uarie)
19, cu porunca m ă rii sale domnului Caragea s-au trim is la
pedeapsa ocnei în toată viaţa. Şi fiindcă Iordache Fârtat du pă
ce au scă pat din ocnă afară de călcarea ce-au fă cut lui Ma tei
Fârtat, văru -său în vremea apostasii, tot n-au făcut p ărăsire
ci, singur el, făr ă alţi tov a răşi au mai s ăvîrşi t călcăr ile :oi pră 
zile ce să arată, găsim cu cale ·: : a pentru despăgubirea lui Matei Fârtat de t[a]l[eri] 550, p[a)r[ale] 26, care s-au ales cur ată
paguba sa, să să orînduiască cu porunca cinstitei căimăcă mii
un om al divanului carele să meargă la satul Doz ă ştii., un ele
să facă cercetare prin lăcuitorii de acolo, ce vor avea moş ie
cu Iordache în hotarul Fîrtăţeşti şi Strîmbătaţi , să dovde ască
cîti stînjeni are Iordache, de moştenire şi de cumpărAt ură.
Din care jum ătate să rfi mîie la casa mumesii, clupă pnn- ilă,
iar jumătate să să v înz ă spre despăgubirea lui Ma tei jMuitul,
căci după arătare lui Radu Forţan să înţălege că Iorda che au fost pricina călcării lui Matei, pentru că şti in du-l că
es te om chivernisit, poate şi p izmă să fie avut pă dînsul, au
lua t cu el acei 7 tovarăşi şi s-au dus d'e l-au călcat, cli c. care
şasă nu s-au putut prinde, cum şi Radu Forţan nici un :wut
nu are. Iar pentru t[a]l[eri] 87 p[a]r[ale] 30 paguba ce s- au
mai pricinuit lui Matei astă iarnă cînd s-au c3lcat de Io rd ache
pivniţa lui şi a fiu- său, să să răspunză aceşti bani de popa Ion
cumnatu lui Iordache ca unul ce s-au dovedit gazel ă şi aL: dat
şi zapis pă t[a]l[eri] 43 p[a]r[ale] 30, pă jumătate din arătatii
bani. Pentru că Preda Oaie, măcar de să vede că au dat si. ~l
zapis iarăşi pă t[a]l[eri] 43 p[a]r[ale] 36, dar nu să învinovă
ţeşte de gazdă, căci pentru dînsul au dat încredinţare jude c '.lţii
Matei tabacu din Craiova, că în zioa cînd au venit Iordache
la casa lui s-au aflat la el în lucru tăbăcii, luîndu-se de la
Matei Fârtat zapisul ce l-a dat Preda Oaie să să spargă. Şi
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pentru pedeapsa lui Iordache ca un tîlhar şi fur nepărăsit asupra căria şi satele de prin prejurul său au dat jalbă cerere
zicîncl a să izb ăv i de dînsul spre a nu li să mai tulbura odihna
ci să rămîie în liniŞte, să să trimită în pedeapsa ocnei în toată
\·iaţa lui. Precum şi mumă-sa preoteasa Ioana, fiindcă să jeluieşte Matei Fârtat că este muere rea şi după ce că s-au
căz nit şi s-au jefuit de fii-s ă u Iordache în 2 rîncluri, de a că 
ruia urmare au avut ştiinţă, ţiindu-1 şi ascuns, iarăşi în urmă
au rădicat pă Matei cu mumba şi r purlîndu-1 pă la Vîlcea s- ar
cu v enitu-mi-să şi ia în surghiun, dar ca o parte fămeiască, vă
zîn d-o în slăbidune de bătrîneţe, s-au trecut cu vederea greşala ei, făr numai să îndatorea ză ca să dea zapis lui Matei
Fârtat, cu chezăşie că să va stîmpăra şi nu- l va mai supăra
sa:.i a-l mai trage prin judecăţi precum au urmat mai nainte.
Asemenea şi popa Ion cumnatu lui Iordache după ce va
plăti arătaţii bani, să să trimită la sfînta epis:::opie ca să i s'i
dea pedeapsă după canoanele bisericeşti. Cum şi Ilinca nrnerea lui Preda Oaie ce ~i ia s-au adus în cerce tarea judecăţii
pentru că au primit în casa ei pă numitul Iordache şi l-au
ţinut ascuns o zi şi o noapte, nevrîncl să-l arate clregăto1i.lo r,
să s3. bată cu 50 [ele] bice la spate, ca să-i fie spre înfrînare
de a:::est fel de rele urmări. Iar pentru Radu Forţan ot Popoven i. cu toate că după ale lui fapte, vrednic au fost ca în
~ oJtă viaţa si'\ fie în pedeapsa o~ nei, după cum se vede u·1 a 1
fos t osîndit prin porun :::ă clonnc::iscc"1. dar fiind că sdtenii p 1poveni prin jal bă către cinstita c '.i imă :::.:i m:c au făcut a ri'"u1r-e
::ă ::le 3 ani de cînd au venit 13 casa lui s -au î-nsura si cu toa ~ii
c1 eclin ţa şi drep '.atea de munca pă mîn tulu i , p"td .s'n'cl năr av u
rile lui, nu s-au mai simţit la -cea mai mică ne '.r ebnicie, făcîn cl
cerere prin jalbf"t a să da în chizăşia lor, cu l egă tuire prin zapis ca de a ~ um îna inte de s'i. va mai abate la cea mai mică
urmare netrebnică, să fie d aţi ei pedepsi în locul lui, zkem să
p ătească mai înt îi t[a]li[eri] 30, pent ru patru condee ce să arată mai sus, că s-au împărtăşit din jaful ce au luat de la Matei Fârtat. Şi pentru rugăciunea şi cererea ce fac sătenii popoveni a să slobozi în chizăşia lor, ră mîne a să da hotărîre,
precum cinstitul dirvan va găsi cu cale
L

1

Constantin Poenar, Petre Stăncescu, Dumitrache Poenar
1824 septemv[rie] 10
• Arh. St. Bucureşti, Condica Departamentului Cremenalion ms· 904,
f. 119-121. Ediţii: Răscoala din 1821, III, p. 343-344. Fragment. '
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104.
1825 mai 5. Boierii olteni recomandă caimacamului Craiovei pe Mihalache Laloescu din Craiova pentru o slujbă, fiind jefuit de revoluţionari în 1821.
Cu părintească blagoslovenie
clumi[ta] le,

şi

cu

ple căciune

ne închin[u11

Facem ştiut dumi[ta]le pentru dumnealui vel v istier Mihajache Laloescu, care de felul său este grec, dar sînt 20 de ani
ele cînd s- au însurat aici, luînd în căsătorie pă dumneaei clucere2.sa Catînca Otetelişanca cocoană pămînteană de aici, cu
care au făcut şi copii . Şi de cînd s- au aşezat aici în Craiova,
la o:·i cîte trebuinţe s-au întîmplat dumnealor boierilor caim acamii şi [ai] divanului, după vremi, au slujit cu credinţă şi
cu osîrclie la cîte i s- au poruncit, p recum şi de la venirea mării s8le lui vodă prea înălţatul nostru domn, iarăşi în două
rîncluri au fost orînclui t co na ci ul paznicilor dintr-aceste cinci
judeţe, aducîndu -i de la Olt pînă aici, cu toată od ihna făr de
a face vreun cusur şi se află neînpărtăşit de nici o chivernisealiL Carele iarăşi [în] vremea trecută căzînd în nelegiuitele
mîini ale a p ostaţilor l-au jefuit pînă la cămaşă şi -i om cu
casă grea, fiind şi făr cl'e stare să află în mare stînahorie şi
lipsă. Şi fiindcă precum ziceau şi de este striin, dar sînt peste
douăzeci de ani de cînd s-au · căsătorit, luînd cocoană pămî n
teancă de aici şi au slujit stă pînirii şi ţării, rugăm bunătatea
dom[niei ta]le să binevoieşti a mijloci către Măria sa vodă ca să
milostivească a-l milui cu vreo ch i verniseală după starea sa,
ca să - ş i p oată întîmpina cheltuielile din toate zilele, fiind foarte scăpătat . Rugăciunea sa este de va fi cu pu tinţ ă, s~1 să orîncluiască vel p ortari aici la Craiova, pentru care slujbă socoteşte a fi destoinic, fiind om cu ştiinţă de limba turcească şi
de obiceiurile lor. Or de nu să va putea aceasta ne rugăm să
te mil ost i v eşti a-l orîndui ori în vreun zapcialic de ale di\·anului sau la unul din două departamente aici, care ştiim
că sînt în alegerea cinstitei bănii. Şi nesăvîrşită p omenire va
răm~nea şi mării sale lui vodă şi dumitale. Or noi ne rn găm
să avem cinstit r 2spuns .
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Ai dumitale

părinte

sufletesc

şi

slugi,

Neofit episcopul Rîmnicului, Cos [tan]din Brăiloiu, Nicolae Glogoveanu, Stan Jiianu, Gheorghe Bengescu, Nicolae Brăiloiu,
Iordache Ote_telişanu, Gheorghe Co 7oveanu .
Această copie fiind scoasă din cuvîn't în cuvînt înto cmai
după cea adevărată, s-au adeverit de noi spre încredinţare.
1825 mai 10

Neofit episcopul Rîmnicului
Iordache

indescifrabil
• Arh. St. Craiova,

Colecţi a

Otetelişanu

docum ente CLXX/6.

105.
1831 decembrie 30. Porunca Vorniciei Mare a Treburilor
din Lăuntru către Ocîrmuirea judeţului Olt prin care face cunoscut situaţi a averii rămasă după moartea slugerului Tudor
Vladimirescu. Se cer a se face cercetări dacă în judeţ se află
urmaşi sau datornici de a pune banii daţi ca împrumut.

Dvorni -:ia Mare a Trebilor din

Lăun t ru

Dum[nea]lui Otcîrmuitorului

a

Ţ <'i rii

judeţului

Române ;;ti
Olt

Fi i ndcă obştea oraşului
cc"ttre es : elenţa sa D.
prepus că într- acel oraş mai

Cernetul din sud Me1i.cdinţi p:-~n
deplin împuterni cit pr 2z eden ~ au
nainte vreme, afl îndu- se un sluger Tudor Vladimirescu, ce au murit sterp ş i avînd un loc
pă carE! este făcută şi o casă de zid, cum şi un alt loc slobod lîngă casele clericului popi[i] Ioniţă, i o vie cu pome t şi
pivniţă de zid în dealul Hoţeasca şi o făcaie mi ·::: ă de moară
pe apa Pleşovul numai v<4}ul mori[i], şi din pricina că nu
are clironomi, casele ce sînt pă .acel loc, s-au dărăpănat cu
totul, viea s-au părăsit, moara ce erea s-au prăpădit, şi din
vreme în vreme să vor părăsi toate, cerind obştea de acolo
ca să li se dea aceste acaret uri dărăpănate şi părăsite în stă 
pînirea lor spre a le întrebuinţa în casele pentru şcoalele obşteşti, locul ce-l slobod să facă casă pă dînsul pentru şederea
dohtorului ca şi via cu pomenita i pivniţa şi vadul de moară,
fiind supt stricăciuni, să aibă voie a le vinde prin mezat şi

jalbă
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cîţi bani vor prinde pă dînsele să-i întrebuinţeze facerea acestor case . Drept acest pă temeiul rezoluţii eselenţii sale D.
prezed ent să- i scrie acei otcîrmuir i, ca p rin suptcîrmuitorii
plăşilo r să publicarisească în tot coprinsul acelui judeţ , dacă se află vie un firesc şi pravilnic clironost a mai sus sumit ulu i ră p osat slujer 1Tudor, în soroc de pat ru lu ni să să arate
la stă pînire ca să -i cerceteze ş i cînd s .i or găs i clirnnori s:i
vad ă în stă pînir ea lui pent ru aceste acareturi atît n um ai s:'l
aibă destoinici documentari, ca s:'l poată fi prezent, iar cînd
pî nă la arătatu soroc nu să va arăta asemenea cliron omi atunci stă pî nirea va împlini cererea obştii p omen itului or aş
C erneţi din sud Mehe dinţ i, ia r acuma dă p ri mirea a c. eş ~ii porunc>i şi întocm ai urmare s 1 aib ă vorni ciea ră s pun s .

1831 , de cemvrie 30
pentru Marele Dvornil' din
lău n tr u

ş eful

secsii

Iordache

Creţeanu

Ş erbă n eşt i,

dos. :l1 25/

secsia 3-lea
mE'.S'l 2-lea
• Arh . St. Sl ati na, fond, Subcîrmu irca
183 1, f. I.

plă ş ii

106.
1832 martie 13. P orunca Vorniciei M ari din Lău n tru că 
tre Ocîrmuitorul judeţului Olt prin care se arată c3 mu rind,
Tudor Vladimirescu, are un nepot de fr ate, care pînă nu se
stabilesc credi torii slugerului creat, el nu p oate primi drept urile de u rmaş. Se cere a se p blica ştirea în judeţ spre a
se afla acei care au împrumutat pe Tudor Vladimirescu.
Vorniciea Mare din lăuntrul a Ţării Ro mâneşti
Otcîrmuitorul judeţului Olt
Asemenea cu porunca acestei vornicii d ată ş i către acea
otcîrmuire în că de la 28 ale trecu tului decem vrie supt nr.
1709 în pricina cererii ce au făcut obştea oraş ului Cerneţi din
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sud Mehedinţu, pentru nişte rămasuri ale răposatului sluger
Tudor Vladimirescu ce au murit sterp, fiindcă din raportul
Ocîrmuiri[i] judeţului Gorj cu nr. 361 şi a judeţului Dolji cu
nr. 545 au şi din scrisul ce au dat la otcîrmuirea judeţului
Dolji trei feţe dintre boieri[i] din Craiova să dovedeşte pravilnic moştenitor un copil al răposatului vistierul Papa Vladimirescu frate cu slugerul Tudor, care copil ce venise fiind
să afl ă supt creşterea unui Dumitrache Caliveanul ce ţine
ele soţie pă muma numitului şi care să sfieşte a primi acea
m oştenire, mai nainte căci nu va luoa ştiinţă şi [loc rupt) datorie care poate să aibă mortul sluger. Drept aceea să scrie
acei otcîrmuiri, să să pu blicariseas că prin supt ocîrmuitorii
plăşilor în tot coprinsul acelui judeţ ca oricine va avea a lua
datorită de la numitul răposat sluger Tudor, în soroc de patru luni să să arate la acea otcîrmuire, ca şi otcîrmuirea să
facă cunoscut vornicii cine sînt aceea şi ce are să ia fieş care
spre ştiinţă, căci oricare pînă la numitul soroc nu s ă v a arăta,
s~t ştie că nu-i va mai r i mînea cuvînt de a mai cere cevaş,
iar rămasurile numitului slujer se va da moşt enito rului şi
!c~pot ului să u.

pentru marele
dvornic din l ăuntru
1832, mar tie 13
s2cs ia 3-lea
11"'s:t 2-lea
Otcîrmu irea
Sup tcîrmuitorul

j udeţului

Olt

p2ă~ii Şerb·:J ne <;>tiio r

copie ce s-au scris în tocmai după
a cinstitei Mari Dvornicii, vei lu oa
cur a tă înţelegere pentru care şi por un ceş te o~cîrmuirea ca s:i
o publi c ariseşti în tot co prinsul acest ei plf1 şi n ră că tuş J e
puţină abatere din a sa coprindere.
Din coprinderea

c2u

ad evă rată

aceştii

poruncă

1832, martie 20
• Arh. St. Slatina, fond . Subcîrmuirea

plăşii

Ş erbă neşti,

d os. 3125/

1831, f. 3.
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107.
1832 martie 22. Porunca
Caracal
ş i a vedea dacă sînt locuitori
slugerul Tudor Vladimirescu,
rea rămasă să se ia de către un
cătr e poliţia oraşului

Ocîrmuirea

Ocîrmuirii judeţului Romsmaţi
de a executa ce rcetări în oraş
care au a primi datorii de la
mort în 1821, pentru ca avenepot al său.

judeţului Romanaţi

Nr. 21

1332, martie 22
Dumnealui

poliţieanu oraşului Caracălu

Asemenea cu porunca cinstitei Mari Dvornicii din 11 martie cu nr. 472 în pricina c ererii ce au fă cut obştea oraşului Cerneţu din sud Mehedinţu pentru nişte răma s uri ale răposa
tului slugerului Tudor Vladimirescu - ce au murit sterp.
Acum din înscrisurile otcîrmuitorilor judeţului Dolj şi a
treizeci dintre boieri din Craiova să dovedeşte pravilnic moş
tenitor un copil al răposatului vistierului Papa Vladimirescul
frate cu slugerul Tudor, care copil nevîrstnic fiind să află
sub creşterea unui Dumitrache [Cali]veanul ce ţine de
so ţie pă muma numitului şi care să sfieşte a primi a c e astă
moştenire mai înainte pănă a nu luoa ştiinţă de datoriile care poate să aibă numitul sluger.
Drept aceea să scrie dumitale ca să publicueşti în to t cuprinsul oraşului către cine va avea, a luoa datorie de la numitul slugeru Tudor în soroc de patru luni s3 să arate la Ocăr
muire ca şi otcîrmuirea să-l facă cunoscut cinstitei Dvornicii
cine sănt aceea şi ce are să ie feştecare spre ştiinţă să va arăta
să ştiie că nu-i va mai rămănea cuvănt a mai cere ceva, i ar
acum de urmare să trimiţi răspuns.
1832 martie 22
• Arh. St. Slatina, fond. Politia oraşului Caracal, dos. 5595/1832,

f. 1-1 v .).
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108.
1832 august 10. Iordache, fiul lui Dumitru Croitoru, participant la răscoala din 1821, luat prizonier de către turci în
lupta de la m-rea Cozia şi apoi turcit, se întoarce în ţară.
Cinstita vornicie a prinţipatului Valahiei
(secsia în tîi, al 2-lea [masă])
Otcîrmuirea

judeţului Mehedinţi.

Plecat supui în cunoştinţa cinstitei marii vornicii că directorul carantinii Cerneţi cu otnoşănia sa trimite, la otcîrmuire pe un Iordache sin Dumitru Croitoru, numit[?] ele la
Craiova, carele încă din vremea rebelii l[ea]t 18221, fiind fost
închis în mănăstirea Cozii cu sărdar Diamandi şi alţi neferi,
cînd atunci prinzîndu-se de turci i-au trecut la paşa de la
Silistra, şi de acolo ca pe nişte robi i-au naintat către Tarigrad prin lanţuri. Iar la Edrinea, cîţi dintr-înşii au primit ele
s-au turcit, din cei mai tineri, s-au iertat şi s-au slobozit. Dintre care fiind şi el unul şi scă pîncl cu viaţă prin schimbarea
legii, s-au făcut ostaşi, ajungînd lucru pîn ă acum cînd au
mers C'J oastea viziru Sadîrzan paşa asupra Boznii de s- au
bltu t. Şi de acolo, prin mijlociri ce au făcut, luînd paşap ort
sîrbesc, au trecut dincoace printr-această cara n t ină Cerneţi,
l ăcînclu -şi deplin termenul c urăţeniei, zicîndu-şi Osman t urcitu ~;i cerînd a merge la Craiova ca să-şi primea scă i ară 0 i 1 egea pravoslavni că şi a se boteza de izn o avă, nemaipu t înd su feri sufletul să u a se cunoaş t e tăvăl i t în lege2 păgîn e ască. Că
:n ele a sa bunăvoinţă şi-au schimba t legea lui cea a ·:k~vjrn t~1 ,
ci c!e frica sabiei şi a grozavelor tirănii ce a u ce r ea t, iar cred i n ţa şi nădejdea cea deplină de nemurire ş - au pm tat- o nenamutat. Şi cu mare rîvn ă doreşte, de a fi vrednic şi pr imi t
sfintei biserici, a-ş dobîndi prenoirea bo~e z u l ui c re } tines ~ .
Otcîrmuirea, după datoria sa, l-au dat în paza poliţaiului
:a , rest, neavînd vreun cunoscut aici, la Cerneţi, iar pe ele
altă parte nu lipsîi cu plecădune a face arătare cinstitei mari
1 Greşit

1822, în loc de 1821.
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clv ornicii ca să mi să trimiţă dezleg are şi poru n că ele urm are
de punerea la cale.
1822, avgust 19 1
• Arh. St. Bucu r eşti, Administrative noi, Cirmuirea jud· Mehedin ţi,
dos. 2135/ 1831, roşu, f. 124. Ediţii: Documentele Ră sco al ei din 1821, III,
p. 421-423.
1 Există şi alte a cte re feritoare la loc uitorii duşi în rob ie în Turcia,
la 182 1. într-o scriso are din 27 feb ruarie 1823 căt r e N. Glogo ve anu, un
cu noscu t al lui s e plînge că i s-a prăp ă dit frat ele în robie la Taligrad
;; i adaugă : .Iar alţi rob i c are se află a colo, d e car e este ş 1 un Ni colae
Pre jbe anul, s-au milostivit măria sa vodă, ca nişte dr ep ţi ce au fost,
dă au mijlocit că tră pre a puterni ca împărăţie d ă s -au ier fta t peste o
sută treizeci d e sufl ete " (Fondul Glogoveanu, doc. 352/1823. Orig. rom.).
Ag en tul austria c ar e informaţia că num ărul locuitorilor din Ţara Române a scă care au fost luaţi ca robi ş i ap o i elibe raţi de la închisoarea din
Const1mtinopol este de 200 oameni (Hurmuzaki, XX , p. 810-811 ).
îm pr e jur ă ril e în cam au fost du ş i oam enii în robie la V idin se pot
vedea din r elatare a celor întîmplate la Pl e niţa (M e hedinţi) în vr emea
urml1 ririi răsculaţil o r de către turci (Arh. St. B u cu r eş ti, Condi ca dom neas ă 110, p. 759-761). Se const ată ş i alt e c azuri d e tur cire în Ţara
R omâ nească (Arh. St. Bucureşti, Condica ispr ăvnic atului Mehedin ţ i 1314,
f. 94 v ; Condi cile d om neşti : 101, f. 205--208; 104, f. 10-12 v). Numărul
celor luaţi în robie a fost însă mult m ai mare ş i unii dintr e ei au fost
turci ţi. Astfel, un Nicu Gagiu, care s -a turcit în 1821 d ă în jud ec at ă pe
P ăt ru Andrei din Ce rn e ţi pen tru o vie pe c ar e .. Pîrîtul s-a f ăcu t stă
pîn" (A rh. St. Bucureşti , Condi ca isprăvnicatului Mehedinţi 1314, f. 94 v).
Printre cei tur ci ţi este menţo inat ş i Iancu (în document greşit spus Costac hi) S amur c aş, care .s-a tur ci t împreună cu un portarbaş ... Hristos V asilis .. . " (Art. St. Bu cur eş ti, Corespond enta Hagi Ia nuş, pach . 425, doc.
20. Orig. grec).
A c te cu privire la întoar cerea celor luaţi robi în 1821 : actul din
27 mai 1832 despre înto ar cere a lui Radu Simion din jud. Vîlcea (Art. St.
Bucureşti, Jud ecă tor eş ti noi, Tribunalul Vîlcea, dos. 2051/1 831, part. a
II-a, f. 305-306); a ctu l din 3 se ptembri e 18:l2 despre întoarcerea lui
Enache. sin . logo fă tu Mihalache din Curtea d e Arg eş (Arh. St. Bucureşti,
Ad1111111strat1ve noi, vorni cia din lăuntru, S.I., dos. 517 /1832, roşu , f. 1-3);
actul din 9 martie 1833 despre întoarcere a lui P ă tru fiul lui Se nu din
Tunarii Sîrbeşti. ş i Ioana din Des 2a-Mehedinţi (Arh. St. 13ucureşt i, Ad111m1strat1ve noi, cîrmuir ea d e Meh e dinţi, dos. 2035/1831, r oşu , f. 246
ş i 399).

. Ghe orgh e Lungu din Ilovă ţ şi Dumitru Donţu din Bahna s e întors
a bi a în 1834 şi sî~t luaţi pe chezăş i e de satele respective (Acelaşi dos.
f. 4~5). În. 1833 s.e mtoarce Ioana .fată a babii Calitii" din Ploeşti numită
dupa tmc1re .Sănfa, luată de Imin aga în 1821 (Arh. St. Bucureşti, Admi~1str aţ1v e n oi, Cî rm~ire de Tel eorm an, dos. 114111833, f . 3-4; 13) . Cazuri s1m1lare _de turc1re şi de întoar cer e din Turcia a celor du şi în robi e
se găsesc ş1 1n Moldova. Una Catinca, răpită în 1821 de Musa baira ctar
s1 turc it~ sub r_rnmele . d e H~tigea Fatme, se întoar ce la 1832 (Arh. St.
~u c ~reşt1, Admin1strat1ve nor, vornicia din lăuntru, S. I. dos . 516 roşu,

11
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ANEXA:
Ocîrmuirea jud.

Mehedinţi

Anu l 1832, luna septembrie 3
Nr. 4510
Cinstita ocîrmuire a
La 19 avgust

otnoşenia

judeţului

cinstitei carantine

Dolj
Cerneţi,

supt no .

.t2(J, acest Iordache sin Dumitru Croitoru din Craiova, care în
vre ~n ea răzbeliei

robit fiind de turci, împreună cu alţii, cînd
de frica sabiei s-au turcit, şi de atunci şi pînă acum au petrecut în lege păgînească, şi găsind prilej, cu paşaport sîrbesc,
au tr ecut în prinţipat prin acea carantină. Această împrejurare, prin raport supt no. 4185, s-au dat în cunoştinţa cinstitei mari dvornicii, după care au primit răspuns, supt no. 6558,
ca să se dea în primirea acei cnstite[i] otcîrmuiri, că reia i s-au
poruncit cum are să urmeze cu dînsul. Pe a căria temei iată
se trimite numitrul, cu care se face punere la cale. Iar această
otcîrmuire se. va cinsti cu răspuns de primire.
• Arh. St.
dos. 2035/1831

Bucureşti, Administrative noi, Cîrmuirea jud. Meh e dinţi,
roşu, f. 136. Ediţii. Documentele Răscoalei din 1821, llI,

p. 423.

109.
1835 ianuarie 22. Jalba egumenului m ă năstirii HQrezu că 
tre domn împotriva locuitorilor din Baia de Fier care au lua t
moşia cu forţa. Ştiri despre atacul acestora în 1821 asupra
mănăstirii.

Prea

înălţate

doamne,

Jăluescu înălţimi tale că sf. mănăstire HQrezu din sud
Vîlcea are un hotar de moşie în sud Gorj ce să numeşte Baia
de Fier care este afierosită mănăstirii de răposatul întru fericire vejnicul ctitor Costandin Vodă Brîncoveanul şi are stă
pînire neclintită pă acest hotar de sînt peste 140 de ani trecuţi, .iar cînd au fost la leat 1757 lăcuitori de amlo, sculîndu-să
cu neşte hîrtii mincinoase, au tras mănăstirea în judecată umblînd ca să ia toată moşiia supt stăpînirea lor. Şi s-au tot ju~53
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mănăstirea cu dînşii în urmă ani 36 neprecurmat, în care
diastimă la cîte judecăţi s- au înfăţişat acei lăcuitori cu mă
năstirea de la toate au rămas de judecată, aflîndu - să la mă
năstire sineturi temeinice ca acelea pentru stăpînirea aceştii
moşii iar sineturile numiţilor s-au găsit mincinoase şi cu glastografie făcută într-însele. Mănăstirea însă, pă lîngă anaforalele Divanului Craiovei i a cinstiţilor boieri, are în că şi
cinci hotărîri domneşti făcute în pricina aceasta care sînt toate cu deop o triv ă glăsuire prin care se d ă mănăstirii t o ată
dreptatea şi pă numiţi îi depărtează cu totul pentru p rodi ma
ce făceau. Dar fiindcă numiţii niciodată nu să astîmp 3.ra. ră 

cle:::at

Vodă Suţul după ce le-au hotărît pedeap să au
moşie vreo zăce înşi dintr-înşi pă aceia care
erea pricinuitori şi nesupuşi judecăţilor, orînduind în tr-aceasta şi pă cafegi-başa i pă ispravnicul judeţului de au n ni t în faţa locului dînd săvîrşire luminatei porunci cu izgonirea acelor oameni răi, stricîndu-le mai vîrtos şi casăle i alte

posatul Mihai

de p ărtat după

acareturi ce avea şi tot întru acea vreme, la leat 1794 iunie
~4 au dat numiţi lăcuitori zapis la mănăstire cu legătu dt că
să voi· astîmp3ra şi nu să vor mai scula dă aci înainte cu nici
un fel de judecată şi mănăstirea să stă pînea scă moşiia cu bună pace de către dînşi şi de către tot neamul lor, iar cîncl
nici după acea legătură nu s3. vor ţinea, a t unci nu num ai că
s{1 nu fie 2. Scultaţ i şi cu ruş ine i zgoniţ i de la orice ju ::!ecată .
dar în că să fie os îndiţi a plăti şi toate cheltuielile m:in ~1s'. irii,
care zapis să vede adeverit şi de isprăvnicatul judeţului Gorj.
Şi cu a ces tea toate au rămas m ă năs tirea o dihnită despre dinş i
p în ă la leat 1820, adi că ani 26, iar atun ci, apucîndu ·să num iţi
de izn o avă cu jude ca tă, iai·ăşi au porni t jalbă către răp o s0.i u l
domn Alecsandru Suţu făcînd cerere că moşiia Baia el e F ier
n fost; a lor şi că prin judecat ă să li să dea supt a lor st[lpînire, a căror jalbă orînduită fiind în cercetarea Divanului Craiîv ei, Divanul au orîncluit-o în cerceta rea ispr ăvn ic atului juc~ eţu ui G orju, unde înfăţişîndu-să mănăs tirea cu dînşii ~ i in trîncl
i sprăvn ica tul în cercetarea pricinii, văzînd temeinicele sineturi ce are mănăstirea, prin anaforaoua ce s-au făcu t şi - ş i
cl:"i dreptate iar pă clînşi şi osîndeşte ca să plătească havaeturile m o şii după pravila pămîntului ca nişte adevăraţi clăcaşi
ai mănăstirii. Numiţii însă nu s-au mulţumit cerînd ca să să
înfăţişeză şi la Divanul Craiovei şi fără a se mai întoarce la
casăle lor, împreună cu veichilul mănăstiri, au mers; de-a
dreptul la Craiova de s-au înfăţişat şi la Divan şi cinstitul
254
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Dinm intrînd în cercetarea pricinii, după gasffea cu cale, au
cl;:it ia răş i aseminea hotărîre prin anafora unită cu cercetarea
~:i hotă rîrea isprăvnicatului

ca să stă pîne ască mănăstirea Horezu t oată moşia Baia de Fier cu trei mahalale ce este într-însa, iar pă dînşii îi osîndeşte iarăşi ca vă răspunză havaeturile moşii după pravila pămîntului ca nişte adevăraţi clă
c aşi ai mănăstiri. Numiţii înşişi acolo la Divan au arătat nemulţumire cerînd ca să se judece cu mănăstirea şi în luminatu l Divan, cărora le-au zis veichilul mănăstiri ca să meargă s=t dea apelaţie de nemulţumire şi aducîncl luminată pornnc:::t , mănăstirea va fi gata a merge şi acolo, dar numiţii,
urm a rea aceasta nu au făcut-o căci mănăstirea aşt eptînd în
ci rmă din zi în zi ca să se arate numiţi cu apelaţie şi văzînd
că so rocul apelarisiri au trer.ut, iarăşi au dat jalb ~t cinstitei
căimă cămii făcîncl cerere ca ori să se arate numiţi la cinsti tul
Di\·an cu apelaţie sau să orînduiască cinstita că im ăc:imie mumba5i1· as upră-le ca să împlinească havaetul moşii. Şi cinstită
că i măcă mie, văzînd că dînşi nu au făcut nici o urmare, am
şi orînduit mumbaşir asupră -le carele, prin manafetu isprăv
nicc:tului, au făcut împlinire de la dînşii toate havaeturile moş ii
du pă pravila domnului Caragea pă doi ani trecuţi ce nu răs
punses:'i nimic şi după aceia, trecînd puţină vreme la mijloc,
au dat apoi şi apostasia cînd, găsiind vreme cu prilej, s- au
uni t şi acest sat împreună cu un gospodari Gîrbea care au fost
comandiri peste toată linia muntelui, şi viind împreună cu
oşt i rile aici la mănăstire, au pricinuit multe pagube şi s-au
făcu t de aci înainte şi de sineşi stăpîni pă moşie şi mar m urmă Yiind cu oştirile în Valahia Mică, de loc au alergat numiţii cu jalbă către măria sa paşa la Diiu făcînd mare pîră
asupra egumenului şi asupra boerilor divaniţi de a căre i a coprindere să cutremura omul. Măria sa paşa au orînduit un
gheY aci şi viind la Craiova au luat şi un baraictari cu doi neferi de la silihtarui viind de-a dreptul aici la mănăstire ca
să ia pă egumenul şi să -l ducă la Dîiu ca să se judece cu numiţii. Egumenul însă aflîndu-să într-acea vreme trecut în
Austria m-au loat pă mine aflîndu-mă atunci iconom mănăstiri c:.1 greu trea păd şi m-au dus la Craiova şi acolo r.ăzînd
cu rugăciune ·că tn~ răiposatu caimacamul Samurcaşi pr in a dumnealu i mijlocire ce au făcut [<ce au făcut] către silihtariu au
iconomisit poprirea energiei mele la Dîiu iar cheltuială am
făcut peste socoteală căci vremea erea de-aşa fiind mar tori
pentru acesta şi însuşi lăcuitorii. Şi aşa văzînd mănăstirea
25·5
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pornirea lor, că umbl ă cu răspundere de viaţă i·-au lă sat în
p ace pînă cînd au v enit domn în scaun măriia sa răp0satul
întru fericire Grigore Ghica şi atunci, orînduindu-să şi caim acam răposatul Costandin Cîmpeneanul, mănăstirea i a răşi
au jăluit pentru dînşi cinstitei că imă cămi i arătînd curgerea
pricinii şi anaforaua care s-au făcut de Divanul Crai ovei la
leat 1820 precum şi împotrivirea numiţilor pentru răsp un de
rea havaetului moşi i pagubile care au pricinuit măn ăstiri la
\Temea r ăzvrătiri şi cinstita căimăcămie, găsind cu cale drepta tea mănăstiri, a u orînduit mumba şi r asupră-le şi au foc ut
împlinire după dînşi toate havaeturile moşi[i] pă t rei ani trec uţi cît au ţinut apostasia, după pravila păm înt ulu i fiindcă
nu răspunsasără nimic. Şi de aici şi pînă la publicarisirea Regulamentului au avut mănăstire a odihnă de că tre numiti plă
tindu- ş i toate datoriile pă deplin. Acum dai· la tre ::u tul n oemvrie al lea t 1833 iar au pornit nu m iţi jalb3 c·J.tre ex c e!enţ ?t sa
deplin împute1~ni citul prezident Kiseleff aLHîncl ~ot cele clin1îiu că mo şiia Baia de Fier este a lor cerînd ca să o ia supt
s~ă pînire. Ecsele nţa sa prin rezoluţie , îi î ndrepte ază jalb.:t numiţilor la cinstita l ogofeţie a dreptăţii, cinstita logofeţie o încl rept ează cătr e cinstitul Divan Civ il al Craiovei ~ i cin::;:in1l
Divan o orîncluieşte în cercetarea Trebunaiului jude ţ u lui \Tî] _
ce oi cu e cst ru c ţia c ă de va fi adecă pricina ce;·cetati şi \-o:· fi
la mijloc h otărîri ale j udecăţilor de mai naint e să -i soro cea:,că
la divan . Trebunalul, la 19 ale tre ::utului martie al anului următori leat 1834, ne-au înfăţişa t pă amîndouă pă rţile şi clupă cum s-au pliroporisit de curgerea ac e ştii pricini tot în ac eiaşi zi rc1port uieş t e cinstitului divan cft aceasL't p ric in i~ '.'"Jre o ca ut ă jă ~ u itor i este de m ai naint e cercetată şi h o tă rfiă
prin atîtea hotărîri domneşti. Numiţi îns ă au lăscit ş i 8'. eastă
jal bă şi lu crările judecăţilor ia r ăşi batalisite ş i nesă·,'îni t e :i1ergîncl ele izno2vă, la 1,3 ale trecutului n oembrie, cu alt:'\. jdbă
cii.tre înălţimea ta arătîncl că ar fi avînd un aşez5mint c' ·. m.1n ~ts ir ea fă c ut din leat 1794 martie 13 co prinz ă t ori pent ru c-e'.e
co au a r ' spunde mănăstiri din h avae turile mo?ii şi c:'l ··g~1 menul hurezareul nu va su urmez ă după dînsul , rugîn d p[t
m J.ri:i. ta ca să fie luminată poruncă a nu să supăra m a i n ilt
peste co prinderea aceiui aşezămînt pen~ ru devan moşi i care
p1nă alaltă eri au fost măn ă stirea cu dîn ş i în j ud e ca t:~ nin·1i r::
nu p om ene şte înălţimi tale lăsînd-o p ă aceia la o parte şi
izvidind acum în urmă alte pricini de care mănăsti r e a n- -.ire
nici-o ştiinţă a cărora jalbă, prin luminată rezuluţie , s ·1 îndrepteaz ă către cinstita Marea Logofeţie a Dreptăţii şi cins0
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tita Logofeţie o îndreptează către î~altul J?i;ran. !naltul Divan
înaintează cu ecstructie către Trebunahil JUâ.eţului Gorj poruncind că de va Îi ac~astă pddi:iă :!nai dinainte cercetată şi
hotărîtă să ne sorocească pă" amîndouă parţile la !naltul Divan, pentru care s-au şi făcut urmarea: întocmai.
Prea înălţate doamne, cu smerenie arăt înălţimi tale că
numiţi lăcuitori sînt peste 70 de ani trecuţi de cînd tot sma:cină pă mănăstire prin judecăţi făr de nici o dreptate iar
mai vîrtos de la leat 1820 şi până acum că totdeauna au tras-o
ţ;i o trage cercînd ca să ia moşiia supt stăpînirea lor şi de la
toate judecăţile tot mănăstirea ş-au cîştigat dreptate, iar pă
clînşii i-au osîndit a fi clăcaşi mănăstiri după cum au fost
moşi şi stră moşi lor din vechime şi să plătească toate h avaeLu rile m oş ii după pravila p ă mîn tului ca ni ş te ad evă raţ i clă 
ca şi, cari făr de nici o împotrivire au şi făcut urmare cu răs 
pu.nclerea pînă în anul trecut cînd s-au publicarisit Regulamen tul, precum şi de la Regulament încoace pînă astăzi au
răspunsi datoria iarăşi tocmai după eczamplarul tip§.rit. Şi
acel aşeză mînt de care jălueşte înălţimi tale (că este de 40 de
ani fă cut după cum i-am văzut leatul lui) nu l-au dat pînă
9cuma de faţă ci l-au ţinut tăinuit şi această dosire s3 cuno aşte învederată că n u au fost pentru alt sfîrşit ci numai
ca să ia moşia supt stăpînirea lor după vicleşugul ce apururea
au hrănit ş i hrănesc în inimile lor pentru că chiar coprinderea acelui aşezămînt face d ova dă că ei au fost şi sînt cl ă caş i
c uraţi ai mănăstiri şi dacă l-ar fi dat la faţă nu le venea bine .
De asemenea şi măn ăstirea dacă avea ştiinţă de copriridere
ce să vede într-însul la leat 1S20 cî:hd au pornit numiţi iarăşi
la judecată cerînd ca să ia moşiia supt stăpÎ.nirea lor, l-ar fi
cerut ca să-l dea ele faţă în Div anul Craiovei şi se precunna
pricina de lo c fiindcă în vremea aceia mai folos ită era mă
năstire a ca să fi loat havaeturile moşii după coprinderea lui
decît clupa pra'.vila domnului Cat'agea, da:t ei aceasta'. n-au
urma t-o, ei îh mîinile lor avîHdu-1 l-au taimiit si cinstit ul
Divan intrînd în cercetarea pricinei şi văzînd atît~a jude căţi
·':> ; h.otă rîri domneşti ce are m ă năstirea au tla'.t dreptate prin
anafora iarăşi mănăstiri şi pă cl.înŞi ii osîHtl eŞte ca Să plă
ieascc'i h avaeturile după pravila pămîntului. Asemenea si în
căimăcămia răposatului Costandin Cîmpănei;inul cînd i-a~1 apucat mănăstirea de au răspuns venitul moşii pă trei ani trec uţi cî_nd _s~ făcu să ră de siHt!Şi st!â:pîiii au urmat cu răspun
derea iaraş1 clupă pravila pămîntului - şi acel aşezămînt tot nu
l-au dat de faţă, aşişderea şi în jalba Îor, care aµ dat-o în anul
0

17 -

Documentele Vilcii
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trecut
şii a şi

către ecs el~mţia sa ghinăral jălueşte iarăşi pentru mode aşezămînt nu pomenesc ci tocmai acum, văzind că

de la toate judecăţile ce din veichime cu creat mănăstirea
cu cli nşi ş-au pierdut nădejdea, au alergat la înălţimea ta cu
jalbă [ştiind bine că mănăstireâ o să- i apuce ele toate chel:
tuielile] făcînd pîră mincinoasă asupra egumenului că nu sa
ţine ele acel aşăzămînt. Apoi cîncl însuşi ei că l-au avut în
mînă şi l-au ţinut tăinuit atîta sumă ele a ni de nu l-au dat
de fa ţă la nici o jude cată precum nici rn3năstiri l-au făcut
vreodată cunoscut cu soco t eală că vor dobîndi moşiia dup.-.3.
v reme iat ă că cu această vicleană urmare a lor singuri au
fost pricina de ş-au pierdut dreptul pentru că în dăiastimă
c!e -±0 de ani trecuţi nu s-au făcut nici o urmare clupă clinsnl ş i i-au trecut şi paragrafia . De aceia, cu smerenie mă rog
înălţimi tale ca, luîndu-să cu milostivire în lx~gare de seamJ
acea stă prea plecată jalbă ce face mănăs~irea împotriva jalbei
num iţilor că tre înălţimea ta, să sil dea o luminată hotă dre
asupra acestor pricini după dreptate ce şi acum să va cunoaş t e ca să rămîie mănăstirea odillnită ele aici înainte de
căt re ace şti oameni zavisuici şi pricinuitori de j ude că ţi. Şi
acum va fi rnila mării tale.
1834 decv. 23
Al m~irii tale smerit si către dumnezeu fierbinte rugă to ri.
Hrisantie [Penetis Hu{·ezanul]
• Arh. St· Tg. Jiu, fond Prefectura jud. Gorj , de>s. 44 /1 834-1835,

f. 29-31, original, pecete domnească în chinovar. ' La 23 decem bri e Hrisant

Penetis face o

nouă jalbă.

110.
1884 august 7. Cererea lt. colonelului D. Pappazoglu că
tre Ministrul de Interne pentru ridicarea unui monument la
Drăgăşani, unde are un frate mort în lupta cu turcii.
Ministerul de Interne
Serviciul Registraturii generale
Nr. 2126
Primit la 7 aug[ust] 1884
Domnule ministru,
In ocolul urbei Drăgăşani, districtul Vîlcea, este locul unde s-au îngropat cei ce au · căzut în comoaterea mavroforilor
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cu oştirea otomană şi pentru ca m acea luptă s-afla căzut şi
un frate al meu anume Nicolae, dorind a-i ridica un monument funebru după înţel€gerea ce am luat şi cu rudele altor
morti căzuţi tot acolo, vă rog respectuos di[ omnu ]le minis tru
ca · să b inevoiţi a aprecia această datorie creştinească şi să
o rdonaţi d[omnu]lui primar al menţionatei urbe a ne procura acea porţiune de loc unde morţii sînt îngropaţi.
Binevoiţi vă rog respectuos d[omriu]le ministru a primi
î n cre :!inţarea înaltelor consideraţiuni, ce vă păstrez.
Lt. colonel, D. Papasoglu.
( [I

D[omniei] sale,
D[omnu]lui ministru de interne.

fRezol uţie :] Se r~on~andă aceasta d[omnu]lui pref[ect] de
Vîlcea cu i.nvitarea a r.egula cele legale spre satisfacerea pet iţionarului.

p. Ministru [de] inteme,
ss. indesficrabil
• Arh . St. Rm. Vîlcea, dos- 53/1884, f. 128, original.

111.

1884 august 25. Adresa prefectului judeţului Vîlcea către
primarul oraşulu i Drăgăşani priv ind construirea m onumentului eteriei.
5296.
,r,

Nr. 4G09.

l 384 august 25.

''·

D[ omnu ]lui primar 'al oraş{1lui Drăg~~şani,
Am onoarea a-nainta cu aceasta .originala petiţiune a
cl[omnu]lui colonel Pi'lpazoglu primită lliic "prefectur:·1 cu rezoluţia ,d(omnu]lui ministr,u de interne nr. 2126 şi v ă rog ca
prin mţelegere ca d[om]nu Papazoglu, reprezentant şi membru a! familiilor acelora ce au căzut în combât~tea · mavro:.. '
fnrilor cu oştirea otomană_; . să „ binev,oiţi,ta-i alege .. şi , procura '
2.6.9
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cel mai nemerit loc unde s~ar putea ridţca şi aşe:za un m onument funebru în memoria morţilor căzuţi în bătălia de la
J 221.

[lnsenmare
~e

q

poci.te ci.şeza p~ piaţa oqm+Ni ·

• Arh. St. Rm. Vilcea, dos. 53/1884, f. 129, concept·

112.
1884 august 31. Adresa Primăriei oraşului Dr ăgăşani că 
Vîl:cea! prin care t rimite d~cizia Con-,
siţiului comunai.
tre

Pref~ctura jµdeţului

Anul 1884, l una a ugust, 31
Regatul R omâniei
Prim ăria

urbei Drăgăşani
Vîlcea

judeţul

Nr. 2704.
Domnule prefect,
Deoda tă cu ţ~apoierefl P.~ţiţiu.q.iţ pr~orµnu ]lui locot [~.nent]
col'Onel Papasoglu adresată tlomnului ministru de interne şi
primită ou adresa domniei-voastre nr. 4609. Am onoare a înainta domniei voastre pe lîngă a~easta şi copie întocmai după
încheierea consiliului acestei urbe sub nr. 19 din şedinţa de
la 29 curent, relativă la modul şi condiţiunile cum s-a ;:icon:ţşt
voie d[omnu]lui locot[enent] colonel a ridica acel m onument
în cimitirul oraşului.
Primiţi vă rqg domnule prefect CJ.Ş~~u,r.ş,r.ea d~ştinsei mele
consideraţiuni.
~ ' ' ''

~f!cre.ţar,

D[~m!\Wil &ajţ,

Domnului pFe'.feot al

judeţuiJ.ui

i\Tîleea,
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ss. indescifrabil.

ANEXA
copie

Nr. 19.
Cpn~Hi~l 9om~~ei

urbane

Dr~găş~ni

Sesiunea
Şedinţa

extraordinară

din 29 august 1884

Subsemnaţi[i]

membri ai Consiliului comunei urbane Dră
din districtul Vîkea, avind in ve~ere adr~sa domnului prefect al districtului sub ~:r. 46P9, prin care înainteaz<"'1
în original petiţiunea d[o,:w111Jlui locotenent colonel Papasoglu
cu apostila domnului min istru d~ interne nr. 2126, care cong ă ş ani

ţine:

„Că în ocolul acestei urbe este locul unde s-au îngrnpa t
cei ce au căzut în combc:iterea mavroforilor cu oştirea otomanilo r , şi pentru că în această luptă se află rcăzut şi un frate
al d[ omniei] sale anume Nicolae, dorind a ~i ridica un monument funebru, după înţelegerea ce au luat şi cu rudele altor
m o rţi căzuţi tot acolo, cerind a i se procura acea p orţiune de
loc unde morţii sînt îngropaţi, spre a ridica monumentul" .

Asupra

căreia Consilţul

Avînd în vedere cererea d[omrrn]lui locot[enent] colonel
Papasoglu făcută prin petiţiunea notată mai sus, a-şi ridica
un m onument funebru în memoria fratelui d[omniei] sale Nicolae şi altora morţi.
Considerînd că d[om.nu]l lpcptenent colonel Papas::iglu
plea că dintr-un punct de vede1~ religios,
Pentru

a(:!e~ţ~ 9oqsi~e~~n te

A

deliberînd

td,1u~i& :

Pc'\ voie d[orµµu]lui ~ot~nent cqlQnel Pai:ţ1;lsog1u p~ntru
ridicarea unui monument funebru religios în cimitirul comunei în memoria fratelui d[omniei] sale Nicolae şi altora ale
c~ro.r& n~.de S-!l!f 3§,0~qt C\1 4p,r-~Jlţ§, p[ <;lmni~il s,al~ eiq~rima tă
în suplica menţionată.
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Pe monument se vor scrie inimele din botez - ca sirnjpli
muritori ai acelora pentru care se ridică monumentul fără
nici o menţiune istorică.
Pentru care formîndu-se prezenta încheiere, se va comunica în copie domnului prefect local spre rezultatul adresei nr. 4609, dîndu-se asemenea copie după dînsa şi d[umnea]lui suplicante conform cererii făcute.
ss.
Primar I.

Stănescu.

Membrii consilieri : Ilie Popescu
Petcu Ioari
D. Constantinescu
C. Costache
N. Scărlăt escu
secretar,

f~~ l.

'

'

Cercel ă1'eanu

R omânia

Primăria mbei ' Dră~ăşani
1

Copia ac:easfa fiind
Primar, ss. I.

conformă

cu origiJ:rnlul, se

atestă.

St ănesc u

Nr. 2705.
Se,Tetar, ss . Al. Cercel{:reanu
L.S. -

Rega tul României
jud[eţul] Vîlcea
1822
Primar

co[mună]

urbană Drăgăşani

[Hezoluţie :) Se va comunica cl[omnului)" mii::tistfu · de interne.
·(

ss.
şi

·e

„

.

in~~sci~rabil.

Arh. St. Rm. Vîlcea, dos. 53/1884, f. 1'37 şi 1:39_.:139 v·., .ot[ginal
copie·
, '. "
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113.

1884 sepetmbrie 10. Raportul Prefecturii judeţului Vîlcea
ci1tre Ministerul de Interne privind aprobarea dată lt. colonelului P ap azoglu pentru construirea unui monument în Dr ă
gă ş<..ni .

D[omnu]lui ministru de in terne,
[Nr.] -±82 1.
188-± septembrie 10.

î n privinţa cererii făcută de d[ omnu]l locot [en en l] colonel D. PC\pasoglu prin petiţi a recomandată de dv. cu rezol uţi a nr. 2126 clin 7 augu ;t, referitoare la acordarea vaiei d [e]
a ridie:a la comuna D răg C, şa ni un monument fune bru în memo!"i.~ fratelui d[omniei] ~.;ale Nicolae şi · altor luptăt ori morţi
c·u ocazia combater ii mavroforilor cu oştirea otomană ; sesizlnclu-se Consiliul comunal din Drăgăşani a aproba zisa cerere ca pornită dintr-un punct de vedere r eligios şi a dispus
ca mon umentul să-l ridiice la cimitirul comunei, cu restric\it:ne ca pe dînsul să se scrie numele din bot ez al mo r ţilor,
f;'ir ă nici o altă menţiune is torică.
Aceasta am onoare a supune la cunoştinţa dv., spre cuvenitu reg ulă, cu adăogire că din partea comu nei s- a da t şi
suplicantului o copie după încheierea consiliului.
e Arh. St. Rm. Vîlcea, dos · 53/1884, f. 137 v -

138,

co nc e p ţ.

114.
1942 octombrie 20. Ştefan Tătăres cu, preşe dintele Comite:ului Tudor Vla dimirescu acceptă d o n a ţia făcut<} ele A!exiu
fc1r m a:ă din o ladă de fier şi două pistoale.
I t

Comitetul
„TUDOR VLADIMIRESCU"
Pen tru ·proslăvirea şi eternizarea memoriei
EROULUI

NAŢIONAL

liberator de

ţară, îndrum ăto r

de nem11.

1821-1930
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„Sîntem datori să ne jărtfim pentru patria
(TUDOR către Divan)
Sediul : PIAZETT A DOMNUL TUDOR
(ROMANIA - Precupeţii Vechi)
Telefon 213/23
Bucureşti

noastră"

: 20. ocv. 1942.

Domniei sale,
Domnului Alexiu,
veteran şi fost demnitar
R[m]. Vîlcea.
Comitetul nostru care a înălţat în Bucureşti statuia Erou„Tudor Vladimirescu" se .străduieşte să înto cmească
şi un muzeu cu obiecte din perioada istorică de la 1821.
Comunicînclu-se nouă acceptarea dl[ umrtea ]voastră de a ne
dona una ladă ele fier Şi două pis tbale din epoca Domnului
Tudor, cu onoare vă aducem cele mai calde mulţ umiri şi \·om
păstrn cu numele d[umnea]voastră, a:l donatorului ::irnintire::i a cestor obiecte în lumina ge neraţi ilor ce ne urmeaz}.
Primiţi. Yă rog, expresiunea înaltei noastre stime şi conlui

naţional

sidernţiuni.

Pre ;edinte '. e,
ss.
P. S. Obiectele se vor

încredinţa ad u cătoru lu i

Ştefan Tăt '; re :-;c u

d-lu i El;] en

Satomei, R(m]. Vîlcea.
• Arh. St· Rm. Vilcea, fond Alecu Alexiu, doc. 111942·

115.
1942 noiembrie 7. Ştefan Tătărescu roagă pe Alexiu s1
dea casa de fier Tudor Vladimirescu colonelului Isaia.
7 XI 942.

Prea stimate d[omnujie Alexiu,
Confil'mînd pdmirea scdsorii dv., mi'! grăbest sa va răs
pund că voi fi în scurt timp la dispoziţia d[unmea]voas t ră .
264
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Pentru chestiunile de ordin sufletesc - vă rog sC! comptaţi pe
mi ne ca unul ce înţelege îndelungatul dv . trecut şi care merită îndeplinirea dorinţelor sufleteşti.
Vă rog s ă primiţi expresiunea sentimentelor mele cele
mai distinse.
... _,
ss. Ştefan Tătă res cu.
No tă : Casa de fier Tudor Vladimirescu r og a o în c redinţa
d[o mnu]lui colonel Isaia, care îi va face toale ta s trăve che .

• Arh. St- Rm . Vîlcea, fond Alecu Alexiu, doc. 2/1942·

116.
1943 septembrie 3. Ştefan Tătărescu confirmă lui A. Alexiu
Llin Rm. Vîlcea primirea unei .lăzi de fier înv elită cu tablă de
fier, dow\ pistoale vechi, cîteva tablouri pe carton şi un să
c uleţ cu firfirid.
Ştefan Tă tătescu
R{m]. Vîlcea, 3 s ep t[embrie]

1943

S tr. Domnul Tudor, s. III
Tel. 2.5353
Bucureşti

"..J.l- -·--· .

D[omniei] sale,
D[omnu]lui,
Preşedinte

[al] Soc[ ie tă ţii] Ajutorul,
Al. M. Alexiu, R[m] . Vîlcea,

Prea stimate D[omnu]le Ale)\:iu,
Primind cartea poştală a dv. vă confirm a qoua oară că
am primit pentru muzeul amintirilor „Tudor Vladimirescu"
înfiinţa t de mine un~ ia~~ de l~rnn învelită cu tablă de fie11,
doufl v•sţpfJJe vei;hj - ce urmează a fi şterse din registrele dv.,
p~n tru bu.p a regulă.
De asemeni totodată f!l11 ţnai primit cîteva tap~ouri pe carton - şi un mic săculeţ cu firfirici. '
Cii unul care am ripicat în Bu0ureşti statuia lui Tudor
Vl;:ii:liinhes~u şţ care limt pentru proslăvirea memoriei sale,
vă mulţurp,esc cu adîncft r~ctmoşţinţă.
ss. Ştefan Tătărescu .
• Arh. St- Rm. Vîlcea, fond Alecu Alexju, doc. 1/1943·
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t.

I

EXPEDIŢIA DIN 1821 A LUI IPSILANTI

1N

PRINCIPATELE DUNARENE

-

de un anonim -

Extras -

Prin ţ ul Ipsilanti ' cheamă pe căpitanul Iordache şi ·îi cere
info rm aţii des pre turcii car e se află }a Drăgă~ani şi des pre
oastea t rimisă împotriva lor. Atunci Ioridaohe îi r e l atea<:ă că
a trimis pe toţi pandurii sub comanda căpitanului Prodan şi
Macedonschi, precun1. şi pe dţiva albanezi şi că ieri pa·1,durii

au atacat .. . 1 ş i ·au răpi t de la 'duşmani şaptezeci d e cai, au
ucis cincL oameni· şi au prins cu arcanul doi. Şi speră c:i în
t impul n 01pţii să pri m e·ască negreşit vestea îm:blt curăto are a
victori ei. Iordache 11 î ntre9bă ce drum vor lua pentru pii rţile
acelea şi îndată Ipsilanti adu<;e hărţile, d,ar Iordache îi spune
că a doua zi vor aşeza tabăra la jumătatea drumului spre
Rîmnic, de •acolo vor merge la •Rlîmnic, .-şi ·se vor iconsfătui
asuipra celor ce au de făcut. Iordache raportează lui · ripsilanti
1

In text cuvint grecesc.
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..

·

că oasi:ea va suferi mult din cauza aprovi zionării, deoarece nu
se mai găsesc provizii. Vrednică de amintit în această chestiun e este prevederea genernhs imului. In acea noaipt€ genera lisim ul n-a putut delo c să d oarmă , gîndindu-se, se vede,
cum ·s2 intre pe teritoriul Austriei, de fri ca duşmanilor. A,
doun zi dimineaţa se du seră toate căp eteni i J ,e să prim€ască
ordinul de zi şi fiecare primindu-l începu să se preg ătească ,
iar Ducas a răma s la generalisim spre ,a afla motivele pentr u
care era maltratat, şi înda tă cu lacr ă mi în ochi se plînse zicînd : „Exce l enţă, ca să fiu supus OPcUn€lor tale, am ajuns,
d eşi am fost. cel mai puternic dint r e to,ate că,p etenii le, să fi u
cel mai prost ş i cel m ai laş. Mi -ai cerut 1pe Ghencea aga Dimitra :.:hi c:u trei zeci sol daţi p en tru garda personală, ţ i l-am d at;
pe Ghica cu cincizeci sold aţi , ţi l-am dat; pe că pi tani i G he org.he ş.i Teodos ie cu o sută şa-p tezeci cazaci. pe căp i tanul Petcu
cu cincizeci pe fiul comisului Ianachi cu pa ti·u zeci lii şa p t e,
r:·e polccn-nic ui J\'1aţos cu nouăz€c i ; mi-ai poruncH să dau
şi lui· Ca nt,acuzino, i-am dat to t deta,şameniu l m eu din bşi,
peste cinci s ute oa m en i ş.i era u astfel de sold.aţi. încit excele nţa ta spunea singurii soldaţi ai taberei mele sînt cei
ai lui Ducas - , iar acum să mă ocărăşti în faţa celort.alte
c:ă,pe: en ii, pe min e, ca r e ·am cheltui t mica m ea avere ş i am
pus în pericol toată familia m ea; O astfe l de r ăsipl ată speram
cu să am 1p€ntru j€rtfe le mele ? Aceasta este mulţumirea pe
care: nă dăjduiam s -o primesc ·într-o zi de la e~: celenţa ta,
pentru credinţa şi re~pectul ce ave·a m faţă ele tine? Cine dintre conducători a îndeplinit întocmai ordinele tale, cine dintre
conducăto ri ţi - a dat un soldat ? .Oînd am fost obraz ni c, ca
mul ţi a lţii , 'în faţa ta :;:i am vorbi t afară .de ceea oe eroam
obligat.? Nu :sînt eu acel a.şi Ducas, care . ca să dea ·€xemplu
şi celorla lţi conducători, am stat de gardă în tot timpul nopţii
1a cartie rul- de la Co rnăţel ca un simpL.t soldat ? N u sînt eu
acelaşi Ducais. car e to td eauna în ori ce împrejurare îşi s·puneam
a d evărul ? Şi acum să fiu eu acuzat în faţa celorlal ţi conducători ? De ce în sfi r'ş it nu vr€i să fiu judecat milităreşte ?
Dacă a.m lăsat liberă trecerea mitropolitului şi celorlalţi boieri .din .,vreun ;interes, să fiu condamnat la moarte ca un om
nec in stjt. Excelenţa ta şti e bine că aim îndeplinit a ceasta fără
orllinul tă u, fiindcă, vă z'in d întîrzierea răspunsului am crezut
c{t nu .aprobi a cţiunea mea. 1n cele două luni cît am stat la
Ploeit~, ţi-&. venit vreo plîngere împotriva mea pentru modul
ii:c(lre<:t .al conducerii mel e'? N~ai trim is la Ploe.ş ti mai ·î ntîi
1
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p e adjutantul lui Canta,c uzi no , 1\mbrosiadis, Şi apoi n-a trimis
Gheorghe ş i pe adjutantul lui să urmărească mi.5 că
rile mele ? Nu erai excelenţa ta, care prin diferite scrisori
îmi spuneai să mulţumesc pe bunii şi vrednkii mei ofiţeri
şi soldaţi 1pentru purtarea lor cinstită?" Sărmanul D ucas nemaiputirnd vo!'bi. fiind tare mişcat , ieşi de la generalisim şi
plecă la bunul N. Ipsilanti căruia, cu multă părere de rău ,
îi repetă toate cele spune generalisimului pentru apărar e.a sa;
în sfîrşit âi spune că este bol nav şi 11 roagă să - i dea voi e să
mea rg ă provizoriu la Oîmpulung pentru a se cău ta. Indată com andantul Nico1ae se duce l-a generalisim să-i spună să permită lui Ducas să plece la Qîmpulurng, fiind grav bolnav
Bunul generalisim, având de gând să-l ucidă pe Ducas, nu
c edă la început, ci îl chemă înaintea lui şi îi spuse : Ce ai
Ducas ? Srînt bolnav excelenţă ! Nu te-a cercetat vreun doctor ? Da, Băchelot. Şi ce ţi-a spus ? E\ste nevoie să plec la
Ciîmpulung, fiindcă acolo este şi doctor 'Şi farmacie cu doctoriile necesare. Dacă este a:şa, ţi să dă 1permi!.siunea, iar
oastea ta o vei preda căpitanului Iordache, dînd ordin tuturor
ofiţerilor tăi să-i dea lui ascultare. far tu, după ce vei preda
şi căruţele cu pesmeţi la serviciul aprovizion ă rii, vei pleca cu
zece albanezi şi numai cu Gheonghe la Oîmpulung, ·ş i , duipă
ce te vei face bine, vei veni la Curtea de Argeş ş i la Rîmnic. Atunci in prezen ţa că pita nu l u i I011dache. Ducas a 'În ce put
să se plîngă genepalisimului 1pentru ti nerii soldaţi, d aţi lui
Cantacuzino, care ar fi fost foarte utili în împrejură rile actuale. Atunci generalisimul dînd văzu că şi căpitanul Iordache
lăuda mult acea 0R1Ste a în oeput să lăcrime ze . Căpit anul Iordaohe dădea dreptate lui Duoas, socotind c ă generalisimul se
purta nedrept cu el, şi zicea că dacă ar fi fost el îri locul lui
Ducas n-ar fi dat nici un soldat, fiindcă cineva se face că pe
tenie numai cu soldaţi. In timp ce avea loc această conver&aţie, generalisimul a fost înştiinţat că vine batalionul sacru,
ş i îndată toţi ieşiră ~n în t:împinarea acelor sărmani tineri să 
ra.ci, care din neferi'Cire s-au înscrirs în batalionul sacru ş i
au fost, cum veţi vedea rh.cti jo:s, Victimele iprdstiei unor că
petenii. In acest tirhrp soseşte şi lin curier. trimis d e Kolocotronis şi Orfanos de la Câmpulung, care aduce l·a 1curio ştinţa
generalisimului că aceştia au apU!Cat acel druin, iar căpitanul
Gri1paris {care a fost lăsat la T.îrg ovişte) se află l·a aşa - z isa
Oîrciuma domnească şi aşt~aptâ bfdirt .p entlfu acţiunile lor
viitoare. Li s-a trimis ordin cu Manos să pornească la .RJimnic.
prinţul

1
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O oră înainte de a porni din Piteşti generalisimul a fost informat că Sava s-a unit cu turcii şi a luat ca zălog patruzeci
din ac E;şt ia [?] . .Ş i că turci vin :în urma armatei lui S ava.
A ceastă ·acţiune a lui Sava sili pe ge neralisim să s·e arate şi
mai laş decît fusese pînă atunci, şi îndată dădu ordin lui
Iordache s ă pornească. Astfel oastea porni spre Râmnic, iar
Ducas, cu mare strîngere de inimă, se despărţi de puţina lui
oas te şi arpucă drumul spr·e Oîmpulung. La primul p orpas
oastea dormi atolo, în mare lipsă de provizii ; a doua zj porni
spre Rimnic, p e un drum desfundat din cauza ,ploilor torenlin1'e. P e!1tru nenoro ciţii ierolohiţi [s o ldaţii batalionului sacru],
drumul era şi m ai greu, deoarece nu numai că mergeau pe
jos, dar nici pîine nu aveau. Ajungînd deci 'la Rîmnic, găsiră
puţ ină :pîine 1pregătită ; dar nu er.a destulă pentru toată oastea .
Atunci genera lisimul chemă pe că pitanul Iordache şi îl 'î ntrebă ce este d e făcut şi ce veşti are despre du;şman . Căpi
tamil Iordache 1i spune· că a doua zi oastea să se odihnească
a1c1, im· ultimele veşti despre duşman arată că ffnaihte cu o
zi pe la re vărsatul zorilor panldurii au călcat gra'jdutile durş
manului şi i-au ră_t:}it un fnimăT însemna·t de cai ; astfel duş
manii se află acum la brăgăşa;1i, intrucîtva consemnaţi ; că
pitanii Diamandi şi Mihaloglu s-au unit cu ceilalţi panduri,
iar e l, Iordache; cu oastea lui şi cu ·căpitanul Anastasie, care
a fost n ufnit c ăpete H i!:! p este toată oastea 'lui Ducas, pleacă
înainte la Drăg ăşani şi acolo va aşteipta rpe excelenţa sa. A
doua zi 1porneşte toată armata cu generalisimul la Drăgăişani ;
prima noapte se odihneşte prost din cauza ploii, ia un sat ;
de acolo trimite pe Caravia şi ipe c'îţiva ofiţeri la batalionul
sacru 1să înaintez·e mai .aproape de Drăgăşani, Şi să i·a poziţie
de atac, iar •excelenţa sa cu tot corpul cazacilor, ulanilor şi
al lui Kolocotronis ·Şi Orfanos vor rămiîne departe de Drăgă
şani ; în acelaşi timp scrie căpitanului Iordache cerîndu-i să-l
irnform~ze cle mişcările duşmanului. Căpitanul Iordache, ajungiîhd in faţa duşmanului , 'Î"jli dispune crndată paste-a .acolo unde
era hecesar, iar căpitanului Anastasie ~i ordonă să treacă
pe~sw podul care se află dincolo de Drăgăşani. fintr-un loc
mlăştinos, Şi să-şi aşeze talbăr.a în partea dreaptă a dealului
ca să împiedice pe duşmani să distrugă podul. Duşmanii, vă
z1nd că armata greacă înaintează fără frică ~mj:>otriva lor, şi
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temîndu-se să nu fie în c onj uraţi s·-au grăbit să trimită o sută
ci nci zeci de călăreţi ~mpotriva lui Anastasie ; ,aceşti au fost
ata c aţi cu multă vitejie de către greci şi siliţi să intre din
n ou în Drăgă.ş ani. Bunul Iordache, după ce a fă c u t toate
aces tea, 'îi s crie gener alisimului că , fiindcă a·stă z i este marţ i
şi mult noroi, a doua zi va ·ataca ·pe duşmani şi că speră.
cu urările patriei şi ale ex·celenţei sale, să-i bată. In timp
ce c ăpitanul Iordache lua toate aceste măsuri, Caravia, fără
să înştiinţeze tpe căpitanul Iordache, luftnid artileri·a care era
compusă din patru tunuri, detaşamentul său işi batalionul
sacru, porni îndată împotriva localităţii Drăgă1şani şi încinse
lupta cu duşm a nul. C e ilelţi conducători care primi:seră ordin
să fie gata pentru a doua zi, văzînd pe Ca,r avia luptîndu-se,
s-au mirat, şi indată au alergat în ajutorul lui. Lupta se dădu
·CU multă vitejie din partea batalionului sacru ; turcii aproape
învin şi se pregătiră să ,părăsească Drăgăşanii şi să se retragă.
Cei opt sute rde turci care erau sub comanda fiului lui CaraF eF iz. vă zii nd ,însă c ă domnul nostru Caravia cu aFtileria sa
nu le aduce cea mei mică pagubă şi a ffncetat de a mai trage,
iar nenorocitul batalion sacru nu pare să mai primească vreun
ajutor, . îndată se repezi ră cu multă furie [mpotriva lui ; domnul Caravia, vă zind furia duşmanilor strigă os taşilor său cuv'întul „naset'' 2 ·şi înda tă se retrase, părăsind pe cîmpul de
lupt ă, atît cele patru tunuri, cît şi batalionul sacru care se
luipt a cu multă vitejie şi disperare. Căpitanul Iordache, căpi
tan ul Anastasie, căpitanul Diamandi, Mihaloglu, Caloi·anis şi
în c ă cîteva c ăpetenii fără să aibă fiecare oastea sa, prevăzînd
di strugerea sigură a batalionului sacru şi pierderea prinoip elui N . Ipsilanti , care era comandantul acelui batalion. nă
văliră !împotriva du şmanului cu ·atîta vitejie, foctt iîi siliră
pen tru moment să se retragă, şi astfel ,au luat înapoi ·şi două
tunuri, steagul sacru şi salvară mai mulţi iero1oghiţi. Ei au
cău tat ghiulele .şi fitiluri ca să tragă ~mpotriva duşmanului.
dar nu găsiră nimic. Astfel duşmanii văzind dezordinea oastei
şi pe Caravi·a fugind , năvăliră din nou iîmpotriva g-recilor, nimicind aproape pe toţi ierolohiţii C'are mai Tămăseseră ; neferi ci ţ ii infanterişti cădeau vi ctime sabiei duşmane, iar ·ofiţerii
ş i s o ldaţii călăr1 eţi hu au mai ocupat o nouă poziţie, fiind'Că
2
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se retragă, iar duşma:1ii laşi , în
de opt sute, nu îndrăzneau să-i urmărească, ci se ocupau cu tăierea capetelor nenorociţilor ierolohiţi. Situaţia ierolohiţi lor era în t r-adevăr vrednică de p1îns. Acerştia, deşi niciodată n-au utili zat armele, totuşi •a u luptat cu o deosebită
vitejie şi au luptat într- un mod g1orios pentru liibertatea patriei lor. Patria are datoria să ridice un monument tuturor
acelor tineri nobili şi să răsplătească cu medaliile cuvenite fa-:
miliile lor, iînscriim:l pe, .tabla nemuririi numele tuturor acelor pentru veşnică amintire.
După luptă, restul armatei se îndreaptă spre cantierul generalisimului, căruia îi aduce la cunoştinţă ce'le întîmplate,
Bunului şef în loc să-i pară rău de nimicirea tragică a nenorodţilor ierolohiţi şi să condamne la moarte pe iubitul său
Caravia, care era vinovat· de această nimicire, dă ordin ca
oastea să ·se retragă imediat la R!îmnic. Niciodată duşmanul
rht sipera să obţină o •Cl'S!tfel de nimicire, cînd el fusese oprit
mai multe zile numai de detaşamentul pandurilor şi nu avusese curajul să-i atace, ci stătea întărit în regiunea Drăgăşani,,
de teama acestora. Oastea, potrivit ordinului dat, p{)rneşte în
timpul nopţii spre R1mnic, unde ajunge a doua z i. Aci 'OaL<>te.a
se odihneşte, însă cu mare frică, ~i porneşte iapoi ila mănăstirea
Cozia, unde petrecu două zile. Bunul generalisim spune aici
căp itanului Iordache intenţia sa adevărată anume că vrea să
intre 1n Austria, şi ~l roagă să ia cu el pe toţi ace~, ipe care
crede periculoşi pentru excelenţa . sa, şi să numească în dife.'..
rite post.u ri pe unii din.tre ofiţeri. Indată, de acum 1acord, ei
dau ordin căpitanului Diamandi să plece la mănăstirea Bistriţa, lui Mihaloglu la o a1tă mănăstire din cele cinci judeţe,
căpitanului Anastasie la Ocna, iar altona în alte părţi. Căipi
tanul Iordache, după ce termină toate acestea, işi ia rămas
bun de la generalisim şi pleacă cu oastea &a sipre Argerş, unde
avea să se sfătuiască cu Farmache, oare urma să vină acolo,
După ,plecarea căpitanului Iordache. generalisimul temîndu-se
să nu fie ucis, ~ntocmeşte îndată o scrisoare după obiceiul lui,
ca venind 'Clin partea generalului comandant al Siibiu1µi , prin
care era .înştiinţat că Ausitri.a a declarat război Porţii şi fiintkă armata acestuia va porni dn acea zi, este ne.v oit ca excelenţa sa, fiind .un generalisim cunoscut, să plece la hotare
:>ă discute cele necesare. Deci cu multăYlbucurie oheamă pe
ofiţerii · $i · soldaţii săi oar.e se aflau la mănăstire ; cit~te în
erau

puţini, şi incepură să

număr
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preze nţa tuturor scrisoar ea şi dă ordin ca toată
armele şi să pl ece la biserică să mulţumeasc ă

lu m ea să lase
lui Dun:mezeu
că a binevoit să det ermine întreaiga Euro.p# F> ă de}:lare ră'1boi
tiranului. Duipă ce se oficie la bise ri că un -te-<leum pentr u
veşti mincinoase, excelenţa ~a anunţă că a doua zi va pleca
l ~ graniţă, iar armata să rămînă acolo, pînă la un _nou ?r dir~:
Ofiţerii, <:ari în m om entul acela s-au deşte ptat, ~i sipun sa
încete cu astfel de voi>be şi că este cazµl să,:-i ~ndr,umeze în
mod sincer ~n cele ce au de fă·cut : „Noi •ştim bine ·Că excelenţa
ta ne părăseşte şi intri pe pămîntul austriac ; dar îţi închi•pui
că n u te vom ~ mpiedioa, iti jurăm că nu ne vom înjosi să
î nfă ptuim aoeastă nelegiuire. Est.e p,evoie :îm;ă să ne spui, ca
un c onducă tor ce n.e - ai fost, ce drum să apucăm". Atunci Iipsilanti le spune c ă el va trimite în 1).ustria numai pe cei doi
fr aţi ai lui, şi el va rămîµf= -Clf fi. Apc;>j -că1pj.tamil Anastasie
Îi s pune că este necesq.r şi'.j o: e pună 1n siguranţă şi excelenţa
sa , iar oastea va găsi drumul să plece a ·se uni cu că pit anul
Iordache, iar vremea şi situaţia le vor ari:j.ta ce eţu de făcut în
viitor .- Vămnd generalisimul că Anastasie este -cel m ·a i credincios din ţre toţi, îi spune să i·a drumul spre Oîineni, ca avangarn~, şj si'j ·cizr~.etep.2 :pin'? 1to9-W tr,ecătoritf ide acolo, ca nu
cumva sŞ. fie o cuJi.Să a o~pi tp.rg1~ui P.rqqan .şi .a lui ]YI.aoe<lonschi 1irnp9triv~ exoelen ţei sale. Zis ~i făcut. Indată căpitanul
Anastasie· 'Îl [r:ştiinţează pe generalisim să-;şi urmeze fără fri că
pruµ1Ul său. Ajuq,~-1~.g l~ Cîi p.eni, l1a o depărtare de o jumă
tate de or,ă ic;l,e hotpr,ele , ţusarţ~i, ~şţ ?'Ş,ează ţ~băf~ p.colo, avînd
Clf ei ip,e .căpit<mii Qrf«F1qs, I}:olocptr,qnis, fo.IJ.1stasje, µ,e maiorul Caravia, popa Sîrbu, Honţoglu şi pe mş.i multe căpet~ii
mai mici. Acolo ipsilanti se odihneşte tn~i :z;He, pfo~ ~*J.4
i zibut~ te să intre. 1n cele tvei zil.e, mt a sţaţ aci, trimitea
în fiecare zi diferite ,plutoaae . la Gîmpulu~, un:de -ayeai+ s~
a1c;;te13te pe excelenţa &f!, să iploe-.oe 'imP.nnmă 'Pfin tFf!Unh îq
Moldova. După ce iînsă i.,.,a veait ainroMr.e a şă iPţI'E:J, qţ).fnci
luînd imediat pe credinciosul său ministru Laş'lni§, 'Re Qpfanpş
şi 1pe aei doi foaţi ai săi intră 1p.e te1d toriul austriac, pi}ră:şin9
acolo oastea şi vreo sută de iier.ol.0J1i<ţi. El !promite :µŞ v·a h·imite peste un ce.as .p e Orfanos să -i ia <în pri.mire şi l~ :eJ?re
si'j fie gata să-=1 uvmeze. Iepolqhlţii .Şi in..eă dîţiv9 ~Pl~ti de
la di ferite căpetenii, citi au so:aotit că nu ~1ir:iţ yrJ!)ţiq-i~i ş4
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urm eze pe com an dantul lor, au plecat spre hotare, dar ajungînd ac o~o, nemţii neomenoşi au refuzat categoric să le permi ti'i trecerea ; sco pul t i c ăl os al bunilor noştri nemţi se împli ::i, ei permiteau trecerea acelora în urma depu nerii unor
sume de bani, dar nu ca soldaţi, ·Ci ca negustori . Nenorociţi
iero: ohi ţi ti·ecură în Austria, fără să aibă nici pîinea zil ni că,
fiin dc ă bunul nostru generalisim ni ci mă ca r faţă de aceştia
nu s- a arătat generos să -i ajute băneşte, pe unii lăsîndu-i goi,
iar pe alţii vai ! fără în călţă minte, spr·e batj ocu ra vestitului
ne·am al grecilor. Bunul comandant după ce intră în Austria
scoase la lu min ă proclamaţia sa din 8 iunie, în care conda mnă
în ge:lere 1pe toţi so1daţii ca laşi şi arată că simte m ere u ruşine că le-a fost comandant cf:l. trădă rile şi în şelă ci uni le lor
l- au obligat să se despartă de ei şi să piardă m omentul cînd
spere să m oa ră glorios sau să învingă pe duşmani. Condamnă
de asemenea pe căminarul Sava ca trădător, procl a mă ca dezert ori pe maiorul Ducas, pe că pita nul V·a silie Barlas, p e fanar i oţii Gheorghe Manos, fostul său cas i er-şef, şi pe Grigorie
Suţo şi pe cancelarul său N . Scufos şi degradeaz ă pe maiorul
Caravia.
'

Sava, după ce s-a unit c u turcii, a pornit cu ·aceştia împotriva serdaru lui Diamandi, care aflî ndu-se închis [n mănă
stirea Bistriţa respinge vitejeşte ata curile duşmanului, dar
fiind î:nş~lat de Sqva, s-a, preqat quşmanului nemtlos şi îndată
rienoroci tul a fost trimis la ConstantinOIJ)ol.

· .t Epiţii: Răscoala din 1821, IV, p. 262-267, 269.
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de
IOAN bmzEANU

biv vel serdar
-

Extras -

După petrecania răposatului dom n Alexandru vodă Şuţ ul
ce s- au întîmplat la 18 ale lui ghenar cu leat 1821, un T hodor
Vladimirescul, clin neamul lui rumîn dintre pandurii din păr
Ul L· Oe rneţului ş i şăz ător cu casa . sa la oraşu Cerneţi sud
Mehedinţi, carele în vremea trecutei răzvrătiri a roşilor 1 s- au
aflat comandir asupra pandurilor [ce erau în judeţul Mehe<lintului, săvîrşind însu1Şi multe ucideri în partea locului , pentru
care după ră zboiul roşilor , in domnia mări ei sale Ioan vo dă
Cara:gca dovE:dirudu-să , au fost hotă rît pier z ării . Şi ca c:erdisi ndu - să î:l ţara neamţească, au mers la Viena pă vremea
ce să af~a împăraţii .acolo adunaţi , cînd prin mijl ocirile sale
ce au fost avut, arăhlndu -să la ~mpăratul Alexandru al prea
puternicii Roşii, s- au cinstit cu .cinu de maior . . Şi întorcîn-

1
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du-să

pe la Ruşava, au trecut în '.j.'ara Românească·, unde prin
mi jloacele .ce au făcut protecsia sa cu u n ii din boierii cei
ale~i ai ţă rii, au rămas nebîntuit, petrecind uneori 'În părţile
Crai ovi, i.ar alteori şi pri n Bucure'şti, pînă ce .au luat vătăşia
plaiu '. ui Cloşani din sud Mehedinţi de la dumnealui v el vorni c dă ţara dă sus, neiputind alt vătaf dăinui acolo. Şi orîndui r,d u - şi în plai vech il pentru căutarea trebilor vătăşii, el
să afla de l a o vreme în co ace petrecînd ca un m osafir în p oli tia B"Jcureştilor, unde prin taină şi pă subt c umpă t în soţ in
du - .şi şi alţj 40 d e arnăuţi lînigă d'însul dintre soldaţii săr
daru lui Iordaohi 2 şi ai lui Farmachi ~, precum s- au ·dovedit în
urm ă, s - a u sculat la 18 ale lui g h enari e, marţi no apte a, de
au eşit din Bu cureş ti cu toţii pe la l ocuri ferite, avfod împ1·eună cu clînsul şi un ofiţer r osese a[nume] [Di]mitrie Machic1onschi ce ră măsese încă din zile1.:[ e] ru.şi lo r [pe ]trecînd c u
familiâ sa în politia Bucureştil or , [au mers urmîncl] 4 drumul
~;pre Rîmnicul din sud Vîlcea, au trecut [pe la] 4 margineci
c1rn,Şl.1lu i Piteşti (tahtul isprăvni c atului de Argeş). Pe carii trimi ţi1d dumnealor boierii iJSpravnici d ă Ar g e ş ca să - i î:Gtrebe
ce ·o ameni sîrit şi u n de merg , au dat cu to ţi răs punsul că sînt
călători trecători, nesupări nd pă nimen i întru ni mi c, precum
au îr:. ;;;t: inţat către otcîrmuirea ţării dumnealor boierii ispra•v nici de acolo. Şi la 19 tot ale lui ghenarie, ajung:înd la satul
Bu deşti sud Argeş, ur.de este pod pe apa Oltului \ s- au pus
c;.1 ~otii 'în pod de ·au trecut în părţi ~e judeţului V'îlcii ş i au
ap ucat drumul spre Ocna cea Mare dintr-un jud eţ . Iar in
dise ară ajungînd la un sat aproape dă O cnă, au conăcit n oaptea acol.o, cumpă1i nd toate cele trebuincioase cu bani. A d oua
zi ,la '20 ale l ui ghenar, sculîndu-să dintr-acel sat, au plecat .
cu t oţ ii spre oraş ul Tîrgu Jiil or (itahtul ispră·vnicatului dă Gorj)
Şi înJ îlnirud pă drum p ă vechilu vătafului de plaiu Horezu! ,
i

Iordache Olimpiotul

':J ' Io n Farmache ·

„„.

M -sul deteriorat; completat d up ă N. Iorga, I zvoare l e contem porane -asupra miş cării · lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti , 1921, p. 4.
Un. al.t ; rînd, în josul paginii, se vele tăiat la legaitud m~musc risului.
~ .P~ ste cîteva zi,Je, Ia 7 februari ~. s-au luat m ăsuri deosebi te d e
străjufre · a trec erii prin aces t loc , 'în veder ea i zolării răseula\:ilor. De
asem enea au fost puse · stră j i şi la alte locuri 'de trecere peste Olt.
(Muz,,de istorie a paritidului, Condica „Ad · iacta anni 1821" . doc. l ;
Arh. St. Buc„ Condica domn ească 96, p . 205-2-06 ; Oondica d e part. de
opt : 985, f . 57-58 v).
"
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ce venea la sărăfia jud eţuiu i Vîl cii cu taleri două mii şi mai
bine, l-au luat cu din.şii dimpreună şi cu un plăia'Ş ce avea
e l, şi vineri la 21 ale lui ghenarie, ajungînd pă l a 12 ceasuri
sear în orruşu Tirgu Jiului, au tras drept la dum nealui v tori
logofăt Vasile Bongescu, sameşu judeţului.

Iar p e unde au trecut adunarea sa, f iind fost împrăştiată
pe la alte l ocuri , au jăfuiit Ş i au prăd at fără .om enire pe
c'.ne au găsit, precum şi un Gheonghe Cîrjaliu. Acest a fiind
într e a d unar ea s lugeru lu i 'Dheodor, au făcut multe jăfuir i peste
Olt, Şi vrînd a -l curăti slugeru Th eodor fi indcă să a ră ta şi
cu nesupunere , au prins dă veste şi rs~a u ca·cerdisit viind la
săr d a rul Iordache Olimpi e, supt a că rui umbrire ad ăpostin ·
d u-să, s-au 'Înhăitat .şi cu alţ i hoţomani ş i au jăf ui1t pe unii
dîn boierii craioveni cî t .şi alte băjănii, obrîz nicind de , au
rănit pe mul ţj cu tăieri, precum p e :mede lniceru Petrache Poenaru de la Craiova şi alţ ii , ajungind aceşti prădători pînă
aiproape de vama de l a dîineni, jefuind şi hrăpind în toate
pă r.ţile, încît nu se pot seri nes pusele j afuri ce au fă cut .
şi

Iar rrinţ ip u Ips i 1 ant, aj u::gîn d cu aduna r ea sa la R îm nec.
~: u lua:t de şt ir e p entru turcii ce era orîn dui ţi la D răgăşani
că s- ar fi lovit cu un Ruise[a]n că pitanu de p anduri ce avea
împl'eună o sută patruzeci oameni ş i ar fi înfrînt strej il e turceşti . P en tru care numaidecit au trimi:s pe ta.:xia.rhul Vasile
Caravia ca să meargă în părţile Drăgăşanilor să is codească
pă supt cumpăt starea >
t urcilor ce să afla acolo. Carele :aducîndu-i răspuns nu este vreo sumă mare, s-au făcut sfat între
a dunare ca să să porhească o sumă de arnăuţi şi mavrofori să
meargă la Drăgfu?ani a apuea pe turci ~n revărsatul z orilor
ca s ă nu prin ză dă veste. 'Şi aşa d~ndu-să poruncă a să gă ti ,
duipă ce s- au întocmit cei orînduiţi a merge, s-au ~i pornit
cu toţii din Rîmnec. Şi deotda1tă viind ni·şte nori 'Întune coşi au
dat o ploaie foarte groaznică şi cu piatră , neance tînd toat ă
nti.aptea, de au petrecut p:înă la pi~le ; umplîntiu-să dt> apă
ş i arme şi fil'?icuri şi toată gephaneaua, cutn şi arnăuţii , î.mpră:ştiindu -să i ceilanţi, ostaşi. !.ar taxiarhul Caravia, tăbătîhd tu o cea.tă de arnăuţi la un sat aproape dă Drăgă~ ani
c::i două ceasuh, au gosit acolo vin i rachiu îndăstul şi ne276
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maiavîncl vreo grijă dă război s-au dat cu toţii la băutură
pma ce i-au apucat ziua acolo. Şi a doua zi stMng'îndu-se
au purces cu toţii spre Drăgă.5·ani cu tumbe1ecuri şi strigări,
indîrjiţi fiind de mulita băutută. Unde apropiindu-să au dat
poruncă taxiarhul Caravia ca să lovească pe turci, puind înainte trupul mavroforilor, carii fiind plini de aipă şi de noroi,
cum Şi armele lor udate, neav:înd vreme a şi le mai şterge,
au început pe loc a cădea ca oile în mîinile turcilo'r. Şi vrînd
tunurile ce avea împreună spre apărare, nu s -au aflat tunari
în •pripă, fiind răma.şi în urmă. De aceea au •cercat să le dea
foc însuşi Cam.via. Şi afl'înd fitilurile ude, au început să scapere ca să le dea foc cu iască, dar zadarnkă i-au fost osteneala, p entru că şi iarba au fost udă şi zăbava scăpăratului
au pricinuit des ăvî rşită prăpădenie, căci turcii năvălind vitejeşte prîntre mavrofori, fiind ipă jos ticăloşi şi pră•pădiţi de
ploaie şi de drum, îi sfărrma şi îi tăia ca pă ni1şte miei, ră
mîind cei mai mulţi în loc. Aşa văzînd taxiarhul Caravia
că nu i zbuteşte n imi c Şi temîndu-să a nu-i coprinde şi pă
d1înişii, au început să strige : gheri, gheri ! ce să tăkuieşte
în limba turcească „~napoi". Aceasta au zis-o şi cuprins de
spai mă şi turburat de bău tură . Dar turcii înţelegînd-o prea
bine au cunoscut că nu pot avea itact a sta la război şi num:iid ec1 t nilvăli r: d asupra- le cu toată îndrăz neala ·a u făcut
'll nre pr ă păd e ni ·e , încît dintre mavrofori prea ·puţini au răspuns
mî ntuif'du-se cu fuga, cum şi dintre arnăuţi , fiind călări, au
fugit cu Caravia, răm1ind şi tunmi şi gephanea în miinile
t ur cilor. De care foarte mult s-au mîhniit prinţipu Ipsilant
asupra taxiarhului Caravia, atit pentru nădăstoinicia sa, cît
şi pentru .iărtfi r ea ce s-au făcut la atîţia oameni din pricină -i. Căci de nu er a turiburat de beţie, urma mai in<tîi să
să că puiască d ă ră riboi, să vază fieş c are dă q.rme de- i sînt
cunte, şterse, i dă fişicuri de nu s·î nt ude, cum Şi de toţi
ostaşii i tunarii de sîn t strînşi, a1
poi să fa.că începere de ră z 
boi cu călă rimea de o parte şi cei pede$tri de altă parte, puihdu - să şî tunurile la mijloc, după cum însuşi le didese povaţă. Dar el ipunînd pedestrimea in·a inte, au rămas cu călă 
rimea ·înapoi. de căota la prăpădenia c·elor .ped€\'Ştri din dă
părtare, de unde au şi strigat cuv:întul cel dă prăpădenie :
gheri, şi au dat turcilor invitare a năvăli de a-i goni din
toate părţile .
Dre:pt acea s-au scula t prinţipu Ipsilant din Rîmhic şi
s-au tras la mănăstirea Cozii şi acolo zăil:iovino trei zile cu
strejii şi pază ~ndestulă temftndu -să , în două chipuri : şi dăspră
1
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turci a nu năvăli să vie, şi dăspre arnăuţi'me a nu obrăznici
dintre dînşii ca să -l strice, cunoscîndu-le duhul lor ·cel nel·egiuit şi urmările lor cele neomenite, au dat poruncă dUipă
trei zi le prin taină de i.'..au pus toate calaipalîncurile pă cai,
făcînd ze ce sa;~anale. Şi îndată au plecat călare pe poteci cu
călăuză de l-au dus pă munţi pînă lo. Oiineni, urmîndu-i şi
taxiarhul Caravia cu alţi mulţi împre ună. Iar ce ilalţi toţi ai
adu:-iării că'Pătenii , împră. şti indu-să prin păduri, prin văi şi
mu nţ i cu arnăuţim e a şi ce i ce mai rămăseseră dîntre m avrofori, au ]nceput să năvălească ca să intre înăuntru , atît pri n
la-:areturi c:it 'ii pc poteci . Şi mai al€s umbjnd or'înduite le
cete turc eşt i prin mu :-1 \i cu c ălău ze rmnîni du prin sate, pă
unii 'i găsea ascunşi şi pri m fodu -i îi jărtfea , pă alţii Îi gone a
p5 nă ce da nă v 2 lă de 5ntra îr;. lazaret. Şi cu un cuvînt toa tă
sis ti ma adună rii s- au împră.ş tia în toate părţile mun ţ ilor după
ce au intrat prinţi pu I1i:;sil<tnt înlăuntru pe la lazaretul de la
Oiincni-B o iţa , carele înd a tă ce au trecut au dat procl amaţia d e
mai j os, a dică :

Şi după multele preumlblări' ce a u făcut căminarul Sava

cu orînduitul bimb aş prin plaiurile jude munte din jude ţe l e dă sus, pr inziÎnd mul ţi din apostaţi dă îi trţmite8. la slăvitu chehaia, arătînd slujbă, pe carii
îndată 1i p ornea cu pa z ă la Silistra. Din tr-foşii, •pe unii îi şi
omora aici pE't la ră'Spîntiile tîrgului, între carii au fost Şi fiul
dumnealui paharnicului Scarlat. Apoi trecind pă la Curtea
de Argeş au mers cătră judeţul Viîkii şi apropiindu - să de mă
năstirea Coz.ii, unde era sărdaru Iamandi Giuvara, prin feluri
de mijloace cu făgăduieli dă încredinţări ce i- au dat cămi
narul Sava dimpreună cu bimbaşa, l-au îndupl,ecat pă sărdaru
Iamandi cu toţi ai săi de s~au închinat. Şi sc oţîndu -i din mă
năstirea Cozii, pe de o 1
o arte au •îniştiinţat numaidecit către
chehaia bei făcînd rugăciune a i să hărăzi viaţa, şi pe de alta
l- au luat pă sărdaru Iamandi împreună cu dînsii cum si
din pamenii lui , pentru că pe alţii i- au trimis cătră chehaia
bfei spr~
· î!lcredtnţar,e.
·
.,
.
cu ai

săi Î!1'.llp!'eună

ţelor dă

.

• Editii : Răscoa l a din 1821, V, p. 20.:.__21 ; 64; 97_:._99; l 03. Extrase·.
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III

NOTELE LUI I. P. LIPRANDI
-

Extras -

Pl·inţ. :.i l

Alexandru Ipsilanti. Este fiul cunos·.:u tului domn,
c ~ re a plecat cu întreaga sa familie în Rusi8. P rinţ ul Alexanclrn . ca ~ i fraţii să i, Dumitru, Nicolae şi Gheorghe, f;'\ceau serv ici ul în garda nnsă. Primul dintre ei şi-.a p ie rd u ~ în an u l
1~13 braţul şi a fost avansat mai tîrziu la gra dul ele generalmai or , rămînînc1 în con troalele cavaleriei. Sora lui era căsă 
torit··{ cu guvernatorul civil al Basarabiei, consilierul activ de
c:; '. at K . I. K atakazi, om ele conduită ireproş a bil ă, fap t de ca re
n dat d ovadă în perioada grea şi penibilă pentru el a anului
1821 , ca grec şi ca unul ce er.a căsătorit cu so ra prinţului A.
Ips ilanti care a întreprins din casa sa ruşinoas a-i acţiune.
Prinţul Alexandru a fost un om cu totul neînsemn at, ceea
ce se şi vede din toate acţiunile sale : fugind după înfrîngerea de la Drăgăşani în carantina austriacă de la Turnu R oşu
(Turnu-Roşu, Roten Turn) din Transilvania, el a publicat ultima ;sa prodamaţie, în care aruncă blestemul asupra cîtorva
persoane, care au fost primii lui sfetnici şi prieteni, cu toate
279
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îi cunoşteau ca pe cei mai mari
în absolut toate privinţele. De la Turnu Roşu, el a
fos t închis, din ordinul guvernatorului austriac, în cetatea
Muncaci, din care a fost eliberat de abia în anul 1826, în urma in t ervenţiei împăratului Nicolae I, care se urca se pe tron.
De acolo el a plecat la Viena, unde curîncl a murit.
că toţi ceilalţi, fără excepţie,

ticăloşi

• Extras din Documentele

Ră scoa lei

din 1821. V„ p. 480-481.
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IV

DECLARAŢIA FRAŢILOR

DIMITRIE
MACEDONSCHI
-

ŞI

PAVEL

Extrlas -

Către sfîrşitul anului 1806, cînd trupele ruseşti au intrat
Bucureşti şi cînd Oltenia era ocupată de turci, a fost însărcinat un oarecare sluger Teodor Vladimirescu să convingă
pe pandurii, care se uni s eră cu tutcii, să treacă de partea Rusiei, Vladimirescu a reu$it să-i convingă, iar ei au părăsit pe
tul'ci ş i s-au alăturat lui. Vladimirescu a luptat cu aceşti panduri împotriva turcilor, i-a izgonit din Oltenia şi s-a menţinut
acolo vreo şapte luni, pînă cînd a sosit, cu trupele rus eş ti, gen eralul Isaiev. Alăturîndu -se trupelor tuseşti, pandurii au luptat împotriva turcilor pînă la încheierea păcii în anul J 812.
Aceşti panduri locuiau în Olteni a, îh judeţel e Mehedinţi . Go11j
şi Vîlcea. Felul l ot· de trai este asemănător cu acel al răze
şilor adkă al ţăi'ainilor cu gospodărie indi v iduală. Ei sîn :, în
genNe, toţi ostaşi, dintre care pot fi strînşi la caz de nevoie
pînă la o sută de mii. Austria caută să-i atrag -i de par tea sa ;
ei însă sînt devotaţi Rusiei, fapt care se dovedeşte Jji"in aceea
că în anul 1821. cînd Vladimirescu şi Macedohschi le-au adus
la cunoştinţă că ruşii vor v erii în Ţar a Româriească, t!i s-•au
înarmat îndată de l::iună voie. A·c um aceşti panduri f1.!.at1 acolo
un om în care să p oată aw•e a încreder e, d eoarece Vladimi-

în

rescu a murit, iar Macedonschi se află în Basanabia. In cazul însă, cînd ar fi nevoie de ei, există mijloc de a-i face să
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se alăture Rusiei. A-i avea pe aceştia,
populaţie de jos din ŢaTa Românească,
asuprită

precum şi întreaga
care este extrem de
de boierii lacomi de bani, este de mare folos [pen tru

noi].
Lui Vladimirescu i s- au lăsat în seamă cancelaria, iar
oastea mi-a fost încredinţată mie. Şi deşi atunci cînd a fost
tras la răspundere, oastea a încercat, pent ru faptele sale mai
sus menţionate să sfîşie în bucăţi ·pe Vladimirescu, eu am
potolit-o şi îndată am plecat spre tîrguşorul Slatina, unde ,
după ce am înfrînt pe turci, am trecut rîul rn.t în Oi.tenia
lîngă Drăgăşani, şi acolo înfrîngînd pe cei 4 OO O de tur ci "Care
se aflau în Drăgăşani, am pornit să-i urm ăresc pe tră dătorul
serdar Iamandi, căru ia i-am 011donat în această Ju p ~ă de la
Drăgăş ani să atace cu cavaleria, de indată ce a început focul bătăliei, Iamandi a fugit cu întreaga cavalerie, alcăt ui tă
din 2 OOO de arnăuţi, şi m- a lăsa t numai cu infanteria ele
pandu ri. Pentru a putea urmări şi prinde m ai uşor pe tră 
d ă t o rul Iamandi cel m ai sus pomenit, eu cu '.Jsstea m-:tm oprit în tîrguşorul Rîmnic. Peste dteva zile a ven it în Rîm n ic d. Ipsilanti 1cu Iordache şi cu o oaste de 6 OO O ele oameni.
Ş i deoarece turcii, care veniseră din nou la Drăgăşani. încercau să cucerească Ocnele (Munţii de sare), trebuia să se dea
o n o uă luptă cu ei. Ipsilanti ar fi putut observa cu uşurinţf'i
nemulţumirea mea şi a oştirii mele împotriva canaliilor lor,
pentru trăda re a lui Iamandi ş i pentru înşelă to ria lor. D. Ipsilanti spera să cumpere cu bani oastea mea şi a clat o ştirii
mele, în ascuns, o sumă de bani, cu condiţia s ă nu recu -no ască alţi stăpîni decît pe Ipsilanti şi pe Iordache . Şi î·n
s pe ranţa acestei cumpărări ei au plecat sp l·e Dr ăg <'i."ic ni. Prinţul Ipsilanti şi Iordache văzînd că oastea mea, cr!fe luase de
la ei bani, mi-a dezvăluit această taină, şi că · ea nu merge
fărit mine .~i că pe ei nu-i ascultă, mi-au scris atunci ca să -i
urmez cu oastea. In cele din urmă, luînd în consideraţie r ugămintea boierului de rangul întîi, Nkolachi 1 Herescu, trimis de Ipsilanti, am sosit singur, fără trupe, în lagă rul lui
Ipsilanti. Ipsilanti, găsind că planul de operaţii împotriva turcilor propuse de mine, pe baza informaţiilor ce le aveam despre poziţia şi modul lor de acţiune, este bun, a poruncit lui
Iordache să se procedeze întocmai după el.
1

In loc de Constantin.

..
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Iordache însă, nesupunîndu-se, a făcut după cum a ştiut
el, crezînd că şi împotriva oamenilor înarmaţi se poate proceda la fel ca şi împotriva oamenilor neînarmaţi, asupra că
rora era obişnuit să-şi arate vitejia. Dar în zadar, deoarece la
7 iunie, 200 de turci care au ieşit la ata:c, i-au speriat atît de
rău, îndt aceste canalii care se numeau arnăuţi, au dat în
mîinile turcilor, fără a trage o împuşcătură, întregul convoi
de care, t unurile şi nenorocita de infanterie a mavroforilor
-- care nu erau obişnuiţi şi nu văzuseră o luptă - şi au fugit, fără a se mai opri şi a privi înapoi pînă la graniţele Austriei. La aceste graniţe, numitul Iordache, neîndrăznind să
treacă în Austria din cauza faptelor sale, a adunat pînă la
400 de oameni şi a ,plecat pe poteci impracticabile prin munţi
spre Basarabia. Şi intrînd în provincia moldoveneas că, hcă
loşii lui şi-au arătat, după vechiul lor obicei, vitejia asupra
celor neînarmaţi şi slabi, asupra prăvăliilor şi evreilor. Iar
cînd 1-'au prins turcii în mănăstirea Secuf, el, · fără . să -tragă
nici un singur foc împotriva duşmanului, a dat foc rezerv·e i
de praf de puşcă şi s-a omorît singur.
Prinţul Ipsilanti, ruinat şi înşelat de numitul Iordache,
rămînînd după [lupta din] 7 iunie de la Drăgăşani numai cu
furierii şi slugile sale în satul Cîineni, a trecut în Austria, iar
eu cu oastea naţională a pandurilor - în Oltenia, unde am
luptat împotriva turcilor.
Am întocmit un tabel nominal de cei mai buni os ta şi
români pînă la 200 OOO.
.

.

. .

In ceea ce . priveşte această parte a răscoalei p opulare, e u
am îndeplinit dif.erite însărcinări în Muntenia şi Oltenia, c:-e
mi-au fost încredinţate de cîrmuire. Prinţul Ipsilanti m-a t ri·mis la 5 iunie 1821 din lagărul de la Gura Bistriţii în Aus tria ca să cumpăr şi să transport praf de puş<::<J ş i sci i<lll sub
fonnă de împrumut de la niş t e negustori cunoscu ţi ai mei
200 OOO lei. Tn acest timp Ipsilan ti a fost · înfrîn t la 7 iu n ie
li ngă Drăgăşani şi curînd a trecut şi el în Aus tTia. De as2menea boierii toţi se aflau în Austria . între timp. cleoare::e
austriecii mi-au interzis cu strictete să furnizez fra '. elui meu
praf de puşcă şi nu '!11-:-au lăsat să m <'i în tor:: înapoi în Ţara
Românească la · frateJ.e meu, eu · am · 1ocl1it ·rrf dif-e1'ite lâ:·ali tă ţi clin Banat şi Transilvania.
• Extras din Documentele Răscoalei din 1821, V., p. 514, 522-523,
524.
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V

fROGNESUL SOClWl'AŢU B~{EŢENILQ~ lN R~VOLUŢlE

de
„
ANASTASIE XODILOS
-

Ext11as -

La 8 iunie, plecînd Ipsilanti de la Rîmnic şi părăsind tasa, nur:pea astfel într-o proplamaţie .Pe ceii din jurul lui :
laşi, turme de popoare, trădători, vicleni şi ad:resîndu-$e umbr elor mavroforilor, acelor adav{\raţi greci din batalionul sacru, care, fiind trădaţi, au căzut pentru feri cirea patr!ei în
lupta de la Drăgăşani, le aduce mulţumiri din partea eoncetăţenilor lor, făgăduindu -le înălţarea unor coloane pentru eternizarea numelor lor.
băra

• Extras din Documentele

Răscoalei r.ţin

1821, IV., p. 311.
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VI

CAPITANUi. IORD}\.qIE o:pMP~OTU~
1N P~~NCIPATE ŢN ~NUL 1821
de
IVAN FETROVICI LIPRANDI

ACŢIUNEA EŢERIŞTILOR

-

Ext11as -

Tot atunci p[rinţul] f\. I.. .. 1 şi-? concentrat d~taşamentele
de pe flancul său stîng : Duca s-a oprit în faţa Tîrgoviştei, Iordache a fost trirnis peste Olt în împrejurimile Rîmnicului, pentru a găs i pe Macedonschi şi a căuta să cumpere µ.e căi:iitanii
lui ; p[rinţul] N. I. ... 1 la OîmpUl.ung, unde se gîndea. să strîngă
divanul, dar era tîrziu, şi pentru ce ? BimbC!şa Sciva, venind
la Ipsilanti, a fost ţri~is cu detaşamentul său la Mărgineni,
unde a şi pl ecat. Intre toate aceste detcişamente nu 'exista
i n să nici o legătură permanentă , nici girchete, nici patrule .
Apropierea tu~ilor a surprtns în curîr~d pe toţi eroii de
la Tîrgovişte şi balurile, concertele zilnice etc. s-au· tnmsformat în discuţii aprinse, în qiscc:irdii şi intrigi. Pe toate chipurile se citea o nelinişte şi tUlburare ascunsă ; toţi strigau,
toţi îşi ofereau sfaturi<le, dar nimeni nu a&culta de celălalt .
Abia atunci p[r~nţul] A. I. ... i şi-a revenit şi a văzut, dar prea
tîrziu, road,ele .purtării s&lt! ruşino.q.se.
1

1

lpsilanti.

,

I'
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S-a apropiat timpul cînd trebuiau să înceapă acţi u nea.
Zilni c ,Primeau ştiri despre apropierea turcilor dinspre Craiova şi Bucureşti. Aceste ştiri erau însă aduse de ţă rani ş i ci e
oameni ·de felul lor. Nu puteau şi nu se p1",iicepeau, nici chiar
în grupe de recunoaştere, să descopere pe inamic ş i s~ afle
cu precizie care erau forţ<ele şi direcţia lor.
Situaţia eteriştmor devenea pe zi ce trecea t ot .mai dificil:i .
Tn cele din urmă, p[rinţul] A. I. ... 1 a convocat consili ul ele
r'ăzboi, la care au fost invitaţi şi unii . căpitani. Dup ă lungi disc uţii p[rinţul] A. I. ... 1 şi apoi alţii au acceptat părere a că p.
Iordache, c.are insista ca, fără pierdere de timp 1 „să p ornească
toate forţele .î mpotriva armatei de la Vidin în Oltenia, să o
înfrîngă şi să o împrăştie, ceea. ce va trebui inev itabil s::l silească pe turc:ili care veneau din Silistra prin Bucu reşt i, s::l se
r· e trng ă ; pe lîngă aceasta, acţiunea încununată de suoces din
Oltenia îi va .înspăimînta fără idoar şi poate ; între timp ocupînd arceastă _ .[ţară], să fie îndemnaţi la o răs.coală genera l ă
pandurii : să se pună stăpînire .p e toate locurile întărite şi pe
mănăstiri şi, aflîndu-se în apropierea Serbiei ş i Bulgariei, să
se caute să le răscoale". Cu atîta - uşurinţă c~ispuneau de toa te
lucrurile cei din consiliul de război !
In urma aces tei hotărîri, a dat ordin [prinţului] N. I. „. 1
să pl•ece din Cîmpulung, prin Curtea de Argeş, la Rîmni c pe
Olt ; pimbaşa Sava a primit ordin să rămînă la măn ăs', 'irea
Mărginen i . Această din urmă dispoziţie arată pe de asupra neîncrederea, lipsită de temei, faţă de Sava ; pentru că aicest om
care avea 800 de oameni aleşi, troebuia ţinut în apropiere şi
poate tocmai acest fapt l-a determinat pe Sava să înce a pă,
încă de la Mărgineni, tratat1ive cu tm1cii. P[rinţu[) A. I. ... _; însuşi intenţiona să plece şi el cu restul [trupelor], la 27 mai,
prin Piteşti, la Rîmnic, unde la 26 mai a trimi s, conform înţelegerii, pe Caravia şi pe alţi dţiva căpitani, dîndu-le ordin
să caute pe Dimitrie Macedonschi cu pandurii, care trebuiau
s:i se afle în acele locuri şi pe colaborarea cărora p[rinţu~] A.. I.
1
..•
se baza fără nici un temei. Iordache, al cărui de t aşamen„
cu trei. tunuri, se afla la Curteu ele Argeş, trebuia si e 1 .' ă
ple~ e şi s<'t facă j-qncţiunea' cu cei ele mq.i sus la Rîmnic. ·
Dind , a ceste dispoziţH, . fă·ră a lua în consideraţie timpul,
flră '. o legături). generală, p[r.inţul]
A. r.„.. 1 părea lin işt i.t şi
mulţumit de viitoarea victorie. Cînd la 26 mai, î_n timpul prînzului, primeşte pe neaşteptate ştire de la Duca că turcii au
atacat, cu forţe mari, dins_p re Bucureşti, mănăs1.il'eq ,_Nu9~t ; de1
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par te . numai la 10 vers te de Tîrgovişte, unde se afla Colocotrnni cu 300 de oameni, ·c e l-au încercuit şi l-au atacat şi, în
sfîrş i'.: , că Duca, neavînd forţ·e suficiente n-a putut să-i dea
nici 1'ill_ fel de ajutor.
A c eastă ştire neaşteptată a smprins pe toţi cei ce se afl a u
acolo ; cu toţii credeau că t urcii, care înaintau dinspre Bucur eş ti, erau încă foarte depa11te. Nimeni nu-şi închipuia să -i
a ibă, ca să zicem aşa, sub nas. Alarma a devenit g en erală;
nim eni nu ştia ce să facă. O dată cu aceasta s-a primit o altă
ştire, (aceasta falsă), că o coloană puternică de turci s-a îndrep tat pe drumul ce duce la Braşov, pentru a tăia eteriş
tilor retr.agerea . De aceea p[rinţul] A. I. ... 1 a trimis îndat ă
la bi mbaşa Sava să se gră bească cu detaşamentul său de la
M ărg ineni la D răgăşani. Era însă ,prea tîrziu.
- între timp, cei trim işi de p[rinţ ul] A. I. ... 1 către măn<is -
tirea· Nu cet pen t ru a observa situa ţ ia de acolo, s-au întor s
înapoi. Ei au con statat că deta ş amentul de turci nu este atît
de mare cum l-a pr.e zentat Duica. De asemenea ei au raporta t
că aic eşti tm1ci aparţin armatei de la V1din care ar fi trecu t
Oltul ! Cu toate acestea ei credeau că Co'locotroni, care se închisese la mănăstire , este sortit unei pieiri inev itabile, dacă
nu i se va da ajutor. !n ac est caz unii au propus să se ia totu I
ce av ea _e l la Tîrgovişte, s ă se rneargi·1 ş i s3 se atace îndat ă
acest det'aşam en t turic . şi să se caute a-l izola, i ar după aceasl;-.
e t eri ş t i i să-i ia, •conform piimei propuneri, spre Rîrnni c.
Batalionul sacru însuşi a rătă'Cit o n oapte întreagă prin
cauza p1oii put ernice a ajuns (ca şi toţi ceil alţi)
încît, da·că :ar fi întîlnit numai cîţiva turci, n-ar
fi pu t ut o pune nici un fel de rezistenţă. Cîţiva cazaci din convoiul prinţului s-au înecat într-un rîu mic, care se umpluse
ele apă din ·Cauza ploii torenţiale. fo c ele din urmă abi a aa 23
mai, -au ajuns la Piteşti, iar la 31 m ai aproape întreaga armat~\ g recea Sică, de 6 OOO de oameni, a trecut Oltul şi a făcut
joncţiun e a l a Rîmnic, un mic orăş el s it uat pe malul drep t al
acestui rîu, aproa•p e de intrarea lui în strîmtori1e munţilor.
Tui:·cii de la Vidin şi Nicop ole, la o distanţă de numai vreo
20 de v e1iste înaintau şi ei paralel pe malul drept al acestui
rîu. Chehaia bei se apropia de Tîrgovişte .
D2r cît de mare era contrastul între starea de s pirit de
acum şi cea de mai înainte a eteriştilor. Prinţii erau gînditori
şi di str aţi ; toţi ceilalţi erau abătuţi şi părea că aşteptau nupăd m e şi din
într- aş a stare,
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mai prima împuşcă tură pentru a-şi căuta salvarea. S-a descoperit că oamenii multor ţăpţtani aU început să dezerteze.
Nimic nu prevedea succestil. Numai batalibnul sacru p f1rea
mulţumi,t că se a'Propie de duşman : irimtiti de libertate rf\sunau pe toate străzile Rîmnicului. A doua zi, adică noap tea de
l iunie, el a fost trimis cu alte cîteva [batalioane] la Dr ăgr1şani, la o depărtar·e de circa 70 verste de Rîmnic, în apropierea malului drept al Olttilui. Acolo comanda a fost încredinţată :căjJ . Iordache, sub ordinele căruia se găsea Caravia, comandantul artileriei.
P[rinţ.ul] A. Ipsilanti a găsit la Rîrtmic pe b . Macedons chi
şi pe Hagi Prodan.
Macedonschi, care în ziua arestării lui Tudor la Goleşti,
rididnd pe panduri şi trecînd îh aceeaşi zi prin Piteşti, a aflat
c \ turcii, veniţi din Nicopole, se dedau la jafuri la Slatina, a
propus că p . Iordache să meargă împotriva lor. Acesta, promiţîndu-i să-l urmeze a dolia zi negreşit, l-a înşela t. l\facedonschi, singur, întîlnind pe turci în unele locuri din Oltenia ,
a avu't cu ei schimb de focuri. In acest timp însă serdarul Iordache, de origine albanez, care rămăsese la Cula; p r imi nd la
panduri, comanda asupta întregii cavalerii, a plecat la m ănăs
tirea Horez. Desphnzîndti--.se de turci ; Macedonschi a p lecRt
să -l urmăreas că şi s-a întîlnit 'CU eteriştii la Rîmnic.
Cu această speranţ3. a plecat p[rinţul] A. Ipsilan ti din Rîmnic şi a doua zi (la 2 iunie) s-a oprit la o casă m ::i re l:Joierească
dintr-un sat la 15 verste depărtare de Drăgăşani. Intre ~i mp,
despre panduri nu s-a auzit nimic, şi nimeni nu l-a u1·mat ;
în timp ce dinspre Drăgăşani primea neîncetat ştiri exagerate
despre apropierea, cu for,ţe mari, a duşmanulu i .
A:ceastă împrejurare a început să nelihi ')tească pe prinţ
şi el a h otă rît să-şi încerce încă o dată norocul de a-l convinge
pe Macedonschi. De aceea el a trimis la el pe boierul Herescu ,
care s-a aflat tot timpul cu eteriştii şi care cunoştea pe Macedonschi. El l-a însărcinat să implore pe Macedonschi pe tot
ce putea avea mai scump, în scurt, să întrebuinţe z e toate mijloac:ele spre a îndupleca pe acest ·c omandant de panduri să ia
parte la cau2\a eteriştilor în lupta pe curînd proie~tată .
î ntre timp căpitanii de panduri, luînd bani de la că p. Iordache au vestit ,e i înşişi despre acest fapt pe Macedonschi. asigurîndu-1 că i-au luat numai pentru că duceau lipsă de ei şi
nu aveau nimic 1pentru cheltuială dar că ni~iodată nu-l vor
părăsi, ci îl vor urina pretutincle~i. b. M:acedonschî a trimis
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îndată pe toţi la m~rea Tismana şi la C~oşani, pentru a se
uni cu pandurii care se aflau acolo, lăsînd pe lîngă el, la Rîmnic, numai două căpitănii (600 de oameni), cu intenţia ca a
doua zi să-i urmeze şi el.
In acest timp a sosit şi Herescu la Macedon schi. In trîncl
la el s-a aruncat în genunchi şi l- a implorat să se grăbească
s3 se uneas,că cu p[rinţU'l] A. Ipsilanti. In cele din urmă , du p ă
unele tratative Macedonschi a luat cu el 14 oameni şi a plecat împreună cu Herescu în lagărul eteriştilor .
Văzînd pe Macedonschi, p[rinţul] A . Jpsilanti nu mai putea de bucurie şi îndată l-a întrebat: „unde sînt vitejii pan- .
duri" ? Macedonschi a răspuns, 'CU un zîmbet sarcastic propriu lui, că nu ştie, dar îi crede uniţi cu eteriş ti deoarece căp.
Iorda che i- a cum părat pe ascuns şi le- a împărţit bani şi că la
el, în a fară de cei 14 oameni care au venit cu dînsul, nu a mai
!".\mas nimeni.
In cele din urmă, după explicaţii reciproce, p[rinţul] A.
Ipsilanti a cerut lui Macedonschi sfatul cu privire la împrejurările ce-i stau în faţă. Macedonschi era împotriva păr erii
de a se lupta lîngă Drăgă şani, unde se întîlnesc opt drumuri.
El era de p ăr ere să se ocupe toate drumurile num ai cu ambc.iscade. iar cu forţele pr incipale să se aleagă u n loc avanta jos al vreunei m ă năstiri, care să se în tărească şi adunînclu-se p rovizii să se ducă un război de gu elil ă, mai apropiat
genului de ostaşi care alcătuiau forţa eteriştmor ş i să se aş
tepte acolo atacul inamicului, care va eşua negr e şit din cauza
unei atare război.
P[rinţul] A. Ipsilanti, neavînd un plan al său propriu, era '
cl;spus să primească sfaturi de la toţi. De aceea, acceptîndu-1
si pe acesta, a scris îndată cu mîna sa proprie un ordin c ă p .
Iordache, pe care îl credea că se află acolo comandant la Dră
r;ă şani. El l- a însă11cinat să execute , făr ă amînare , toate cele
scrise mai sus ; dar în biletul, sau ordinul acest a el a avut
impru denţ a să scrie că „acceptînel sfatu rile priet enului nostru
1\1acedon schi, care cunoaşte locurile" etc. Aceste cuvinte au
fr:st de ajuns pentru a pmvoca lui Iordache invidia 1 atît ele
proprie t uturor oamenilor de teapa aceasta.
Intre timp, i ată ce se petrecea pe cîmpia ele la Drăgăşani
în noaptea spre 5 iunie. Batalionul sacru cu artileria şi alte
unităţ i ale oastei s- au adunat, în num ă r de aproape 6 OOO ele
oameni, la Drăgăşani. Unele trupe riu sosiseră încă la locul
fixat. Atît de bine se dădeau dispoziţiile şi tot, a:tît ele bine se
executa totul !
1:1 -
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Căp. Iordache, fiind numit comandant al tuturor. trupe!or
concentrate la Drăgăşani, a sosit dimineaţa la locul fix at ş1 a
examinat totul. El a rugat însă stăruitor şi a convins pe Caravia, care se afla în faţă cu cîţiva arnăuţi, alcătuind parcă un
fel de avanga rdă , întărită de batalio nul sacru, să nu înc eap ă
lupta pînă cînd nu se vor strînge toate unităţile şi pîn ă cînd
el nu -si va aduce întregul de taşa ment, care credea că vine acum ele la Curtea de Argeţ; şi pe care e~ nu se ştie din ce
motive, a întîrziat să-l a du că pîn ă atunci la locul fix at.
Căp. Iordache a adăugat că, pre văzî nd forţa loviturii pe
care poate s-o dea cavaleri1a turcească, în special cea a lui
Cara Feiz, el credea că este primejdios să bage parţial în luptă armata eteriştilor, rău înarmată şi mai ales cu artilerie neo rg an i zată.

După aceaista Iordache a părăsit armata şi a plecat înt ru
întîmpinarea detaşamentului său, astfel că aici nu mai era un
comndant suprem. Caravia se afla în faţă, ţinînd lanţul avangărz ii , în spatele lui se găsea batalionul sacru sub comand a
personală a p[rinţului] N. Ipsilanti, mai departe se găsea p[rinţul] G. Ipsilanti cu arnăuţii săi ; ceilalţi că pitani, fie care cu unitatea lui, au rămas independenţi unul faţă de celălalt . Pe
scurt, cîte cete atîţia comandanţi.
La început Caravia părea convins de tot ce-i spusese Iordache şi i-a promis că nu va începe nici un fel de luptă cu
turci i, pînă ce nu se va r eîntoarce el cu detaşamentul său, sau
pînă ce nu va sosi p[rinţul] A. Ipsilanti, pe care îl aşteptau
zadarnic cu toţii. Abia însă plecase că p. Iordache, că a sosit
trimisul p[rinţului] A. Ipsilanti, cu ordinul menţi o nat mai su s.
Negăsindu-1 însă pe Iordache l-a predat lui Caravia, ca general al armatei şi care era de faţă . Ci.tind ordinul Caravia a
spus că nu are nevoie de sfaturi de la alţii şi a trimis a·cest
ordin cu acelaşi agent pe urmele căp. Iordache . Acesta s-a înfuri at şi mai mult de conţinutul ordinului şi aruncîndu-1 pe
cîmp a adăugat: „Atunci să dispună de toate Macedons chi".
Tîrguşo rul Drăgăşani, la o depărtare de circa 70 v erste de
Rîmnic, în jos pe Olt, este situat pe marginea unei ridicături ,
în faţa căreia la est şi la sud se întinde o vale destul de larg~.' înconjuraetă de o pădure deasă . Vreo 2 500 de turci, apropnnd~-se. d7-a lungul lizierei pădurii, s-au oprit în spatele
acesteia ş1 Circa 200 de delii s-au apropiat de o cîrcium ă arsă,
situată la o bătaie de puşcă de lanţul de avangardă al eteriştiJor.
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Caravia, beat, nu mai raţiona de loc. Uitînd de. ordinul
lui Iordache, el a voit să se. bucure singur de gloria de a înfrînge aici inamicul, <care se afla într-un număr atît de mic.
De aceea el a poruncit arnăuţilor din faţă să tragă în aceşti'
200 de delii, fără a ~·eveni pe ceilalţi cnmandanţi de uni tăţi,
total independenţi de el.
Inelată însă ce turcii au văzut că în acest atac nu există
nici un fel de legătură reciprocă şi că forţele principale sînt
aşezate destul de departe prin vii şi păreau că nu fac nid o
mişc' are înainte, cei 200 de delii s-au năpustit deodată în fuga mare asupra acelor care începuseră a trage în ei. Aceştia
însă, neaşteptîndu-se la o lovitură din partea lor, au luat-o la
Iugă . Ceilalţi că pitani, în loc să ajute pe Caravia se bucurau
ele înfrîngerea lui, deoarece în general toţi îl urau, cu atît mai
mul t că el înainte nu fusese ·Cunoscut de loc printre ei. Turcii
gonind pe arnăuţii care se aflau în faţa lor vreo jumătate de
-_: erstă dincolo ele batalionul sacru, .au ·ataicat şi pe acesta dirr
s pate.
A cest batalion, aşezat în careu (circa 600 de oameni), cu
tunuri, a întîmpinat atacul duşmanului cu fermitate ·prin focuri
ele puşcă şi prin cîteva salve de tun şi l-a reispins. Abia în
timpul acestei acţiuni ei au constatat că tunurile nu aveau fitiluri ş i că pentru fiecare foc trebuiau să alerge printre rîncluri d să caute iască !
Intre timp cavaleria, care se angajase într-un schimb de
focuri fiind gonită la o distanţă de vreo jumătate de verstă
de batalionul sacru, nu se gîndea să dea acestuia ajutor ; iar
[aceea] care se afla prin vii, se gîndea şi mai puţin să -şi pă
r ,l sească poziţia ocupată.

Delii, care se îndepărtaseră la o bătaie .de puş c ă de batalionul sacru, văzînd că arnăuţii nu intenţionau să se amestece
in luptă, s-au îndreptat cu o nouă furie spre careu. Caravia,
u :i. re se t-ăs ea la tunuri, nu se aştepta la acest al doilea atac
[ji, întorcînd cal ul, a început să -şi caute salvarea în fug ă , la
arnăuţii care se -aflau în spatele lui. Intre timp, batalionul a
întîmpinat clin nou pe inamic cu bărbăţie, dar grecii clin. care
eia alcătuit, era atît de prost instruiţi pentru o tragere bună,
incît, clupă o '5alvă aproape generală, alt foc n-au putut să
ma.i tragă ; artileria· de asemenea nu putea ac_ţiona şi atunci
delH au reuşit repede să dezorganizeze. frontu~ şi 5ă intre în
careu. Caravia, în loc să-:-i vină în grabă ~n . ajutoi;- cu arnăuţH
să i, la care reuşise să ajungă, numai' ce a auzit că focul a Îpcetat că a şi rupt-o la fugă, atrăgînd după sine p~ toţi cei'
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lalţi căpitani

de prin vii cu oamenii lor. P[rinţul] N . Ipsilanti,
aflindu-se în careu (pe care îl comanda după C. Suţu, nepotul fostului domn al Ţării Româneşti) 1 apropiindu~e în galop
de arnăuţi s-a străduit în toate chipurile să-i sileasc\ să int~·e în luptă, dar totul a' fost în zadar. Arnăuţii, ră1spunzind lui
şi fratelui său p[rinţul] Gheorghe Ipsilan\!i, strigau cu toţii într- un singur glas, că pe ei „nimeni nu i-a angajat să lupte şi
nimeni nu-i plătea" şi îşi căutau scăparea care încotro pu tea .
în acelaşi timp Iord ache, care se îndepărtase puţin în dir e cţia detaşamentului s ă u, auzind focuri de tunuri şi de pu ~ti,
a spus : „mişelul de Caravia ne-a pierdut" şi îndată s-a întors cu cei 60 de arnăuţi care erau cu el şi s-a grăbit spre
poz iţia sa, pe care o părăsise în mod atît de criminal, pentru
inter esele sale proprii. El nu a m ai putut face îns ă nimic,
totul fusese i sprăvit, arnăuţii celorlalţi căpitani luaseră o dire cţie contrară aceleia din ·c are venise el şi de aceea el n-a
putut opri pe nimeni. Turcii răpune a u între timp pe grecii
care îşi căutau scăpare în pădure. Iorda1cţ1e, care a păruse pe
neaşteptate din partea opusă, a produs o oarecare alarmă în
rîndurile ti,1Pcilor şi prin aceasta i-a împiedicat întrucîtva să
distrugă cu desăvîrşire batalionul dînd timp unor greci să aj un gă în fugă pin ă la pădure. Cînd însă turcii au văzut num ă rul mic de oameni care erau cu el, s-au îndreptat împotriva lui. Iordache, văzînd că totul este pierdut, a reuşit să
scape cu bine de turcii care îl atqcau şi pierzînd numai 11
oameni a reuşit să se salveze cu ceilalţi.
Este demn de notat că primii turci care au intrat în batalionul sacru au fost doi delii, care au produs întreaga dezordine, trecînd de la un capăt la altul. Unul dintre ei s- a luat
după p[rinţul] N. Ipsilanti şi era
gata să-i dea lovitura de
moarte, dacă bulucbaşa Stoi co care era Ungă dînsul, n-ar fi
reuşit să dea jos de pe cal iou suliţa pe turcul înverşunat şi
prin a~easta să salveze pe prinţ.
in felul acesta, 200 de delii au pus în dezordine, în timp
de mai puţin de 40 minute, armata de 6 OOO de oameni a eteriştilor. Batalionul sacru singur a căzut victimă s·e ntimentelor
sale. Din cei 600 de oameni, abia vreo 100 au reuşit să scape
în pă9ure, dar mulţi dintre ei au pierit după aceas ta. Dimitrie
Suţu (cel menţionat mai sus), francezul BoI"dier din Geneva
şi toţi ofiţerii au căzut în rîndurile batalionuluj. Turcii au luat
prizonieri numai trei oameni şi întreaga orh~stră, care <1parţinea boierului Dinicu Gol~cu şi care se afia pe lîngă batalionul sacru.
1
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Turcii s-au mulţumit
să urmărească pe eterişti
Aflind însă a treia zi că

cu această victorie şi n-au îndrăznit
nki în această seară, nici a doua zi.
cea mai mare parte dintr-un convoi
de ca re se află pe malul stîng al Oltului şi crezînd că este con\ oi u l e': eriştilor, l-au atacat, l-au jefuit şi au omorît fără
cruţare pe nişte nefericiţi locuitori, care plecau cu familiile
lor spre graniţele Austriei.
ln ce fel să explicăm această întimplare, cum s ă o numim ? Cum să calificăm întreaga comportare a p[rinţului] A.
Ipsilanti şi mai ales în acest caz din urmă ? Cunoscînd caracteru l tuturor comandanţilor de sub ordinele sale, invidioşi din
fire , co nduşi de intrigă şi lăicomi•e, a tr·e buit el oare să trimită chiar de la început aproape întreaga sa arma tă împotrivn
inamicului, iar el să rămînă la o distanţă de 15 verste, făr2\
să dea dispoziţii precise ş i fără să se gîndească la urmări ?
Numai prezenţa lui în m:jlocul oştirii şi prezenţa lui în permanenţă în fruntea ei, ar fi putut să mai păstreze în tru cîtva
mă·car o umbră de disciplină. Aceasta pentru m otivul că, dup ă
fe'lul acestor oameni, numai acela capătă dreptul nelimitat de
stăpînire asupra lor car·e este mai vite9z decît ei. In schimb,
cea mai mică sfiiciune faţă de ei din partea şefului, distruge
to tul. Diferiţi comandanţi pe care el îi învinuieşte se justifică,
ş i aceasta cu oarecare temei, spunînd că „noi toţi ţi-am urmat
exemplul". Dar să revenim ·1a el.
P[rinţul] A. Ipsilanti, trimiţînd curierul cu ordinul menţionat mai sus la căp. Iordache, pe care el îl credea la Dră
gă. şani, a rămas liniştit şi nu a ştiut de nimic din ceea ce se
petrecea numai la 20 verste de el. Inainte de a se lumina de
ziuă, la 6 iunie, a·celaşi curier sspecial s-a întors şi i-a adus,
primul vestea despre înfrîngerea totală la Drăgăşani a întregii armate. El n-a putut să-i dea nici un fel de amănunte despre această întîmplare nenorocită, ci spunea numai că , toţi
au pierit". Această ştil'e a surprins şi a uimit pe prinţ. M~,ce
clonschi, care petrecuse noaptea împreună cu el, l-a îndemnat
să ia îndată cu el pe toţi oameni care erau aici, să meqrgă întru întimpinarea celor înfrînţi, să-i adune, să-i oprească şi să
facă <ceea ce-i vor dicta împrejurările.
Dar . abia au făcut ei cîi:eva verste în direcţia Drăgăşanilor,
c~ au şi înce~u~ _să întîln~ască cete de arnăuţi fugind, ca şi
cmd e~au :irmanţ1 de aproape de inamic. P[rinţul] A. I•psilanti
a reuşit sa oprească pe primii şi să-i întoarcă cu el, dar n-a
putut afla nimic amănunţit df:sp,re lupta de la Drăgăşani. Inamtînd încă plJ.ţin, qU văzut în stînga, prin tufj;şuri, o mulţi29:;
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me de . oameni, constîncl din ciPca 2 OOO ele arnăuţi, carJ fugeau în galop înapoi. Apropiindu-se [ că lare] de ei , pU·h1ţul]
A. Ipsilanti a că utat în itoate chipurile să-i înduplece şi să -i
opre ască, dar ei cu to ţii, fiind pătrunşi de groază, exagerau
perirnlul şi vorbeau despre un număr enorm de turci. A tunci
p[rinţul] a voit să uzeze de autoritatea sa de şef; acum ·era
însă prea tîrziu . Conduita lui de neiertat timp de cîte,;a lu ni
l-a lipsit de orice drept. Pe lîngă incapadtatea sa, el ni.t era
iubit ele oaste ; cea mai mare putere şi virtute a unui şef este
aceea care, mai des decît considerentele savante, ho tărăşte în
favoarea lui pînă şi greşelile făcute de el. El şi Macedonschi
au început să ameninţe şi să ordone eteriştilor să se întoarcă.
Atunci întreaga mulţime a răspuns aproape într-un singur glas,
cu mare îndrăzneală şi cu ameninţări, că pe ei „nu i-au angajat să s lujească, că nimeni nu-i plătea pentru aceasta şi 'Că
nu au niciun fel de obligaţii" , co ntinuîndu-şi drumul şi atr ă 
gînd după ea nu ri.umai pe aceia, pe care p[rinţul] reuşise să -i
în toarcă din drum, ci şi o mare parte din convoiul lor.
După aceasta, s-au arătat iar ă şi în dep ă rtare din toate păr
ţile unităţi de arnăuţi venind în goana mare înapoi, şi convo iul p[rinţului], în care rămăse seră acum numai cîteva sute
de ulani şi 'Cazaci sub comanda unui polon Garnowski, a început să se mi,cşorez e vizibil. Nimeni nu putea să ex·plice i;:,apza
acestei retrageri dezordonate, fie care se grăbea să în treacă în
fugă pe c eil a lţi. P[rinţu1] n-a putut afla nimi c de la nim eni
despre soarta fraţilor săi, despre că p . Iordache şi des pre alţii .
In acel m oment Caravia, beat, înconjurat de cî ţiva oameni, a
trecut repede la o mi că distanţă de p[rinţ], fără să -l obser ve.
El striga că „totul este pierdut". Atunci aproape întregul convoi a pă răs it pe p[rinţul] A. Ipsilanti şi s-a alăturat celor care fuge au . Dezordinea era atît de mare, încît, da1că tu rcii ar
fi t rim is n um ai cîţiva oameni să urmărească pe fugari , -întregul cartier general, total părăsit, ar fi căzut inevitabil în: mîinile lor. Eteriştii ·î şi datorează salvarea înaintării încete a· lui
Chehaia bei care putea să ocu pe malul stîng al Oltului (în
timpul cinel .,e teriştii erau încă la Dră găşan i) şi tre :::înd la . I l imT}ic, să nu lase pe nime~i să-i scape .. .,
.· .
, :
. Oprindu-se . n~hotărît şi cu totul uluit, p[rinţul] nu ş Ll ;. ce
să fac<l.: lV,Iacedonschi ·a ple'cat înainte cu cei 1-1 oameni ai s.3i,
ca să afle- d:espre toate mai amămm.ţit şi sa obServe efed ivu!
tmcilor ca1;e . urmăreau pe eterişti . . !ntîlnind pe p[i"inţiif Ni29:f
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şi Gheorghe Ipsilanti, el le-a spus că fratele lor îi aş
teaptă neliniştit în drum, iar el a pl~at mai departe.
Sosind fraţii p[rinţului] A. Ipsilanti, acesta a aflat t ris ta
întîm plare în amănunţime. Dar nici ei nu i-au putut spune
clacă îi urmăresc sau nu turcii şi nu ştiau ce s-a fă cut cu •cărp.

colae

Iordache.
Jn asemenea situaţie, p[rinţul]ui A. Ipsilanti nu-i rămî
ner. altceva de făcut decît să urmeze pe cei ce fugeau . La
Rîmnic, unde s-a oprit pentru cîteva ore şi unde a ajuns pe
numer oş i arnăuţi, a căutat să-i îndemne să se adune, dar 1;i
ele data aceasta fără nici un succes. In celle· din urmă a plecat
la mănăstirea Cozia, unde a sosit în ziua de 8. El credea că
va întîlni aici pe căp . Iordache şi va face un ultim efort. Era
însă prea tîrziu, tot ul era pierdut şi aceasta în mod irevocabil.
Dezordinea era atît de mare şi spaima atît de răspînclită încît nu era c u putinţă să ~ e gîndească măcar să strîngă o mică
p arte deoarece toţi îl credeau (şi pe drept ·cuvînt) pe el în
persoa nă vinovat de· întreaga lor nenorocire. In acest timp a
sosit la mănăstirea Cozia şi căp. Iordache. Pierzînd şi el speranţ a de a restabili o oarecare ordine, a sfătuit pe µ[rinţ] să
se grăbească să treacă în Austria, iar el va merge în Moldova,
unde va căuta să se alăture p[rinţului] Gh. C .... 2, sau, dacă
şi acolo totul este pierdut, va intra într-una din carantinele
din Basarabia.
A doua zi a sosit şi Macedonschi, care despărţindu-se de
p[rinţ], nu numai că n-a întîlnit nici un turc care să fi ur ....
m ăr i t pe eterişti, ci a observat pe cîmpia de la Drăgăşani o
linişte adîncă, ca şi cînd acolo nu se întîmplase niciodată nimi c. Atunci p[rinţul] A. Ipsilanti a rugat pe Macedonschi să
mea rgă la Turnu Roşu şi să roage pe austrieci să nu primească
pe arnăuţii care fugeau ; aceştia s-au îndreptat însă, în cea
mai mare parte spre alte puncte de frontieră. Acea.stă mă
s ură este de neconcepu t, deoare ce ne în tr ebăm, de ce nu voia
el ca aceşti oameni să se salveze, la fel ca şi clînsul, şi aceas ta
cu atît mai mult, cu cît p[rinţul], pierzînclu-şi speranţa ele a -şi
reface situaţia, trimisese acum pe boierul Herescu la frontiera Austriei ca să obţină pentru el trei paşapoarte pe numele unor negustori, misiune care a fost îndeplinită de acesta.
2

Cantacuzino.
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In interval ele patru zile, cît p[rinţul] A. Ipsilanti şi alţi
ai săi au stat la mănăstirea Cozia, s-au strîns în această 'mănăstire aproximativ 600 de oameni ele felurită ad unătură; alţi i se aflau împrăştiaţi prin pădurile dimprejur.
P[rinţul] se temea ca oamenii aceştia s1 nu-i facă vre un r~'lu,
pentru ·că toţi strigau împotriva lui şi impertinenţ a lor aju nsese pînă acolo încH de două ori au luat cu sila clin bu c<:\ tă rie
prînzul pregătit pentru el; şi cu toate că căp. Iordache că u t a
să înăbuş€ agitaţia lor, tot mai puterniică, împotriva p[rinţul ui],
acesta nu se socotea încă în afară de pericol. De aceea, pentru
a-şi ascunde fuga ce o pregătise, el a răspîndit de oclatc~'t zvonul că Austria a declarat război turcilor şi că trupele acesteia
au intrat la Cîineni ; el a dat poruncă să se tragă clopotele,
să se tragă din puşti şi pistoale, căutînd să pară vesel şi felici tîndu-se reciproc unii pe alţii. Deodată însă, noaptea, p[rinţul] a ieşit pe ascuns din mănăstire şi ·cu toţi cei din jurul
lui a pornit spre Turnu Roşu .
La schitul Cornetul, o mică mănăstire s ituată aproape la
jumătatea drumului, l-a întîmpinat Maced onschi ; prinţu l era
cu fraţii să i cu Colocotroni şi cu alţi i din apropierea lui. cam
vreo 40 de oameni. Aceştia erau aproape toţi pe jos. foarte
istoviţi, deoarece oamenii lor şi arnăuţii au dispărut pe neaşt eptate noaptea, după prima zi ele marş , cu toţ i caii ş i h'~l
sura. La 14 iunie p[rinţul] A. Ipsilanti a intra t pe terit o:·iul
Austriei la Turnu Roşu. Acolo şi-a scris el ultima sa p rn ·J amaţie către oaste, în care între altele, aruncă veşni.cC:'i ru5ine
şi blestemul poporului asupra lui bimbaşa Siwa, Duca. ·vasile Parla, Gheorghe Manu, Grigore Suţu , Nkolae Scufn ~i
Vasile Caravia 3 • Dar aeeştia nu puteau oare s'1-i răsp unct::\ :
,,noi ţi-am slujit aşa, cum tu ai ştiut să ne com nazi".
O dată cu fuga p[rinţului] de la Cozia ş i îndată ·c u această fugă a devenit cun oscută, lucrurile au luat un nou aspe:::t ;
to ţi s- au îngrămădit pe acest drum pentru a aj unge m ai repede la gran iţele Austriei. Arnăuţii călări atacau şi jefuiau pe
e: ei pedes tri şi mai slabi. Ploile neîntrerupte, care s-a întîmp' a·; să cadă înainte ele aceasta cîteva zile în şir, au fă c:uţ s„i
· i eas J1 apele Oltului astfel încît acesta a cuprins în multe
. (JC lll'i drumul. Pe lîngă aceasta, pîrîul Uria ie ;ind din m ci:uri,
<t inundat o întindere destul ele mare. Astfel că toţi s-au atovarăsi

3 Este vorba d e
Dîrzeanu, f. 71 ).

proclamaţia

din 6 iunie 1821. ( \ ·c·.:: C ronic:a lui I.
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nmcat în goană mare, în apă, şi căuLînd să evite o primejdie
m ai mult închipuită şi îndepărtată, s-au expus de-a dreptul
un ei primejdii reale, pierzînd un mare număr [de oameni],
mai ales dintre ·pedeştri.
Cr eşterea apelor Oltului a fost, în parte, cauza pentru
CHre turcii n-au putut urm ă ri mai repede pe eterişti şi nu le-au
pll tu t cauza o înfrîngere hotărîtă şi definiti vă. Căci altfel, dat~t ::'.iind dezordinea din rîndurile eteriş til or, dacă turcii i-ar
fi unntirit, n-ar fi scăpat, poate nici unul dintre ei.
D espărţindu-se la Cozia de p[rinţul] A. Ipsil anti, căp. Iordache s- a grăbit să meargă la Curtea de Argeş, unde rămă s ese
cle·:a9amentul său cu trei tunuri şi diferite obuze. Sosind a ici,
e ~ nu şt ia ce să facă. Mulţi dintre cei care fugiseră după lupta
ele la Drăgăşani, i s-au alătura t şi detaşamentul său a sporit
aprnximativ la 1 OOO ele oameni. In cele din urmă, aflînd că
plr ir1ţul ] A. Ipsilanti a plecat din măn ;;1 st irea Cozia în Austria
şi c.:i · .in Ţara Românească cauza eteriştilor este ire voca bil
pi e !·dută, iar pe ele altă parte că turcii din armata ele la Bucure şti se află la Piteşti şi că a parte clin ei a pornit spre
Cîmpulung, ·el nu mai putea pierde timpul.
• Extras din Documentele

Răscoalei

din 1821, V „ p. 428-430; 430-

439.
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VII

AMINTIRILE LUI IORDACHE OTETELIŞANU DESPRE
ATACUL PANDURILOR ASUPRA BOIERILOR LA BENE)TI
lN 1821
Istori.a

rebeliştilor

ce ne-[au] jefuit la
1821, martie 2.

Beneşti

în .anul

[Pe verso, pare de altă mînă] Memori_u asupra istoriei [?]
lui Tudor. De eu Petrache 1•

rebeliştilor

In anul 1821, viind aici la Craiova, ştiinţă de la Bu:::usau otrăvit de eteriştii greci, au
slugeru Tudor Vladimirescu, aflîndu-se acolo, ori din întîmplare sau chemat într- adins, au
pornit din Bucureşti la 17 sau 19 ianuarie cu 40 sîrbi ş i ' arnăuţi şi din garda domnească şi au tre cut Oltul dinco _\ci. Şi
mergînd la Tîrgu Jiu1ui, au luat pe Dinicu Otetelişanu , unul
din cei doi ispravnici ai judeţului Gorjiu, căci ·c e}ălalt isp ravnic, Iorgu Văcărescu, se afla ieşit în judeţ cu altă treb u inţă;
şi s-au dus la mănăstire Tismanii, unde îl ţinea în pază . Şi
au început a strînge panduri. Şi după ce şi-au făcut un număr
oarecare din judeţul acela, s-au tras la Strehaia, în judeţul
Mehedinţului, spre acelaşi sfîrşit.
reşti că Suţu vodă, ori fireşte
încetat din viaţă ; şi cum că

1

Petrache Poenaru .

. „·.·
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Boierii divanului Craiovei, căci caimacamul lipsa la Buriecunoscînd porunca lui Tudor că este un plan precugetat al eteriştilo r greci, ei luînd-o drept o răscoală, au
pornit din partea divanului pe stolnicul Barbu Viişoreanu, celui ce, în zilele ruşilor din anul 1806, fuse se unul din trei
coni~1ndiri de panduri ai acelor cinci judeţe , şi pe ca ima camul
Ştefan' Bibescu, ca om de arme, cu o sumă de panduri şi ca.
ta ne de p oteră , ca să prinză pe Tudor.
Noi, cloi fraţi, şi anume : Iorda che ş i Grigorie Ot eteli ş an u ,
ce după m oş ia noastră Beneşti ne zice şi Beneştii, văzînd aceste mişcă ri, ne- am tras la a ceas tă m o ?ie Beneşti, în Vîlcea,
cu to'~ ce am avut aicea mai bun în lu cruri mişc::itoa re , f iin d că acolo la Beneşti avem case tari ş i unde ne-am s c ă p at
şi \·ia_ţa şi chi ar .a v er ea în toate răzmiriţile de mai nain·. e, chim
şi în ţr·-acelea ale Pazvantoglului, cînd cîrjalii lui au pătrun s
pî ntt la Rîmnicu Vîki .
.<\.colo, la Beneşt i , au v eni t şi demă din rei ~; -- ~ rnri .e
noa "tre . cu famili ile d[umnea]lor, împreună şi alte rude şi p l'ie ten i; fădndu -s e u n număr de 31 de indivizi, afară de vizi tei,
sl u rş_i şi slujnice, ca unii ce ştia că şi în celelalte ră21meriţi tot
aci · îşi găsis e scăparea.
' l).i n corespondenţa ce aveam cu cei de aici din Craiova,
nepr:ecurm at aflînd că de la Bucureşti au venit Costandin Samtfr c:a ş, împuternicit de divanul de acolo ca, ori să împace
pe T~1 do r , sau, bătî ndu-1 cu ajutorul de oşt ire ce se cledeasă
ele <:1colo, să -l prinză. Noi, cei de la Beneşti , i-am scris o scrisoare ' prin care îi arătam că a uzisem desp re mi sia cu care au
ven it la Craiova, rugindu-l să ne povăţuia s că d a că putem ră 
mîn e :1 'în ţar :1 sau să fugim şi noi peste graniţă, cum făcea şi
alţii. El ne-a răspuns că este adevărat ceea ce : -, m auzit despre misia cu care au v enit aici şi că are nădejde că va împă ca· p e Tudor, şi că să n-avem nici o frică despre dînsul că
el nic':i 1 jefuieşte, nici omoară pe cineva ; decît să ne pă zim
de vr'eo 70 de h o ţomani ce s-ar fi rupt de oastefl lui Tudor,
c:'< <,c eştia, pe unde a jung, jefuiesc .
. ·~o.~ ne-am apucat de ne-am întărit cur tea, am făclit şi
me te~: eze potrivite cu trebuinţa, atît la ferestrile tuturor odă i
lor, . zi cfi t e pînă la jumătatea lor şi între stîlpii foişornlui; înăl
ţî ni:ţ ,'zidu mai mult de un stat de , om, cit şi în clopotniţa biseric:i i,_ ce. este în .faţa casii, în apropiere num a~ de 52 stînjeni, ai:lică dt bate puşca bine ; făcîndu-ne şi provizia de t oate cele trebuincioase, încît, chiar de ne-ar fi ocolit nescai h oţonicini, să nu ne poată scoate de a-colo luni ·înt regi.
crn:eŞti ,

:.

;

~

.
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Cu toate acestea, am trimis la Craiova pe nepotu Io n iţă
Caragic, carele era cunoscut şi bine văzut de Samur c aş, ca
s ă-i arate prin grai poziţia n o astră. C ă ci cumnatul nostru, medelnkeru Ioniţă Sefendache, venise de la Tîrgul-Jlului b~ln a v
şi nu mai era nădejde de a s c ăpa de moarte ; şi să-l r oag e a
ne po văţui ce să facem. Samurcaş l-au tot ţinut cu făgădu ieli
că în puţine zile v a isprăvi cu Tudor, că a trimis de::: tul ·J Ş
tire asupra lui. Şi tocmai luni, la s fîrşitul lui fevruarie, pe
la nămiaz, văzîndu-1 nepotu Caragi-c că se pune în trăsur :1 ş i
po rne.şte la Bucureşti, l-au întrebat pentrn familiile de la
Beneşti, că ce să facă. El au ră spuns c ă să facă şi d[um nea ]lor
ceea ce face .şi el. Pe la miezul nopţii, luni sper marţi , :1 u . .; os it
nepotu Caragic la Beneşti şi ne-au spus ce i-au zis S amu:-~· aş .
Noi, de loc, cum s-a făcut ziuă, pe de• o parte am g r ă 
bit înmormîntarea cumnatului nostru ce-şi dedesă sfîrşitul,
iar pe de altă parte, am încărcat în trăsuri ce am put u t l ua.
Şi cînd ieşiră mai toate trăsurile din curte. am văzu t că o
sumă de călăreţi şi pedeştri cobora pe coasta dealuli u cel
despre apus al Olteţului şi veneau asupra noastră .
Atunci noi am strigat de s-au întbPS căruţele şi au in trat
în curte şi am închis porţile. Iar Petrache Poenaru, care le acum se află încetat din viaţă şi catele se afla acolo, cu noi
împreună, cu maic~1-sa Anica Poenăreasa, cu Safta soţi a sa . şi
cu fiul lor Nae, ce era un prunc la ţîţa doidi, - acest P ·e tra che şi-au luat postul său în clopotniţa bisericii, cu 2 slugi, un
rumîn şi un arnăut, cîte trei înarmaţi. Căci al lui era ri ndul
atunci a păzi în clop o tniţa bisericii ; iar noi ceştelalţi am st at
ln stobori curţii cu puştile în mîini, unde am primit în cîteva
rînduri pe cîte unu-doi din cei veniţi asupra noas tl'i. C ăc i
cei mulţi nu se puteau apropia, că aflasă c{1 în clop o ~ niţ ,1 bisericii sînt 3 înarmaţi. Acei care venea la noi să silea a ne încredinţa că nu sînt hoţomani , precum le spuneam cel n e-a
scris Samurcaş, ci sînt dintre oamenii lui Tudo r ; şi cti. ;1 -ai i
venit asupra noastr,1 cu vreun rău, nici cer ele la noi aE ce\·a
decît numai să ne predăm ; şi că de d[ omnul] Tudor sîn t pd:· un ciţi ca să nu ridice ei întîi arme asupra numănui, ci tocmai d upă
ce vor vedea că cad dintre dînşii m orţi. Noi le răspunde am că
n-avem a ne preda niminui, fiindcă n-avem nici un război cu
nimini, ci să meargă d[umnea]lor îh sat şi acolo le vom: trimi te
cele trebuin'Cioase. Şi cu acest ră"SpLins se întorcea iară şi la
ai lot
·
Şi unde pînă aci, adică pină la namiazi, marţi ziua, .martie
1, nu îndrăznise să se apropie mulţimea lor de curte, ne po300
https://biblioteca-digitala.ro

menm1111

deodată

cu curtea

în conjurată

de ei. Noi, în marea

noastr ~1 mirare despre cum au putut să se ap ropie de curte,
cînd ştiam pe Petrache Poenaru cu ai săi în clopotniţă , de
unde putea să-i vatăme foarte rău şi ei să nu se poată ap ~ rn,
ne-am [dus] de la stobori curţii în casă şi ne-am luat fieş c are
postul nostru de la metereze. Rebeliştii au începu t a slobozi
puşti în sunet. Noi n-am avut să le răspundem pîn ă cînd ei,
cu ţăranii ce aduseră din sat cu săcuri, au fost tăiat stoburi
c urţii din dreptul grajdului ce era în partea c urţii dinspre bis erică. Au tăiat apoi şi gardu ce era de bîrne şi slobozind în

curte caii ce să afla în el, au intrat în curte.
Şi cloi arnăuţi înarmaţi s-au p ornit spre n oi.
Atunci am comandat foc prin. 4 metereze din foişor şi lovindu-i pe fieşcare cîte două gloanţă, au căzut morţi la cîţiva
paşi ce făcuseră ei din uşa grajdului spre noi. Atuncea s-au
speriat ceilalţi şi s-au tras din curte. Căci mai tăiaseră stoborî
curţii şi în dosul cuhniei, ce era în partea despre apus a casei.
Dup ă aceasta, Petrache Poenaru, ce nu mai era în clop otn iţă, ci era în dosul grajdului cu rebeliştii împreună, strigîn du-m ă pe mine şi zicîndu-mi ca să ne predăm şi noi, că el
s- a predat d e loc după ce a venit ostaşii lui Tudor. Bu i-am
spus Cil de ce nu ne-a spus şi no uă de atunci de loc cum s-a
pr edat, ci tocma acuma, după ce s-au omorît oameni, rie zice
ca să ne predăm '? El au răspuns că, dac ă nu ne predăm şi noi,
să-i slobozim familia şi să lăsăm a scoate clin curte pe cei
m o rţi ca să -i îngroape. Noi sfătuindu-ne cu toţii am poruncit
vizit eilor ce era în cuhnie de au scos pe cei morţi din curte
afară şi i-au da t r ebeliştilor. Iar familia lu Petrache n - am
slobozit-o, ci numai pe mună-sa Anica, care întorcînclu-să m i-au
spus că căpetenia ostaş ilor ce au venit asupra noastră este
un Ivancea c eauşu, sîrb de naţie, de la Cerneţi, fin al d{umnea]lor ; şi că să nu avem nici o temere a ne .preda la el. Noi însă, aflînd de la un arnăut chiar dintre dînşii, cu carele vorbisăm
înaintea namezului printre stoborii curţii şi carele se arăta a
fi recunoscător pentru binele ce zicea că i-am făcut n oi amîndoi fraţii, şi carele, după ce se omorîse de noi acei doi arnăuţi
ş i înoptase, pe cînd ceilalţi ne înconjurase curtea adormiseră,
el au venit la meterezul unde mă aflam eu; şi eu, văzîndu-1,
că era lună ca ziua, şi aflînd din spusa lui că este acel Nicola
Carafeiz, l-am întrebat cu ce gînd vine asupră-mi. El au răs
puns că vine cu gînd bun şi să ne spuie ca nu cumva să ne
predăm noaptea, că sînt toţi beţi de spirt, că au spart p imni ţa
ele la casele vărului meu Nicolae, care este de la casa n oas301
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tot în

direcţia

bisericii, în

depărtare

de stj. 150

ş1

m pimface
preda în mîinile lor, nici unul n-am scăpa cu viaţa. Eu, pe de o
parte, i-am mulţumit de povăţuire · ce ne-a dat, iar pe de altă
parte, l-am rugat ca, oum va şti, să trimiţă la slugeru Tr~dor
o scrisoare pe care o aveam gata făcută, din partea noa st ră
a tuturor, făgăduindu-i bună plată de vom mai scăpa cu viaţa
şi ne- am mai întîlni. El au primit scrisoarea, zicîncl că ne va
slufi cu orice preţ, pentru recunoştinţa ce ne este dator.
După aceasta, deşi ne înţelesărăm cu rebeliştii, tot prin
Petrache Poenaru, care ne tot îndemna să ne predăm, cum
că n oi pînă la ziuă nu ne putem preda, ci să să înceteze a mai
slobozi focuri asupră-ne, că vom înceta şi noi pînă la ziuă,
numai în curte să nu îndrăznească nimeni a niai intra că nu
va scăpa cu viaţa. Cu toate acestea, ei, cu capul plin de spirt,
tot nu înceta a slobozi focuri asupră-ne . Dar împuşca numai
zidul. Iar ai noştri, cînd vedea pe vreunul că a int rat în curte,
focul ce-l slobozea asupră-i era pe nimerite. Din care pricină
s-au rănit destul de mulţi. Căci nu vream să se mai omoare,
cunoscînd că ei nu mai ştiu ce face de multă beţie.
Văzînd eu, care mă aflam în foişor, ele unde puteam s ă
le vorbesc şi să-i auz mai bine, căci nu încetează a tot slobozi focuri asupra noastră şi, dînd năvală a intra în c urte să
prinză din caii ce-i sloboziseră din grajd, am strigat pe Ivancea, întrebîndu-1 că de ce nu se ţine de vorbă, ci tot slobod
focuri şi dau năvală în curte ? Şi el mi-a răspuns că nişte
mişei beţi fac aceasta. Eu atunci i-am zis că dacă arnăuţii
sînt beţi şi nu-l mai ascultă, apoi cum ne tot ziceţi să ne
niţă au găsit trei buţi pline de spirt. Şi această pricină în
să năvălească ca porcii în focurile noastre. Şi dacă ne-om

predăm?

Atunci a încetat a ne mai îndemna ca să ne pretjăm. Danoi n-am fi fost siliţi, pentru scoaterea din pivniţe a unei
cal·e şc i nouă a noastră, să spargem un zid ce-l fă>cusem înaintea gîrligiului pivniţei, care era făcut ca o tabie cu trei metereze : unul din faţă altul în dreapta şi celăk1lt în stîngeţ, de
unele se putea păzi toată partea cea despre apus a caselor,
n-am fi avut trebuinţă să slobozim nici o puşcă. Căd celelalte trei părţi ale caselor îşi aveau meterezurile 101; de pază
şi nu ne-ar fi putut face nici o vătămare apropierea lor de
z~dul casei . Căci aveam oameni armaţi şi în podul casei, cari,
·avînd apă în vase mari şi tulumbă, preîntîmpinau atacuril,e
ce le făceau cu fitiluri aprinzătoare. Cu toate că nouă nu : ne
că
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era fri c. ă de aprindere de la acoperişul casei, că-ci toate e>d 3ile
sînt boltite, dar, după spargerea acelui zid, am avut grij ~i a
nu lăsa să intre c·e neva în curte, ca nu cumva să ne pune.) foc
în pivniţă în care erau buţi multe cu rachiu.
După ce s-a făcut ziuă, auzirăm slobozindu-se multe fo cmi
şi strigări de „ura" ! Şi aflînd că ar fi venit altă că pe t enie
mai mare, anume Hagi Prodan, cu ostaşii lui - pentru care
ştiam de la nepotul Caragic, ce fusese la Craiova cu cuvînt
să se bată cu Tudor, şi acesta s-a dat de partea lui Tudor, atuncea noi, sfătuindu-ne cu toţii, iar am slobozit pe Anica
Poenăreasa de s-au dus a se încredinţa de este adevărat Hagi
Prodan şi să-i arate că noi am hotărît ca să ne predăm la
clînsul, căci ne-am încredinţat că cu adevărat este din ostaşii
lui Tudor, - numai să facă jurămînt că nu se va atinge de
v iaţa a nici unuia din noi. Intorcîndu-se, Anica Poen ăreasa
ne-au adus răspuns că a făcut Hagi Prodan jurămîntul cerut
ele noi, cu condiţia însă ca să le dăm arme-le şi caii.
Noi preferînd a ne scăpa viaţa, căci ajunsesem a crede
c ă putem fi înconjuraţi pentru multă vreme, am primit condiţia lui şi l-am primit ieşind înainte. Şi am dat masă lui şi
r:u vreo alţi cinci-şase de-ai lui, cunoscînd că nişte ast.fel de
oameni ţin mult la a cPede că, dacă mănîncă pîinea şi sarea
cuiva, ei s-au îndatorat mult. Dar, pe cînd ei mîncau la ma· să, i-=am· auzit vorbind în limba sirbească, care o înţelege a unul dintr-ai noştri, cum că de ce să ne lase numai a l'e da
armele .<;>i caii, de vreme ce s-au omorît de noi acei doi şi
s-au rănit mulţi dintr-ai lor, cu a căror vindecare trebuie să
cheltuiască mult.
Noi. le-am răspuns că, deşi nu sîntem vinovaţi pentru omorul şi rănirea acelora, căci n-am dat noi pricină, ci ei1 au
dat-o :--- dar, văzînd că rezonul nu înduplecă pe aşa oameni,
am primit şi aceasta ca să-şi ia ei din lucrurile noastre ce le
va plăcea. Şi aşa le-am deschis sipetele şi geamantanele noas..:
tre de au luat cît le-au plăcut şi cît au vrut de la toţi, afară
de Petrache Poenaru, ce rămăsese întreg, pentru cuvîntul că
el se predase la ei de loc. Abia isprăviiră ai lui Prodan de ·a
lua averile noastre pe ales şi pe plac şi plecaseră la conacul
lor ce erc;i în . casele vărului meu Nicolae. . Otetelişanu , unde-l
a,ştepta . Macedonschi, companionul său„ cînd ne-am pomenit
cu alţi' doi căj:iltani, şi ',anume iova şi Ianciu, cu ai lor, însoţiţi
de ţărani mulţi carii au umplut curtea. Şi cu toate că noi trimiseserăm de în torsese pe . Hagi Prodal} . şi . el, in trînd cu noi
în casă, închisese uşile, dar cei din nou veniţi au sport uşile.
303
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Căci noi nu mai aveam cu ce să ne aparam. Şi la intrarea lor
în casă s-au întimpinat cu Hagi Prodan, care vrînd a-i popri,
ei au scos iataganele şi trăgîndu-se cu el l-au şi tăiat la o mînă. Şi aşa Hagi Prodan a plecat, lăsîndu-ne în mîini_c acestor din nou veniţi.
Tot în vremea acestor doi, pe cînd se suia pe scara caselor, întîlnind unul din ei pe Petrache Poenaru, oarele era în
tot costumul său de drum, ce se compunea de o legă tură de
cap, peste un cauc cusut cu fir ; cu un şal de cele de mare
preţ; o ghebă de postav cu găitane de mătase, peste o fermenea de postav cusută iar cu fir galben ; un cepchen cu
hergiuri de asemenea fir ; poture cu copci de argint ; tusluci
cu gaitane de mătase, resfrînt peste cizme roşii ; cu o şişănea 2
lucrată în argint şi cu belzicuri tot de argint, pusă şişaneaua
peste spete ; cu un iatagan cu minerul de fildeş, cu o t ea că
îmbr ăc ată în argint suflat cu aur; un cuţit mai mic, asemenea
o per eche P.istoale, tot aşa ; şi un hamailîu de argint suflat
iar cu aur.
Şi, vrînd acel Ienciu să-i ia şalul de la cap şi Petrache
împotrivindu-se a i-l da, sub cuvînt că el s-a fost predat de
loc, acel Ienciu, deodată cu răspunsul că nu vrea să ştie el
că s-a predat s au nu, a tras iataganul. Şi vrînd să-i despice
capul în două, iar Petrache ferindu-şi capul, s-a oprit iataganul Ienciului în umărul drept al lui Petrache, pătrunzîndu-i
cureaua şişanelei şi toate hainele pînă la os. Şi dacă nu-l scotea din mîinile Ienciului un alt arnăut cu care se cunoştea
P.e ţrache, n-cir fi scăpat numai cu atît. Şi tot acel arnăut,
după ce Ienciu îi luase toate armele şi din haine ce i-au plă
cut, l-a dus la conacu lui Hagi Prodan.
Noi aceştia, cari rămă,sesem în casele noastre, nu poci descrie prin condei gro&za ce am tras, văzînd, pe de o parte,
ploaia de aruncături cu cărămizi în ferestre, de la cei ce umplus eră curtea, pe de &ltă p11rte, peţra focului ce se înălţa din
arderea gardului şi şopronului şi în , sfîrşit năvălirea sîrbilor
şi arnăuţilor din nou veniţi a jefui ce mai scăpase de la cei
dintîi, de la carii la început, cînd ne-a scos din cea dintîi odaie ca să poată jefui cu înlesnire, fără a se impedeca de n oi,
aşteptam să auzim pocnind în noi vreun pistol sau sf\ ne despice vreun iatagan, J:lţn~ cînq au isprăvit de jefuit cite cinci

2

Puşcă lungă arnăuţească

(n.ota autorului).
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od ă i l e. Şi dacă eu pe care mă căuta în'.rebîncl pe cîţi vedeau ; fiindcă pe mine mă strigase Petrache anume şi tot eu
îi r,'\ <:punsesem şi lui Ivancii în mai mu'lte rîncluri, deşi din
p <;:·:ea Ivancii auzem mai multe înjurături şi ameninţări că
o să n e scrumească şi alte asemenea, clar eu îi rc'i s p ~mdeam
to• cu blîndeţe, şi-l numeam bulu cb a şa în loc de c e a uş ~ i ei,
to(i i eb eliştii, mă crezură ele căpetenie - clacă a m. sc.'1 pa t cu
vi aţo, n enorocirea au fost două surori, însoţite de o s lujnică,
cari cîte trele să puneau într~ mine şi între ei, şi cu rugă c iu
nile ce le făceau, mă apărau de furia lor.
Pricina ce i-a făcut de ·a nu mă omorî ele la în cepu t am
priceput- o la urmă : că ei, ca lacomi ele jaf, nu vrea să-şi
piai do.~ vremea nici să se împedece de · cadavrele noastre. Ci,
tocrnai cînd isprăv ise jefuitul şi ne cău c a s ă n e om oa re. tocm ai utunci, pe norocul nostru, a sosit şi slugerul Tudor într- o m8 hala a satului ce ' erea aproape de casele v.'1ru:ui neu
O tetel iş anu. De unde, afînd ceea ce se făcuse cu n oi şi în că
n u se i s prăvise, văzîncl şi flacăra ce .is mis tuia grajdul şi ş o 
pronul sub care vîrîse trăsurele cite putuseră încăpea, ca să
arcL-, lemnul să poată lua fierul, au grăbit ele au trimis poru n că ca nu cumva să se mai omoare cineva din noi, c ă acel a
iar cu moarte se va pedepsi. Căci pe ele o parte aflase nrevin ovăţ ia noastră şi pe de altă parte că cei ce veniseră întîi
o m o rîs eră, pus în proşcă, pe un biet sîb slugă al nepo:ului
Ca ragic, sub învinovăţire că de ce n-a lăsat pe stăpînul să u
şi să ic: să la ei de loc, cum i-a văzut pe ei că <: u venit. [El a
ră spu ns:] 3 „Mănînc pîinea şi sarea lui şi nu pot să -l las",
precum şi pe un Hristodor (grec de naţie, ce-l avusesem eu
dascăl ele limba elenă, pentru că nu lăsa să i] 3 se ia calul, zicînd c<l. el este eterist .
..ţ\c eastă poruncă a lui Tudor ne-a scăpat de moarte. Şi
luî ndu-ne cîţiva dintr-ai lui Prodan între dînşii şi strigînd
clin pas în pas celor ce stau gata să ne împuşte dnd treceam
printre ei ca nu care cumva să îndrăznească vreunul a slobozi arma asupră..,ne, că nid el nu va scăpa cu viaţă, ne- a
du s ţi pe noi la conacul lui Hagi Proclan.
· .Acesta, cînel ne-a văzut în cea mai vrednică de milă sţa
re , citei unii din cei ce era mai puţin despiaţi abia scăpaser~1m
o s ingură haină :peste cămaşă, alţii numai în cămăşi şi izme-
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ne, iar alţii despiaţi de tot, şi toţi cu. faţa de pă min t ,
'dncl
n e luase pînza mormîntului du pe o'Chi. Numai pe bie tele femei le ,respectaseră, că nu se atinseseră a le respecta :::i~ de
puţin. Dar fri ca şi groaza le topi s eră mai mu lt decît pe, noi
bărbaţii, cari eram căzuţi într-o nesimţire comp ~ e ctă, dorind
mai bucuroşi moartea decît aşa o viaţă. Şi să p :irea şi .e'.e ca
n oi bărbaţii, ca ieşite din minţi.
Atunci Hagi Prodan a început a-şi smulge părul din cap,
zicîncl : unele mai es te jurămîntul ce-şi clecleseră pe cruce şi
evanghelie ? .
Aceste espresii ale lui nu ne consola de loc, ci ne ad.u cea
aminte că, de nu ne-am fi predat lui, n-am fi ajuns într- astă
vrednică de jale poziţie.
N-a trecut mult de la sosirea noastră la conacul lui Prnclan şi a venit şi Tudor cu toată oastea lui, 'C e se compunea
numai din călăPeţi. Şi apropiindu-se de capul sc ării caselor
vă rului Nkolae, n-a descălecat, ci ne privea în foişor , in care
ie ş isem toţi bărbaţii şi cele mai bătrîne din damele fa miliilor
noastre . Şi fiindcă eu avusesem prilejul a-i dobîndi c unoş 
t inţa şi a ne împărtăşi unul altuia sentimente patrioti ce, care ne-au fost legat oarecum şi mai înain t e de a ne vedea şi acest prilej fusese în anul 1819, septembrei 19, pe cind Tudor se ,afl.a vătaf ,plaiului Cloşc;mţlor .şi pusese _ moşnenii P ocl eni
d e j e~ uiseră la domnitorul Suţu că moşia lor s-au cotopit d e
: 0 emţi, şi domnitorul p oruncise caimacamului Craiovei să orînclui2scă un boier hota rnic-inginer a cerceta, în să în. ::.~ ::: ret ,
f <l r ă a si mţi nemţii şi caimac amul mă alesese> pe mi ne „ ca re
a trebuit să am a fa'C e cîteva zile pe munte cu Tudor -. as tfe' fiind dar am început eu a-i zice în limbagiul du pe ~.tu nc i :
..Arhon sluger, pentru Dumnezeu, scapă -ne viaţa, c ă sintem
în mîinile dumitale". Iar el a răspuns : „Viaţa vă este ;;;::J pată.
Dar îmi pare rău de ceea ce aţi păţit". - Apoi ce să ne f?cem
noi? Să mergem cu dumneata? - Cu mine nu puteţi n;ierge,
că eu sînt cu oastea şi dumneavoastră aveţi f?milii. Să ne
du cem la Craiova ? - Acolo Jnu · vă sfătuie'sc; ·să ' merg eţi că
poa te .să vie alţii mai răi. Ci să mer~ţi la mănăstirea H cfrezul ni, unde este să se trimită cîţiva paznid· de ai Adu năhi şi
unde vă veţi avea şi . dumneavoastră odihnă . bună".
... ,
Apoi a poruncit· de a S'Cris o poruncă d-a · călare p;e ntru
facere de cîte şase care cu boi, a ne transporta pînă la mănăsti1: ea . Horezu,_ .dîndu-ne de paznic pînă acolo pe Ivancea
ceauşu
unspr.ezece ai săi. A. s~os şi vreo 200 lei şi i~a ctat
1

cu

.'
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av em de cheltuială drumului. Şi cînd era să plece i-am zis
acieasta, că p andurii au răzbit în pivniţa unde este mult vin
~ i rcfr·hiu şi noi rămînem pe mîinile lor. Atunci au stat şi au
t ri111is să scoaţă pe toţi 4, şi cine nu vrea să ias ă , să nu-l lase
('ll

v iaţa.

După aceea 5 i-a pornit înainte la Oteteliş. Şi apoi a plecat şi Tudor cu ai săi călare după ei, împreună cu Prodan şi
Macedonschi 6 • Iar noi ne-am întors la casa n o astră, unde am
dormi t miercuri noaptea spre joi, îngropaţi în lîna ce o vă r
saser2 rebeliştii din saltele, că să poată lua dosul lor .
A doua zi, joi, plecînd din Ben eşti, abia am pu tu t trece
peste apa Olteţului la satul Cîrlogani. Şi am tras la casa unui
fin al nostru, la doi fraţi, adică la postelni cul Apostol Hagi
Ancli·ei Andrianopolitu, unde am rămas pentru mai multe zile. căc i ne simţeam toţi ca striviţi de groaza celor ce p ăti 
mi sem miercuri toată ziua. Apoi pitarul Ioniţă Ghimpeţeanu
căzuse bolnav de peripleumonie şi nu era în stare să se mai
mi ş t e· clin loc. Ivancea ceauşu •CU ai săi şi-a luat de la n oi v oie
să plece, căruia i-am dat la mînă că cu voia n oastră ne-a
lăsat ..')i plecînd de la noi, am aflat că, cum a t recut Oltu la
Vultl.1reş ti a om orît pe serdarul Costandin Vultur escu .
Tot într-acea zi, adecă joi, pe la namezi, a venit la noi un
polco,·nic, Vasile Ghelmegeanu, cu vreo trei panduri, to ţi că 
lări , ci.1 o scrisoare către noi, a căre i a coprindere să arată .î n
copi a de m ai jos, sub no. 1. Şi pînă să citim n oi bărbaţii scrisoarea, el a poruncit unui pandur dintr-ai să i să -i adu c ă traista,
pe care apucînd-o de fund şi scu1turînd- o, a căz u t din ea două că păţîni de oameni în mijlocul damelor ce-i dede s eră ocol,

~ in text şte rs e cuvint ele .cîţi vor fi, atît în p imniţ ă ş i ori und e" .
s ·î n text şterse cuvintele : .A scos din pimniţa cas elor noastr e p e
toţi rnri intraseră ac olo".
6 Tudor Vladirn~res c u a v enit cu oştire a de la Am ă răşti la Ben eş ti.
Pc cînd s~a aflat încă la · Amăr ăşt i el a trimis oameni de ai săi la Murg a şi s ă asigure co na ce pentru un mare număr d e panduri . Cu a cest prilej săfenii clin Murgaşi au dat pe mîna oamenilor Adunării p e biv vtori
ar m aşi ·Theo dor P o dbăni ce anu care îi căzn is e şi le luase banii p e. n e.drept. . 1n ac e as t~ pricină murgăşenii au trimis d e l eg aţi dir ect la Tudor
Vladimirescu, mat înlîi la Beneşti apoi şi la Ot ete liş und e Tud or a stat
cu labă ra în ainte d e a merg e la Slatina. Din date le r eferit o are la a cest
fa pt se c unoaşte atitudinea lui Tudor şi a oamenilor săi faţ ă de zapcii
car E: jecm ăneau pe locuitori. Arh. ·St. Bucureşti, Condica d epartame ntului
criminal ion Craiov a 915, : f. · 18-20.
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făcînclu- i

fel de fel ele întrebări despre ce cuget ar av e;t Tudor pentru noi. Atunci bietele dame, ele mare spaimă, ;:. u scos
toa '. e un ţipet înfiorător, căzînd care leşinate, care copri nse ele
tremur şi istericale. Iar noi bărbaţii, cari abia ajunseser;im să
7
aflăm din scrisoarea de tăierea acelor doi, Iova şi Ienciu , ce
ne jefuiseră, am precurmat citirea şi am dat ajutoarele cuviincioase de s-a redeşteptat bietele dame, care se speriase ră grozav de vederea căpăţînelor tăiate şi ele îhchipuirea ce-ş i fă
c useră că aşa o să ni să facă . şi nouă.
Acest Ghelmegeanu ne-a spus că lui Tudor i-a pă rut m
adevăr foarte rău de ceea ce ni s-a întîmplat. Pentru aceea
i-a tăiat pe amîndoi, noaptea spre joi. Iar a doua zi, joi., a
poruncit de s-au adunat la un loc toţi arnăuţii şi sîrbii şi,
înconjurîndu-i cu pandurii, a intrat în mijlocul lor trei panduri cu amîndouă capetele puse în cîte o suliţă, şi cu argi ntul
icoanei, ce o despiaseră ei la Beneşti, într-altă suliţă, sti·igînd
c ă ei n-a plecat să jefuiască şi să despoaie icoanele, ci au plecat pentru dreptate, şi că cine va face ca ei, tot ca ei va pă
timi. Apoi i-au băgat pe toţi în biserică ele au săvîrşi t jură
mîntul ce l-au cerut. Şi după aceea l-a porni t pe dî n'>u l la
n oi cu acele capete tăiate. Şi Tudor a plecat la Slatina.
Noi pe de o parte, am orînduit de s-au pus la răspî n tie
c:;cele capete 8 , după cum ne scria Tudor, iar pe ele alt ă pa rte
am dat răspunsul lui Tudor, mulţumindu-i şi rugind u- l s ă
., ..înduiasc{1 pe Ghelmegeanu a ne duce la mănăs tirea Hnr ezu,
ct'.1 aşa ceruse Ghelmegeanu de la noi. Şi am trimis dt n par~ e - ne p~ finul Apostol, care abia peste o săpt.[unînă s- a 'i;-itors
cl-a:->olo : îns'i nu cu Ghelmegeanu, ci cu trei p<mdu r i Şi cu
p m unt::ă pentru facerea a dte şease eare cu boi. clin sar în
sat. cu care să ne transporte, aducîndu-ne fii o sebi.te ~ e do uă
s:;risori ce se văd în copie sub no. II şi III.
Ar fi prea trist şi îngrozitor să descriu cu el-amă nu n t u l
toate suferinţele noastre. Şi ar fi peste putinţă. Ciki 1umai
clacă ar trăi şi acuma toţi cîţi eram p-atunci şi să an1 ~ e fiecare ce a suferit de frică în cele opt zile de la ple·cai··~tl. lui
Tudor şi pînă la venirea celor trei panduri, pe care ni-i tr imisese de pază la drum. Căci, cum vedeam nescai panduri tr ednd, ceea ce se întîmpla în toate zilele, noi fugeam în pădu re,
Acest era [rudă] cu căpitan Iordache (noto autorului).
1n text şterse cuvintele : .în ţepi amlndouă · [capetele] acetdr tîl·
hari ce ne jefuiseră".
7

8
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unde ramîneam şi noaptea de dormeam pe aşternut de craci
cu frunze uscate de tufă, pl1se peste zăpadă, ş i fără nici un
acoperiş, numai cu hainele ·c e se milostivise jefuitorii, rebeliştii lui Prodan 9, de ni le dideseră de pomană deşi era tot
dintr-ale noastre. Şi apoi şi puţina şi proas ta hrană ce era
numai de mălai şi fasole, sau cîteodatt1 şi cu varz<'1.' a c ră, şi
aceasta puţină. Căci nu era în mai puţin la număr 10 , ci se
suia aproape la numărul de şaizec i indivizi, cu slugi şi sl ujni ce 11 . Pînă cînd am trimis căpăţînele celor ·doi tîlhari de le-au
pus d-oparte şi de alta de poarta curţii caselor noastre , înfipte
în limbile stoborilor curţii, de le-au văzut şi oamenii din sa tul
Beneşti şi le-au cunoscut că sînt ale celor ce ne-au jefuit şi că
i-a tăi at Tudor, abia după aceea au venit la noi preoţii c!!n
Beneşti şi isprăvnicelul moşiei, care ne-au dat făină de grîu,
va rză acră (că era în post), rachiu şi vin, toate din ale noastre.
După atîta grijă şi frică ce am tras, ne-am hotărît şi am
pleca t la Horezu. Şi ajungînd la un sat, anume Ma teieş t i pe
apa Tîrîi acolea am întimpinat un alt rău.
Insă t rebuie să arăt cum ne era mergerea.
Frate-meu, eu şi nepotu Ioniţă Rîişoreanu , mergeam c~1 -
lă ri pe caii ce luaserăm de la posluşnicii noştri din Beneş ti
Iar cei tineri pe j_os . prin noroi, amestecat cu ză padă . Cei13 lţi
bc'ir b J.ţi '·i dame, cei bătrîni mergeau în care, dar bie tele dame
tinere ş i fe tel e rupseser ă pantofii ş i chiar ciora pii şi li se ră
nis er ă picioarele, încît li se cu n oşte a urme 1 e ·d upe sîngele ce
c· t;·ge a din picioarele lor.
C'încl a junseri\ m în satul Mateieş'cii, trebu i nţă fii n d sc'i se
ia alte care şi boi, s-au dus cei trei panduri în sJ.~ . .'3i cu ei
s-au luat şi niş '. e ţigani ai Ghimpeţeanu l ui. Şi aceştia ff ncl
arţăgoşi, au făcut gîlceavă cu sătenii, cari, fiind ş i beţi du pe
la cazanele ce lucra fa cerea rachiul ui, ne-am pomeni t cu o
mulţime de oameni ţărani, din ·c are erau şi pl ă ie ~ i, viind la
noi cu domege, porniţi să ne omoare . Noi le-am arătat p orunca lui Tudor. Dar ei nu mai erau în s tare a se mai teme
de cineva. Norocirea noastră a fost că s- au întîmplat a fi între ei un Vasile ceauş de plăieşi, care, cum a văzut pe nepotul Ioniţă Caragic, ce fusese cu lin an de zile mai înainte
vătaf al acestui plai Horezu, a domolit furia acelor porniţi să
~
10
11

In t,ext şterse cuvintele: .. cei dinUi cu care ne
Ultim€le două cuvinte şterse ln text.
Adăugat ulterior, pe marginea textului iniţial.

ră zb o im".
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ne omoare. Dar care şi boi nu s-au mai putut lua din mc1 un
sat. Ci am fost siliţi să plecăm icălări, noi fraţii amîndoi şi cu
nepotul Caragic, care ştia drumul la mănăstirea Horezu, <le
unde am trimis care de i-au adus pe toţi acolo la monăstire.
lnsă pe pitarul Ghimpeţeanu nu credeam să -l mai vedem viu,
căc i îl lăsasem pe sfîrşit. Cînd, din contră, îl vedem viind Pf
jos înaintea carelor. Şi , întrebîndu-1 : cum şi-a riedobînclit să 
nătatea, ne-a spus că, după plecarea noastră de la Mate şti,
îmbătînclu-se ceauşu Vasile şi cu alţi plăieşi şi armăşei, au venit la dumnealor şi i-au luat la bătăi pe toţi bărbaţii, şi chiar
pe dînsul, aşa mai mort cum era. Şi într-acea bă taie s-a fă
cut bine. Iată un medicament înfricoş at de bun şi foarte energic ş i fără cheltuială. Dar cam dureros.
După ce am v·enit la m onăs tirea Horezu şi am arătat egumenului sc ri som·ea lui Tudor, ce se vede în copie sub no. III,
ne-am avut îndestulare şi odihna cîteva zile, pînă a venit acolo doi orînd uiţi . de Tudo1\ cu ostaş ii lor, spre pazc'i. Şi ace;;tia era : unul anume polcovnicul Iordache Cristofi, ia-r -cel
ele al doilea, căpitan Dumitru Gîrbea.
Acest din urmă, fiind fost avut o judecată la ispr ăvnicatul
de M ehedinţi cu nepotul nostru de soră, Ioniţă Rîiş o reanu căci Gîrbea, ca că pitan de margine, trecuse peste Dun ăre o
familie de ţigani ai nepotului Rîişoreanu, - şi isprăvnicatul
osîndise pe Gîrbe a să despăgubească pe nepotul Rîiş oreanu , ori
adu cîrtclu-i acea familie ele ţigani înapoi, sau să- i plăte ască cu
bani . Şi Gîrbea se legase cu înscris şi cu soroc a face una din
do uă. Şi fusese următoriu. Aşa clar, Gîrbea găsise prilegiu a
scă p a ele Rîişoreanu mai lesne, print ru a-l omorî. Şi clacă n-ar
fi aflat aceasta părintele Hdsant, ce era econom al monăstirii
Horezu , şi să-l şi ascunză pe Rîişoreanu, negreşit că, cla că
scăpas e de Tudor care l-a căutat într-adins si-1 omoare, cînd,
el, .chiar de la v enirea Iovei şi Ienciu1ui, schimbînclu-şi portul
în ţărănesc, se stricurase şi fugise, - de Gîrbea însă nu mai
scă p a. Dar s:..a preîntîmpinat şi aceasta. Că a căz ut soră-me a,
muma nepotulu·i Rîi şor eanu, cu rugă ciune la Gîrbea şi asigurîndu-1 cu înscris din parte-i, l-a îmblînzit şi l-a iertat. Destul
că o noapte întreagă n-am închis ochii de frka aceasta că-l
cerea Gîrbea, ameninţîndu-ne că ' p~ toţi ne va pune sub sabie
de nu-l v~m da pe el.
,
· "
Nemaiputîndu-ne avea odihnă la mon ăst ire, am rugat
pe aceşti doi trimişi de Tudor de ne-au dat voie Şi paşaport.
D-un de pleeînd,
mers · 1a Rîmp.icul Vîlcei, und.e„ găsind pe

am
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polcovnicul Vasile Ghelrnegeanu ispravnic al judeţului Vîlcea,
ne- a primit destul' de bine şi ne-au orînduit d€ să lăşuire cîteva
o dăi <lin chiliile episcopiei. Dar neavîndu-ne liniştea nici colo,
tot din pricina arnăuţilor, am rugat pe Ghelmegeanu de ne-a
dat voi e. Ne-a dat şi pe un căpitan Niţă Obogeanu, cu cîţiva
panduri ai săi, a ne fi pază la drum. Şi la 10 aprilie am trecut
graniţa la Turnu Roşu. Şi de acolo la Sibiu, unde am găsit şi
pe a treia soră a noastră, Catinca, pe care o ţinea vistierul
Mihalache Iconomu; şi pe amîndoi fraţii Brăiloi, Dumi tra che
şi Dincă , ce ne era veri buni ; şi pe alte rude şi prieteni , . cari,
îmbr2tţişîndu-ne şi ajutîndu -ne la trebuinţele noastre, am putut uita în puţin timp suferinţele de patruzeci de zile din trecu tul de foarte tristă aducere aminte.
Acolo, la Sibiu, după ce ne ieşi din inimă frica şi groaza
ce părea că a prins rădăcină foarte adîncă, aruncîndu-me
ochii minţii cu s paimă la trecutul acela, nu ne puteam îndestul mira cum Dumnezeu făcu cu n oi minune a ~ a de m3re,
să scăpăm adecă cu viaţă din mîinile unor oameni fără nici
un frîu , nici chiar al temerii de Dumnezeu, da că ei cutează
să despoaie o sfîntă icoană, în vreme cînd 12 bietul Pe tra::he
Poenaru, ce ne predase fără ştirea noastră şi să fălea că şi-a
sc·'i pa t averea de la cei dintîi veniţi rebeliş ti, şi carele, de la
chiar v 2rele lui, Sevastiţa şi Evgheniţa, n-a vrut să prime as c ă
sculele şi alte ·lucrnri ce ave:i şi e:e mai bune;, pentru care îl
ni a s5 ·l e facă că sînt to t ale lui, ca să le scape, d le . r ăs p a n el ea cu as prime că nu-şi dă el cinstea pentru e' e. ai::es '. 13 om,
ca rele ori din slă bi c iune ele caracter, sau . clin s 1 ab:\ giu de::-ah,
s ă\·îrşi o faptă ce nu se poate lui altfil clecît de c1 tr~ cl .:i re, i · 1 ~ ă
ce pla t ă luă 14 : că -l jefuiră cei clin urmă v·eniţi, rebelişU . t ot
ca şi p€ noi ; îl ş i răniră de a z ăc u t pe pat ap roa pe o jum~t 
tate ele ·an 15 • Rămăsese şi beteag ele . mînă c.l nu o pu tea ridica pînă la . cap.
-.:.răzură m şi patarama rebeliştilor ! Că-i de~erta ră nemţii
ele prăzile cu care $e umpluseră ,de la noi şi îi ; trimisă în Basara bia şi în alte părţi, de . unde . nu . s-a mai întors mai .nici
unu.
'text Şterse · cu'vintele : .trădărorul hostm" .
text şters cuvîntul: .trădător" .
hi. text şterse cuvintele : ,;'vrednică faptelor" sale".'
In text şterse cuvintele: .pe a şte•nut".

12 · In
13 In
14
15
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Aşa este soarta ce}or nedrepţi şi răi. Iar pe cei nevinovaţi
carii îşi au speranţa în bunul Dumnezeu, el, ca prea drept,
prea bun şi atotputernic, nu-i păr ăseşte niciodată, ci îi mîngîie şi-i umple de bunătăţi, precum au făcut cu noi.
Nu voi să arăt cu amănuntul şi o altă faptă a lui Petrache
Nicolae Poenaru. Atît arăt numai că din pricina unor intrigi
care nu fac onoare bărbaţilor însuraţi 16 , au fă cu t să vie peste
noi, f <'l ră voia noastră, familia Ghimpeţeanului compusă clin
şapte indivizi, încît ne-a scos pe noi doi fraţi din singura odaie ce ne poprisem, unde avea şi toate bunurile noastre în lăzi
ş i sepete, grămădite una peste alta, cum le pregăt isem a le
porni la Sibii, spre siguranţă. Şi venirea aceştii familii , pe de
n parte, a făcut să nu mai fie între noi, cîţi ne aflam acolea,
<iceietşi petrecere, mîncînd cu toţii la aceiaşi masă, ci au încep·,_i : glkevi între Poenăresele - muma lui Petrache şi soţia
sn -- şi între Ghimpeţence, pînă la esperările cele mai trivia'e . $i acest gîlcevi şi aceste certuri ameninţătoare au ţinu t
pînă a;.1 venit asu pra noastră rebeliştii. Pe de altă p arte, Ghimpeţeam1 ne-a încurcat de nu ne-am putut noi doi fraţi şi cu
surorile n oas tre să ne trimitem din vreme la Sibii bunurile
noas tre 17 prin finul nostru Apostol, precum pornisem a face
cei s ă putem rămîne noi uşori, fără să 1ăsăm pe sora noastră
18
l'U soţul său bolnav
. Şi dacă să făoea aceasta, se răspînclea
v est ea şi n-avea rebeliştii pentru ce să mai vie să se bată cu
noi . . în curcarea ce ne-a făcut Ghimpeţeanu este că ne-a propus că ar vrea şi el să-şi asigure bunurile la Sibii cu ale noastre, ci să-l aşteptăm pînă să şi le aducă şi el de la Făureşti,
m oşie a sa, ca să plece cu ale noastre, fiindcă n-are şi el om
credincios, cum avem noi pe Apostol. Dar bunurile sale dă
la moşia sa abia au sosit la Beneşti în ajunul zilei întîi martie, cînd ne-au cuprins rebeliştii.
Eu, amice, am înşirat, cum mi-a venit în ţinerea de minte,
din cele ce am pătimit şi care sînt ca o prescurtare din cele
multe.
Cu toate acestea puteţi să vă îndestulaţi curiozitatea şi să
cunoaşteţi din ce oameni se compunea oastea lui Tudor„ Că

şi

16
17

ln text şterse cuvintele : .a unor intrigi amoroase al e lui".
ln text şterse cuvintele: .,Precum porp.işem ~ Wţce" rrej4ate pe

urmă].

18

In text şter~e cuvintele: .şi noi să r~!llj~em nu1m1i cu trupurile".
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era o adunătură mai mult din streini, sîrbi şi arnăuţi. Şi cei
mai mulţi din ei erau din cei mai stricaţi şi fără caracter ;
apoi şi cu fumuri în cap, că adecă fiecare din ei este deopotrivă cu Tudor. Precum vedeţi că Iova şi Ienciu nesocotiră pe
Hagi Prodan, deşi acest avea la Tudor· o mare valoare. Şi vă
puteţi închipui din ce pridnă a fost silit Tudor să cază într-atîtea cruzimi, în care să spunea de mulţi că se didese cu
to tul, omorînd şi chiar din cei mai d-aproape ai săi care să
nărăviseră a face neorînduieli.
Tot această pricină a străşniciei lui Tudor cătr e ostaşii săi,
care credea că va putea să introducă disdplina, au fost ş i pierderea lui. Că, precum am auzit : atunci cînd căpitanul Iordache şi Farmache, trimişii prinţului Al. Ipsilanti, veniră la satul Goleşti, unde se afla Tudor, dacă nu găsea pe că pitanii
lui Tudor dezgustaţi de cruzimile lui, nu l-ar fi putut trage
în partea lor. Cu care faptă au putut lua fără vreo luptă pe
Tudor, şi trimiţîndu-1 la Ipsilant, îl omorî.
Iordache

Ote telişanu

• · Arh. St. Crai ova, ms. 29, 9 fil e. Scris cu lite re !a line, pe hîrtie
bine conservat. Ediţii : C.D. Aricescu, Acte justifica tive Ia I sto ria
revo luţiei de la 1821, Craiova, 1874, p. 77-89, după un text transmis de
Petrache Poenaru. A cest text se deosebeşt e d e textul pe car e îl publi căm
mai sus, în partea de la început şi dinspre sfîrşit, preze ntînd de as e n~ enea numeroase mici deosebiri în restul textului. Documen t el e Răscoalei
din 1821. V„ p. 577-588.
ve lină · ;
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VIII

AMINTIRILE LUI DUMITRACHE PROTOPOPESCU
DIN SEVERIN DESPRE RĂSCOALA
DIN 1821
De acolo plecarăm cu Tudor din Ţînţăreni, cu vreo 7-8
mii de panduri şi arnăuţi şi pînă să ajungem [la Ot€teliş], arnăuţii au fost ajuns la Beneşti unde acolo se bă tură cu arnăuţii boie1'€şti şi împuşcînd [boierii] un arnăut, [zavergii] luaseră totul de la bieţii boieri. Noi am ajuns cu Tudor şi vă 
zînd el acea urgie pe acei boieri, ce au făcut blestemaţii de
ar năuţi , a oftat cu supărare şi le-a zis : „cu ce poruncă fa c
a ~ a '?" Ei s-au îndîrjt şi către Tudor, iar el a tăcut.
De aici am plecat la Oteteliş. A colo a mijlocit de 3 o morî t [Tudor] pe chiar bairactarul Iova, gospodarul lor şi pe un
Ioan arnăutul, cel rnai rău. Dimineaţa, văzînd capetele lor în
ţeap .'I , strigînd [pristavul] că cine va face ca ei, ca ei s<
i. p3ţeascc"L Ciupagea luă vorbă cu mine, cu AuPel şi alţii 11, tot
parte boierească, ca să ne facem nevăzuţi şi cu care f<-i cînd
aşa, am plecat şi ne-am dus la Rîrnnic la un cumnat al lui
[Ciupagea], ce-i zicea Ignat buluc-başa, cu care am mers peste
Olt ; şi am prins doi zapcii de ne-au dat cai şi vro trei-patru
mii de lei.
De aici, aflînd că vine un căpitan, Barbu Ţapu, de la Cîineni ~i vreo 15 .panduri cu cari a [fost] ţinut drumul la mulţi
boieri de i-au jefuit, maior Ciupagea ne-a făcut un cuvînt :
:114
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„Că acum e vremea, că cum au luat alţii de la noi, să luăm şi
noi de la alţii Şi să ţinem calea acelora".
·
Am luat un mare curaj şi am ţinut calea la drum, căci
[noi] eram 12, şi anume : maior Ioan Ciupaga, Gheorghe Aurel, Dumitru Tîrîşu, Stanciu logofătu, Sd'îrlea, Ghiţă Popescu,
Petcu Sîrbu, Nicolae Nechereu, Ioan Băltăşeanu, Ispas Bulucbaşa şi cu mine, pe care [p·a nduri] i-am luat în puşti, dinainte
şi după urmă, zdrelind 'n epotu Ghiţă pe unul, ce era mai îndrăzneţ, iară căpitan Ţapu strigă că se predă ; noi am scos
iataganele şi i-am prins pe toţi, le-am luat acele jafuri cai,
arme, argint ă rii, haine boiereşti şi banii. Ne-am întors înapoi
pe Topolog la Olt [şi] trecînd Oltul, am venit pe sub munte
a c as ă , şi Ciupagea, Aurel şi Tîrîşu s-au dus la Cerneţi.
După toate acestea am plecat asupra Rîmnicului, 4-5 su te
de panduri şi cu gospodar Anastasie 1 cu arnăuţii, ca să ne întîlnim cu Tudor, auzind că a plecat de la ' Bucureşti. Şi mergînd la Drăgăşani am găsit oraşul pustiu : fugiseră toţi negustorii. Şi eu intrai într-o cocină de porci unde era un ţigan
băgat ; şi scoţîndu-1, spuse că de frică a intrat acolo, socotind
c ă sînt turcii, auzind c ă de seară sînt la Brîncoveni ; şi mergîncl cu el la Solomon, spunîndu-i porunci : „caii ' şi să plecăm" . Pandurii umpluse pivniţele cu plo ştile să ia vin. !mi
zice mie Solomon ca să -i scot că vin tu rcii. Intrai în pi vniţ a
răpos . Băluţă boltaşu din Craiova, unde era 24 ele buţi cu
vin şi altele cu rachiu. Dedeseră găuri 100 prin ele, ~ i curgea
vinul prin ploşti. Le zisei să iasă că vin turcii .
S ă riră cu puştile la mine, mai ales un pîrî<;> al me ci ele <i pro ape, anume Buşteanu ; ieşii afară ş i spusei lui So'.om,on ,
că s tă călare în uşă şi strigă ; îmi zise c ă cin e ? Eu îi ar;:-t ta i
pe cel pîrîş al meu. Dete Solomon cu pis tolul în el ş i -l lo vi
la un picior. Atunci ceilalţi ele fri c ă fură gata, şi p l e e: a ră m pînă la Zevedeni 2 în sat. Gă s irăm sat ul fu git. Ne fr ' ser.Jm acole2. sub deal, în nişte pruni în ţarin ă, s ă odihn im : c ă e r~1 \·ar ă şi căldură grozavă.

Slugernl Solomon cu gospodar Anasta sie Mihailipol u 'se
pe un covor şi porunc iră să fie toţi pandurii gata. Iară
eu cu un polcovni·:: Luţă şi Ioan Loc:usteanu , cl in picioare,

c ulcar ă

1
Este vo rba de Anastasie Mihafoglu, numit n' ai departe în · a cest
memoriu _Mihailopolu.
· .. ;
2 Corec t : Z ăvideni.
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mîncam un pui de găină; şi caii-i ţineam de pripon ; iar proştii
de panduri luară şelele după cai, şi îi împiedic ară. Cînd, ne
pomenirăm venind pe marginea Oltului cete (ie tur ci căl ă ri
în fuga mare ; şi de loc mă dusei la Solomon, îl scul ai şi zisei :
„Iaca turcii!" Strigă: „Gata caii!". Şi ieşirăm Î!l J;inte-Je în
ni ş te g rădini, [unde] se strîmta drumul şi unde era bine de
ţinut fo c ; şi noi, cei ce fuserăm gata, de loc ple ::cirdm un de
poruncise [Solomon] înaintea turcilor. Aj1mser<'i m la ac:el loc ;
sosită şi t urcii. Incepurăm să ne batem cu puş t ile ; e~ stau ş i
dau , noi st cim şi dam la acea strîmtoare, iar pandurii n oştri ce
[nedescifrabil] sloboziră caii ; [şi] auzipd pocnetul ce se da
grozav, caii s-au spăimîntat, şi fugind [caii] a r ă mas pe jos .
Turcii veneau gros şi se înmulţeau ; ai noştrii, unii dedeseră
fuga la coastă ; împuşcară pe c1:1raectar Mihale ce ţine a bair acul, şi vreo doi panduri voinici. Ajunse şi Solom on . Eu, în
zorul acela, am s ă rit de pe cal şi am l uat bairacul în min ă
de jos, şi puştile nu cantina. Ei în noi, noi în ei. Solomon zise : ., Că ce facem ? că ne ocolesc turcii" . Şi de mereu cu vre:)
d o u ă sute de panduri. Iar zise Solomon : „înapoi ", vă zîncl că
ne-a ocolit de tot şi unii din ai noştri fugea. Am plecat pe faţă
[ şi ] turcii <lupe noi venea şi da strîgînd: „dur, bre!" Mai pus er ă m obuzi [umpluturi) [şi) împuşcarăm în nisce vii mulţi
tcirci, că de nu făceam aşa, nu scăpam, că obosi s er ă m şi stă 
tuse şi caii.
După aceea, turcii ne ajunseră de tot ; în deal ne mestecarăm cu ei. Un turc cu un cal galben să taie pe Buşteanu .
[El] strigă către mine : „Nu mă lăsa, neică ?" !mi v eni în gîncl
cîncl mă pîra la Solomon, să-l las ca pe un vrăjm aş ce-mi era,
dar iarăşi, ca să cunoască că, împotrivă , l-am s căp at de la
moarte, dedei cu puşca şi lovii turcul în piept. [Turcu l] se rnsă pe şelele calului, că era aproape, cind tje loc sos iră alţi
doi vrăjm aşi. Ochii ; însă ei ţineau tot la Buştean, că-l ve de a
cu mîna pe pistol ; cînd era si -1 ajungă turc ul, ţi n minte, tot
pentru pîra dinainte, că - i va da dracu în gînd să dea în mine
în acea furie a bătălii.
Puşca îmi rămase goală . Apucai pe un făgaş în vale. Buş
tean se duse, cînd la o poieniţă îmi ieşiră alţi doi turci înainte, pe jos cu puştile către mine, zicînd : „Caţi, măi curvo ! "·
Eu cu puşca către ei, „Caţi măi curvo !" Ei se deteră după o
tufă, eu avui vreme şi încălecai pe cal. Văzui că nu dau cu
puştile, pricepui că sînt goale, ca şi a mea ; luai curaj. Aici
pe loc, iată un Ioniţă Ceauşul din satul Sălcuţa, al lui Solo316
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mon ; fugea c ătre mine, şi doi turci îl goneau pe jos ; şi turcii
îl ajlingea, îl ajungea, să-l taie cu iataganele. [El] strigă că tre
mi ne : „Nu mă lăsa, nene ! " [tocmai] cînd umpleam puşca d'a
că l m·e. Stătui şi zisei : „Ia-te de coada calului". Şi aşa făcu.
Dedei s cări calului, ca d-o bătaie de pistol, într-un deal. Turcii rămă seră de nu-l ajunseră să-l taie, şi dădinînd din cap
zicînd : avradini, sictin, cu puştile. Noi dimpotrivă, tot aşa
ziceam, avradini sictin, şi cu armele goale, numai în puşcă
băgasem şi o păs tram tot pentru cei alţi doi dintîi. Iar d-acilea mai v·eniră d-ai noştri. Turcii se-ntoarseră înapoi, umplună
armele bine . A colo începurăm a ne strînge şi căpitanii luînd
socoteala, mulţi lipsea din panduri.
Iar Solomon, fiindcă i-a spus Buşte an u că l-am scăpat de
la turc de nu l-a tăiat şi l- am împuşcat '[ pe turc] şi Ioniţă
Ceauşu asemenea, ['că] i-am scăpat viaţa, mai vîrtos că am
luat şi steagul din aşia zor de bătaie, mi-a dat zece mahmudele ş i mă avea ca pe cel mai bun copil al lui.
De aci1ea plecarăm, ieşirăm în vale, spre Rîmnic, să mergem cînd ne pomenirăm cu o sumă de inşi călări ca la 400!'iOO, to ţi negrii cabădai. Socotirăm că sînt tot turci, luarăm o
desperiere [spaimă], vorbindu-ne uriii către alţii, că venea spre
noi, şi făcurăm jurămînt sub blestem, spate la spate, toţi să
murim acolea sau toţi să scăpăm. Ne dederăm jos du pe; cai,
lepădarăm cizmele din pidoare, cine aveam, plecarăm cu puş
tile în mînă, paradă [la front] la ei, ei la noi ; şi nu ştia nici
ei, nici noi, ce sîntem. Ei văzînd că am îngenunchiat la pămînt
gata de bătaie, trimiseră doi înainte spre noi, şi cei mulţi
se opriră. Şi Solomon porunici mie şi Badi Găroioc să ne ducem şi noi doi înainte spre acei doi. Prinser ăm caii, încăleca
răm cu puştile gata în mîini, apropiindu-ne unii către alţii,
ca de o bătaie de pistol şi strigarăm : „Ce sînteţi voi ?" Ei zic :
„creştini ! ". Dar ei zicea no nouă : „Dar voi ce sînteţi ?" Noi
cu puştile la ochi : „creştini ! " Şi ne apropiarăm unii de alţii,
spind [ei] că sînt cu gospodar Gheorghe Cirjalîu, asemenea şi
noi spuserăm cu cine sîntem. Se întoarseră înapoi la ai lor şi
noi la ai noştri. Spuindu-le, [ai noştri] se s clilară şi prinseră
caii du pe cîmp ; şi aşa veni acel gospodar ·cu ai săi, socotind
întîi noi că sînt tot turci, ajutor celor de la Z ăvedeni. Şi spuse
ICîrja)iu] că vine Ipsilanti 3 cu muscalii la Rîmnic, unde ple3

Adi că Alex.ţndru lpsiltij.ti cu Ol!·Stea {)teristă.
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carăm

mare

cu toţii. Şi ajungînd la
iute grozav, dar multă,

şi

oraş, ne lovi o pia tră fo arte
pînă s-a fă cut groasă c\e o

palmă.

Şezurăm acolo trei zile. Solomon, de unde afl{1, nu ştiu,
n-ar fi muscali.
Dimineaţa, îmi spuse {Solomon], numai mie, că se duce
în ţara nemţească, începînd să plîngă , şi zise să nu spui nim ănui. S ă făcu bolnav şi să gîndi. Veniră din căpitani, oamenii lui si care se întristară foarte. Ple ca ră m mulţi cu d însul, pînă ~proape de Cozia. A stat în drum r[S olom on ] şi 9: s pus
iarăşi la toţi că nu vin muscalii. !şi luă ziua bună dup 't ce
ne săr utar ă m şi plînserăm amar.
Întorcîndu-ne, ne duserăm tot l a comandă gosp od ar ului
Mihalop olu. A doua zi au ziră m că vine Ipsilanti cu muscalii,
la Olt. Eu, de multă dorinţă ce aveam pentru muscali , scosei
cinci mahmudele din 500 ce aveam lîngă mine, bezi bani a lbi ,
~;i le dedei în mîna a cinci căpitani, cei mai zd raven i, şi a mi:m e :
Dumitru Buşteanu, Vasile Crăpatu, Barbu Ţicu , G hiţă Cuţ ui,
Nicola Urleanu, că de vor fi muscali, să fa că orice o v r ea c.u
ele [cu mahmudelele].
Ple c arăm la Olt, înainte-le, toţi şase că lări. Ajungîncl . v ă
zurăm dincolo [de rîul Olt] o sumă de oameni, toţ i neg t·ii ş i
că lăreţi, [unii] cu s uşiţi, alţii pe jos, împreună ş i mulţi panduri de-ai lui Tudor, mehedinţeni şi gorjeni. Tre c ur ă m O itul
la ei, văz urăm şi cind tunuri, me rs erăm la o cămară [ c asă]
unde era şi se gătia să m ă nînce , ascultarăm să vorbească m uscă leşte . Auzirăm zicînd : ella do, adelfe ! " Alţii : „ti camis "7 "
[nedescifrabil].
Pri c epurăm că noi am răma s în mîna turcilor, fiind greci,
iar nu muscali ! Luai mahmudelele înapoi , ne întoarserăm îriap oi foarte rrrîhniţi, auzind că vin şi t urci. P e Tud or nu-l Yedeam acolo la Hîmnic.
A·colo la Hîmnic mergînd d[om]nu[l] Ipsilant, luă ele la g:i:ipodaru Mihailopolu 20 OOO lei, şi-i împărţi pe la oştire, si dJi,
greci şi români, ce ne aflam ca la 5-6 mii ; îmi dete şi . m ie
200, că eram gră m ăti carul lui Anastasie [Mihailopolu]. Ne zise Ipsilant că mu scalii sosesc pînă în trei zile, dar pîn ă s tunci
:1oi să mergem la tu·rcii de la Drăgăş ani, să -i bat em .
C 1 pitanii români se strînseră toţi 40 şi m ă pu s eră de fă
cui o jalbă către d[om]n'll'[J] Ips ilant, cerînd pe slugerul Tl:d or,
care-i luas e de la casele lor. Şi merseră cu jalba la Ipsilan t, unde era şi eu acolo, mai aproape: O deteră .şi o citi tîlmaciLil ce-l
că
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ave a ~ i zise : „că o trimite după el {după Tudor] la Rusia, să
se înto a1'Că la noi, fiindcă e chemat a'Colo şi pînă atunci să nu
~ edem, c~ să mergem la Drăgăşani la acei turci".
Şi plecară căpitanii m!îhni·ţi la locurile lor şi unii zi·ceau :
„că cl 2 că au luat pe Tudor, care i-a ridicat de la casele lor,
ce s ă mai şadă la Ipsilant, un grec, călare pe cal şi copiii lor
sînt în mîna turcilor?".
A doua zi plecarăm la Drăgăş'ani şi patru zile am mers
tot prin ploi ; cînd pandurii, din patru părţi-trei [părţi] după
drum au fost plecat acasă din cei mai voinici ; iar ceilalţi cu
căpeteniile cîte era, ajunserăm aproape [de Drăgăşani]. Şi să
vorbea, seara fiind pe subt amiazi, că rămîie pe loc, ca ldimineaţ.a să ocolească pînă la ziuă pe turci şi să traseră [pandurii ] pe la pironiţi [ale viilor], mai pe deal.
Iar Caravia, cel care era mai mare al mavroforilor du pe
jos (pedeştri] nu vru să asculte şi merse cîntînd, cu muzica
Golescului înainte la turci, în oraş, '[la Drăgăşani] cu căpi
tanu Enache Cacaleţeanu la tunuri fiind trei, şi mergea după
ei, şi pînă să se gîndească căpitanii cu rumînaşii panduri, ceilalţi c ăpitani auzind că au rămas acel plan jos, a ajuns Caravia înainte şi turcilor le-a fost frică tare, (şi] s-au gătit să
facă un iuruş. Şi văzînd putere din parte-ne (s-au gătit] să
dea fuga cu caii la Craiova.
Şi aşa au făcut (turcii] acel iuruş asupra mavroforilor iar
ei , grecii, subţiri 1[delicaţi] şi mai ales copilaşi, unii din ei începuseră a se sparge (a se risipi] şi a da fuga, ţipînd.
Turcii de loc luară curaj. Ajunserăm şi noi, cu căpitanu
Iordache, Giuleragasi, [cu] Farmache, Mihailopolu şi alţi gosp odari, Macedonscki, Bagi Prodan, cînd rupsese tur.di jumă
tate mavroforii.
C ăpitanul Enache slobozi un tun, şi dete spatele. Turcii
mai rău luară curaj ; împuşcară hatoaica [iapa] sărdarului Iordache, [care] rămase pe jos. Deterăm şi noi cu puştile, cîţiva.
Da şi turcii, de vîjîia gloanţele ca ploaia. Unul din ai noştri
fugi înapoi, turcii văzîndu-1, luă curaj şi (pornind] din vale ne
în toarseră înapoi.
Iar di[om]nu Ipsilant era rămas de a doua zi cu cazacii moldoven i, 200, la satul Bocciana 4, ca să vadă ce izbîndă făceam .
~ Este vorba de actualul
!oneşti, judeţul Vîlcea. Autorul
şe ani p e care a deformat-o sau

sat Bucşani care face parte din comuna
a cunoscut pronunţarea mai ve che : Bocdin greeşală o va scrie Bocce ana.
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Cinel ne-am dus acolo, [el] plecase la Cozia spre ţara n emţeas că ; şi ne-am dus după el, unde ne-a zis să ieşim pe m 1.i nţi,
că în 4-5 zile vine şi el cu nemţii, pînă să ajungă 111uscalii.
Atunci ne-am ales tot noi, 13, care şi mai-nainte fu sesem
cu Tudor pînă la Oteteliş şi ieşind în muntele Lot rului, pe
postul lui st. Petru, acolo sus în munte la o stînă ungu r e ască
sprijinirăm un egumen cu sumă de bani la dînsul cu doi a rnăuţi şi doi ţigani, cu două saxanale. UmblarCl să ni să îm poi.riveas ::ă arnăuţii, dar no! îi luarăm în puşti şi rănirăm . pe
unul puţin ; şi începură a zice [nedescifrabil] le luarăm arm ele
[şi caii] ce fură mai buni de drum, dar egumenul cun os::: u pe
unul ce era cu noi din Craiova, îl luă de gît, rugîncl u:-se ca
sc'i-1 scape. Eu zisei ca să -i luăm din bani, [dar], acel ti căl o s se
ruga, vai d~ el, că-l cunoaşte, şi vin muscalii ; se uni ş i Ciupagea cu el. Eu, văzînd a lor slăbiciune, le-am cerut să mă
spovedesc şi încredinţîndu-i cu jurămînt că nu-l tai, a spus
călugărului, şi aşa am mers cu el sub un brad frumo s m a i
de o parte, zicînd : „Vezi tu călugăre, c:'i e;_1 nu umblu . d up ~1
spovedit, ci după bani. Acum strig fe ciorilor mei de t e fac e
ciopăţi; adu banii". Ajundîndu-1 un cutremur, el ele fri că s-a
dus în covergă unde doborîse saxanalele şi a luat galben i 100,
de mi-au adus, zicînd către ceilalţi ai mei ce şedea acolea şi
mînca nişte jimble, că a luat o, cărticică şi aduse suta de gă l
binaşi. [Eu] îi sărutai mîna, [el] mă sărută pe obraz, urîn d u-mi
ca să trăiesc . Apoi scoase la toţi un clondir cu ra chiu de cel
bun, şi băură. Mă blagoslovi şi plecarăm pe munte.
• Extras din Documentele

Răscoalei

din 1821, V „ p. 567, 569-573.
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IX

BASCOALA PANDURILOR SUB CONDUCEREA LUI
TUDOR VLADIMIRESCU IN ANUL 1821 ŞI INCEPUTUL
ACŢIUNII ETERIŞTILOR 1N PRINCIPATEJtE DUNARENE
SUB CONDUCEREA PRINŢULUI ALEXANDRU IPSILANTI
PRECUM ŞI SF1RŞITUL LAMENTABIL AL AMBELOR
ACESTOR MIŞCARI 1N ACELAŞI AN
Luînd comanda asupra pandurilor, Macedonschi a plecat
spre Oltenia. Lăsînd două căpetenii la Rîmnic el s-a îndreptat spre mănăstirea Tismana, de unde a expediat o parte din
panduri la Tîrgu Jiu, unde turcii jefuiau împrejurimile. S-a
dus apoi la Cloşani, pentru a face joncţiunea cu Dimitrie Girbea, care îşi avea adunaţi 3 800 panduri.
In acest interval de timp el s-a ciocnit de prinţul Ipsilanti,
d up ă cum se va vedea la locul cuvenit. După înfrîngerea eteriştil or de către turci la Drăgă ş ani, el a rămas la Cloşani, aş
teptînd să vadă cum se vor termina toate acestea. P r imind însă ştirea că turcii intenţi onează să atace pe panduri, el a dat,
la 10 august, drumul pandurilor şi a plecat cu D. Gîrbea şi
Hagi Prodan în Transilvania, de unde s-a dus la Kameneţ.
Chiar de la începutul intrării turcilor în Oltenia, Solomon a fost înfrînt din propria sa neglijenţă şi a plecat şi el
în Transilvania.
Serdarul Iamandi se alăturase [la însepo't] ~t~riştilor, cţ~
după nimicirea lor la Drăgăşani, s~a rpredat turcilor ' 1a mănăstirea Cozia, cu cei 60 de arnăuţi care-i mai rămăseseră.
21 -

'>PL.
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Acesta a fos t
tului lor.
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pandurilor
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nl comandan-

In urma a cestei ho tărîri, s-a dat ordin prinţulu i N . Ipsilan ti să plece din Cîmpulung, prin Curtea de Argeş , spre Rîmnicu1 de pe Olt. Bimbaş a Sava a primit ordinul să rămîn ă [să
ocupe] m ă năstire a Mărgineni. Acest ordin consti tuie încă o
dovadă de neîncrederea, lipsită de temei, a prinţului Ipsilanti
faţă de Sava, deoarece pe acest om, care avea 800 de ostaşi
ale şi, trebuia s ă- l păstre z e în apropierea sa, şi poate că tocmai acest lucr u l- a silit p e Sava să înceapă, în că la Mărgineni,
tratativele cu tu rcii. Prinţul Ipsilanti însuşi intenţiona să plece cu restu l armatei la 27 mai, prin Piteşti, de nsemenea la
Rîmnic, unde a trimis în dimineaţa zilei de 26 pe Caravia şi
pe alţi cîţiva căpitani, cu ordinul de a căuta pe Dimitrie Macedonschi cu panduri, care trebuiau să se afle în acele locuri
şi pe participarea căruia prinţul A. Ipsilanti se baza fără nici
un temei, deoarece cumpărase doar cîţiva dintre căpi~anii lor.
Io1·dache al că rui deta ~ ament se 2fla la Curtea de Argeş, cu
'trei tunuri, trebuia să vină de asemenea să facă joncţiunea
cu el la Rîmnic.
Alarma a dev€nit generală . Nimeni nu ştia ce să facă.
_s-a primit altă ştire, falsă, că o coloană puiernic ă de
-turci s-a îndreptat pe drumul spre Braşov (! !) pentru a tăia,
chipurile, eteriştil:or retragerea, fapt pentru care Ipsilanti a
trimis îndată la bimbaşa Sava ca să se grăbească cu detaşa
mentul său de la Mărgineni spre Drăgă şani. Era însă prea tîrziu. Sava, după cum vom vedea mai departe, era acum aproape înţeles cu turcii.
Intre timp, oamenii trimişi de prinţul A. Ipsilanti la mă
năsti rea Nucetul, în recunoaştere s-au întors. Ei au găsit că
detaşamentul de turci nu este atît de numeros, cum l- a prezentat Duca ; ei au raportat de as~menea că aceşti turci aparţin armatei de la Vidin, care a trecut Oltul. Cu toate acestea,
ei credeau că Colocotroni, închis în această mănăstire, este a.meninţat inevitabil de pieire, dacă nu i se va da o .mînă de
-ajutor. Unii au propus prinţului ca, luând toţi [oamenii] pe
care îi avea la Tîrgovi·şte, să plece îndată să atace acest detaşament , căutîn d ~ă-1 izoleze şi apoi să se îndrep.te spre Rîmnk:, confor-,m primei propu:r;ier·i.
r
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In sfîrşit, abia la 29 mai ei au ajuns la Piteşti, iar la .31
aproape întreaga armată grecească de 6 0.00 de oameni a tr~
cut Oltul şi s-a' concentrat toată la .Rîmnic, un mic orăşel situat pe malul drept al acestui rîu, aproape de intrarea lui în
defileele munţilor.
·
La distanţă de numai 120 verste. turcii din armatele de la
Vidin şi Nicopole înaintau şi ei paralel cu malul drept al acestui rîu, iar chehaia beiul de Silistra se apropia de Tîrg-0vişte.

Dar ce contrast între starea de spirit de acum şi cea de
dinainte a eteriştilor ? Prinţii erau gînditori şi distraţi ; toţi
ceilalţi abătuţi şi se părea că aşteaptă numai primul foc de
armă pentru a-işi căuta salvarea. S-a descoperit că de la numeroşi căpitani oamenii au şi început să fugă. Nimic nu prevestea izbînda. Numai batalionul sacru părea că este mulţu
mit de apropierea duşmanului. Imnurile libertăţii răsunau pe
toate străzile Rîmnicului, iar a doua zi, adică în noaptea de
1 iunie, acest batalion a fost trimis cu alte cîteva la Drăgă
şani , situat la 70 verste depărtare de Rîmnic, în apropiere de
malul drept al Oltului. Acolo comanda a fost încredinţată că
pitanului Iordache şi lui Vasile Caravia, în calitate de comandant al artileriei, subordonat primului
La Rîmnic prinţul Ipsilanti a găsit pe D. Macedonschi şi
pe Hagi Prodan cu pandurii.
Dimitrie Macedonschi, care în ziua arestării lui Tudor la
Goleşti a plecat, după cum am văzut mai sus, cu pandurii, a
venit la Piteşti. Aici, aflînd că la Slatina turcii de la Nicopole
se dedau la jafuri şi devastări, a propus lui Iordache să meargă
împreună împotriva lor. Iordache însă care, după oarecare scuze, a promis să-l urmeze a doua zi, l-a înşelat după obiceiul
să u, astfel că Macedonschi singur, după schimburi de focuri,
a silit pe turci să se îndepărteze. Din Slatina, trecînd Oltul,
s-a dus la Drăgăşani, unde a găsit circa 1 200 turci din armata de la Vidin. El a început lupta, schimbînd cu ei fo curi
timp de trei zile 1 · după care turcii au trebi.iit să se retragă.
Aici Macedonschi a aflat că în urma lui vine o mare oaste turcească. Serdarul famandi, care rămăsese la Cula şi care la apropierea turcilor fusese silit să se retragă, s-a unit aici cu
Macedonschi. El a primit comanda asupra întregii cavalerii,
formată din circa 1 OOO de oameni. Fiind de origine albanez şi
văzînd că pandurii dau un ajutor nehotărît eterişti~or, el s-a
despă rţit pe neaşteptate de Maoedonschi şil a plecat cu r cava-
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[l~rfa §a la! :mănăstirea :ijurez, eu- ţţţţeµiţi~ d~ a s~ unţ c4 prinţ' T f~sil'ânti. Mac'eld0nsdiii a :wrp:ţt în u.rm~rţ~ea hii, p~r P,e

-p-apclJf>s 'S-at ·întîlinit cu ·Pfinţ1!1l Ţ:psilan.ti la ~[mn,ic.
Aici l\IIaced'bnsdli a a:Llat de la arnăuţii iui Carayia qespre sfîrşitul nenorocit al lui Tudor, fapt pen.tr"t+ ('.are, în întrevederea sa cu prinţul Ipsilanţi, a mustrat pe acesta şi i-a repr 6~ at moartea prin ~i'<'.!leni.e & lui Tudor., pe care oastea po-poruiui îl încredinţase trădătorului Iordache pentru a-l duce
la judecata divanului. El a ameninţat chiar pe prinţ c ă va
~ atac.a pentru aceasta 1 pe eterişti. Prinţul a jur at solemn că
toate ·zv€)nurile lansate -relativ la m oart ea lui Tudor erau false,
$i a afitm:at ·cu hotărîre că Tudor este în viaţă ş,i că ' a fost trim is de ,el în Ba$arabia, pentru că ,divanul ca atkre n u ex is·ba.
Eliia m.llgat în cele din u rmă pe Macedonschr~ ă -i scrie lui Tu-dor , 'iŞi ·s-a angaja t să-i ad ucă din Basarabia r ăspunsul acestuia scris chiar de propria lui mînă.
t
·Toate acest ea 'Însă nu au putu t să convi ngă în deajuns pe
Mai:'edonschi şi ei s-au despărţit î;n t ern;1eni nearpicali. Intre
·.itirnp Macedonsch i i-a ·promis &ă-1 aju te în, m ăsura p os ibili tă ţii.
Prinţul nu a insistat îns ă aşupra acestui punct, deoarece c ă 
pitanul Iordache intrase încă d e cu se ai\ă în trat ative cu că
pitanii de panduri, şi luînd bani de la prinţ împărţise fiecăru i a
deocamdată dte 100 lei, iar pandurilor de rînd cîte 10 lei, p rimind în schimb p romisiunea lor că vor u rm a îndată pe eterişti, lăsîndu-1 pe Macedonschi singur cu Hagf Prodan.
Cu aceast ă sper a nţă , prinţul Ipsilan ti a plecat din Rîmnic
şi a doua zi (2 iunie) s-a oprit la 15 verste de Drăgă ş ani , într-u n mare conac boieresc fn satul „. 1• Intr e timp, despr e panduri n u se auzea nimic şi nimeni nu venea pe urmele lui, iar
dinspr e Drăgăşani el primea necontenit şti ri exagerat€ despre
apropierea du şmanului, cu forţ e mari.
Această împrejurare neliniştea mult p.e prinţ_ şi el s-a decis să-şi încerce încă o dată n orocul să-l convingă pe Macedonschi trimiţînd la el pe boierul [Constantin] Herescu, care
~~-a aflat tot timpul cu eteriştii şi cundştea'. pe Macedonschi.
El l-a însărcinat să implore pe [Dimitrie] Ma9edo:q.schi pe tot
ce putea să aibă ro.ai ..scump, într-un cuvînt, să întrebuinţeze
, ~
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Loc "alb în text. Este v01ba de satul Bucşeani, care se'' afiă la distantă de 16 km de Drăgăşani, aŞa cum indică autorul. -Memorialistul D.
f!imtop6pescu indică această localitate sub numele de Bocceana.
1
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'toate mijloacele pentru a îndupleca

pe acest comandant de

·iparta'6rf -să · pârti~ ·'la ~afi2â'-' et~neftildf iii ·foptâ 'C::e 8e 'presuplifH!ff câ va' aveli' ~foc : cuti:na·: ·, 'tt'. r; . ( ' " .. '.
,•· in:ttt:(timp D. Măeedonsclli, aflîfid că căpitanii săi ati .fost
•cumpafaţr 7d'e prlnţ, lu'crti 'ee i )-au 'cţeclatât dnâr -ei, adăugînd
:că nti ati avut 1 niCi0dâtă interiţfa- sâ-~ · păfăs~ască Ş1 că H vor
I

urma pretutindeni, d'af că, avfo:d ne\roie de bafli, i-au 'luat pentru cheltuielile 10r personale, i'-a ·trimis în:dată pe· tdţi la mă
•năstirea Tismana şi la · CioşaniJ pentru a •face 1 j oncţiu nea· cu
·pandutii~ care se ,aflau acofo, "oprihdu-şi ' pe' lîngâ. el, fa Rîmmk, numai. două căpetenii: (600 .oameni), cu intenţia de .a-i urma a doua zi.
1
· 1n acest timp a ve'nit la Macedom.sehi (Constantin] Herescu
şi, intrîild în odaia 1sa, s-a aruncat în genunchi şi' l-a implorat
· să se grăbe ască să facă joncţiunea cu Ipsllanti. In ·c ele din urmă, după scurte tratative Macedortschi a plecat împreună cu
Herescu în. lagărul eterişrtilor, luînd cu sine 14 oameni'.
lpsilanti, văzîndu-1, nu mai putea de bucurie şi îndată l- a
întrebat: „Unde- sînt vitejii panduri?" Macedonschi i-a ' răs
puns că nu ştie şi crede că s- au alăturati r eteriştilor, deoarece
căpitanul Iordache i-a cumpărat în secret şi le-a împărţit bani
- şi că el, în afară de cei 14 oameni veniţi cu dînsul, nu a
mai rămas cu nimeni.
In cele din urmă, după cîteva explicaţii între ei, 'prinţul
a cerut sfatul lui Macedonschi cu privire la evenimentele ce
urmau să aibă loc. Macedonschi era împotriva părerii de a se
accepta lupta în apropiere de Drăgăşani, unde se întîlnesc opt
drumuri. El propunea ca toate aceste drumuri să fie ocupate,
iar prinţul, cu toate forţele principale, alegîndu-şi lo.c potrivit
într-o mănăstire oarecare, să o întăre ască şi adunînd acolo
provizii, să ducă un război de hărţuială; mult mai potrivit
pentru genul de trupe care form au forţa eteriştilor, şi să aş
tepte acolo atacul inamicului, care inevitabil va eşua datorită
acesttti gen de război.
~rinţul a acceptat acest sfat, l-a găsit înţelept ..Şi a scris
îndată, cu mina sa proprie, căpitanului Iordache, pe care, fiind numit comandant leţ Drăgăşani, îl credea că se află acolo.
El i-a ordonat să ex ecute urgent toate cele scrise mai sus . 1! n
.acest bilet sau ordin printul a avut Ji imprudenţa s ă scrie că :
„urmînd sfatul prietenului nostru Macedonschi, care cun oaşte
locurile" etc. Aceste cuvinte au fost de ajuns pentru a umple
pe Iordache de invidie, (sentiment] atît de propriu' tuturor oa:menilor de această categorie. ·
325
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Intre timij, ia tă ce s~ pet.r,eg ~fl ..;pe cîmpul-fie , la „Drăgfi,şani .
ln n oaptea de 4 spre 5 iunie, b ata.liqnul sacru, cu artil~rJa şi
alte, cîteva unităţi ale • oasitei s-au adunat în !1µmăţ, de circa
6 OOO · de ,9ameni la Drăgăşani: ,CealpHă parte din osţ.;;tşi nu
reu şis e -încă să s ose a scă în acel loc. Au t de · bine se daseră disp ozi tiile şi tot atît de bine se ,ex ecuta totul ! ~ ,_
Căpi t anul. Iordache fusese numit comandant al t uturor
[trupelor] care se concentrau la Drăgăşani. Sosind dimineaţa
la locul fixat şi inspedînd totul, el ruga neîncetat şi îndemna
pe Caravia, care se afla în faţă cu cîţiva arnăuţi, · formînd un
fel de avangardă, întărită prin batalionul sacru, să nu înceapă
lupta, pînă cînd nu se vor aduna toate unităţile şi pînă cînd
el nu va aduce întregul său deta·şament, care credea el, cfc
îl urmează de la Curtea de Argeş 2 . Şi aceasta cu atît mai mult
- adăuga Iordache - cu cît el cunoştea forţa cu care atacă
cavaleria turcească, în special cavaleria lui Cara-Feiz. De aceea el socotea că este periculos să lase ca oastea eteriştilor să
intre parţial în luptă, fiind prost înarmată şi cu o artilerie ce
nu era pusă la punct.
După plecarea lui Iordache întru întîmpinarea detaşamen
tului său, la Drăgăşani nu mai era un comandan1t suprem. Caravia stătea în faţă, formînd lanţul de avanga:ridă. In spatele
său, batalionul sacru sub comanda personală a prinţului Nicolae Ipsilanti ; mai departe, prinţul Gheorghe Ipsilanti cu arnăuţii săi. Pe lîng ă aceasta mai trebuie a dăuga t că fi ecare că
pitan cu unitatea sa rămîne indepen den t unul faţă de celă
lalt . In scurt, cîte grupuri, atîţi com a ndanţi.
Caravia părea convins de tot ce-i spunea Ior dache ş i i-a
promis s ă nu în c eapă nici un fel de l up tă pînă la întoarcerea
acestuia cu detaşamentul lui, 'sau pîn ă la sosirea prinţului A
Ipsilanti, pe care toţi îl aşteptau în zadar . Dar abia plecase
căpitanul Iordache, că trimisul prinţului A. Ipsilanti a sosit cu
o~dinul mai sus amintit şi, negăsind pe Iordache, l-a înmînat
lui Caravia, ca general de armată şi ca unul care stătea în avangardă. După ce o citit Ol'dinul, Caravia a spus că „el nu
are nevoie de sfaturil~ altuia", şi cu acelaşi om a trimis ordinul căpitanului Iordache. Acesta, J1a rîndul său , s-a înfuriat
.

~

...-~

. „

2 De d ata a ceasta Iordache a plecat la detaşamentul s ă u pentru a-şi.
trimHe '1:oti banii şi aver ea soţiei sale (la 26 mai el scrisese lui Hagi Ianuş că -şi trimite soţia şi copii peste Prut· şi ~l:ispu,nea CITTîl să se procedeze
cu b an ii lui).
-
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Tîrguşorul Drăgăşa'ni,

la o depărtare de circa 70 verste de
Rîmnic, mai în jos pe Olt, este situat pe marginea' unei ridicături, în faţa căreia la est şi la sud se întinde o vale destul
de vastă, înconjurată de o pădure deasă.
Turcii în număr de circa 2 500 de oatheni, apropiindu-se
·de marginea pădurii, s-au oprit în spatele acesteia şi cam vreo
200 de delii dintre ei s- au apropiat de o cîrcuimă arsă, care
se afla Ia distanţa unei bătă i de puş că de linia âvangărzii eteriştilor.
..
'L
Caravia, deja beat, nu ;nai era îrî stare să jud~ce, şi uitînd de ordinul lui Iordache şi rÎevrînd să urmeze sfatului lui
Macedonschi, expus în ordi,nul amip_tit, voia s.ă se bucure singur de gloria de a zdrobi aici .pe duşman, care se afla într-un
număr mic. De aceea el a dat ordin arnăuţilor din avangardă
să tragă a$upra acestor 200 delii, fără a preveni pe ceilalţi comand anţi de unităţi, cu totul independenţi de el.
Indată însă ce turcii au văzut că în acest '1oc nu ~xis'tă
nici un fel de legătură recipr o că şi că forţele de bază sînt
aşezate prin văi, la o depă'rtare destul de mare, părînd că nu
în a in t e ază , delii s-au n ăpustit în toată graba asupr.a celor ce
deschiseseră focul contra lor şi care, neaşteptîndu-se la atacul
lor, au rupt-o la fugă . Ceilalţi căpitani, în loc de a da ajutor
lui Caravia, se bucurau de a ceasta, deoarece cu toţii îl urau şi
aceasta cu atît mai mult, cu cît înainte ei nu fusese niciodată
recunoscut. de ei. Gonind pe arnăuţii care se aflau în faţa lor,
la distanţă de vreo jumătate de verstă în spatele batalionului
sacru, turcii l-au atacat pe acesta pe la spate. Acest batalion,
rînduit în careu (circa 600 oameni), cu trei tunuri, a întîmpinat ferm pe duşman prin focuri de puşcă şi prin cîteva salve
de tunuri şi l-a respins. Deabia în timpul acestei acţiuni au
constatat că la tunuri lipsesc fitilurile şi că pentru fiecare salvă de tun trebuia să se alerge prin rînduri[Ue de ostaşi] căutîn d
iască ! A tît de bine a fost el controlat de superiorii săi.
Intre timp cavaleria, care se angajase într-un schimb de
focu ri, fiind împinsă. şi îndepărtată pe o distanţă de vreo jumăta.te ' de v erstă d e batalionul sacru, nu se gîndea să-i dea
.ajutor, iar oea care se afla în vii, era şi mai ' puţin dispusă să
pără s e ască locul ce-l ocupa, , ·astfel că p e lîngă acest batalion
>-327
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nll(l}lai vreo 20 µe .oameni r aălări, oaâ'e1 se a.1llau în . escorta !pr,inţulruj N;. ·1psHaqt~„ ,
·i
r ,,
Delii, care se îndepărtaseră la distanţa unei 'bătăii ti'e· puşcă
.de batalionu~ sac:rr_µ, vă~îp_d . că arnc:).;tJ.yii- nu ·se rgîn.deq.u' să se
amestece, în,l~tă,r au 1atacat cl,l .o. ~U;rie.î:tjioi,tă careul. C::anavia,
care se afla la tunuri, I].l,l , se aştepta la un · al dGJilea atac şi
întorcîn du-şi calul, a început să-şi caute s.alvairea în fugă spre
arnăutii
care se
în spatele său. Intre timp, batalionul a
•
r afla;u
1'
întimpinaţ iarăşi pe in,ami,9 cu curaj. Greci} însă d~n care er.a
alcătuit acest bat~lion fuse9eră. atît cţe pr9st,. instn1iţi ,pent;,-u
a executp o tragere rţgulaţ~, î:o.cît, după, o salvă aproape g.~
nerală, n-au mai urmat altele. Artileria nu mai era aproage·
în stare să acţioneze, astfel că deli~ au reuşj.ţ să rupă repede
frontul şi să intre iD. careu. Caravi.a: împreu.nă cu arnăuţii lui
(la care reuşise să
a:Îăture), în loc să se grăbească să-i dea
ajutor, îndată ce ~- v~zu.t că f~_cul s-a oprit, a poţ"nit-o ia fugă,
atrăgînd după el şţ p~e toţi că'pit;;q1ii care se aflau prin ~ii cu
oamenii lor. Prinţul N. Ipsilanti, aflîndu-se în careu (comandat
după el de prinţul S-q.ţu, nepotul fostului domn al Ţării Româneşti), venind în galop la arnăuţi, a depus toate eforturile pentru a-i sili să intre în luptă, dar totul a fost în zadar. Răspun
zînd acestuia şi fratelui său, arn~uţii strigau într-un singur
glas că pe ei „nu-i angajase nimeni să lupte şi nimeni nu i-a
plătit", căutînd să se salveze care încotro putea.
In această vreme Iordache, care se îndepărtase puţin în
direcţia unde se afla detaşamentul său, auzind focuri de tunuri Şi ·de arme, a zis : „ticălosul de Car a via ne-a pierdut", şi
s-a întors îndată cu cei 600 de arnăuţi care erau cu el şi s-a
grăbit spre locul său, pe care îl părăsise în chip criminal, pentru propriile sale interese. Dar nu a mai putut face nimic, totul fusese terminat ; arnăuţii altor căpitani luaseră di recţia opusă drumului pe care venise el şi de aceea el nu a putut opri
pe nimeni. Turcii au ucis pe grecii împrăştiaţi prin ·cale ş i care îşi căutau scăparea s:pr~ pădure. Iordache, apărînd pe neaşteptate din partea opusă, a produs o oarecare confuzie între
turci şi prin aceasta i-a împiedicat întrucîtva să distrugă GU
desăv1rşire batalionul şi' a dat timp cîtorva greci să ajungă
în fugă pînă la pădure„ Turcii cînd &u· văzut înşă numărul mic
de oameni care erau cu, el, s-au, îndreptat• împotriiva. lui. Iordach~, văzind că totl,11 este piendut, a reuşit să se desprindă·
de turcii care 51 .atac~u şi pierzînd; numai 11 oameni a putut
să se salveze împreun? cu ceilalţi. 1
j

se
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Este demn d·e .,rem:arcât eă (J9ririiTI lforci, cMe a-ti ~ătruhs 1fi.
batalionul I-sacru; aw fost doi de'llll-~eal'e ' au 'p%idus' înt'rJagli''tiezordine trecînd pr1n ·e l'de ·ta l'fin' câp\t la â''ffi.it tTnu1 1t!intre -M
s-a luat pe urmele prinţului N. 1Ipsilanti şi era gata să-i dea
lovitura de moarte, dacă butucbaşa Stoico, ca.r:e se afla l~ngă el,
n-ar fi reuşit să doboare ·cu suliţa pe 'turcul îhv@rşunat, sal1
VînQ. astfel pe prinţ 3·.- •
•
. Astfel 200 d"e delii, în nu mai mult de 20 de minute, au
reuşit 'Să 'dezorgahi~~ze arnfat-a eteriştilor de 6 OOO de 'oameni.
BaMlionul sacru singur a 'Căztit vi'ctimă sentimentelor . safo nobHe. J)itr 600 ' de oameni aoia··: roo Lau re'tişit ' sa' Se salveze în
pădure. Dih ace~fia însă mulţf ~li pierit ·tnlii tîrziti. Dimitrie
Suţu, Bordee · el\}eţianul din Geneva·, 'toţţ 'ofiţefii au căzut cu
glol'ie în rîhdu1 batalionului. .'.rtlrCîi aU )uat prizonieri numai
trei oameni şi într~aga fanfar~, 'c are aparţii{ea lui Dinicu Go1

.

leS'CU.

'

.

'·

,

Turcii s-au mulţumit cu aceistă victorie şi n-fl,U îndrăz
nit, nici în at!ea ·seară, nici 'â do'l)a zi, · să tir.mărească pe. eterişti. A trl:!ia Zi aflînd fusa ·că tea mai mare parte a unei coloane de câte ctt rbagaje· se ăflă pe malul sting ·al Oltului Şi
crezfod că' este cofoăha" de care GU. oagaj'ele ete:riştilor, ; au atacat-o; ei •ati"]'efuit · Însă ·Pe. ruŞ'fe' bieţi Jocuit9ri, care plecau cu
averea lbr spre-graniţele Ati.~tr;ei; o~orjnd fără cruţare pe' toţi.
'In ·c~· chip se poate e~pika a~est 1 'epistfd? Oufu) îl putem
numi ? Cu:fn .put~m -c~lifica 1 întreaga atiltudine·t a p'r ifit
~ui A.
f .Jf
Ipsilanti şi măi ales îrl atrest ultim 'C:~a"'z. C1:1tldscînq yisuşiŢile tµturor comandanţilor pe dre'!i âveâ sub ord)nelre sale, cunosCînd căracter1il lor ·in.Jidfos 'diii 'nre şi animat de spiritul •tle
intrigă, t;1 îşi tr;~~ite
pentr,u -p}ima oară apr'Oape. întreaga arl
•tt
mată împotr;iv,a duşmanului, · personal rărriîfiînd la o ,d§!părtare
de 15 verste de•ea, fără a se îngrijţ ' să dea, ~rdine jµ1S'te şi fără
a se gîndi la urmări. Nu trebuia e~ oare 1să ~e gi!ilde?s~ă· potrivit genului de război pe care îl întreprinsese - totdeauna
I
'
înainte, să 1 c/ea' 'dispoziţii la faţa locului ? căci numai prezenţa
sa în mijlocul trupelor ar fi putut,· oarecum, să menţină cel
I

-'

J~

~

•

-

'.

i

r

3

J?ulucbaşa

Stoico Pavlpvipi, macedonean, unul din cei mai buni
d e suliţă. A serv~t în cursul întFegului Jă zboi din
anii 1806-1812 îh Serbia. Ulterior a fost căpitan în detaŞ(!.IJ\entul de voluntari de pe malul drept al Dunării. Astăzi lofoieşte la Chişinău.
c avalerişti "lmînuitori
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puţin o umbră , de dişr:ţpl~11fu - :piJeriţii coman~anţi; pe ca~·e e~

îi ?<::liză se justifica cu ~ oq;ecare ternei, spunmd .ca „ncn toţi
ţi'...am

u rmat exemplul". Să trecem acUJJl la eJ..
J.l
""l , ;. „.„t
!
~r, r ~ ,

'j

•

•

Trimiţîndu-şi 1

"'l{

,•

curier1:11 cu ordinul menţioha t mai sus la
Iordache, pe care îl credea la Drăgă ani, prinţul
Ipsilanti a răm c:is liniştit şi nu ş_tia absolut Iiiimic din cele ce
se petr'e ceau atîf dE! aproape d, •.~f· Jn dimineaţa , de 6 iulie,
cu ~ vreo trei ore înaintea zorilo:r, s-a,.. întors curierul trimis la
Iordache · Şi, primul, a ael.us prinţului · şţirea despre cele petrecute· 1a, Drăgăşani: ' El nu a putut , s.~ -i .d~a nici Bn fel de amă
nmite relativ la acest evenim~i:it nenorocit, deoarece părăsise
Idealitatea . în momentul cîr;id turcii al\ p[ţtt·un.s > în careu, ci
spunea. doar că au pierit cu toţi~ : Această ves ue l-a surprins şi
l-a uimit pe prinţ . Macedonschi, care a petrecut noaptea împreună cu el, 1-a. asigurat că nu este .cu putinţă ca totul să
fie .pt~rdut, căcr în ·oric e caz i s-ar fi dat. c;le ş,ti:re, şi în ceie
din urmă ' l-a convins ca ' fără in'tirziere, luind ·pe toţi oamenii
-care: e aflau ·acolo cu 'el, să pleceLîrt întîmpinarea oastei înfrînte, s-o adune ' şi să facă ceea .c e-i vor dicta împrejurările,
"' Dar · abia · prinţuf ·şi »Macetfo'rr'chi ,au :plecat din locul unde
şi-aw pe;t recut noaptea spre Dt?gă şani, -~~ 'au şi înc;e.put să întîlnească c.a te de arhăuţi fugiB.B:, ·ca şi cînd ar -fi urmăriţi de
a~rpape d!= quşman. Pe, primii' dmtre ' aceştia prinţul a reuşit
să-i ,oPF!fflSCă şi să-i facă să. se îhtoarcă cu el, dar nu a putut
afla :dimie amănunţit despre lupta de la Elrăgăşani. MergîhCI
ceva mai departe) au observat în~ stîng.a, prin tufişuri, o ceată alcătuită din Circa 2 000 .. de . arn~uţi, " care veneau, .in galop
îndiirăt. Apropiindu-se de ei, prinţul a cău'fat prin toate mijloacele să-i îndemne şi să-i oprească. Aceşti'a toţi însă, cuprinşi de o mare panică, exagerau pericolul şi vorbeau despre
un număr enorm de turci. · Aici prinţul a vrut să facă uz de
autoritatea sa de şef, dar timpul trecuse ; comportarea lui de
neiertat timp de cîteva luni îl lipsea de acest drept. El şi Macedonschi au început să-i ameninţe şi să le ordone într-un ton
poruncitor să se întoarcă ; atunci întreaga mulţime a r ă spuns
aproape într-un singur glas, cu mare îndrăzneală şi cu ameninţări, că „nu ne-am angajat să servim ; nimeni nu ne plă
teşte pentru aceasta şi n-av em nici un fel de obligaţ ii" . Ceata
de arnăuţi şi-a continuat apoi drumul, atrăgînd cu ea nu numai pe aceia pe care prinţul ,reuşise să-i în toarc ă din cale, ci
şi o mare parte din escorta sa.
·
'
căpitanul
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După aceasta s-au ivit'iarâşi din toat e părţile diferite 'uni- '
tăţi de arnăuţi, care· galopau 'inapoi: iar escorta phn'ţuJui , în

care rămăseseră abia cîtevaf sute de ulani Şi cazaci sub comanda polonului Gornovski, a ·început să: ' se împu'ţineze . vă-'
zînd cu ochii. Nimeni n ui putea să explice prinţului cauza acestei retrageri atît de dezordonate şi toţi se grăbeau s-o îa la
sănăto asa ..unul înaintea al'tluia. Prinţul nu a putut afla de la
nimeni nici despre soarta fraţilor săi , nici despre Iordache etc.
1n acel moment Caravia beat, înconjurat de cîţiva oameni, a
trecut la o mică distanţă de prinţ, fără s ă-l observe',; . el striga
că totul este pierdut. Atunci aproape întreaga escortă a pă
răsit pe prinţ, alăturîndu-se celor care fugeau. Dezordinea era
atît de mare, încît, dacă turcii ar fi detaşat numai cîţiva :oameni să urmărească pe fugari, întreg cartierul general, pără
sit cu totul, ar fi căzut inevitabil în mîinile lor. Ei datorează
aceasta şi înaintării încete a lui chehaia bei, care ar fi putut
să ocupe malul stîng al Oltului, în timp ce eteriştii erau la
Drăgăşani şi să treacă la Rîmnic în acest caz, nimeni n-ar
fi putut scăpa.
Oprindu-se nehotărît şi cu totul dezorientat, prinţul nu
.ştia ce să facă. Atunci Macedonschi i-a propus să rămină pe
loc puţină vreme, iar el cu cei 14 oameni ai săi, a plecat în.
galop înainte, pentru a afla despre toate mai amănunţit ~i a-şi
<la seama de numărul turcilor care urmăreau pe eteri•şti. Intîlninp pe prinţii Nioolae şi Gheorghe Ipsilanti şi spunîndu4e
că frateJe lor Alexandru îi aşteaptă neliniştit în drum, el s-a
grăbit şi mai tare spre Drăgăş:ani. Dar care-i f11 mirarea, cînd
nu numai că pe drum nu a r întîlnit nici un turc, 'CÎ o linişte
perfectă domnea şi pe cîmpia de la Drăgăşani, ca şi cînd nU'
s-ar fi petrecut· acolo nirciodată nimie. ·r .' ~ ,
Intîlnindu-se cu fraţii săi, prinţul Aie:ia ndru a ~flat des~
rre ţrista întîmplare de pe cîmpia · Drăgăşanilor . Nici ei nu au
putut însă să-i spună dacă turcii îi l:lrmăreau sau nu, şi. nu
ştiau, ce s-.a în,tîmplat cu căpitanul Iordache..
'
in această situaţie , prinţului· Alexandru ' Ipsilan ti nu-i ră
mînea altceva de făcut decît să urmeze pe fugari la· Rî,mnic,
unde s-a oprit pentru cîteva ore şi 'unde a ajuris din urmă numeroşi arnăuţi, pe care a căutat' să-i convingă să se str"îngă
la, un loc, dar tot fără nici un succes.
In cele dirr f1llrmă el a plecat la m ănâs tirea Cozi~, unde a
sosit în ziua de 8. El credef! că t iVa intîlni aici pe că pitanul ·Torda9he şi că va mai face încă un efort, dar era prea tîrziu, ''to331
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ţiiş~,. p,ţ~i;~uţ. ş~ ~~§ ~li~P1.Wlî~i~ i pi:rd:qt. De.zor.:di11e~ era:

de..J iTJ'Yî
m::ire.f~ ş11„ f.i:o1c::i,,
at1ţ
~tktil:?P:W.~htă,
.inc-it, n1,l-L .ooa .cu. puH I'... ~
-~ ~
0
'I
ti_I(iţă ,nic,i r5fl. . ş~ ~ţp.q~sşfă ~-şţ , .~diJng cftkpuţm e mt€ă . parte
d~ oa~t.e„ ~eff'\~~c~, toţ! î~1 ~q~qţ~"\µ .(şi c)..l bună . dr.e{i>tat~) .vinov~t Q.,~ toaţ~ ,J?'1Eln<;>r.o~r~~,An aG.,eşj; ~imp ~t,sosit la. mănăstirea
Co.z~ljl- şt; c~pits!J~}. . ţox.:~~cl]...e, ~ c. 5l.P~;..,<j.~·
.
-;aşeJI}enea piefduse spe::;i

•

•

rfţnţ~; ,fi~ a ~el!t~ţ>iU <Jfdi~~fl.- ~l . 9 .sj~tu}t pe ,prinţ . să se gl-ă
b~f!s,că &ă tre1~c4 fW ţe:r!ţs;iriµJ ..f\-yş_ţrjej, iaJt el y a •merg.e: .în1.M oldpv~1 . .tttid.e y:a căut'l să .se 1-llne.lifs~~· cu prinţul Cantacuzino, .iar
d~că O} ~colg tQţ;i:il este pi~r:_dut, ya intr_
a într-una cdi:rn. carantin~lt
B1~şy.r,aln.p.
1. '·r;..„ 1 'i.
,_
.
•
,. 1 ~ 4s4p~a zi a s.osi_t şi Macedom:sahi car..e a adl!ls la cunoştinţă
pr'.~ţulµţ căj 1 Ja 1 :0răgăşa1ili nu maii' et:a ni.meni. Aici prinţul a
r~ga;ţ p~„ ~ac.~donscbi să meargă ia Tur,nti-Roşu Şi L'să°S-'cear~·
aµstri~ci.lor să : .Q!.t primească pa, avnăuţii fugari. · Aceştia însă
s-.!j~u ~nH_rep tat în , mare· JD;;irte spre alte puh'cte~ ·~e frontieră.
A~eq_st~ m;'\su~j, este cde.· n~înţele's cfeoarece ~se -F>l'i'!'J.e î:htrebar~~] ; ~~:> P~ n.Pfin.ţu .· n.W. ~cia-- atunoUca 1 aoeştiat să scape ' şi eit
ca şi el, care trimisese deja pe boierul [Constantinf Herescu la
gi:;?piţcr: i%u,stri,t;~ .s~i RBJigă P1tnt:u vel .t r.ei 1ţla9apoa1te . pe· numele
uit?r ,r:\îfPW 0
~NtWi ~~ ft.CfS;tşî §h fg,~l.Jl?.ef . li' /\ . f
I'
n ,' J.n ,<i!@.le pfitru -,zile ) oitJ prinţitl :Ii.psilanit i. a::t:Sta:t ' la: "~ărtăs
tiŢ„e~ ~;o~jf\-. 1în.Ni,.e~aştăr Iil!l.ănăstin.~~.se aflianaseF<Hvt~eo 600 ''de', oa...:
II} t::~i . g~i·ţ~t , f ~!plu ~ La'Cilună4lu.iCă, , cei1alţi 1~ pr~~tiin!d u..:.se 'pŢi~
·î~p!jeJHlfhni şj, prin: păqµ~. !(i!iin~l s~ te~ea (şf .poWte ·ipe lbl!nct
dsept~te) c;a 1 ,oaqienV.·11 adunînq.u,,,s~i.; la mănăstire, ~ă l n~-i ' ţacă
CţYj'ilJ 11;li1 ·_<fl.~oarq~~ ·tQ,ţi, sh-igaui.&mpQtrriva -lui :?F -indrăz!'J.ehla lor
ai\lAsftse , pjr)lă -. &oolQ m~it auidtiat .cu .forţa din bucătărie," (l.e la
byF,ăt.:+·r,. P.rîrµ:µl 1!i>i;-eg~tit l pentrtu ..el~ .deşi;l 1 ~ăpifanuI Iorgache
căuta prin orice mijloace să -potolească· agitaţiâ lot tot' mai put~rnică împotrivµ, ,prjI}ţJ.lltH· }nny r ,, i
.
Acesta_ ~"! s~ credep. încă, Jp. . afar~ de peticol Şi de aceea,.
pe:p.tnµ a-Ş,i q~mufl.a fug;:i, a năspîndit deodată zvonul că Au~
tria a · d'e clarat războ.i turdlor .şi că trupele lbr intraseră actim
în Cîirţeni. El a poruncit .să şe SUI').~ ; 9J,opotele, să se tragă din
arme~ şi pistoale, căutînd -sţl p_ară -vesel. Oamenii din statul
său maj?r s~ sărµtau ~u toţţi şi _şe f~licitau unii pe alţii. Noapt~~ însă, pe neaşteptate, pr~nţ,ul cu toţi cei c}in jur:ul său, a
ieşit pe ascuns din mănăstire ,şi s-a ~ndreptat spre Turnu-Roşu.
Macecj.onschi, <lucindu-se p~ furiş la panuluriLsăi, a întîlnit pe prinţ laJ jti.m.ătatea drumului, la schitul Cornetu, cu fi~a~
ţii săi, cu Colqcotroni şi cu alţii din apro:i)ierea 'sa, cam vreo

cyn

0

n.

1

1
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•

40 de oaihen:i. .Aceştia aproape · toţi -erau pe jos, Î'ţl _ st51r§fi1, ~1
mai rea de istbvif~; deoarece arnăuţţi . şi Qamenij 10r au ~iŞJ?~rut dintt-oelată co- toţi caii Şi echip,ajul, n,oapte~, la prima e,tapă după plecarea l.or tje ~a Coz~. La ,14. iunie prfoţttl a inţrat
în Aus,tria la Turnu-Rpşu. Acolo şi-a scr~s el ultima sa procLamaţie către oştir~, ~n care, între a1tele, acoperă pe vecie.
de ruşine pe Duca, Sava, Caravia, Mariu, Scufo„ 4• Dar aceştia
nu puteau oare să-i răspundă : „noi ţi-am slli jit aşa, după cum
ne-ai comandat tu".
Inelată ce s-a răspîndit vestea de,şpr~ f,uga prinţului d~ {a
Cozia, lucrurile au _luat un nc;m asl?ec:t : toţi s-au îmbulzit pe
acest drum pent,r;u a ajunge cît mai repede lf} fro ntiera Austriei. Ai;năuţii călări atacmi si jefuiau pe amăuţii care erau
pe jos si mai slabi. Ploile neîricetc:fie, care căzuseră înainte de
aceasta' cîteva zil e în şir , au făcut să cre<P.Scfi_a:pele Olt ului, aşa
încît acesta le-a tăiat 'În multe locµri @rumul. Pe lîngă ase<fSta, pîrîul Uria, ieşind din ma}uri, a hw,uqat o întind.ere destul
de mare de p,ămînt, ,astf~l că toţi s-au C)runcat . grăbiţi în a p'ăr
ş\ Răutînd să scape 9-e un re_ricol pî.p.i n1ult idiagiri~r 7i îna~L·
părtat, s-au expus ·de-a drepttir unui pericbl real, "pier'ind un
mare nu'măr dintre ei, rhai a1es dintre pedeştri.
.
' r J Jf
Creşterea apelor Olituklil a 1 fost· în !1mare ,p arte. cauza p.~n1
tril care turcii nu au putut, 1>.lrmăti mai f'~pede p~ et~rj.şti. i:::;4f;it
altfel, dată :fiin.d §j:!ZOJ{qil}f:la :;~ffij':(;, dorr.qt-? În, r îpdurile eteriş
tilor, ,;n-ar,-· f,i ~i..
puţ11t
scăpa nrqhabiL
n,i.men1
dintre.
ei.
Actest~
a
rt
TJ ,_,,
rt
f1 1
.•\I
r
„
•r u
fost şfirşitul l,~me~~a~il pi:, care ):a avu:t principala arşnata 'a
eteriştilor în Ţara· Rorriâneasdt.
, "'
- '
Să urmărim acum ce s-a fotîmplaf cn ·unele unităţi răzleţe ale aeestei armate.
„ ,'
De ia Sfatina au plecat toţi spre mănăstireq. . Co~ia, µ_ng e
serdarul Iamandi [Gi:>n1ara] .ş e .î-RchiseqltJ :<1.U 60 de oameni. El
se . apăra împotriva unei părţi tj.in aij~nata turc~ască de la Vidin. Silihtan~l a c,o nvins pe Iamandi s~, se predea, promiţîn
clu-i libertatea, dînd ca exemplu situaţia ?ctuală a lui bimbaşa Sava şi aceasta „cu atît mai mult spunea el cu cît,
fiind la început în oastea lui Tudor, el n-a ridicat arma îm4
Puncte în ms. · In proclamaţie mai sînt menţio~rnţi V. Barla şi
Grigore Suţu. (Vezi proclamaţia în cronica lui I. Dîrze anu, f. 71 v„ text
grec).
,;
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potriva turcilor Şi totdeauna a fost o slugă credincioasă a sult anului". Toate aceste asigurări l-au ademenit pe, Iamandi şi
el s-a predat silihtarului 5 . Această împrejurare era cît pe ce.
să rproducă vărsare de sînge între trupele silihtarului şi cele
apa rţinînd armatei de la Vidin, care voiau ca Iamandi să le
fi e dat lor. Soarta nenoro cită a lui Iamandi fusese însă hotă
rîtă . Punîndu-1 în fiare, silihtarul l-a trimis la Constan tinopol,
unde a fost spînzurat ; iar cei şas ezeci de oameni, care erau cu
eu el, au fost măcelăriţi pe loc.
Sosind l a Rîmnic, deodată silihtarul v eni în toiul nopţii
cu 200 oameni în lagărul lui bimbaşa Sava, sub pretextul că,
patrulînd prin împrejurimi, a venit în vizită la el. Lanţul de
avangardă l-a oprit şi îndată toţi arnăuţii au fost gata şi au
încălecat. Atunci silihtarul, lăsînd o mare parte din escorta sa
aici, s-a apropiat numai cu 50 oameni de cartierul general al
lui bimbaşa Sava şi l-a dojenit pentru neîncredere, apoi după obişnuitele trataţii, s-a întors inapoi. Intre timp, căpitanul
Ivancea şi alţi cîţiva au tras cu urechea la ceea ce spuneau
turcii, care nu se aşteptau să găsească pe arnăuţi pregătiţi,
precum şi la alte cuvinte, care le-au inspirat o îndoială întei;neia tă cu privire la intenţiile turcilor. Toate acestea au fost
transmise îndată lui bimbaşa Sava, care a fost rugat iarăşi stă
ruitor să se gîndească la salvarea lui şi a detaşamentului său,
dar era prea tîrziu. Ei se îndepărtaseră acum de graniţă, unde
fuseseră lăsaţi peste o mie de turci, printre care ar fi trebuit
de data aceasta să străbată în defileuri, iar cu aceştia împreună, tur~ii erau de patru ori mai numeroşi. De aceea Sava nici
nu se mai put ea gîndi la fugă şi el a r espins toate sfat urile
ce i se dădeau în acest sens şi rîzînd le-a sp us : „voi toţi sînteţi nişt e babe" expresia sa preferată.
o Extras ciin Documentele
312-,321 , 337, 338.
5

Răscoalei

din 1821, V., p. 302, 310-311,

Evenim entul are l oc în z iua de 20 iulie .

334
https://biblioteca-digitala.ro

-·

I

I•

'•l

"

..

I

I

.

11:-

'

)
!Ir.~

r

';,
u

,,

11

·'

[,

„

(}

,.

,. f

1.·

L

.,

4

q

I

'(•

.. r

I

r)

H

t,. "

t

r.

.,.,.

'

..

IJ

)

)

I

I
q

r1

' ,

X

' •,

ll ,

.l

EXTRAS
DIN BIOGRAFIA
VIETU
.
''. POLCOVNICULUI J,
.B:OAN SOLOMON ISTORISITA DE SINE 1NSUŞI ŞI
SCRISA DE P. GEORGESCU CRAIOVA
Tipografia lui Iosif Samitka

şi · I.

Moise 1862, iunie, p.
-

13~22

'

La 1821 ianuarie ieşind s l ugery.~ Tudor Vladimireşcu cu
treizeci ş i şase arnă uţi, greGi .şi sîrbi din ,Bucureşti au trecut
Oltul şi mergînd în Gorj la măn ăstirea Tfsm an ei, au făcut o
mică proclam aţi e în ţară, către 1 norod ş i cătr e toţi căpitanii„ca
re purtau arme„ zicînd ; să se se.oale cu mic cu mare, asupra
şerpilor şi balaurilor care le-a supt sîngele de atîta vreme, precum şi asupra grt!cilor, şi aşa s-au întări t toate aceste cinci j udeţe şi au început arnăuţii, grecii şi sîrbii să jefui a scă boieri
ş i neguţători precum şi biserici şi m-am pomenit că vine porunca asupra mea de la boieri v eniţi din Bu cureşti în număr
de doispreze'ce împreună şi de la mitropolit ul, ca să merg asupra lor, şi pe uni ca a ceea să-i s drobesc şi să-i prind ; i rimiţîndu-mi spr e încurajarea mea, şi o blamă din partea ţnrii
cu i scăliturile arătaţil or boieri veliţi doisprezece şi a mitropolitului, iar eu atunci am şi mers asupră -le ş i iÎ:ntîmpinînd la satul Cioroiul ş i B ă ileş ti, Sîrbeşti şi Rom âneşti, pe unul S tan
Bulubaşa, Iovan Bulubaşa, şi Stancu Bulubaşa oameni ai că 
pitanului Iordache, greci ş i isbindu-i fără veste au prins pe
că pitanii pe cîte trei vii, ei erau cu patru su te de oamenii şi
eu aveam ca vre-o şase sute.
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A treia zi m-am pomenit cu o scrisoare de la slugerul Tudor. particular ~n care îmi scria, că pe cei icare s-au apucat
de jafuri să-i prind şi să-i sdrobesc şi pentru mai buna mea
<lesluşire, ca să mă întorc la Craiova, că au scris căpitanului
Iordache, să se înţeleagă cu mine prin grai pentru tot secretul; şi am şi venit pînă la satul Bucovăţul şi aicea auzind că
Iordache cu Farmache cu Delibaşa, Mihai şi Ghencea au intrat
la Craiova aşa dar am scris noaptea lui Iordache, că viu dimineţa la Craiova. Dimineaţa cînd am ajuns aproape de Craiova
ne-am pomenit cu aceste agale cu toţi arnăuţii loînd marginea
Craiovei, aşezaţi toţi în linie de război, şi mi-au trimis înainte
căpitan Iordache, un căpit a n să-mi spue că să opresc pandurii
cu catanele în loc unde să află, şi să ies numai eu singur în
cîmp şi el iar singur va ieşi din oştirea lor, să vorbim numai
amîndoi fiindcă eu aveam atunci cu mine. cîţiva turci de ai
beşlevgului; aşa dar am şi urm~t. şi după ce ne-am sărutat
mi-a <lat o scrisoare iar de la sluge:rul Tudor, sf~tuindu-mă ca
să fiu încredinţat în toate cuvintele lui Iordache şi plin jură
mînt mi-a spus · că nu sînt scu1aţi nici asupra boierilor nici a
neguţătorilor, ci numai pentru
lege, să s c ăpăm din ce eram
piliă atunci ; totodată au scos ş~ iconiţă de la gît şi am jurat
amîndoi în cimp, că vc:m fi fraţi pînă la o pică tură de sînge.
După acesta am pornhdt amîndoi ostaşilor noştri, de s-au
împreunat uni cu a~ţii şi au început să se sărute , şi am intrat
,î n Craiova în paradie cu toţi. A doua zi" am intrat în Sf. Episcopie cu ţoate căpeteniile şi · am jurat cu toţi, vestind şi pe
slugerul Tudor la Motru, că · ne-am făcut toţi o trupă . A'Şa
dar slugerul Tudor a · plecat prln sate drept la Slatina şi peste patru zile, am pl~ca t şi_ eu împreună cu căpitanul Iordache,
cu Farmache cu Deliba şa Minai şi cu Ghencea iarăşi la Slatina, întîlnindu-ne toţi cu slugeruţ <Tudor, şi făcînd sfat os tă 
şesc mă rînduir ă p e min e cu o s taşi mei, ca cu m voi putea s ă
fac, ziua şi noaptea să mă în torc în Craiova, dîndu-mi şi ei ca
o sută de sîrbi şî arnăuţi' zicîndu-mi să fie cu privegh ere la
toate salhaturile turceşti, să nu treacă turci în ţară şi că în
scurtă vreme, îmi va mai trimite oştire geapapa şi bani, fiindcă
dumnealor, Să trag toţi la Bucureşti şi şezîncl noi toţi la ma sa, pînă a nu pleca eu, veni un neguţiitor de la Bucureşti , şi
între altele spuse şi acesta : că au venit Ipsilant în Bucureşti;
iar Tudor auzind acesta zise cu gura lui ; că este prea crud
ş i la ce au venit ; celelalte agale tăc u ră t oţi.
A doua zi eu m- am întors la Craiova 'cu toţi ostaşi mei şi
cuprinzînd mănăsti re a Jitieanul am făE:ut metereze în toate
336
https://biblioteca-digitala.ro
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Crai0va numai ca-

.lte[a'lţl ' ~i cu :litia 1 de) cîte ndo';lă-~el ori. Pe· :1a -15

ma'f tie m..'.âm 'j:J&fiieliit 6u '6 proclamaţie 'd e UCID'.ivanul lpaşei de
la Vidin, îhsbţită d~ o procl-3maţie 'din pârtefa 'l)ăttk.1rhului din
'Tarigrad (pîhă nu-l o~6rîse pe patriarl:i) tlin p-a:rtea c~imăca
nullii Samurtaş, ce-l trimisese -!nalta Poa'ttă, - ca vechil de
domn, să ihfre cu oştiri în ţară, povăţiiinou-ne JYMriarhul ·prin
blestem şi caimacanul prin scris, asemeri.M Şi Divanul paşei,
sfMfiindu-ne · că să punem armele jos şi să venim la pocăinţă
a fi supuşi adevăratului nostru suzeran ; •căci în ait chip vor
intra o.ştirile în ţară şi vbm fi supuşi prirr arme. Aceste toate
fără zăbavă făcîndu-le cunoscute prin ştafeta ,slUgerulni '.I'udor
la Bucureşti ~însul îmi răspunde ca să ·1e făgălduiesc că ne vom
preda, mai tîrziu puţinel, dar acea-sta să nu 6 fac niciodată ; şi
văzind că oştirile otomane · vin .asupra mea, 'să mă trag asupra
mănăstirilor de la rriunte.
i
' bupă acesta ni-am pomenit peste trei zile, cu medelnicell'Ul Ivan Puroin'eanul ce era la Vid'in lîngă căimăcanul Samurcaş că vine drept la Craiova la miile cu scrisoti âtît din partea
caimacanului, dt şi din partea lui Derviş paşa, cu a<!mil agalehiri însoţit, încredinţîndu"-mă atît prin jurăinîntul for cit şi
prin scris, că dacă mă vof predâ cu to'ţi' osta'Şi mei; după ce
îmi va da poarta un rang din cele 'diiitîi, apoi votn fi şi slobozi cu 1toa'te arm:ele n6a stre. Eu am răspuns. să se înţeleagă
de-a dreptul cu slugerul Tudor Vladiiriîrestu fiindlcă rju:ră
mîn tul'ce 1-am făcut lui, nu-l pot strica pînă la sfîrşituL vieiţµ
şi s-a întors iarăşi la Vidin, Puroineanul cu agalele ce venise.
A şaptea zi după paşti, ne-au venit curată ştiinţă, că pe
patriarhul de la Tarigrad, l-au spinzurat în ziua de paşti şi
auzind aceasta căpitanii şi p andurii mei s-au înfocat şi mai
ră u atunci, ca să ţie într-o dreptate cu mine. El înţelegînd'' că
turci de la Adaka}el, de la Cladova, de la Vidin, de la Prahova şi de la Nicopol aceste salhaturi cu toţi iasă în ţară şi
vin asupra mea ; fiind că numai eu singur eram căpetenie în
aceste cinci districte, auzind că la Oraviţa în Mehedinţi, au
ieşit o sumă de turci hoţeşte de la Ostrov şi jefuiesc mai vîrtos casele pa:r:idurilor, tăindu-le şi părinţii, atunci îndată au
t;rimis acolo pe căpitanul Vasile Crăpatul şi pe căpit anul Dumitru Buşteanu, cu două sute de panduri şi isbind pe turci
fără veste noaptea, la satul B u cura au şi ommit cîţiva din
turci, iar cei ce au scăpat cu viaţă, au fugit la mănăstirea Jitianului cu pandurii lor, pierzînd numai patru dih ei.
1

1

: 22 -

3~7

Documentele VUcii
https://biblioteca-digitala.ro

Peste cinci zile îmi veni cun.:i.ta ştiinţă că ordieat,ur cea scă
au ajuns Ja satul Cioroiul, cale de trei poşte" de Craiova Şi vin
asupra mea. Atunci eu pe de o parte am înŞtfinţat pe loc prin
curier pe slL1gerulr: Tudor, şi pe căpitan Iordache, arătîndu-le
că eu p ărăs esc Craiova, şi ~ă trag la mănăstirea Cozia;'· dacă
nu-şi trimit oştire, şi răspunsul să mi-l trimită la Iţ.îmnicul
Vîlcii ; iar pe altă parte am şi pleca·t, cu toată pandurimea cu
mine la arătata mănăsţire.
Turcii cum au auzit prin spionii lor despre aceasta de loc
au venit în Craiova ; iar eu am luat drumul pe la Otete:liş ca
să ies mai, .curînd la Drăgăşani. Turcii cum au ven~t la Craiova şi înţelegînd de a mea plecare, au luat d1~ ept drumul olacului ca să -mi iese înainte ; însă eu am ajuns înaînt ea lor în
Drăgăşani, şi şezînd să prînzuim acolo, rp-am pomenit că vin
nişte neguţători şi la mine şi-mi spun, că le-,au venit poruncă
de la Kihaea să le g ăteas c ă de pr!nz turcilor, că pes ţe puţin
Vior fi · aciea ; şi i;n-au rugat neguţător aşii , ca să-mi fa c p omană ~u ei, şi :să mă trag din · oraşul lor, mai iute .pînă nu vin
tureii, că ; o ·să li se întîmple foc şi rpbie ; aşa dar _ţiindu-mi
milă de dînşii i-am ascultat şi m-am tras la satul Z:lvideni,
•r.ale de o junaă.tate de p oştă de Drăgăşani, şL cum am ieşit eu,
·pe loc au intrat turcii, şi după ce au mîncat, au ' plecat iute
după nbi, ·şi ne-au ajuns acolo la Zăvideni, unde ne aflăm înt r-o gtă.dină cu prqni ; însă de am' fi şezut unde ~~ aflăm, pu·team să batem . pe turci fără să n e păgubii:p noi, dar. furia ti·nereţelor şi voinicia pandurilOJ: ce e1:a pe acea vreqi.e , ne- au
pus în ambiţie de am ie şit singuri în cîmpi~ înaintea turcilor
pe scena războiului, şi turcii fiind o cătă ţime de trei mii, avînd şi turwri, iar eu mă aflam numai cu opt sute de panduri
fără nici· un tu~, însă turcii ~-au dat măcar cu un tun în noi,
ci pe loc ne-au ocoli t de toate părţile şi ne-au apu cat la mijloc.
N oi văzînd această groază ne-am despădezduit de scăparea
vieţii, însă cu săbii le şi cu ia taganele în mîn:i au făcut drum
prin ei, şi ne-am dus iarăşi la locul nostru în grădină cu pruni,
cîţi a scăpat cu viaţă ; rămînînd peste două sute panduri morţi
în loc. Şi de aicea noaptea am tras la oraşul Rîmnic acolo am
găsit o scrisoare de la Tudor, în care îmi scria, că în minutul
ce voi primi scrisoarea de la Tudor, în care îmi scria că să
mă scol cu toţi panduri mei şi s;t mă du c la dînsul l3. satUl
Goleşti, fiindcă toţi pandurii cei mai vechi şi mai buni ern
338
https://biblioteca-digitala.ro

-cu mine, scriindu-mi că la mănăstirea Cozia să las o sută de
panduri ca să îngrijească de zaharelele ce sînt acolo, şi ori ce
sîrbi şi greci vor fi prin mănăstiri să-i dăm afară şi să ră
mîie numai panduri.
Peste două ceasuri mă pomeni cu un curier arnăut cu o
scrisoare partirculară de la prinţul Ipsilant şi de la căpitanul
Iordache, făcîndu-mi destule laude, pentru lupta ce-am avut-o
cu turcii şi arătîndu-mi şi aceasta ; că Tudor Vladimirescu
este supt judecata lor, că i-au prins toate corespond enţele ce
Je-au avut cu turcii spre a se vinde lor.
Atunci noi ră măsesem în cea mai mare grije auzind şi aceasta peste trei zile ; că pe Tudor ducîndu-1 la Tîrgovişte l-au
tăiat.

Strîngînd atunci toţi căpitanii lîngă mine şi sfătuindu -ne
·ce să facem, fiindcă îmi scria Ipsilant, că vin şi el asupra
turcilor de la Drăgăşani cu care avusesem eu război şi să-i
ies înainte cu toţi ostaşii mei ; dar la aceasta mi-au răspuns
toţi că pitanii mei, că ei nu pot să meargă în ajutorul lui Ipsilant, fiindcă familile şi copii lor sînt în ţară, şi poate să le
robească turcii, şi vor a se întoarce înapoi prin păduri cum
vor putea ; povăţuindu-mă şi pe mine (căci se afla între căDitanii mei uni mai vîrtoşi decît mine) ca să trec . în Austria
pînă să v edem dacă vin ru~ii, precum se laudă ei sau nu. Eu
aflindu-mă atunci şi foarte rău bolnav, am şi plecat în Aus- r
tria cu cinzeci de voinici şi după ce am ajuns la graniţă, . aţn
intrat cu nume schimbat în Austria şi dovedindu-mă nemţii
m-au mutat la cetatea Aradului, tot supt opreală şi prin corespondenţile ·c e am avut cu boieri ce se aflau acolo, în Sibiu şi în
Braşov şi am dovedit libertatea.
Ipsilant adevărat au venit la Drăgăşani în urma me a, cu
toate puterile ce au avut şi s-au bătut tot cu acei turci în marcrinea Drăgăşanilor la satul Călina, şi l-au bătut foarte rău
o
" •
. •
tu rcii mai mult decît mine, fiindcă eu am avut o mma mica
de ostaşi, dar la el au fost toate căpetenile ostăşeşti şi peste
do uă zeci de mii de soldaţi. Pe cînd mă aflam la cetatea Aradului m-am pomenit că aduce ~i pe Ipsilant cu convoi dar
n-am putut vorbi neţiind slobozi.
In Austria am şezut şase ani aproape, şi la 1826 august
.am venit în Ţara Românea scă.
339 .
https://biblioteca-digitala.ro

'I

I

I

•'l • l •

lf

'i

. . "!

t

l

i
I

)~

'

[.

,,

[

1821 februarie 2. însemnare făcută de Gpeot·ghe ' dască 
lul Şcolii din Drăgăşani referitoare la revoluţia lui Tudor
1
. l
Vladimirescu.
\

i821 la fevruarie ·2. S-au sculat uhu[l] anume T.h'e odor ·
slugeru[l] o,ţ Cern'eţ[ţ~ 1 cu patruzăci ,,de arnăufµ] ş.i a~ mers f,a
Mînăsti:ue·a Strehaiia ş~ ae la Strehaiia la mînăstirea ,Tizmana
lul şcolii din Drăgăşani referitqare la revoluţia lu.J Tuqor
norodul Ţării Româheşti, cu puştii, cu altţ\ ~eli , de .arme, cu
lănci, cu furci :de hieră. Şi ;văzînd atîţa turburare,, s-au spart .
toate. oraşăle Ţări[i], Rumâneşti. Şi toată lumeci s:iaH ·turpurat
a Ongro-Vlahii ,..;.__ Ţări[i] Rumâneşti.
... ·s.s. aHklrghe cfa'scălu[l] D[răgăşeanu]

"

,.)

.,„

> .,

••

·~· ·~

I

)

• Parohia Adormirea Maicii Domnµlui Qr~giişani, Bij)liotec9 bise r'i cii J
catedrale, nr. 35, Minei aprilie. Informare D.' BiHaŞa.
1

..

A
1821 mai 14. Din însemnările hagiului Nicola Abagiu din
Craiova privind luptele cu turcii la Drăgăşani.
1821 mai 14, au venit Chehaia bei în Bucureşti spre răz
boi cu Ipsilant şi a lui Tudori şi au făcut o lovire îh Drăgă'
şani .şi i-au tăiat de-ai lui Ipsilant pe ~~lh şi le-au1 luat şi
patru tunuri. Şi pe căpitanul Iamandi şi :_pe ' b1;lll,icba$a Călin,_
3.1'.)
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dinpreună

cu vreo ciţiva ostaşi, e-au [sic !] trimis la Ţarigrad,
împăratul [turcilor]. Pe ostaşi i-au tăiat. Pe Iamandi şi pe·
Căljn i-<.!q înc.l;lis în Tîrsaµa i[?] Îl} mare, pînă au murit 3colo.

la

• D.

,
Bălaşa,

'

L
Drăgăşani,

Rusidava -

-

vol. II, f. 261, ms.

B

· 1821 iunie_ 15. Coţofeµi, jud. Mehedinţi (a2li DoLj). Petrache sin popa Ion, lasă o însemnare c~ pri·v ire la• Tudt>r Vladim!rescu şi luptelor pandurilor cu ·turcii, la Drăgăşahi. "
I

Aicea, înainte şi să ştie că la leaml[I] i 1821., au ' [ieşit un
Tudor şi au făcut panduri şi au urgisit doco'[ii] rdin Ţara R·o-•
mânească, iar un boieri ce să chiiamci Sămurcaşi am -ţ/en'.it cu
turci şi au bătut pe panduri şi-au tăiat foarte mulţi tet erihiJ
la Drăgăşani şi n-au ş'tiut încotro au apucai 'şi de numele lui
Tudor n-am mai auzit. Şi am însămnat mai jos supt isc!ă1il:uJfl)',
c~ mîn~ Gie ., W:rînil- şi c;u pfltnă c;Ie gî~9~. ,lVµI,lij tY~ putr~zi, iar
slova se va pomeni şi care va' ldeti ma va 'PGmeni; ictr dacă nu
mă va pomeni, păcat va dobîndi ţ
.

Petra~he

1821 iunie 15
I

{

J • .!

1

J

I

:

l t

\ •

t

sin popa Ioan.
\_of

•

ţ• (~

I ('f

{

'

._..

'

\

•

• D. Bălaşa, Insemnări pe ccţt;ţt , yec(Ji ~tn . qibJioteca bisericii <;::oţo
lenii din Faţă (judeţul Dolj) în: .Mitl'crphlia Olteniei" 1978, nr. 1-3, p. f63 .

c
'f "'
•
_18~1, ~t:ţ1 ~e
1
tirea Arnoţa.
r-i .

I

,

J,•

~

'H

~O. Irisemnar~ d~sp~·R 1arr'îăuţii veniţ~ la rriănăs,)
1

, Leeţt 18·21, iulie 20. Aici a:µrn însămînat ca să (să] ştie că
să adunasă mulţ~ arnăuţi în sfînta , mănăstire Arnota. Şi mă

aflamu şi eu. Şi amu îndrăinit - de am scris. Şi mă rog cei ce
vor citi să mă ierte, că cu mare întlvăzneală am sarisu. C ă mîna va putrezi, iar slova nu va putrezi, iproci.
• Acad. R.S.R. C.r.v. 111, dublet, din bibliote ca Casei Bisericii nr.
133/8 foaie albă de la început. După Ilie Corfus, lnsemnărir de ,demult.
Junimea, 1975, p. 138.
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1821 iulie 30. Insemnatea '1ui 'Ioti·iţă logofătl!ll ·asupra evenimentelor de la mănăstirea Cozia în timpul revoluţiei.
l

I

I

,\

I

"

.

Leat 1821, iunie 26, viind Silihatri aga cu turci de la Bula Drăgăşani şi eu aflîndu-mă acolo cu ispravnicii în
ordie, la iulie 20, mărgînd cu oastea la Rîmnicu şi la Cozia,
au prins ·,pă sărd.aru Iamandi şi cu rdţi arnăuţi au avut icti dînsul şi i-au trimis legaţi la Bucureşti.
f><..
Şi_ au făcmt turcii multe jafuri. Şi eu, aflîndu-mă tot în
ordie, am găsit această carte 1 la un turc care mergea să o
arză în foc şi, rugîndu-mă, am scos-o de la dînsul cu tl. ~
parale.
Si .am scris ca să să ştie oricînd, spre aducere aminte.
1821,' iulie 30
cureşti

[Adăogat

de

altă mînă

:] S-au

~ercetat şi

s-au · dovedit cu

a rlevărat.

• Muzeul

judeţean

Craiova, ms. 6178. File numerotate.

Ediţii

: Do-

c umentele Rdscoalei din 1821, III., p. 423.

E

1821. Insemnar.e 9-espre începutul

di~irescu
şi difuzarea proclamaţi,
ei.
""?""!
J

revoluţiei
I

c~·

1

lui Tudor Vla, '

'

~

.

Minunile ce s-au întîmplat după sfîrşitul răp[osatu]lu i
domn Alexandru Nicolaie Suţul voevod .
De la 21 ghenar, l[eat] ~.21, au plea[at] din Bucun~şti Theodor Vladimirescu cu 40 lude arnăuţi şi panduri <lupe 4însul.
Şi mergînd pe la Piteşti , au trecut Oltu şi mergînâ' pe la ca~
thecţra giudeţ[u]lui Gorj au făcut zapt pe unul din ispravi[ni]ci,
adică .pe Dinicu ' clucer Ote teliş anu! şi pe condicar, şi luîndu-i,
s-au dus "la mănăstirea Tismana. Unde, făcîndu'-şi gătire spre
i zbîndă 'pentru a întîmpina răul 1 după dorirea patrii ce-l hrănea în sine, au început a publicarisi către toţi lăcuitorii şi pre
tot norod[u]l românesc şi a-i chema întru unire, ca să scape
• 1 .Divanul' lumii cu
sec. XVIII, copie.

înţeleptul"

de Dimitrie Cantemir;
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mansucris

şi să izbăvească '

patriia de supt 1gil'..1gul cel rău împilat şi să·
întru slava şi cuviinţa ei, precum din vechime au fost,
şi să risipească cu totul nedreptatea şi sugrum.area cea fără
de cuve(nte] şi să o aducă iarăş la treapta ci[nst}ei, făcfod şti
re pentru acea[sta] si chear la othomanicesc[ul] împărat, precum la vale să· arată.' 1821:
'
·
o

aducă

• A cad. R.S.R Ms. rom. 5646, f. 15. Dup ă Ilie Corfus, însemn ă ri de
demult. Junime a, 1975, p. 118-199.

.

F •1.

1821. Insemnarea lui Timotei

i~rom onahul '

din

schitul

JghifiblJ,,~. Vţlcea în care arată .,că Tudor Vladimir escu a domnit
cfnci '1uni de zile; cu treizeci de mii de ost a şi.
'

La leatu[l] 1821 ianuarie·,.-. în ziua dintîl., au răposat dom'nul Alipsandru [sic!] Suţul voi1[e]vod, iar un boieri din ju.deţu(l] Gorjului din sat din Vladimir, avînct zavistie ·asupra
boierilor, ' au făcut un· ferman 'turtesc, zicînd că ' i l-au dat împăratu[l] ca !Să zgorrrească pă toţi -boieri[i] din Ţara Românească.
Şi i-au şţ' 1 izgonit întîi din judeţul ' Gerneţuluf fsic· !], apoi şi
dfutr-al Gprjului şi din toată Ţara Românească."' Pre boerul
-carele Hm prins 'i-au luat tot ce a'li avut; şi de -bani şi de ·vite
şi de l::Jucate şi de . toate veniturile . Iar boierii au fugit în
Ţara Ardealului. Si au mers acel boer anume Tmfor, ih Bucureşti, cu ferman'.ul lui cel mincinos şi au domnit cinci luni
de zile, cu oaste treizăci de mii. Şi au venit şi turcii şi l-au
bătut, de l-au zgornit din Bucureşti, iar un boeri anume Ipsila[n)t l-au tăiat i pe ·acel Tudor şi au rămas domn în locul(lJ
lui. Şi au domnit şi acela o lună de zile ... 1 l-au bătut turci[i]
şi l-au ... 1 şi pă acela şi au fugit în Ţara Ardealului şi oastea
toată s-au răspîndit pă la ale sale, cum au putut. Şi au stăttLt
domn Scarlat Alexandru Calimah vo[i]evod şi mult rău au
păţit ţara ! Ce-au păţit bieţii rumâni, că au silit [sic !] fete
mari şi au prădat ţara de toate şi de bani şi de vite şi. de bucate, [în)cît îşi ruga bieţii rumâni moartea sufletelor ! Cu nimic nu să putea hrăni, că şi veacul sta împotrivă, că au dat
piatră fo[a]rte mare de au stricat toate pometurile. Şi după
venirea acelui ... 2 s-au mai îndreptat ţara. Şi am scrisă eu Ti1

2

Loc rupt.
Loc gol.
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motei

ti~eromonahUl

şezîhd

la' adest-ischit.

fl'im0tei

ot 1sahiJuL1Jighii[a]buh1.i,,' din satl,111picova,
1,

[i]erqµionah~~·

J

<

1-

1

;1

J •

.

__,•or·>;.,

lJ

....

""'

.I.

'·
1

.

'
r

....

• In5erhnare pe Tri.odu1 tipănt 1a Rîmhoic, îp, 1777, 1a:fla,t in '01blioteca Schitului Jghiabu, judeţul Vîlcea. Comunicare 8.e D. Băli3şil;l!Publ'.ica:tîn
Buletinul Eparhial Rm. Vîlcea, 1948.

G
1821, [martie-iunie], mănăstirea Muşeteşti. Călugăreanu ,
1U1artor şi participant la revoluţia lui Tudor Vladimirescu,
descr~e întîlnirea · avută de 1'udor cu haiduci'.il Ia'ncu l· l.anu;
face ' aprecieri defavorqbile la fi.dresa 'iuf fI~sifa.nte· ~r ara ă ·distrugerile provocate de in'Vazfa oloma~ă: Ailtotul 'în~effihări1 r arată studiile ce a făcut în străiB.ătate.
I

'l

•

,,

, Erte-mă sfintul duh. că ,am j_ăţ;yit est ~~a?tQ~ cu ,slove de
alt• gr·a iu dă·n 11krele aănţălţtrii mănăstirii Muşeteşti ce au fost
plinuită ct.r zapi~uri P,_ecetluite şi o ;a!,ll . f~9µt - 4in ,-q,sîti;li~ păn
tru neam şi:~răescm cu g•r e.i aioi şi FfJC să~n;aţ~ ~~tr~ 's'in Cos'tandin, . că eu Giilugăreanu . ,c~ l""am zfim,is~f.t-g p~~ ,~I' f~c p~-.E'.r
'.gere la [indt:lscij~ab-il] CH păgi!i:u,, că aµ 'f~!li~t ai:c_i cţs>;nnul /:(ucl'or olteanu dăn Vladimir,iu. aţ~t\lrea cu Iancu, m~relei. t,. haiCiuc
_.
-<il.ă poţiră .rde '"pij~, apa Jj,11iµi_>_, ee au- venit
cle
dincoa da OteH:ş
....
.„
J.>
să vadă că este mare potiră „cer s?lăşlueşte r ai~ea tP~durea :ţnare,
Jiară oast-ea, o au m?.nat - ,în ŞiJ.atina.
- . c
.
, ' , Eu ce-am afdlat vîrfolitura nor,odilor, în est, tim}D, oam · fă:cc.ut
.fugire grabnică iz Chişinău i şi 'arflri'Qenît a pune averur:ile mele
stlipt păinînt pă ·drum1il dăhtre CărdU.mari Şi satul 8'0rnâţe~l;l
'lui pe la mijlocul "drumului nbao-zăci şi opt dă paşi s:pre pă
durea mare precum să ştiţi voi unde să află -că d-zîlile s~J;l:·t u-mi eu soroc: •
:;:;,
Au venit domnul aici ce ne-.a u' făcut pănduri[i] şi noi ·1-am
fări t în. locul ~a]coperit din cimetiriu Bălanuli'li şi mai spuiu
· să să ştie c_ă D()mnul şi-'au pierdut brăul cu Sămne şi dă lăoţi
'g ăsi să~i faqe\i d~cerea la mănă~tire îh Muşeteşti $pre pominire ;a cinstitul igumen ce l-au, (a]croper),t pi{ dom'.nu~ la chilii.
Şi mai spuiu bine că ăst Ipsilante nu este om prostu, dar
ri:ai d egrab[ă] este un omu [h]oţu şi făţarni cu şi pră d~lni ciosu
şi au pus la înţelegere, nu el să facă venire la cetăţi9 Bucureş•-

..i.-

....

l.1

-,#

„

344
https://biblioteca-digitala.ro

;.,.>

~.J .;; .J„,

J

'

-

1r

„

)

tfibr Şi maf ' ~]nainte- t>bmnui Tudor,

ClL

gînfl. -<m Domnul să

sfoîPe p\ilfleiiea rioreCiul:UL · Ntt v0Ui f> să1 spail JDprrjruului,; că să

arată certă'.tori şi rău şi face prădălnioie sufletuliu mieU, dar

mi-este mare durere că Domnul va. să vie ca peştile fa unda
pescariului. l,)i Bălan dă la stupină ce au fost fărecat şi suduit
să spuie unde 'Să pomineşte dă Tudor olteanu, au fă!cut în
est ti:µi p sc;ăP1t/;"e .d,~n Ş,latina şi aµ 1fJlaţ că a1.f vestit ,un anume Chizilez pre im călăre,ţu că_, Ipse~ant~ 1 .al.l tr~nţ.es mare poteră în Valachia şi" zice-să că sîntu şi d-a. turchllui şi, d-a ,ru~
sului şi d-a grecului.
Iar un anume Ghencea ce s-au spus dă Domnu, că au v e~
nit dăn Piteşti sau dăn Goleşti; au făcut bordăi în lunca Plăpcii
ş i îm blă [a]coperit cu zvlenţe precum a nu să cunoaşte.
Aicummoi. ,precăm ·că .sQsă.s ee ll).aillea oq:ste d~n aţ>us tot dă le\
Tismqna şi Cozia şi .mergem cu muJJµl s.~ r:ădis:ăm pă Tudor
vodă domnul norodului că aşa _
s-a plănuit Glăp. Pad.işu~. Şi iar
voiu spune urmaşilor miei că noi om pieri[i] cu multul, să nu
tind~ slllfletile. voastl'e pre p_ăgîni nici a,cµm nici în veci. In
est timp c e au am fost icu mergerea mea. păgîni[î] au facut mare
stricăciune au flăcăruit bordăile . şi au josit muierile şi odraslele. Şi au prăpădit pecetea dăn stei ce pominea discălicatu
ăstui sat cu privighetoarea ce avea în gwă corbul ce au vestit
adunarea oamemilor dăn ce vreju ne tragem cu toţii, iar> în
.fg]hea;ră coprindea o lămurea din pădurea mare, iară pasărea
ave a vedere îh dos şi cu totul înconjuratul cuvintele aceasta
au descălecatu satul Cornăţelul odor ce noi pă stram dă la
Vodă Cantacuzin şi vel Vodă Brîncov~anu, ce au pus pă Pîrvu
marile jugravul dăn Cîmpulung de au făcut lucru de pominire, iară noi o am loat dăn J::>iserica veche şi o am pus în
cea stălanta noao a Bălanului, iar păgînu o a fărămat , ce au
spus că vlacul [valahul] este bărbar prost şi nu trebuoeşte sat ului păcete dă pomină. Eu rogu-mă duhului sfînt, cum piatrn
s-au răsipit aşa să [se] [îm]prăş tie şi ei. Şi iar spui să faceţi
îugire la miezul pădurilor cu totul şi să nu faceţi vederea la
cărciuma dăn vălceaua isvorului că acolo este păgînu cu multul şi pătrece . Şi puiu astă păscăli e aice în perina cu părale
·spre a face fugire cu voi.
Domnul sfînt fie cu nol cu toţi şi am lăsat est testament
celor dăn dosul mi~l:l precum . să să scie că eu am făcut învă
ţătura în ţara sîrbească şi în ţar.a ungurilo.n şi am col1ndat ţa
ria şi am vădzut ce este direptate şi ce este binile şi ce este
bunul , şi1 oe es~te răulJ şi ce este foc. Şi I măThJTie pusu.,.mi-am
-dulrnl sfînt şi a 'm ea di>r.eptate ce am, spus
curăţen-ie şi'T d _ L

•

cu
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1rere în astă noapte dă mărţişor la _anul de la ~măntuitorul nos'tru, Is{us] H[ri)s[tos) a [1)821 şi la -leatul dă la .zidirea luL-Aăam
şi puiu pecete cu pana că sămnariu pus-u-am supt_pâmînt -şi
lam scris eu Călugăr-eanu.
Amin
• Arh. St Slatina, Colecţia de fotografii. -Insemnarea despre dramatice le evenimente ale anului 1821 sînt notate pe ultima copertă a
·că rţii: .Muzio Clementi sonatines · puor le piano", fipărit în 1719 la
. Leipzig,

H _
1822 aprilie 4. Insemnate a lui Gheorghe (Sima) dascălul
din Drăgăşani asupra evenimentelor tlin 1821. făcută pe pomelnicul bisericii din · Drăgăşani. ,
·
In

ştiinţă să

fie

sfinţiilor

voastre pre[a]

cinstiţi şi

de D[u]m-

·nezău blagoasliviţi şi unşi[i] sfinţi[i] sale preoţi, că în · bilele
mării sale prealuminatului d[ o ]rrin Io Alexandru Nicolaie Suţu
voivod s-au întîmplat de s-au .•săvîrşit dn scaunul mării sale,
şi după moartea mării sale s-au întîmplat de s-au ridicat un
anume slugeru Theodor -cu ai săi neferi de au străbătut toată
Ţara Românească şi după înfierbîntarea lui s-au întîmplat de
au venit şi oaste împărătească să să bată cu dînsul şi s-au şi
bătut. Şi atuncia multe odoară besericeşti s-au jăfuit de oastea
împărătească ; iar preste tot au fost numai argintărie 15 oca şi
p olicandru mare şi icoane s-au ars şi advere jugrăvite. Şi multă tăere s-au fă cut. Numai slavă lui D)u]mnezeu. Leat 1822

Apriiie 4.
Gheorghe

dascălu

ot

Dră[găşani]

• T. Bălăşel, Un manuscris din 1794 al lui Dionisie Eclesiarhul, în
.Arhivele Olteniei", XIV, nr. 79-82, 1935, p. 288.

I

mea

1822 mai 22. Insemnare despre refugiul în -S ibiu în vrerevoluţiei a arhimandritului David.

, La anii -de la H[risto}s 1821 s-au înt'lmplat apostasiia în
în Sibii luni cincispre-

Ţara Românească. Şi după şiderea _ meş
.>146
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zec~: tocmaih ş.~ v~;ut„ ,aJ?'?.i . p.ic~, _tte.că~_ri, :ia ~fîntf-. ~~n~sh~e
Cozua. 1822 mai 22. Davîtl /~arh1[inarrdritul] ep1sc[opie1] iRnÎih-1eului. '"'r- 1
I. •·
.~rrr:i
,[f.· ; - . . 1•: -„ .
•1~1<'·/
)
1 .
_ HlF. I ,
,
f
1t
o A cad. R.S.R. Ms.s. -208, f. 2 v. Ed)tii : ;l~1anuscrişele slave, L, p . 3,04':~05 .. După„ ll ie , Corfu s, !nsemriări de demult. JU.J?-~m~a , J-975; p . 48.
J

•

!J

I 1'

1825. Insemnarea lui Ion Gărdeiscu din
;privind luptele ·c u tureii la Drăgă ş a ni,-

Gărdeşti-Vîlcea

Le leat o mie opt sute douăzeci şi unu s-au fă ~ ut mişcare·
supt Tudor Vladimirescu slugerul.
Dînd românii război cu turcii prinţul Alexandru Ipsilanti
care fusese general maior în slujba Rusii, au venit cu toată
armie de arnăuţi şi panduri şi cu Batalionu Sfînt alcătuit din
tineri greci şi care să zic Mavrofori...
Şefii lor neavînd coraji şi cele net rebuincioase războiului
s- au biruit de turci, care au venit la oraşu Drăgăşani...
T ot dimprejurul acestui o raş au ars ...
în arderea lor au ars şi biserica n oastră de lemn cu toate ce
s-au p ăs trat întrînsa.

•

• Episcopia R îmnicudui ş i Argeş ului_ Voroavă de întrebări şi ră s 
punsuri. După Nr_ Cîrstoi u F1·un zan! „Mărturii grăitoar e peste veacuri"·
în ,.Orizont" an IV. nr. 817, din 19 iun ie 1971..

K

1858. Ajutorul acordat de jupînul Toma lumînE't rarul în
ai;rnl 1822, bisericii sf. Dumitru care a fost di strusă de t urcii
ce au ocupat Rîmnicul Vîlcea.
„Pomelnicul dumnealui Ioan sin Toma lumînărariu de aicidin oraşu[!] Rîmnicu, ce .a re nume de Niţă Tomescu, neguţă
tori. Vii : Ioan, Maria, Dumitru, Ilie, Drăghici, Ecaterina, Floar ea, Gheorghie. Morţi : Ioan, Teodora, Safta, S toia, Ioan, Teodora, Elena, Marica, Nicolae 2, Toma, Joiţa, Temelie, Costandin,
Ioana, Dimit rie, Ilie, Maria ş i cu tot neamu[l] lor". J os într-un
frumos spectaclu : „Răposatu[l] jupîn Toma au ajutat sf. biserică la anul 1822, fiind stricată de turci în răzmiriţă, cu c ele
de mai jos, adi că a tirnosit-o şi au luat şi sfepnicile cele mari
''347
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J-şi ,~,?<!_mici, -~~d ,~d~e~a. ~~ t~.c )
un st\~~~i 1 ~e .~~
1
.d~h1 • [~c 1l ~1 ş~e ~~f!ete ~e ,§\1~!f , qp ~1~r~ţ~c'f' ~i ~~ }i~e
.de belicoasă şi im serindar. Asemenea şi filnd-·sau··anume ~-1
Niţă Tomes'Cu, au ajutat la anul 1848, cu lei 600 şi 3o [de
bci~r ?~ Şi 26. OOO cue·'ae
şiţă,'
după \1'
afd~ffea
R1mflicu1Ui,
la c~~eie
.1
I
L
,_.: 'f·..
11...- r.
r"
'.
i
ce s-au făcut în Uliţa cea Mare, pă locu:[I] sf. biserici, ce să
află acum cazarma dorobanţfr9r, ca în veci să se pomenească" .
J..

;.oi.

'

•

- G Parohia sf. Dumitru Rm. Vîlcea, pomelnicul ctitoricesc -.(91x26 cm)
nr. 2, f. 11-12. Ediţii : D. Băla~a şi Aurel Popescu, Miniatdrişti şi 'caligra.fi
v1lceni (1840-1865), în: .Mitropolia Olteniei" (Oraiova·), 1978, p. 657 nr.
7 -9.
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GLOSAR

[f

1 '(

A

acareturi
a dasta -aga
alegire
alem dar

1

1

.-!
r...

-

clădiri

-

a

-

şeful poliţiei

îngădui

ţ

)

stegar

afierosită

risipită

raport, referat
simetrie
greutăţi
{•

r ăscoală

apel
boier
soldat mercenar albanez
dare feudală pentru diferite drepturi
şi avantaje
cerere individuală
cerere individuală

arnăuţi

avaet
arzohal
arzmahzar

I

(

.B

bas-besli-aga
be-reitar

J.

Ir ur1q_:1 alegere

anafora
analogon
angarale
apostazie
apelpisie
arhonde

bagatel
hairac
bairam

.

r"

9

.;. f-\

r'

lucru de
steag

mică importanţă

sărbătoarea musulmană

'
,,

__ J.:a.

-

lunii ramazan
comandant de
stegar

căpetenie
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la

sfîrşitul

a·l

beşliilor

uşoară turcă

be~li

cavalerie

bez

fără

bimbaşa

biv
blagoslovenie
brat

colonel
fos t
bun a vestire, binecuvîntare
fra te

breaslă
buirdizmă

poruncă

buluc
bulug

mulţii

co rp onuţi e meşteşugărească

companie de

soldaţi

bumbaşir

agent de execuţie trimis de stăpînire
pentru îndeplinirea unei porunci

butcă

trăsură

c
-

cabaniţă

cacerdisindu-se
caftan
caimacam
calabalîc
canoane
capu chehaia
ca rantină

r::nrte
casap
c atană
ca tastih
ca terisit

„

mantie scumpă cu guler de samur
a merge
mantie albă împodobită cu fir de aur
sau mătase
locţiitorul domnitomlui
bagaje
pedepse, regulă
repr ezentant la poa!'tă
punct sanitar pentru cercetarea persoanelor la graniţă
acte, dovezi
măcelar

austriac
registru

ost a ş

răspopit

slujbaş

că măraş

căminar
c ăminărit

-

:- eauş

chehaia bei

care avea în îngrijire odăile
domnului
cel care strîngea căminăritul
darea care se lua pentru vasele cu bău-:
turi 1alcoolice din tîrguri
grad militar care ducea scrisorile şi ordinele generalului
locţiitorul marelui vizir sau al unui
paşa

chir
chi v erniseală

Ii'--

i.

,t

domn
agoniseală
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!

1'

cilen
dn
c:inovnic

·.~"r''f'"" · ·~· ..

membru
rang

„i

,,.

...

slujbaş

~ \.

rn ~ , - •-r

·cislă

foaie de datorie,

clironom
clironomie
d i ros
comandir
conac
cordon
cremenalion

moştenitor

r( "I

număr

m oşt enitoare

cler
comandant
casă boier ea scă
gnaniţă

criminal

D

L

-

da jdie
rle i astimă

'lu

cEadohie
dintă
Dii ul
dim inie
ditruri
d:ragoman
ducat

1

impozit, dare
intervalul de timp
, r moştenire

testament
Vi din
do uă luni
dr epturi
tălmă ci
moned ă

„

l

> [

de aur sau de argint

,„

E
echipaj
efor
ego
eleftene
epistat
ep1statisi

, "'f

1•

~tam

- cai la caleaşcă
- - membru într-un comitet de conducere
- al lui, al ei
libertate, eliberare
administ rator supraveghetor
a supraveghea
tot de acolo

f
falangă

rn.cale
filotimie
foale

J

tălpi
J. - - roată

ni.

de

moară

r.

r

>'

cu fus ver tical

dărnicie
burtă

351
https://biblioteca-digitala.ro

,·,
l J[f

gephronea
ghenarie
gheri
ghiaur
ghineral
gloabe
gospod

-muniţii

.
ianuarie
înapoi

li

•)i~

r

,,
~ r

'r •

creştin

„,

general
amendă, taxe
domn
scrii tor de act€

grămătic
groşi

• !1

! ·-~
li

monedă
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