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Conceputã ca obiect de studiu 
privilegiat, violenþa a stat în atenþia 
filosofilor, sociologilor, antropologilor 
(care au dezvoltat o adevãratã şcoalã 
asupra acestei teme). Istoricii nu au 
ocolit nici ei un asemenea teren, dacã 
menþionãm doar interesul adepþilor 
marxismului. Înþeleasã cel mai adesea în 
strânsã conexiune cu relaþiile de putere, 
cu posibilitatea de a distruge, fizic şi 
simbolic, poziþia celuilalt, cu refuzul 
unui individ sau comunitãþi de a se 

supune unui sistem de norme sprijinit de o putere coercitivã, manifestare absolutã 
a neînþelegerii dintre solidaritãþile organice (familia, comunitatea ruralã, parohia) 
şi solidaritãþile organizate (statul, guvernul)1, dar şi fenomen de disoluþie a acestora 
(violenþa domesticã, sinucideri, greve), violenþa n-a avut decât de câştigat din 
pluralitatea demersurilor care s-au strãduit sã-i descifreze formele şi mobilurile. 
Privitã ca formã de violenþã colectivã, revoluþia este unul dintre fenomenele istorice 
care se preteazã foarte bine unei interpretãri dintr-o asemenea perspectivã. 

Dar ce înseamnã violenþa? Majoritatea celor care au încercat sã-i ofere un 
cadru conceptual s-au izbit de dificultãþi în acest sens. Cel mai adesea ea a fost 
asociatã cu ideea unei depãrtãri sau a unei infracþiuni în raport cu un sistem de 
reguli care caracterizeazã un spaþiu considerat ca natural, normal sau legal2. Yves 
Michaud considerã cã violenþa poate fi privitã ca “o acþiune directã sau indirectã, 
concentratã sau distribuitã, destinatã sã aducã prejudiciu unei persoane sau chiar 
s-o distrugã, fie în integritatea fizicã sau psihicã, fie în posesiunile sale, fie în 
participãrile sale simbolice”3.

1  Termenii îi aparþin lui Al. Duþu, Y a-t-il une Europe Orthodoxe? în “Sud-Estul European. 
Buletinul Institutului de Studii Sud-Est Europene”, t. VII, 1997, p. 11-86.

2  Yves Michaud, Violence în Encyclopaedia Universalis, Corpus 18, Paris, 1985, p. 915.
3  Ibidem.
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Conform definiþiei propuse de Jean Claude Chesnais, adevãrata violenþã, 
mãsurabilã şi incontestabilã, este cea fizicã, “prejudiciul direct, corporal contra 
persoanelor; ea îmbracã un triplu caracter: brutal, exterior şi dureros. Ceea ce o 
defineşte este folosirea materialã a forþei, suferinþa provocatã voluntar pe seama 
cuiva”4. Acelaşi specialist, autor al unei lucrãri de referinþã în domeniu, considerã cã 
existã o diferenþã semnificativã între societãþile de tip Vechiul Regim şi societãþile 
moderne, prin prisma faptului cã, în ultimul caz, formele simbolice ale violenþei 
s-au dezvoltat mai mult. În ceea ce priveşte vechile societãþi de tip rural, “acestea 
practicã mai puþin violenþa simbolicã, cât violenþa sângeroasã. Ele nu cunosc alte 
forme de represiune decât rãzbunarea privatã, neaplicând altã regulã decât cea a legii 
talionului, exercitatã în cea mai rece brutalitate a sa. Legea este inexistentã sau fãrã 
forþã executorie, cuvintele sunt dure, rivalitãþile tenace, adesea sângeroase, uneori 
distrugãtoare. Nu existã deloc substitut al violenþei”5. Precizãrile cercetãtorului 
francez sunt confirmate de violenþa ruralã din timpul revoluþiei de la 1848. 

Studiul imaginilor, al reprezentãrilor mentale, existente în universul rural, 
contribuie la lãmurirea şi evidenþierea chiar a unor noi faþete ale revoluþiei care 
a marcat în diferite maniere pe contemporanii unui asemenea eveniment. Dacã 
la nivelul unei elite revoluþia se identificã în egalã mãsurã cu un discurs asupra 
puterii, cu legitimarea unor noi poziþii în cadrul societãþii şi, nu în ultimul rând, cu 
fasonarea unor noi concepþii despre individ şi comunitate articulate pe un “grund” 
ideologic mai mult sau mai puþin elaborat, la nivel “popular” revoluþia este privitã 
cu alþi ochi, în funcþie de aşteptãrile proprii, de difuzarea şi accesibilitatea mesajului 
revoluþionar care se poate intersecta mai mult sau mai puþin cu sensibilitãþile 
diverselor categorii sociale, ceea ce are ca rezultat adeziunea la cauza revoluþiei 
sau, din contrã, respingerea ei.

Posibilitatea exprimãrii într-o formã violentã a participãrii de o parte sau de 
alta îşi are raþiunea în însãşi existenþa unei dimensiuni violente a oricãrei revoluþii 
(şi contrarevoluþii, implicit). În acest context, încercãrile elitei revoluþionare din 
Þara Româneascã de a prezenta evenimentele din iunie-septembrie 1848 ca nefiind 
altceva decât o “revoluþie paşnicã”, clişeu care apare cu o frecvenþã regulatã, pot 
stârni astãzi zâmbetul celor care întâlnesc şi menþiuni documentare despre clare 
manifestãri de violenþã. Facem precizarea cã totuşi discursul revoluþionar din 
Þara Româneascã, aşa cum s-a pãstrat acesta într-o serie de proclamaþii, adrese, 
circulare şi ordine emise de guvernul provizoriu, relevã, paradoxal, o absenþã a 
încurajãrii explicite a unor gesturi de violenþã6. Viziunea unei solidaritãþi naþionale

4  Jean Claude Chesnais, Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Paris, Robert 
Laffont, 1981, p. 12.

5  Ibidem, p. 9; cf. şi Simona Nicoarã, Timpurile violenþei în “Tribuna” nr. 17-18, mai 2000, p. 5
6  Însãşi încercãrile de teoretizare ale fenomenului þin cont de aceastã accepþie dominantã în 

mentalitatea epocii. De aceea credem cã G. Bariþ, bine informat şi asupra realitãþilor din 
Muntenia, sintetiza un curent de opinie mai larg rãspândit în rândul elitei când respingea 
orice dimensiune violentã a revoluþiei: “Când zicem revoluþie suntem cu totul strãini a 
înþelege prin acest cuvânt revolte sângeroase, turburãri înfricoşate, rãsboaie civile, repezirea 
statului în anarhie. Fereascã Dumnezeu! Revoluþia nu înseamnã nimic din aceste” (G. Bariþ, 
Osebire între revoluþia Þãrii Româneşti şi între alte revoluþii europene, Art. din “Gazeta de 
Transilvania” Nr. 57, 12 iulie 1848 în Anul 1848 în Principatele Române (în continuare 
Anul 1848), II, Bucureşti, Institutul de Arte Gafice “Carol Göbl” p. 470.
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prin revoluþie, a armoniei care trebuie sã domneascã între toate categoriile 
sociale þine atât de utopia revoluþionarã prin excelenþã7, cât şi de “strategia” elitei 
revoluþionare care se strãduieşte sã se legitimeze în exterior, afişând sloganul 
oximoronic mai sus amintit. Termenul este folosit în exces atât în corespondenþa 
unor fruntaşi revoluþionari, cât şi într-o serie de adrese cãtre statele europene, mai 
ales cãtre puterea suzeranã şi protectoare. 

Studiul violenþei revoluþionare, o componentã a atitudinilor participanþilor, 
nu trebuie sã excludã faptul cã avem de-a face atât cu un tip de violenþã admisã de 
elitã, ca mijloc de convingere sau persuasiune, de manipulare chiar, cu reversul 
înfricoşãrii opozanþilor (mai ales la nivelul discursului), cât şi cu forme de violenþã 
tradiþionalã care revin în forþã, profitând de cadrul favorabil oferit de revoluþie. De 
la violenþe de limbaj, arderea unor simboluri ale vechiului regim, pânã la acte de 
violenþã fizicã (bãtãi sau chiar crime), toate formele sunt reprezentate în timpul 
revoluþiei, o perioadã prin excelenþã dominatã de nesiguranþã, teamã, dar şi de 
speranþã, efuziune colectivã, descãtuşare.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere se referã la raportul dintre violenþã 
şi spaimã. Într-un timp tulbure precum cel al revoluþiilor, fãrã posibilitatea 
verificãrii temeinice a tuturor informaþiilor vehiculate, cele mai ciudate zvonuri 
devin credibile. Prin contagiune mentalã8, într-un climat de sensibilitate dominat 
de nesiguranþã şi agitaþie, informaþiile puþin reale sunt supradimensionate, 
sentimentul de teamã evolueazã pânã la cel de panicã, ceea ce, nu rareori dã 
naştere unor atitudini dominate de violenþã.

În fine, un ultim element care trebuie luat în consideraþie este caracterul 
surselor utilizate. Acestea sunt indirecte pentru cã, se cunoaşte, þãranii nu vorbesc 
despre ei înşişi, iar când o fac (de cele mai multe ori forþat) nu ştiu sã-şi explice 
acþiunile. Prin urmare, pentru a ne apropia de violenþa din lumea ruralã olteanã 
suntem nevoiþi sã apelãm la rapoarte, adrese, scrisori ale administraþiei din 
perioada revoluþionarã şi postrevoluþionarã, documente care reflectã prin excelenþã 
o anumitã viziune a puterii.

În lumea ruralã olteanã, ancoratã în problemele ei printre care cele mai 
presante sunt achitarea obligaþilor clãcãşeşti percepute ca oneroase, confruntarea 
cu o epidemie de holerã, care face ravagii într-un univers încã slab protejat în ciuda 
mãsurilor iniþiate de regimul regulamentar, existã deja o stare de nemulþumire 
generalã care aşteaptã doar prilejul nimerit pentru a izbucni. Ştiri despre posibile 
revolte, colportate cel mai adesea sub forma zvonurilor, circulã în epocã şi sunt 
rezumate ca atare de contemporanii atenþi. Axente Sever, de pildã, într-o scrisoare 
din 18 aprilie 1848 cãtre Simion Bãrnuþiu, îi fãcea cunoscut printre altele cã “se 
aude cã oltenii-aici e puterea românilor-ar fi umblat cu cãciula în mânã şi ar fi 
zicând «cã acuma a venit timpul lor, o sã le arate ei peste o lunã la ciocoi»”9. 

7  Cf. Sorin Antohi, Utopica, Studii asupra imaginarului social, Bucureşti, Editura Ştiinþificã 
1991, p. 41-43; Idem, Civitas imaginalis. Istorie şi utopie în cultura românã, Bucureşti, 
Editura Litera, 1993, p. 82-104; Simona Nicoarã, Mitologiile revoluþiei paşoptiste româneşti, 
Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã 1999, p. 231.

8  Gustave Le Bon, Psihologia mulþimilor, Bucureşti, Editura Ştiinþificã, Bucureşti 1991, p. 83.
9  Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mãrturii, Bucureşti, Editura Ştiinþificã 

şi Enciclopedicã 1982, p. 413.
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În 9 iunie numeroşi þãrani au fost prezenþi la Islaz, la citirea proclamaþiei 
revoluþionare. “Claca, dar şi acea infamã iobãgie se desfiinþeazã, lucrarea la lucrul 
drumurilor se desfiinþeazã, sãteanul fãrã pãmânt se face proprietar”, precum şi 
declaraþia cã “tot românul e liber, tot românul e nobil, tot românul e un domn. Prin 
urmare, de azi înainte desfiinþeazã orice pedeapsã cu bãtaia şi rumpe în obrazul 
gâzilor orice biciu şi orice vargã ce degradã demnitatea cetãþeanului. Bãtaia dar se 
ardicã de la orice dregãtorie”10 sunt probabil cuvintele care au rezonat cel mai bine 
la nivelul sensibilitãþii þãrãneşti. În acest cadru, precizãrile ulterioare ale guvernului 
provizoriu, referitoare la continuarea prestãrii obligaþiilor regulamentare faþã de 
arendaşi şi proprietari pânã în perioada toamnei, sunt întâmpinate cu o realã 
neîncredere şi cu un refuz la fel de hotãrât.

Vidul de autoritate care se simte în condiþiile dificultãþilor legate de 
consolidarea guvernului revoluþionar va favoriza apariþia a numeroase cazuri de 
violenþã. Procesul poate fi explicat şi astfel: membrii fostei administraþii, lipsiþi de 
putere, în contextul înlocuirii regimului, îşi pierd orice legitimitate în faþa sãtenilor 
care profitã de acest lucru, privind cu speranþã revoluþia ca fiind în favoarea lor, “o 
veste bunã” (în buna tradiþie a mesianismului popular), şi sperând într-o rezolvare 
pozitivã a propriilor doleanþe. 

Desigur cã un program coerent al lor nu existã şi, nu rareori, þãranii profitã 
de noul cadru pentru a se rãfui personal cu cei care sunt percepuþi ca responsabili 
de necazurile individuale sau colective. Este vorba nu numai de lipsa îndeplinirii 
vechilor cerinþe, dar þãranii vor refuza sã dea ascultare chiar şi mãsurilor 
guvernului revoluþionar care le apar ca neconforme cu aspiraþiile proprii. De 
exemplu, scrisoarea administratorului I. Arcescu din 26 iunie 1848 relevã faptul 
cã nesupunerea sãtenilor din judeþul Romanaþi, motivaþiile atitudinii lor sunt în 
strânsã legãturã cu reprezentãrile mentale asupra revoluþiei care s-au format deja la 
nivel rural. Constrânşi sã aparã în faþa administraþiei revoluþionare, þãranii adoptã 
o atitudine duplicitarã, pentru cã, în fond, ei înþeleg sã rãmânã fideli propriei 
viziuni asupra evenimentelor: “Deşi de faþã ş-au fãgãduit ascultarea şi supunerea, 
pe datã însã ce s-au întors la satele lor au schimbat iarãşi în rãu înþeles subt feluri 
de închipuiri, cã adecã cele din urmã decrete nu sânt slobozite de guvern, ci de 
proprietari şi arendaşi”11.

Exemplele sunt numeroase în acest sens. În 21 iunie, subcârmuitorul plãşii 
Jiul de Jos, Alecu Gioroceanu, trimitea un raport detaliat cârmuirii judeþului 
Dolj despre opoziþia violentã a sãtenilor. Mergând prin sate pentru a citi adresele 
guvernului cu privire la îndeplinirea de cãtre sãteni a obligaþiilor cuvenite faþã 
de proprietari pânã la rezolvarea problemei agrare, în satul Padea, o parte dintre 
clãcaşi au început sã strige “cã nu mai voiesc sã lucreze proprietarului şi nici hârtii 
nu voiesc a mai primi”12, invitând şi pe ceilalþi sãteni sã se conformeze spiritului 
proclamaþiei revoluþionare şi nu actelor emise ulterior în problema agrarã. În faþa 
tentativei de a aresta pe instigatori, toþi sãtenii au sãrit asupra dorobanþilor şi au 

10  Ibidem, p. 535, 537.
11  Documente privind revoluþia de la 1848 în Þãrile Române. B. Þara Româneascã (în 

continuare Documente), Bucureşti, Editura Academiei, 1983, doc. 68, p. 49.
12  Nicolae Andrei, Paul Barbu, Revoluþia de la 1848 în  judeþul Dolj, Craiova, 1978, p. 72.
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eliberat din mâinile acestora pe aceia care urmau a fi arestaþi. Când s-a trimis, 
la cererea proprietarului, un dorobanþ pentru a-i scoate pe locuitori la strânsul 
recoltei, toþi þãranii s-au rãzvrãtit, prilej cu care trimisul autoritãþilor a fost bãtut. 
Clãcaşii din Padea s-au împotrivit chiar subcârmuitorului, “strigând în gura mare 
cã nu mai cunosc întru nimic pã slujbaşi, nevoind a primi nici eczamplarurile din 
partea guvernului”13. Sãtenii din Calopãr adoptã aceeaşi atitudine, motiv pentru 
care au fost trimişi dorobanþi împotriva lor. 

Locuitorii satelor din plasa Balta nu se dovedesc mai prejos, refuzând şi ei 
prestarea obligaþiei de clacã, şi opunându-se sã meargã la sediul subcârmuirii 
pentru a fi anchetaþi. Ioan Lãcusteanu, reprezentant al vechii administraþii, 
exagereazã intenþionat când scrie la 20 iunie despre amploarea violenþei din aceastã 
zonã, încercând sã obþinã reintroducerea unor mãsuri aspre: “gãsesc prilej a sã 
bate nu numai sãtean cu sãtean, ci chiar fii cu pãrinþi, alþii necinstesc proprietarii 
şi arendaşii, epistaþii, strigând cã administraþiea plãşii nu are ce le face, ba încã 
îndrãznesc a nu sã supune când sã cheamã a veni la taht.”14. Zelosul funcþionar 
atrãgea atenþia cã în lipsa unor mãsuri severe “mulþi vor rãmãnea atacaþi de cei cu 
rea petrecere şi zurbagii semeþi de la care sã vor înmulþi nesupunerile la linişte şi 
datoriia de opşte”, manifestându-şi nostalgia pentru perioada regulamentarã când 
“pentru poliþieneascã mãsurã asupra zurbagiilor şi acelor cu rea petrecere, dupã 
fosta orânduialã suptcârmuirea cunoscuse prea bine mãsurile legiuite”, pe câtã 
vreme acum, “în cea noã… nu sã poate pãzi buna orânduialã”15.

Eliminarea oricãror focare de posibilã violenþã are uneori rezultate neaşteptate. 
Sãtenii manifestã deseori o puternicã solidaritate de grup, acoperindu-i pe cei 
culpabilizaþi. Este şi cazul sãtenilor din Greci, Brâncoveni şi Fâlcoiu, judeþul 
Romanaþi. Apelãm la acelaşi document interesant (raportul lui I. Arcescu) pentru 
reconstituirea mentalitãþii þãrãneşti din timpul revoluþiei: “trimiþând din parte-
mi un dorobanþ ca sã aducã un numãr de trei dintre lãcuitorii satului Greci care 
îndãrãtniceau şi pe ceilalþi lãcuitori […], m-am pomenit acum pe searã cã, în loc de 
aduce pe aceia, au venit împreunã cu dânşii şi mai toþi ceilalþi lãcuitori în numãr 
ca de no.70; cãrora voind a le face bãgare de seamã pentru ce şi-au lãsat munca 
şi au venit cu toþii când chemarea administraþii a fost numai pentru cei coprinşi în 
decretu ei, într-o glãsuire mi-ai rãspuns cã, ei nu cunosc cine sânt ai trei în parte, ci 
cã cu toþii sânt de aceeaşi pãrere, ci cã cu toþii sunt de aceeaşi pãrere şi cã ei nu 
mai ascultã nici o poruncã, decât cea dintâi (id est Proclamaþia de la Islaz - n.n), 
dupã care li s-a zis cã nu e clacã, nu e obãcie (sic). Apoi anevoindu-mã cu tot 
chipul blând a le desluşi rãul înþeles şi a-i întoarce de la rãtãcire, rãspunsul a 
fost cãci merg dincolo de Bucureşti, iar clacã şi obãcie nu mai fac”16. Atitudinea 
þãranilor este motivatã aşadar de propria percepþie asupra revoluþiei care coincide 
cu puternica emoþie pe care a declanşat-o în lumea satelor oltene abolirea clãcii 
şi a altor obligaþii detestate. I. Arcescu adaugã cã a fost nevoit sã-i aresteze pe 

13  Ibidem.
14  Ileana Petrescu, Documente privind revoluþia de la 1848 în Oltenia, Craiova, Editura 

Academiei, 1969, doc. 14, p. 35.
15  Ibidem.
16  Documente doc. 68, p. 49.
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toþi “spre a nu se adãuga (creşte) duhul de nesupunere”, dar şi datoritã refuzului 
celorlalþi sãteni de a se întoarce acasã.

Asemenea situaþii se înmulþesc spre disperarea autoritãþilor locale care se vãd 
nevoite sã solicite instrucþiuni despre mãsurile care trebuiesc luate. O serie de 
adrese şi decrete ale guvernului revoluþionar din 13, 15 şi 24 iunie şi 6 iulie 1848 
se referã expres la aceste probleme, recomandându-se intensificarea eforturilor 
pentru explicarea revoluþiei la nivel rural şi ameninþând chiar pe cei vinovaþi de 
pagube cu suportarea contravalorii lor. (decretul no. 186 din 6 iulie 1848)17. 

Prin decretul din 18 iunie referitor la înfiinþarea şi atribuþiile comisarilor, se 
solicita “ sã se arate sãtenilor cã trebuie sã pãzeascã liniştea obşteascã, cãci orice 
urmare turburãtoare s-ar ivi între dânşii şi proprietari ar putea primejdui drepturile 
ce li s-au dat lor şi numai vrãjmaşii lor s-ar bucura de aceasta”18. “Comisarii 
trebuiau sã se preocupe şi de înfiinþarea în fiecare sat a unei garde “spre paza 
liniştei obşteşti” şi, totodatã, “sã se îngrijeascã pentru o grabnicã înarmare a 
gvardiei naþionale din oraşe şi a tutulor sãtenilor cu suliþe, lãnci, coase, topoare, 
arme de foc şi sã-i îndemne a sta gata a apãra drepturile ce le-au dobândit împotriva 
oricãrii nãvãliri de streini”19. Observãm cum în acest caz scopul propagandei era 
manipularea comportamentele þãranilor a cãror violenþã trebuia canalizatã cãtre 
un duşman imaginar, în timp, ce din contrã, violenþa ruralã se revarsã asupra unor 
persoane bine determinate, vinovaþi reali sau þapi ispãşitori20.

Administraþia judeþului Vâlcea solicita la 10 august 1848 ca subadministratorii 
şi aleşii satelor sã depunã eforturi pentru “a stârpi reacþiile atât prin sate cât şi prin 
târguri şi cel ce vei vedea cu intrigã dacã dupã bãgãrile de seamã ce vei face nu vei 
înceta sã-l dojeneşti în public şi mai urmând sã-l şi arestuieşti”21.

Acelaşi administrator, C. Cerchez, scria subadministratorului plãşii Olteþu 
de Jos cã era profund nemulþumit de veştile pe care le primea despre atitudinile 
clãcaşilor care ar fi cutezat “sã se şi revolteze”, ba chiar “neînfrânându-şi patimile 
sã lasã în voia pornirilor şi sãvârşesc feluri de necuviinþe precum nerespect cãtre 
persoane, atacuri, bãtãi şi în scurt privind cu dispreþ pe fraþii lor ajung a cãdea 
iarãşi în întunericul trecutelor rãtãciri”22. Dezamãgirea provocatã de imposibilitatea 
raþionalizãrii violenþei mulþimii îşi are explicaþia şi în ciocnirea dintre imaginea 
þãranului pe care încerca s-o promoveze discursul revoluþionar şi imaginea pe care 
începea sã şi-o formeze la faþa locului reprezentantul guvernului.

Într-un context atât de agitat nu-i de mirare cã rezultatele se lasã încã 
aşteptate. Din Calafat, la 28 iunie, subadministratorul plãşii Câmpului, D. Pârâianu, 
fãcea cunoscut administratorului judeþului Dolj un caz întâmplat recent în care 
fuseserã implicaþi Ioniþã Dumitru, epistatul moşiei Maglavit şi sãteanul Stancu 
Etegan. Ultimul, supãrat de venirea unui isprãvnicel sã ia o parte din fânul ce 

17  Ileana Petrescu, op. cit., doc. 7, p. 30; doc. 10, p. 33; Anul 1848, II, decretul no. 90, p. 56; 
decr. 186, p. 315-316.

18  Documente, doc. 34, p. 26.
19  Ibidem, p. 27.
20  Pentru teoria þapului ispãşitor a se vedea René Girard, Þapul ispãşitor, Bucureşti, Nemira, 2000.
21  Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu - Bãlceşti, Revoluþia de la 

1848 în judeþul Vâlcea. Studii şi documente, doc. 105, p. 163.
22  Ibidem, doc. 112, p. 171-172.
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se cuvenea ca dijmã, “fãrã cel puþin barim sã reclame suptiscãlitului dacã vedea 
cã urmarea isprãvnicelului au fost împotrivã, au mers ca o asprã fiarã la curtea 
epistatului şi dupã multe atacuri şi laude ce au fãcut, dacã epistatul nu tãcea şi 
sã trãgea în naintea lui, putea sã-i primejduiascã viaþa, precum domnia voastrã 
vã veþi îndestula mai bine din în copiatul aici adresul aleşilor satului şi reclamaþia 
numitului epistat”. Desigur, este greu de crezut cã respectivul epistat nu avea în 
jur şi proprii sãi oameni şi cã s-ar fi putut speria atât de rãu de un singur þãran. 
Exagerarea intenþionatã a atitudinii lui Stancu Etegan indicã teama autoritãþilor 
faþã de o posibilã explozie de violenþã ruralã şi are ca real motiv, justificarea 
introducerii unor mãsuri severe. În acest sens, respectivul sãtean este prezentat ca 
un inamic public pentru autoritate: “cunoscând acest zurbagiu şi din anii trecuþi, 
cã au sãrit chiar asupra dregãtorilor cu zurbalâc şi pe toate zilele face pricini şi 
turburãri între consãtenii sãi”23.

Raportul lui C. Gãrdescu cãtre cârmuitorul judeþului Dolj din 30 iulie 1848 face 
referire la un caz întâmplat ziua anterioarã. Speriat de evenimentele întâmplate în 
aceeaşi searã, Eraclie Dumba arendaşul moşiei Poiana îl deranjeazã personal la 1 
noaptea pe respectivul reprezentant al administraþiei locale, solicitând luarea de 
mãsuri împotriva violenþei rurale “cãci nu mai îndrãzneşte şi numai poate avea 
coraj a-şi cãuta enteresurile proprietãþi”. Potrivit declaraþiei acestuia, pofitând de 
plecarea sa, un grup de sãteni în frunte cu preotul Ureche ar fi încercat sã-l oblige 
pe un anume Ioan Viaşu isprãvnicel, sã depunã jurãmântul cuvenit pe Constituþie. 
Refuzul violent al acestuia “s-au apãrat cu o lancie şi ajutorat de alþii” a declanşat 
riposta sãtenilor care s-au prezentat in corpore “vro doã sute aproape lãcuitori clãcaşi 
şi din meseriaşii târgului; şi fãrã sã-i zicã alceva – se dezvinovãþeşte arendaşul – au 
început a-l necinsti cu înjurãturi şi cerându-i sã le dea pe acel isprãvnicel”. Doar 
prin intervenþia unor dorobanþi “s-a putut mântui de primejdia cel amerinþa”24. 
Ancheta iniþiatã de C. Gãrdescu a scos la ivealã faptul cã şi arendaşu îşi avea partea 
sa de culpã în reacþia violentã a mulþimii cãci “ar fi zis acesta popii lui Ioan Ureche 
cã ce-a avut sã trimiþã zorbagii sã-i ardice isprãvnicelu şi cã tot într-o vreme l-ar fi 
înjurat; iar popa ar fi luat pe din sus de haine pentru ce sã-l înjure”. 

Întâlnim şi în acest caz un fenomen subliniat de specialişti care vorbesc de o 
“reciprocitate rapidã”. René Girard crede cã în cazurile societãþilor aflate în crizã 
se manifestã o intensificare a schimburilor ostile prin instituirea unei reciprocitãþi 
a relelor purtãri, a loviturilor, a rãzbunãrii şi a simptomelor nevrotice25.

Refuzul violent al þãranilor se poate direcþiona şi asupra dorobanþilor, 
personaje la fel de detestate în lumea ruralã datoritã asocierii la nivel mental a 
autoritãþii şi a forþei sale coercitive. C. Jianu, ajutorul subadministratorului. plãşii 
Oltu de Sus scria la 26 iunie 1848 administratorului judeþului Romanaþi despre 
refuzul þãranilor de pe proprietatea arendatã de Toma Brãtãşescu, de a mai presta 
orice serviciu acestuia, în ciuda decretelor guvernului provizoriu. Prezenþa sa şi 
a unei cãprãrii de dorobanþi nu este de naturã sã-i intimideze pe þãrani care “pe 

23  Ibidem, doc. 77, p. 56.
24  Ibidem, doc. 171, p. 123.
25  René Girard, op. cit., p. 21.
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datã ce au vãzut mişcarea jandarmii a pune mâinile pe dânşii, au început cu toþii, 
cei ce se aflau faþã, a sãri pe asupra slujbaşilor şi a-i îmbrânci, zicând cã de vor 
mai îndrãzni a pune mâinile pe dânşii, sã ştie cu hotãrâre cã nici unul nu va scãpa 
viu; şi de va vrea sã ese la munca arendaşului sã le plãteascã, iar altfel, sã ştie 
cu hotãrâre cã nici o dregãtorie nu-i va putea supune la munca câmpului, nici a-i 
mişca din satul lor.”26 . 

Potrivit mãrturiei subadministratorului plãşii Dumbrava “încã la unele sate, 
orânduind dorobanþi asuprã-le a-i îndemna la muncã, s-au întors dorobanþii bãtuþi 
de dânşii”. Efectivul mic de oameni pe care îl avea la dispoziþie, 10 dorobanþi la 
51 de sate, conform propriei declaraþii, denotã faptul cã administraþia era depãşitã 
de evenimente şi nu avea capacitatea de a riposta eficace. În aceastã situaþie 
legitimarea folosirii violenþei apãrea ca unica soluþie, deşi se încãlcau prevederile 
revoluþionare care interziceau explicit folosirea oricãrui mijloc violent: “fãrã bãtaie 
poliþia nu poate aduce pã norod la cunoştinþã”27.

Asemenea atitudini de extremã violenþã erau înregistrate în toatã Muntenia 
dând prilejul unui proprietar din Prahova sã mãrturiseascã cã “asemenea începuturi 
de zurbalâcuri nu s-au mai vãzut pânã acum care şi povestesc sfârşituri rele, nefiind 
înfrânte”28.

Nu întotdeauna însã gãsim în documente menþionãri explicite despre 
violenþã, raportãrile la ea fiind fãcute sub forma unor termeni generali, ca în cazul 
lui I. Tetoianu, subcârmuitorul plãşii Jiul de Sus, care scria, la 1 iulie 1848, cã 
depune eforturi “ spre a linişti turburãrile ce mijlocesc între lãcuitori cu proprietari 
şi arendaşi”29. Acestea nu fac altceva decât sã întãreascã încã o datã faptul cã în 
mediul rural, violenþa rãmâne de multe ori limbajul celor sãraci. “Eşec al dialogului, 
violenþa începe acolo unde se opreşte puterea cuvântului. Lovitura de pumn sau 
încãierarea sunt prin compensaþie modul necesar de exprimare a celor care, pentru 
a se impune, n-au alt substitut decât cel al forþei”30.

Într-o asemenea atmosferã vom vedea cum elita revoluþionarã face eforturi 
pentru a limita valul de violenþã care începe sã se manifeste, atât prin solicitarea 
respectãrii unor norme, a adreselor sale, cât şi încercând transferul violenþei 
într-un spaþiu juridic determinat. În acest sens şi cu un cert scop preventiv este 
încurajat apelul sãtenilor la autoritãþile revoluþionare pentru rezolvarea favorabilã 
a neînþelegerilor. Observãm cum este depãşitã astfel o barierã psihologicã, 
neîncrederea þãranilor în autoritate cunoscând o sensibilã scãdere, fapt care 
trebuie asociat şi cu o schimbare a percepþiei acesteia la nivel rural. Explicaþia 
trebuie cãutatã în primul rând în speranþa pe care o provoacã şi în lumea ruralã 
olteanã începutul activitãþii Comisiei de proprietate, în august 1848. Se adaugã  
şi încrederea proiectatã asupra reprezentanþilor administraþiei revoluþionare, 
mai ales în contextul înlocuirilor din 20 iulie-25 august, când foşti membrii ai 
administraþiei regulamentare sunt definitiv schimbaþi. Astfel, Florian Aaron arãta 
la 1 septembrie cum a depus eforturi pentru ca þãranii care s-au prezentat la el cu 
dovezi despre abuzurile sãvârşite împotriva lor sã fie despãgubiþi, “dorind a arãta 

26  Documente…, doc. 73, p. 53.
27  Ibidem.
28  Ibidem, doc. 96, p. 67.
29  Ibidem, doc. 86, p. 61.
30  Jean Claude Chesnais, op. cit., p. 371.
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lãcuitorilor petiþionari cã dreptatea guvernului de astãzi este în adevãr”, deşi acelaşi 
vajnic ardelean recunoştea cã se impunea o deosebitã atenþie “temându-mã ca sã 
nu dau pricinã de a se deschide o ranã veche întinsã în tot corpul social, pentru a 
cãria tãmãduire se timp lung, stãruinþã bãrbãteascã şi mãsuri tari”31.

Dacã propaganda devine mai eficace dupã începerea activitãþii comisarilor 
revoluþionari, existã referiri la unele acþiuni ale acestora care încurajau violenþa 
ruralã contra arendaşilor şi proprietarilor. Astfel, la 13 august Ministerul de 
Interne atrage atenþia asupra unor comisari care, fãrã sã þinã seama de “ gradul 
civilizaþiei în care se aflã sãteanul, împing lucrul prea departe, spunându-le sã dea 
cu ciomagul în foştii boieri şi alte asemenea cuvinte care sunt în contra ideilor de 
dreptate şi frãþie ale constituþiei noastre şi care pot aduce şi triste rezultate”32. 

Cea mai incendiarã rãmâne însã proclamaþia lansatã de Gheorghe Magheru în 
14 sept., a doua zi dupã intrarea trupelor otomane în Bucureşti. Deşi ea vizeazã 
pe membrii gãrzilor naþionale şi trupelor neregulate, sã nu uitãm cã cea mai mare 
parte a lor provenea din lumea satului. Proclamaþia justificã violenþa, ca reflex 
defensiv, mizând totodatã pe repulsia generalã pe care o trezeşte vechiul regim, 
prezentat abil în tot ce era mai detestat de þãrani: “Dacã voi împreunã cu toþii nu vã 
veþi lupta pentru sfânta noastrã Constituþie, nelegiuitul Regulament, întocmai ca un 
şearpe turbat, va veni, urmãrit de clacã, de iobãgie, de biciu şi de robie, sã-şi verse 
mai amar veninul sãu asupra scumpei noastre patrii, şi sã ne sugã mai cumplit”33.

Un loc important în amplificarea violenþei din lumea ruralã olteanã este deþinut 
de zvonuri. Într-un binecunoscut studiu de caz, Bronislaw Baczko a demonstrat 
cã acestora le revine un rol deloc neglijabil în explicarea comportamentelor 
protagoniştilor acestor evenimente, mai ales în exacerbarea emoþiilor şi patimilor; 
zvonurile apar în tot decursul Revoluþiei, mobilizeazã spiritele, canalizeazã mâniile, 
orienteazã temerile”34. În lumea ruralã din Oltenia informaþiile ajung cu greu în 
ciuda mãsurilor luate de autoritãþile revoluþionare pentru extinderea propagandei 
sale, inclusiv prin solicitarea prezenþei în capitalele de judeþe a preotului şi a câte 
unui þãran din fiecare sat pentru ale face cunoscute decretele sale. Vehicularea 
unor zvonuri, conþinutul lor, uşurinþa cu care sunt acceptate spune fãrã îndoialã 
mult “despre starea de spirit, despre mentalitãþi, despre capacitatea imaginarã a 
celor care l-au acceptat ca veridic”35. 

Atitudinile violente ale þãranilor din satele oltene sunt explicate de membrii 
autoritãþilor locale prin circulaþia rapidã a zvonurilor referitoare, de exemplu, la 
desfiinþarea pedepsei cu bãtaia, “acum, dupã zvonul ce ca fulgerul au pãtruns în 
ureichile celor ce nu ştiu nici i de moral, nici de civilizaþie, cum cã certarea cu bãtae 
s-au ardicat de la toate dregãtoriile”36.

31  Ileana Petrescu, op. cit., doc. 97, p. 107. 
32  Circulara nr 5388 a Ministerului Treburilor din Lãuntru al Þãrii Româneşti cãtre 

Administratorii districtelor în Anul 1848, III, p. 412. 
33  Proclamaþia no. 289 a generalului Gheorghe Magheru în Anul 1848, V, p. 358.
34  Bronislaw Baczko, Ieşirea din Teroare. Termidor şi Revoluþia, Bucureşti, Humanitas, 1993, 

p. 32; pentru cazul Transilvaniei la 1848 a se vedea Gelu Neamþu, Aspecte comportamentale 
în primãvara revoluþiei de la 1848 în Transilvania în “Anuarul Institutului de Istorie şi 
arheologie «A.D. Xenopol»”, p. 311-318.

35  Ibidem, p. 11.
36 Ileana Petrescu, op. cit, doc. 14, p. 35.
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Surugii care deservesc drumul Craiovei, majoritatea provenind din rândul 
þãranilor, înregistreazã acelaşi zvon, motiv pentru care renunþã la îndatoririle 
obişnuite şi se întorc în satele lor: “au fugit din poşte, lãsând cai în pajişte, supt 
cuvânt cã sã cunosc slobozi şi cã nici sã mai pot bate, fiind ridicatã bãtaia 
şi cu atât mai mult acum cã nici proprietate mai mult este, nici alte sãteşti 
îndatoriri, precum era mai nainte, pentru care uni ca dânşi sã adãpostea în 
slujba postiilor”.37

În rândul celor care propagã zvonuri şi încurajeazã atitudinile violente se 
numãrã şi soldaþii, ei înşişi legaþi de universul satului, precum acel Þenea Vâlcu 
din satul Caraula, Barbu Nicodale din Bârca, Dinu Vasile şi Dinu David din Poiana. 
Identificaþi printre membrii detaşamentului care, sub comanda parucicului Zalic, 
însoþiserã guvernul provizoriu în timpul fugii sale din noaptea de 28 iunie, ei erau 
reþinuþi deoarece, dupã li s-a permis sã se întoarcã acasã, au rãspândit “felurimi d 
vorbe cãtre lãcuitori sãteni subt cuvi(n)te cã pe unde au venit n-au vãzut nici boer , 
nici arendaşi, fiind goniþi şi omorâþi de sãteni şi cã sânt porunciþi de d. Magheru ca 
sã fie prin sate ca când le va da de ştire cã vine sã saie cu sate cu tot”38.

Lumea satelor rãmâne sensibilã la orice îndemn de nesupunere, chiar şi 
dupã înlãturarea guvernului provizoriu şi a administraþiei revoluþionare. La 8 
octombrie 1848 se semnala cã “mai alaltãeri d. Goleşti cu cei osândiþi peste graniþã, 
trecând pe Dunãre cu caicile la Vidin, s-au abãtut pã la toate picheturile şi gãsind 
pã sãteni cordonaşi din 10 sate, cât þine linia aceştii plãşi, au scos vorbe proaste, 
strigând cã ei au izbândit şi sã duc sã vie cu putere şi cã toþi sã þie în ceea ce au 
jurat, nedând supunere sau niscarva alte iscãlituri”. Mesajul este receptat imediat 
la nivelul sensibilitãþii rurale iar violenþa þãranilor nu exclude nici pe cei din 
orizontul satului, culpabilizaþi de predarea actelor fostului guvern. “Şi întorcându-
sã coordonaşii pã la sate, au început din nou rãzvrãtiri, bãtând şi pã uni din scriitori 
pentru cã de ce au dat hârtiile guvernului lor. Apoi ce putere are suptcârmuirea în 
vremea aceasta, nefiind un sat, douã turburate, ci mai toate”39. Prestigiul de care 
se bucurã în ochii þãranilor guvernul care i-a eliberat de un statut împovãrãtor, 
prestigiu care dubleazã respectul care înconjoarã cuvântul scris în lumea ruralã, 
explicã veneraþia pe care o poartã aceştia actelor în care este consemnat noul lor 
statut.

Într-un alt document din 7 martie 1849 juraþii satului Bãrbãteşti înştiinþau 
subcârmuirea plaiului Cozia despre încercarea a cinci þãrani de a rãzvrãti întreg 
satul, “împrãştiind prin sat şi vorbe cã vine Magheru împreunã cu ungurii şi se 
scoale şi ei împreunã cu pomenitul Magheru a-i fi de ajutor”40. 

Şi sãtenii care lucrau în serviciul poştelor ca surugii sunt “contaminaþi” de 
evenimente. Revizorul Casei poştelor drumului Craiova, dupã efectuarea unei 
inspecþii generale, constata la 16 iulie urmãtoarele: “vãz cã surugii îndeopşte 
de la începutul reformaþii frãþii au luat o deosebitã prefacere de pânã acum 
o mare desfacere cu totul împotriva datoriilor lor şi o nesupunere atâta, încât 

37  Documente, doc.129, p. 92.
38  Ibidem, doc. 101, p. 73.   
39  Documente, doc. 306, p. 224-225.
40  Ileana Petrescu, op. cit., doc. 246, p. 247.
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pericolariseşte persoana nu numai a cãpitanului supt care mai întâi se cheamã 
în tot minutul respectul acestor surugii, dar şi chiar a supt iscãlitului”. Fenomenul 
prezenta aceleaşi simptome ca şi cele rezumate de membrii administraþiilor locale: 
eliberarea de orice constrângeri, nesupunerea faþã de superiori mergând pânã la 
insulte şi chiar manifestarea unor gesturi violente: “surugii au ajuns a fi þinuþi cu 
mari rugãciuni; au luat asuprã-le cu desãvârşire ca ori în ce ceas sau minut sã sã 
socoteascã slobod aruncând orcând voeşte cai cu tacâmurile lor şi sã plece cu […] 
întru a lor desfrânare; şi dacã cãpitanii ar voi sã rezoneze datoriile lor, îi înjurã, îi 
necinsteşte cu felurimi de vorbe proaste şi, în sfârşit, cautã prilej de a-i şi bate”41. 

Ritualul violenþei rurale se reduce şi în acest caz la aceleaşi elemente: afişarea 
refuzului de a mai da ascultare, urmat de violenþe de limbaj (înjurãturi) şi atacuri 
fizice (bãtãi). Ele traduc cel mai adesea refuzul oricãrei ierarhii sociale, o trãsãturã 
specificã a revoltelor rurale, destrãmarea unui cadru de respect în care funcþionau 
raporturile dintre sãteni şi instituþii. Apelãm la mãrturia aceluiaşi revizor “Una 
ca acesta s-au întâmplat chiar de surugii poştii Vadu Lat, unde eram şi însumi de 
faþã nu numai pã cãpitan, dar şi pã mine, suptiscãlitul, m-au atacat cu netrebnice 
înjurãturi, în gura mare, în mijlocul curþii poştii puþin scãpaþi şi nebãtuþi dacã m-aş 
fi întins mai mult cãtre dânşii”. Motivaþia invocatã îl surprinde pe funcþionarul 
oltean care þine s-o menþioneze expres în raportul sãu. Oricât ar putea pãrea de 
ridicolã pentru timpuri normale, ea este un excelent indiciu asupra gradului de 
iritabilitate care stã în spatele comportamentelor colective: “cuvântul pentru care 
s-au ridicat cu aceastã obrãznicie au fost cã, fãcându-li-sã bãgare de seamã pentru 
zãbava de 15 ceasuri ce au urmat în ducerea olacului din Vadu Lat pânã la Baciu 
şi înapoi, unde nu pot a zãbovi cu toatã rãsuflarea cailor mai mult de 6 ceasuri”42.

O altã formã violentã de exprimare a revoltei din lumea ruralã olteanã o 
constituia arderea de bunuri aparþinând arendaşilor sau proprietarilor. Dupã 
semnalarea unui foc izbucnit la clãile de fân ale lui Staicu Ştefãnescu într-o 
sâmbãtã seara – mãrturiseşte subadministratorul Jiului de Jos la 27 august 1848 – 
“am alergat cu dorobanþii ce-i aveam şi îndemnând pe lãcuitori acelui(i) sat sã sae 
în ajutor la stingerea focului (nu) numai cã n-au vrut sã sae dar încã au început sã 
în[jure] pe dorobanþi şi sã-i ameninþe cu bãtae”. La ancheta declanşatã a doua zi, 
aleşii satului indicã pe fiul lui Stan Bâzdoacã “care ca sã-şi rãzbune cã pusãsãm pe 
tatu sãu (a)rest în acea noapte pentru atacu ce fãcusã (nu)mitului Mataiche, a pus 
foc dupã obiceiu ce au (unii ) din sãteni”. Precizarea ni se pare importantã întrucât 
aratã cã gestul fãcea parte din arsenalul obişnuit al formelor de violenþã ruralã. Pe 
de altã parte, respectivii reprezentanþi ai satului îşi justificau neputinþa luãrii unor 
mãsuri, fiind cuprinşi de un puternic sentiment de teamã: “nu îndrãznesc sã sã 
prepue cu dânsul ca sã nu le pue şi lor foc”43.

Arderea unor bunuri ale arendaşilor şi proprietarilor este un fenomen frecvent 
mai ales dupã reinstaurarea regimului regulamentar. La 29 noiembrie D. Filişanu 
trimitea un raport Departamentului din Lãuntru despre “adesele dãri de foc ce s-au 
urmat unora din proprietari şi arendaşi, fãrã a putea dovedi dupã cea mai cu 

41  Documente, doc.129, p. 91. 
42 Ibidem, p. 92. 
43  Arhivele Naþionale. Filiala Dolj, fond Prefectura Dolj, dos. 27/1848, f. 140.
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dinadinsul şi eczacta cercetare urmatã din parte-le pe fãcãtori(i) de rãu”44. La 21-22 
octombrie 1848 aleşii satului Poiana comunicau subcârmuitorului plãşii Câmpul 
despre un incident de acest gen, identitatea vinovaþilor neputând fi doveditã, 
“de cãtre cine nu sã ştie, punându-sã foc fânului paelor Dinu Dragnii”, dar, se 
disculpã aceştia, fapta a fost “fãcutã de streini nu de lãcuitori din sat”45. Se evitau 
astfel luarea unor mãsuri represive împotriva întregului sat, dupã cum prevedeau 
edictele. Exemplar în acest sens este un alt caz întâmplat în satul Dobridor unde 
tot noaptea, în 9 octombrie s-ar fi dat foc la douã şire de fân, dar “aceastã pagubã 
nu este pricinuitã arendaşului de la altcinevaşi decât de cãtre chear lãcuitorii acelui 
sat.” D. Pârâianu recomanda supunerea tuturor sãtenilor la plata contravalorii 
fânului, respectiv 400 de lei “care numai printr-o astfel de pilduire sã pot pãrãsi în 
viitor”46.

La 1 noiembrie 1848 Ioan Lãcusteanu, subcârmuitorul plãşii Jiul de Jos 
adresa un raport cârmuirii judeþului Dolj, solicitând impunerea la despãgubire 
colectivã a satelor unde au fost semnalate cazuri de incendii şi unde n-au putut 
fi dovediþi vinovaþii. El menþiona în sprijinul acestei decizii 4 cazuri întâmplate. 
Astfel, arendaşului moşiei Cãlãraşu i-ar fi fost arse cinci şire de fân; “fiindcã dupã 
cercetarea suptcârmuirii s-au luoat încredinþare cã dintre dânşii au sãvârşit acest 
rãu, lucrând pânã seara la grãmãditul lui şi dupã sãvârşire au aprins fânul. Şi pentru 
cã prin porunca ce a întors […] sã zice cã numai sã se cerceteze şi, dovedindu-
se fãcãtorul de rãu, sã se dea în judecatã, s-au întrebuinþat toate mijloacele şi 
nu s-au putut descoperi, rãmâind arindajul deznãdãjduit şi lãcuitorii apãraþi47. 
Solidaritatea tacitã care funcþioneazã în lumea ruralã, imposibilitatea demascãrii 
vinovaþilor, anuleazã orice teamã din partea sãtenilor care repetã gestul şi în alte 
locuri, cu o rapiditate care îi surprinde pe membrii administraþiei locale. “Aceastã 
nenorocitã întâmplare a arindaşului, înprãştiindu-sã în toate satele plãşii, unii 
dintre lãcuitorii care împinşi de rãutate sau de duhul rãsbunãrii pentru feluri 
de daraveli, luând prilej, au început a sã întinde la asemenea nelegiuitã faptã, 
mai puind foc în urmã la şirele cu fân ale lui Matache Ştefãnescu din satul Murta, 
ce le-au avut clãdite chear în linia satulu…, precum şi lui Niþã şi Ion sin Marina 
din satul Dobreşti le-au ars patru clãi ce-au avut clãdite tot în linie. Şi fãcându-se 
cercetãri cu dinadinsul, nu s-au dovedit în nici un chip fãcãtorii de rãu.” 

Aleşii satului Rãeþi fac cunoscut şi ei “cã un Ştefan Cãrãuleanu cumpãrând 
fân de la lãcuitorii acelui sat, l-au fãcut o şirã în livezi cu apropiere de acel sat 
şi sâmbãtã spre duminicã noaptea la 29 ale încetatei luni i s-au pus iarãşi foc de 
au ars”. Ancheta desfãşuratã de aceştia nu duce la nici un rezultat “pentru cã, 
sã-i şi ştie lãcuitorii nu-l aratã, închipuindu-şi cã nu se supun la despãgubiri, ba 
încã în loc de a sã pãrãsi, din zi în zi se adaugã aceste pagubi la arindaşi şi chiar 
la lãcuitori”. Considerând cazurile mai sus menþionate suficient de grave, Ioan 
Lãcusteanu îşi motiva decizia prin faptul cã “rãmãind în aceste ale lor vrãjmãşeşti 
fapte, nesupuşi la rãspundere, şi în viitor sã vor îndemna pentru fiece micã mâhnire 

44  N. Andrei, Paul Barbu, op. cit., Anexa, doc. 26, p. 175.
45  Arhivele Naþionale. Fond Prefectura Dolj, dos. 27/1848, f.166.
46  Ileana Petrescu, op. cit., doc. 171, p. 175.
47  Ibidem, p. 174-175.
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de a urma fãrã sã aibã vreo temere, a cãror rea precugetare ameninþã pã mulþi din 
lãcuitori, care cunosc buna orânduialã, la deznãdãjduire, nefiind siguri pã munca 
câmpului în nici o vreme”48.

Prin forþa împrejurãrilor, datoritã tipului de documente pãstrate, suntem 
siliþi sã facem o dublã lecturã şi sã þinem cont de o dublã perspectivã: una este 
legatã de privirea retrospectivã pe care represiunea o propune prin politizarea 
gesturilor din lumea ruralã. Violenþa din universul sãtesc este supradimensionatã 
şi explicatã ca fiind prin excelenþã generatã de revoluþie şi de propaganda lansatã 
de aceasta. Cealaltã este oferitã de perspectiva autoritãþilor revoluþionare care 
încearcã sã controleze fenomenul şi sã elimine formele violente de exprimare a 
adeziunii la cauza revoluþionarã, considerând cã þãranii au nevoie sã fie instruiþi 
şi nu bãtuþi, aşa cum solicitã reprezentanþii vechiului regim, încã neînlocuiþi. De 
exemplu, la 2 iulie 1848, subadministratorul plãşii Dumbrava cere introducerea 
bãtãii şi a mãsurilor severe. Mãsura era justificatã prin refuzul þãranilor de a da 
ascultare decretelor guvernului provizoriu şi prin ineficienþa mijloacelor utilizate 
pânã atunci. “Duhurile locuitorilor þãrani neastâmpãrându-se dupã vorbele rãsipite 
a nu mai clãcui, suptiscãlitu potrivit directelor tiparnice ale guvernului provisoriu 
(care prevãd evitarea utilizãrii violenþei), m-am silit în tot chipul cu blândeþe şi cu 
povãþuiri, arestându-i pe cei mai mulþi şi cu aceasta nu i-am putut îndupleca, ba 
încã pe alocurea a lãsat în amorþire şi îngrijirea poliþieneascã din care se amerinþã 
mai cu totul şi din aceasta mai rãu sãvârşesc la neorânduieli”49. Soluþia era una 
singurã în viziunea reprezentantului autoritãþii locale: “sã întrebuinþeze poliþia ca 
mai înainte, dupã aceleaşi legi, sau sã se mãrgineascã dupã cele noi ale guvernului 
provizoriu, cãci de vor vedea poliþia în acest chip numai cu arestuiri vor rãmânea 
multe producte de ale d-lor proprietari şi arendaşi prãpãdite pe câmpuri”50.

Reinstaurarea vechilor autoritãþi în Oltenia, mai ales dupã 28 septembrie, 
aduce în faþa lor acelaşi refuz al þãranilor care nu mai pot fi convinşi sã accepte 
noile realitãþi şi riposteazã la fel de violent, motiv pentru care apelul la mãsuri 
drastice rãmâne singurul acceptabil. Încercãrile eşuate de a aduce la cunoştinþa 
þãranilor proclamaþiile regimului regulamentar sunt menþionate cu decepþie şi 
chiar o amarã ironie: “cinstita cârmuire prin porunca no. 466 zice cã cu blândeþe sã 
le însuflãm în duhul lãcuitorilor a sãi linişti, apoi noi cu blândeþe şi ei cu ciomegele 
asupra noastrã”51.

Jurãmântul pe constituþie devine un ritual important al cãrui nerespectare 
poate atrage bãnuieli asupra onestitãþii persoanei în cauzã şi chiar sã declanşeze 
violenþa popularã aşa cum s-a întâmplat în cazul lui Ioan Viaşu, amintit mai 
sus. În satul Poiana, judeþul Dolj, conform altei mãrturii, þãranii s-au revoltat 
împotriva epistatului pentru cã respectivul “n-a jurat pe constituþie”. Nu mai puþin 
nerespectarea unor simboluri revoluþionare pentru care þãranii încep sã manifeste 
o adevãratã veneraþie dã naştere unor comportamente violente. Spre exemplu, 
proprietarul moşiei Cremenea din Mehedinþi a stârnit furia þãranilor, acuzând 

48  Ibidem, doc. 164, p. 169.
49  Ibidem, doc. 20, p. 39.
50  Ibidem.
51  Documente, doc. 396, p. 224.
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guvernul revoluþionar ca fiind format din “nişte tâlhari şi oameni mincinoşi” 
şi, încercând sã rupã steagul arborat la casa sfatului, “a fost arestat de sãteni şi 
denunþat ca complotist”52. 

Arderea documentelor regimului regulamentar este un act de violenþã 
simbolicã care þine şi de exorcizarea propriilor temeri speculate de proprietari cã 
în curând vechiul regim va reveni. Asemenea gesturi cunosc o amploare deosebitã 
mai ales în luna septembrie. Dupã modelul inaugurat la Bucureşti în 6 septembrie 
prin arderea Regulamentului Organic şi a Arhondologiei, ceremonii similare au 
loc, la o sãptãmânã, şi în Oltenia, la Craiova (13 septembrie), Râmnicu Vâlcea, Tg. 
Jiu. Cel mai activ era subadministratorul plãşii Câmpul, Costache Zaman, care 
mergea prin sate şi ardea împreunã cu þãranii toate documentele regulamentare.

Reunirea þãranilor în adunãri şi arderea simbolicã a unor simboluri ale 
vechiului regim oferã posibilitatea defulãrii colective. Dar atenþie! Avem de a 
face cu un act de violenþã simbolicã. Violenþa existã, dar într-un cadru organizat, 
raþionalizat, în care elita revoluþionarã poate controla şi prescrie comportamentele 
mulþimii. 

Spre deosebire de acesta, violenþa din sate, se desfãşoarã într-un spaþiu nesupus 
nici unei norme, în care rãzbunarea este la ea acasã. Cazurile sunt grave mergând 
pânã la crime. De pildã, în satul Urecheşti, cel care îngrijea de cutia satului a fost 
omorât deoarece a încercat sã-i convingã pe sãteni “la supunere cãtre orânduirea 
cea pravilnicã”53. Dintr-un raport din 1 octombrie aflãm cã unul dintre locuitorii 
satului Calafat “rãmas fiind dintre ceilalþi sãteni ce sã ridicasã de cãtre Costache 
Zaman ca sã meargã întru ajutor Magherului, duminecã, la 26 ale trecutei luni 
aug(ust), pe la un ceas din n(o)apte prins fiind de un Enache Petrişor consãteanul 
sãu pentru nemergerea sa între ceilalþi şi dupã mai multe sfãdiri între dânşii acel 
din urmã Enache slobozind cuþitul în cel mai sus numit, l-au înjunghiat în gât şi în 
mai multe pãrþi ale trupului şi apoi încãlecând pe calul sãu, s-au fãcut nevãzut”54. 
Neînþelegerile din lumea ruralã, deseori terminate violent nu sunt o noutate pentru 
autoritãþi. În acest caz gestul, o crimã, obişnuitã în lumea ruralã, atrage imediat 
atenþia autoritãþilor regulamentare datoritã substratului sãu politic. 

Dupã cãderea guvernului revoluþionar, în Oltenia se contureazã douã focare 
de violenþã revoluþionarã: unul în nord, legat de tabãra generalului Magheru de 
la Râureni, care concentreazã pe lângã trupele regulate şi neregulate şi numeroşi 
þãrani înarmaþi, celãlalt în sud, unde detaşamente de sãteni înarmaþi, a cãror 
activitate e supravegheatã îndeaproape de Costache Zaman se dedau la violenþe 
atât împotriva administraþiei regulamentare, foştilor proprietari şi arendaşi, cât 
şi a soldaþilor trimişi împotriva lor. Nae Cernãtescu, arendaşul moşiei Fântâna 
Banului, fãcea cunoscut în acest sens cã la 25 septembrie, “aflându-sã la conacul 
moşii şi auzind viind spre dânsul un zgomot de locuitori, au dat, dezbrãcat cum 
sã afla, fuga la satul Cetatea, trãgând la un Ioan Curãlea, şi alþi neguþãtori grânari 
din Calafat…acolo socotind cã este scãpat de orice bântuire, s-au pomenit deodatã 

52  Apud Apostol Stan, Revoluþia de la 1848 în Þara Româneascã. Boieri şi þãrani, Bucureşti, 
Editura Saeculum I:O, p. 185.

53  N. Andrei, Paul Barbu, op. cit., p. 191.
54  Arhivele Naþionale. Filiala Dolj, fond Prefectura Dolj, dos. 27/1848, f. 151.
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cu sãteni acelui sat Cetate, ce era gata a merge în ajutor Magherului, carei prin 
silnicie, bãtãi şi trânteli, luându-l dintre ceilalþi neguþãtori l-au închis în casa 
sfatului pânã a doã zi dimineaþa, când apoi l-au trimis la satul Galicea, unde sã 
afla Costache Zaman, cel ce invitasã tot rumânul, carele vâzându-l bãtut şi aplecat 
spre pierderea vieþii, i-au dat drumul la Craiova în cãutare dohtoriceascã”55. 

Eliminarea centrelor de rezistenþã mai sus amintite, la sfârşitul lui septembrie 
n-a coincis automat cu potolirea violenþelor din satele oltene. La 15 octombrie 1848, 
Constantin Lãcusteanu înştiinþa cârmuirea judeþului Dolj despre “primejdioasa 
revoltare a satului Drãnicu asuprã-ne”. Doar cu sprijinul trupelor turceşti (“aşcherlii 
împãrãteşti”) a reuşit, “cu blânde mijloace ce am întrebuinþat” sã-i reþinã pe cei 
“care au fost cei mai întâi îndemnãtori tutulor, cu precugetare de moarte asuprã-mi”, 
învinuiþi “cã nu le-au ajuns ceea ce au amerinþat asuprã-ne în sat, abia scãpându-
ne viaþa, ci cãlãreşte ne-au gonit pânã la satu Belcinu , cu gând sã ne omoare. Apoi, 
neajungându-ne, la întoarcere au dãrâmat şi împrejmuirile proprietarului, fãcând 
şi alte stricãciuni ca sã scoaþã pã iepistat sã-l omoare”56.

O sãptãmânã mai târziu þãranii din Coþofeni din Dos ripostau cu violenþã la 
vederea dorobanþilor; “nu numai au sãrit cu pari la pomojnic dând şi în dorobanþi, 
dar încã cu chiote şi cu pari au nãvãlit asupra pomojnicului şi a dorobanþilor; şi 
vãzându-sã pomojnicu şi dorobanþi în primejdie, unu din dorobanþi au slobozit pã 
deasupra dorobanþilor un pistol şi aşa mai spãimântându-sã înverşunaþi lãcuitori s-au 
strâns la o parte cu zgomote; în urmã luând pomojnicu ştinþã cã numiþi zorbagii 
pornesc înfuriaþi cu pari pã drum la vale, i-au ajuns la satu Mihãiþã, pomojnicu 
cu dorobanþi şi cu câþiva lãcuitori din satele Potmelþu şi Mihãiþa şi la vorbele ce 
pomojnicu a vrut a le îndrepta, numiþii zorbagii îndârjiþi şi cu ciomegele s-au 
împotrivit şi acolea”57.

Dar þãranii se manifestau violent nu numai în orizontul familiar al satului. 
Revoluþia oferise un cadru în care ideologicul, fãrã a brusca sensibilitatea 
tradiþionalã, acþiona asupra comportamentelor colective. Þãranii acceptau sã-şi 
depãşeascã spaþiul, sã facã parte din mulþimi eterogene care erau decise sã apere 
Constituþia. Potrivit raportului din 4 octombrie 1848, “un numãr de ca la douã sute 
locuitori revoltanþi, având în capul lor un comisar propagant, un preot şi doi soldaþi, 
înarmaþi cu pusci, suliþe, topoare, coase şi cu stindarde” (prezenþa elementelor 
cele mai ideologizate în capul acestei mulþimi indicã clar modificarea de sens a 
acestei violenþe) încercaserã sã intre în Craiova. Dupã înfrângerea lor, cei arestaþi, 
supuşi unui interogatoriu, “au rãspuns cã sfârşitul pornirii lor era sã doboare 
administraþia de astãzi şi sã restatorniceascã pe cel de mai nainte administrator, 
profesorul Aaron”58.

Împotriva lui Costache Zaman şi a grupurilor sale de þãrani care acþionau 
violent contra oricãrei autoritãþi regulamentare era luatã mãsura trimiterii unor 
contingente de soldaþi turci, dupã cum era înştiinþat D. Filişanu, printr-o adresã din 
30 septembrie “de la Vidin au trecut la Calafat un trup de o mie cinci sute ostaşi 

55  Documente, doc. 315, p. 230.
56  Ibidem, doc. 316, p. 231.
57  Ibidem, doc. 322, p. 235.
58  Anul 1848, V, p. 2.
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otomani, şi cã tot mai trec[…] şi cã acel Costache Zaman, dupã ce a bãtut cumplit pe 
sus-numitul Subtcârmuitor Pãrãianul, rupându-i dinþii şi împungându-l cu suliþele cu 
cuget de a-i ridica viaþa, îl þine arestuit în lanþ“.

Faptul cã autoritãþile regulamentare trebuie sã apeleze la soldaþi strãini pentru 
a reintroduce liniştea (existã o adevãratã obsesie a termenului, explicabilã prin 
teama pe care o simte orice autoritate pentru credibilitatea sa de care depinde 
finalmente şi stabilitatea sa), demonstreazã cã dorobanþii şi slujbaşii stãpânirii nu 
mai produc nici o teamã, iar faptul cã aceştia au fost molestaþi în public denotã 
deteriorarea serioasã a cadrului de respect în care se desfãşoarã raporturile þãranilor 
cu autoritãþile regulamentare. Mai mult, este un semn evident al faptului cã puterea 
regulamentarã n-a fost deloc iubitã, þãranii revoltaþi solicitând în repetate rânduri 
întoarcerea guvernului provizoriu şi a lui Magheru, singurele autoritãþi credibile 
în lumea ruralã, aşa cum procedeazã cei din Suharu, în noiembrie 1848, care îşi 
exprimau public speranþa “cã la varã vine Magheru şi atunci sã duc sã ia moşia”59.

Fãrã îndoialã cã putem distinge în aceastã atitudine o certã influenþã a 
propagandei revoluþionare care a reuşit sã câştige de partea ei numeroşi sãteni. 
Interesul crescut şi surprinzãtor pe care îl manifestã þãranii pentru o autoritate 
depãrtatã faþã de care pânã atunci se arãtase indiferentã are desigur legãturã cu 
ceea ce specialiştii numesc fenomenul de “politizare” a maselor sau de politizare 
a culturii populare60. 

Putem explica astfel mai uşor violenþa mulþimii. Masele de þãrani ideologizaþi, 
conduşi de comisarul Costache Zaman, care agitã steaguri tricolore şi îşi exprimã 
public ataşamentul faþã de Constituþie, Magheru şi guvernul provizoriu, constituie 
un remarcabil exemplu a ceea ce Baczko numea procesul de “întrepãtrundere 
inextricabilã de arhaic şi modern, fenomen specific mentalitãþii şi culturii politice 
a Revoluþiei”61. Nemulþumirea capãtã repede dimensiuni politice, datã fiind şi 
prezenþa foştilor comisari revoluþionari. Zvonurile se politizeazã şi se îndreaptã 
cu violenþã asupra reprezentanþilor puterii sau notabilitãþilor locale, culpabilizate 
in corpore. Avem de-a face în acest caz cu o mulþime politizatã, ale cãrei 
comportamente se supun riturilor seculare, specifice revoltei populare, dar cu o 
sensibilã schimbare de sens.

Un alt element care la fel trebuie avut în vedere priveşte atitudinea vechiului 
regim care, dupã reinstaurarea sa, la 13 septembrie 1848, îşi motiveazã mãsurile 
represive prin politizarea gesturilor þãranilor, a cãror violenþã este justificatã tocmai 
de existenþa “fumurilor” revoluþionare. Aceastã identificare, uneori abuzivã, pare 
sã fi fost sesizatã şi de autoritãþile militare ruseşti, generalul Gasford solicitând 
comisiilor numite de administraþiile locale sã acþioneze pe baza unor dovezi 
concrete, în caz contrar refuzând sã preia arestaþii pretinşi revoluþionari62. Faptul 
cã respectivul general, comandantul trupelor ruseşti de ocupaþie, se vede nevoit 
sã repete de câteva ori, deciziile sale în acest sens, spune fãrã îndoialã mult despre 
divergenþele de atitudine în privinþa represiunii, dintre administraþia militarã şi 

59  Nicolae Andrei, Paul Barbu op. cit., anexa, doc. 29.
60  Roger Chartier, Originile culturale ale revoluþiei franceze, Timişoara, Sedona, 1998, p. 151.
61  Br. Baczko, op. cit., p. 274-275.
62  Ileana Petrescu, op. cit., adresa din 5 noiembrie 1848, doc. 179, p 181; Ibidem, adresa din 

31 octombrie 1848, doc. 167, p. 171-172.
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notabilitãþile locale care, cu complicitatea autoritãþilor, înþeleg sã treacã la mãsuri 
punitive la adresa þãranilor şi la recuperarea forþatã a pagubelor pricinuite de 
aceştia, contribuind astfel la perpetuarea agitaþiei în lumea ruralã. 

Cu siguranþã, existã o diferenþã între ceea ce înþeleg membrii categoriilor 
privilegiate prin “revoluþionar”, al cãrui comportament este asociat cu acte de 
banditism, jaf etc şi accepþia pe care o dã termenului comandantul trupelor de 
ocupaþie. Acesta înþelege sã rãmânã fidel unor norme de justiþie modernã care 
presupun identificarea vinovatului şi dovedirea irefutabilã a culpabilitãþii sale. 
Generalul deþine monopolul exercitãrii violenþei, dar înþelege sã o facã într-un 
cadru legal, şi nu ca o rãzbunare, aşa cum doresc arendaşii sau proprietarii. 

Existenþa unui val de violenþã care continuã şi dupã 13 sept. 1848 explicã 
refuzul proprietarilor din Gorj, Dolj sau Mehedinþi de a preda armele, conform 
edictelor generalului Gasford. De exemplu, la 3 noiembrie 1848, 29 de boieri şi 
proprietari mehedinþeni cereau permisiunea de a le pãstra pentru cã “nici într-o 
vreme nu au fost întrebuinþate împotriva stãpânirii şi întru dãrãpãnarea binelui 
obştesc”, precizând cã “ele ne-au fost paza cea mai mare a vieþii noastre”, mai ales 
în perioada revoluþiei, contra “oamenilor ecsaltaþi din zilele trecute de nu ne-au 
rãdicat vieþile, nici mãcar de binele nostru nu s-au atins. Dacã nu le-am fi avut 
acuma în cele din urmã ca sã ne apãrãm când erea porniþi lãcuitorii satelor sã vie 
asupra noastrã dupã ecsaltaþia ce le fãcuse cârmuitorul şi propaganzii oraşului 
ca sã ne ia a merge cu toþii înpotriva puternicilor armii împãrãteşti a ne împotrivi, 
negreşit cã s-ar fi comprometat tot judeþul şi s-ar fi fãcut poate o anarşie(sic) din cele 
mai tirane”. Paharnicul G. Urdãreanu care redacteazã aceastã cerere la 1 octombrie, 
motiveazã cã numai astfel a scãpat de violenþa revoluþionarã “pentru cã chear pã 
mine, paharnicul G. Urdãreanu, sã uniserã câþiva ticãloşi a mã cãlca tâlhãreşte şi 
a mã jefui de aceia ce am agonisit din copilãria mea, fiindcã cu prilejul arestuirii 
mele au avut mijlocu de ne-au vãzut starea, dacã însã nu s-ar fi înfricoşat de armele 
ce aveam în casã. Iatã dar folosul ce ne-au adus armele.”63 (Petrescu, 174/177). 

Frica puternicã de reeditarea violenþelor din vremea revoluþiei îi face pe 
respectivii proprietari sã solicite pãstrarea armelor, ca singura garanþie a pãstrãrii 
integritãþii lor corporale şi a bunurilor: “de ni se vor luoa şi nouã, dupã punerea la 
cale ce s-au fãcut (edictele generalului Gasford), nu numai cã nu ne vom deosebi 
de aceia ce au fost amestecaþi în revoluþie, dar vom pãrãsi şi toate enteresurile, cãci 
frica ce avem în toatã vremea despre fãcãtorii de rele nu vom avea coraj sã eşim 
din ocolul oraşului, temându-ne ca sã nu ne omoare cu ciumegele unii ca aceia”64 
(imaginea mulþimii sãlbatice de þãrani se transformã deja într-un clişeu repetat 
cu obstinaþie ca un reflex al temerii de valul de violenþã generat de revoluþie), 
dând asigurãri cã ele nu vor fi folosite în vreun scop violent “vom da şi chezãşie 
sigur cã nu numai cã nu se vor întrebuinþa spre vreun rãu, dar nici la altã parte 
nu se vor înstrãina”. Meritã semnalatã obstinaþia cu care petiþionarii sperã ca prin 
aceastã decizie sã nu fie confundaþi cu revoluþionarii care pãstreazã arme în alte 
scopuri, “ca unii ce nu am luat parte la amãgirile desfiinþatului guvern revoluþionar, 
adeverind aceasta unii pentru alþii… Şi atunci vom rãmânea încredinþaþi şi în 

63  Ileana Petrescu, doc. 174, p. 177.
64  Ibidem.
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bucuria cea mai mare cã am fost şi sântem deosebiþi cu caracterul de al acelora ce 
au luoat parte la revoluþie”65.

Represiunea organizatã, inclusiv împotriva celor responsabili de propaganda 
revoluþionarã la sate: preoþi, învãþãtori, denotã faptul cã violenþa statului, prin 
justiþie, poliþie nu poate exclude arbitrariul. Un caz reprezentativ este cel întâmplat 
la Craiova. Arhimandritul Nifon semnala episcopului de Râmnic, la data de 5 
noiembrie 1848, violenþa de care fac abuz reprezentanþii poliþiei din Craiova, 
încãlcând flagrant edictele date de Fuad Paşa, Cãimãcãmie şi mitropolitul Neofit 
“din vorbele ce circuleazã prin acest oraş Craiova de vreo câteva zile acum şi dupã 
osebita cercetare ce am fãcut şi subînsemnatul în urma acestora luând încredinþare 
şi ştiinþã, cum cã de cãtre poliþia localã, s-au bãtut la spete în public, preotul Pãtru 
sin popa Radu din satul Drãnicu, plasa Jiului de jos sud Dolj şi cã altul cu numele 
preotul Barbu Slobozeanu din satul Mileştii plasa Amãrãzii tot dintr-acest judeþ sã 
aflã arestuit de este poate o lunã trecut supt învinovãþire amândoi cã ar fi avut oare 
care amestec cu lãcuitorii lor ce ar fi fost de duhul trecutei rãzvrãtiri revoluþionare66. 

Rãspunsul Departamentului Trebilor din Lãuntru cãtre mitropolitul Neofit este 
de un cinism remarcabil: “dupã cercetãrile ce s-au fãcut asupra celorlalþi slujbaşi, 
au descoperit cã nici un preot nu s-au bãtut în vederea obştiei, decât poate ori 
dorobanþii, când au prins pre acela din satul Mileşti (Barbu Slobozeanu) mergând cu 
volintirii spre Craiova înarmaþi şi cu stindarde ca sã jupuiascã şi sã arzã”. Abuzul 
poliþiei din Craiova este justificat aproape hilar “Sau poate cã între alþi revoltanþi ce 
s-au bãtut la poliþie din porunca cãrmuirii, şi din carii cei mai mulþi era care purta 
barbã ca preoþii, sã vor fi bãtut şi aceştia fãrã sã se cunoascã cã sunt preoþi”67.

Rãspunsul meritã totuşi atenþie pentru cã el este ilustrativ pentru viziunea 
puterii asupra violenþei membrilor sãi, justificatã, chiar în cazurile depãşirii unui 
cadru legal, prin obsesia eliminãrii oricãrui focar de violenþã revoluþionarã, real 
sau imaginar. Pentru cazul nostru, în viziunea conducerii Departamentului din 
Lãuntru regretabil nu este atât abuzul poliþiei, cât gravitatea faptelor de care sunt 
acuzaþi respectivii preoþi care s-au plasat astfel singuri în afara oricãrui sistem 
de norme: “Adãogând cinstita cârmuire şi a sa pãrere într-aceasta, cã dacã şi din 
greşealã s-ar întâmpla sã se batã nişte revoltanþi preoþi, care ar voi sã facã o a doua 
revoluþie, în urma cãderii unui nepravilnic guvern revoluþionar ca aceştia de care 
este vorba, socoteşte cã mult mai micã ar fi crima unei bãtãi, decât aceea ce ar 
izvorî dintr-o faptã aşa nelegiuitã şi cu totul departe de sfintele datorii, ce urmeazã 
sã pãziascã clasa preoþiascã şi moralul ce sã cuvine sã insufle enoriaşilor ei”.

La capãtul acestei sumare incursiuni asupra formelor de violenþã rurale 
din Oltenia, provocate de revoluþia de la 1848, câteva observaþii pot fi fãcute. 
Raporturile dintre autoritate şi comunitatea tradiþionalã, presiunile la care sunt 
supuse solidaritãþile organice, existenþa unui cadru permisibil în care abuzurile 
se manifestã în voie, în condiþiile neputinþei reprezentanþilor administraþiei 

65  Ibidem, p. 178.
66  C. Mateescu, Clerici olteni în turburãrile revoluþionare de la 1848 în “Arhivele Olteniei” an 

V, No. 23, ianuarie-februarie 1926, raportul no. 428, p. 36.
67  Ibidem, p. 39.



85

regulamentare de a-l restrânge, sunt doar câþiva dintre factorii care explicã existenþa 
unui climat tensionant existent în lumea ruralã olteanã. Se adaugã izbucnirea unei 
epidemii de holerã, manifestarea unui sentiment acut de nesiguranþã şi teamã 
care dã naştere unui imaginar inflamant. Zvonurile devin credibile, reprezentãrile 
imaginare despre Celãlalt cunosc o amploare deosebitã. În acest context, violenþa 
popularã se rãsfrânge mai puþin asupra vinovaþilor reali, cât asupra “þapilor 
ispãşitori”. Boierul, arendaşul, dorobanþul, reprezentanþii administraþiei locale 
se constituie în tot atâtea figuri diabolizate împotriva cãrora, la nivel simbolic 
(arderea proprietãþilor, bunurilor, deriziune de limbaj) sau real (vãtãmãri corporale, 
ucidere) se manifestã violenþa popularã. 

Se remarcãm însã cã existã o sensibilã diferenþã între discursul oficial 
revoluþionar care respinge violenþa ca mijloc de rezolvare a nemulþumirilor populare 
şi un “discurs” neoficial, popular, vehiculat de acei “intermediari culturali” (apud 
M. Vovelle) din lumea ruralã: preoþi, militari, aleşii satului sau reprezentanþi 
ad-hoc ai þãranilor care deformeazã intenþionat mesajul revoluþionar al cãrui accent 
pacifist este înlocuit cu unul combativ. Desigur, se cuvine fãcutã precizarea cã şi în 
acest caz trebuie sã þinem cont de nuanþe, datoritã complexitãþii situaþiilor.

Documentele pe care le-am prezentat îndreptãþesc observaþia formulatã de 
T.G. Gurr şi J.C. Davies care apreciazã cã principala cauzã a violenþei politice constã 
în faptul cã «aceasta se dezvoltã când creşterea continuã a nivelului de aspiraþii nu 
este însoþitã de o creştere comparabilã a satisfacþiilor aşteptate»68.

Cazurile mai sus meþionate aratã sugestiv, credem, cum la nivelul imaginarului 
rural oltean de la 1848 s-au operat modificãri sensibile în ceea ce priveşte 
reprezentãrile despre sine şi despre raporturile cu autoritãþile.

Confruntãrile din timpul revoluþiei pun totodatã în evidenþã ciocnirea dintre 
douã discursuri culturale. Discursul administraþiei, al proprietarilor şi arendaşilor 
încearcã sã acrediteze ideea cã þãranul este primitiv, violent, nesupus nici unei 
autoritãþi şi, prin urmare, singurul mijloc de civilizare a sa rãmâne tot unul violent, 
“bãtaia”, singurul mijloc prin care autoritatea poate fi respectatã. Aceastã imagine 
se întâlneşte atât în timpul revoluþiei, cât şi dupã reprimarea ei, justificând 
represiunea declanşatã.

Discursul revoluþionar, preluând evidente influenþe romantice, care redescoperã 
þãranul ca depozitar al virtuþilor naþionale, propune imaginea þãranului demn, 
care restaurat în drepturile sale poate deveni un membru de bazã al naþiunii. Sunt 
recunoscute dificultãþile care existã încã în lumea ruralã, dar ele pot fi înlãturate 
prin instituirea unui dialog autentic cu acesta, prin lãmurirea sa, prin educarea 
sa. Desigur, aceasta presupune accentul pe dimensiunea pedagogicã şi nu pe 
cea coercitivã. Se sugereazã ideea cã pentru a i se câştiga încrederea, autoritãþile 
trebuie sã aibã un comportament blând, cinstit, deschis. Dacã violenþa þãranilor 
poate fi domolitã, aceasta nu se poate face decât prin “îmblânzirea” totodatã a 
comportamentului autoritãþilor. 

Frecvenþa în discursul autoritãþilor a unor termeni legaþi de “nelinişti”, 
“turburãri”, “duhuri rãzvrãtitoare”, “zurbalâc” îşi are ca explicaþie naşterea unui 
puternic sentiment de teamã legat de deteriorarea raporturilor sãteni-administraþie 

68  Apud Y. Michaud, op.cit., loc. cit., p. 919.
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cu rezultatul distrugerii la nivel simbolic şi real totodatã a imaginii funcþionarului, 
slujbaşului, dorobanþului, proprietarului, arendaşului. Un întreg lanþ de solidaritãþi 
care asigurã coeziunea şi menþinerea autoritãþii la nivel rural este ameninþat sã 
se destrame. Miza discursului despre violenþa care se naşte în lumea satelor pe 
fundalul propice creat de revoluþie se joacã mai ales în aceastã zonã.

Un ultim element asupra cãruia dorim sã ne oprim este acela al modificãrii 
formelor de violenþã tradiþionalã în sensul ideologizãrii lor. Politizarea 
comportamentelor þãranilor, prezenþa acestora în mulþimi cu o compoziþie socialã 
eterogenã, în care ideologicul şi tradiþionalul se intersecteazã sunt dovedite de 
ataşamentul sãtenilor olteni faþã de Constituþie, guvernul provizoriu sau generalul 
Magheru. Orice atac asupra acestora, la nivel real sau simbolic, poate declanşa 
violenþa ruralã.  


