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Mult timp revoluia paoptist a fost prezentat ca un eveniment cu o
participare masiv din partea populaiei. Era oare atunci poporul român pregtit pentru
un astfel de eveniment? Se putea trece de la poziia resemnat pe care o aveau muli
pe uliele Bucuretiului dup trecerea dorobanilor când „rmâneau copii clcai,
obrazuri tiate de bice, urechi crpate, spete învineite”1, de la groaza pe care o
rspândea vestitul cpitan Costache care în timpul revoluiei strbtea oraul strigând:
„Îmi voi împleti biciul cu piele de român, îmi voi zugrvi aua cu sânge de român, ca
s poat ine mai bine minte românul ce poate libertatea când se încearc s fiu pe
aici”2, se putea trece la „egalitatea drepturilor politice”, „contribuie general”,
„emancipaia clcailor ce se fac proprietari prin despgubire”?
Au existat factori ce au ajutat la izbucnirea acestei revoluii, precum valul
revoluiilor ce au cuprins întreaga Europ, întoarcerea tinerilor plecai la studii în
marile capitale unii participând la aceste revoluii, nemulumiri privind lipsa drepturilor,
libertilor i a felului în care era condus ara: „cuvântul nu era liber, presa cenzurat,
opoziia suprimat prin msuri violente, veniturile rii nu erau cheltuite pentru
interesul general, ci pentru plocoane pentru minitri i paale, gzduiri ale consulilor i
diferiilor comisari de peste Prut i Dunre, restul era cheltuit de slujbai <<pentru cari
funciile publice nu erau decât un mijloc de chiverniseal i de îmbogire>>”3. Erau
vremuri în care chiar „pletele lungi, cravatele roii de exemplu, se considerau ca
semne revoluionare i deveneau, pentru eful statului i pentru consulul rus, motivuri
de serioase preocupri”4.
Din pcate nu exista o unitate în gândire privind organizarea acestei revoluii,
fiecare categorie social urmrind propriile interese. Boierii „în agitaiunea ce simeau
nu vedeau alta decât rsturnarea lui Bibescu din domnie i putina fiecruia din ei de
a-l înlocui”5. Tinerii, ce se întâlneau la librria lui C. A. Rosetti i Winterhalder pentru a
se informa despre cele petrecute în Europa i „a-i comunica unii altora vederile lor
asupra ce erau datori s fac”6 încep s se organizeze în societi secrete, al crui
scop era, în principal, lupta pentru drepturi liberti. Îns nu toi tinerii gândeau astfel
sau participau la aceste activiti: „pe urm, nu trebuie s ne facem o idee prea mare
de tinerimea i popolul nostru, înmoleit de atâia ani de gubernul fanariot, pe urm
demoralizat de rui, e departe de a-l crede ca pe popolul francez. Cu intreprinderi aa
mari nu sunt obicinuii”7. Starea în care se afla poporul este zugrvit cel mai bine de
dialogul dintre Nicolae Pleoianu i Nicolae Blcescu, ultimul abea sosit în ar,
cuprins de un entuziaszm exacerbat dup victoria revoluiei la Paris i Viena, credea
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c poporul este pregtit de lupt, el bazându-se mai ales pe rani i pe armat:
„<<Cu ce?>><<Cu compania ta i dup noi se ia popolul care e gata dup cum îl
cunoatem>>.<<Dar cum îl cunoatei, c voi venii de la Paris i ai trecut prin ar cu
pota>><<O, ne-au spus unii, alii, tim noi>><<Se poate, dar eu tot cu popolul triesc
de câiva ani, (...).Nu c sunt mulumii de starea lor, nu c sunt mulumii de guvern,
ci c, ca oameni de atâia secoli tot asuprii i înelai (...) au spaima necredinei
ciocoilor i necunotiina puterii lor>>”8. Nicolae Blcescu se baza mai ales pe
societatea Fria din care fceau parte muli reprezentani ai armatei îns, pe ofierii
supriori colii de ariti nu se putea pune baz, iar pe tinerii ofierii, dei erau cam
nemulumii, „aveam oarecare speran d-ai vedea dup izbucnire d-a se uni cu noi,
sau d-a nu fi în contra noastr, dar nu contam pe ei”9.
Greeli s-au fcut i la nivelul conductorilor unde existau 3 curente printre
revoluionari: „unul reprezentat de Nicolae Blcescu, cel mai înaintat, dar cu puini
susintori (Cezar Bolliac, A G Golescu); „curentul Eliade” cu adereni din lumea
burgheziei înaintate i a boierimii liberale.(revoluie panic i se opun împroprietririi
ranilor), liberalii-radicali ai lui C. A. Rosetti, ce militau pentru interesele burgheziei
mici i mijlocii, sprijineau reformele democratice.
În ciuda faptului c aceast societate era secret, iar corespondena dintre
revoluionari era cifrat, Pleoianu primind la 7 iunie urmtorul mesaj pentru a
participa la o adunare secret alturi de Tell i Radu apc: „vino cu crucea i cu
Evanghelia spre a cununa mireasa”10, existau spioni peste tot, „…cci atunci i zidurile
[erau] cu urechi”11, o parte din revoluionari au fost arestai, lucru ce a pus în pericol
izbucnirea revoluiei. Este drept c o mân de ajutor le-a fost dat revoluionarilor
tocmai din partea lui vod care, fiind informat de pregtirea unei micri, nu a luat
msuri drastice, ci a invitat la mas câiva din fruntai revoluionari mai moderai,
dându-le sfaturi de potolire. Nici subalternii domnului nu au luat msuri la timp, omul
de încredere a lui Bibescu, Vilara spunea c „nici o sut, nici o mie de arestri de s-ar
face nu va opri buba d-a sparge”12 pentru c toat lumea era amestecat.
Problemele au început s apar dup izbucnirea revoluiei la Izlaz. Visteria
era goal, comerul era în criz datorit revoluiilor din Europa, în ar era epidemie de
holer. Revoluionarilor le lipseau mijloacele materiale, - banii i armele - dar i
oamenii pregtii i capabili pentru o asemenea misiune. Este drept c dup 11 iunie,
bucuretenii se întâlneau aproape zilnic fie la Filaret „de la trei dup amiaz pân
seara la opt, fie sus, la Mitropolie între nou seara i unu din noapte”13, îns aceast
susinere nu exista în toate localitile, existând multe cazuri în care slujbele mai mici
erau ocupate tot de vechii slujbai care „încuragia pe reacionari...”14. La aceasta se
adaug atitudinea oscilant a unor membrii ai guvernului. Ion Heliade Rdulescu a
jurat „înaintea cerului i a oamenilor” s moar „pentru cea mai sacr cauz”15, pentru
liberatatea românilor, iar dup trei luni acelai revoluionar, în tabra turcilor s-a
aruncat la picioarele paei cerând îndurare: „Pao, nu m tia!”16. C.A. Rosetti i
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I. Brtianu, la 17 iunie, i-au dat demisia din guvern i apoi „ei singuri, dup cderea
reaciei de la 19 se aezar la posturile lor”17. Nici membrii Locotenenei domneti,
fotii membrii ai guvernului nu i-au schimbat atitudinea, Ncolae Blcescu scrind lui
Ghica în 21 ianuarie 1849: „Golescu poate este cel mai bun tocmai fiindc este mai
nul. Tell e o a doua ediie a lui Eliad i acesta un blestemat”18.
Oscilant era i poziia populaiei: „N. Russeti - care mai înainte cu 3 zile
arunca piatra în capul revoluionarilor i care ar fi fost depus s fac toate mijloacele
(...) spre a se opune trecerii noastre - era în capul celor mai clduroi constituionali i
cel dintâi care venea înaintea membrilor guvernului ca s-i feliciteze”19. Pe 29 iunie
guvernul va pleca din Bucureti îns nu i s-a permis s opreasc în Târgovite. Mai
mult, membrii guvernului au putut trece spre Rucr numai dup ce au pltit 300 de
galbeni. N-au fost luate msuri împotriva reacionarilor din Bucureti, ceea ce-l va face
pe A. C. Golescu s scrie: „...s apucm o politic mai energic, dei aspr în contra
inamicilor libertii publice. Punei frailor, mâna pe acei cuconai care deloc nu se
împac cu ideile celor nou, i care de atâtea ori au complotat în contra fericirii patriei
(...) Revoluie fr teroare nu se poate face în rile noastre, destul dar cu
anacronismele romantice, destul dar cu politica sentimental!”20
Armata era slab dotat i, cu puime excepii, era comandat de vechi ofieri,
muli rusofili pronunai, iar restul în cel mai bun caz indifereni pentru cauza revoluiei.
Totui, armata dup 9 iunie i-a specificat foarte clar punctul de vedere în faa lui
Gheorghe Bibescu în ceea ce privete o intervenie în for împotriva revoluionarilor:
„<<În caz când strinii, inamicii Mriei voastre i patriei noastre, vor veni din afar,
atunci jurm pe credina noastr, d-a face datoria pân la o pictur de sânge, iar altfel
în contra românilor, în contra frailor notri, vie ei cum vor veni, mai ales cerând ei
îmbuntiri patriei, noi nu le putem a le fi ostili>>”21. Lipseau banii necesari înarmrii.
Înc înainte de izbucnirea revoluiei au fost strânse fonduri din diverse donaii: 1000
de galbeni de C. A. Rosetti, 1000 de galbeni de Ion Ghica, 480 de galbeni (15.000 lei
vechi sau 5.600 de franci) adui pe neateptate de Niculae Alexandru Nicolescu, care
a venit într-o zi la Ion Ghica zicând: „<<Nu tiu nimica i nici nu am venit s aflu, dar
am convingerea c se pregtete o micare în ar i c trebuie s fii în curent de cele
ce se petrec, i am venit s-i aduc 15.000 de lei (aproape 5.600 franci) de cari dispui
cum crezi. S tii îns c voi fi cel dintâi la lupt>>”22. Alii au donat diverse bijuterii:
„Costache Caragiale va dona un inel cu diamant i <<o podoab de granate a
soiei>>”23, Cezar Bolliac va vinde argintria „de zestre”. Au fost cumprate arme totul
desfurându-se bineîneles în secret: „<<Dai aductorului un ghiuden i doi
cârnai>>, ceea ce înseamn << Dai aductorului banii trebuincioi pentru
cumprarea unei puti i a unei perechi de pistoale>>”24
Din pcate o atitudine oscilant s-a observat si la cei din armat. Dei pe 15
iunie la Filaret armata va depune un jurmânt fa de revoluie -„Jur c voi fi
credincios voinei naiei române, aprând-o din toate puterile împotriva orcrui atac i
asuprire; jur c nu voi lucra niciodat în contra intereselor naiei i c voi ine i apra
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cele 21 de puncturi decretate de popor...”25-, la scurt timp, pe 29 iunie când guvernul
se îndrepta spre Târgovite însoit de dou companii de ostai, acetia vor refuza s
continuie drumul i se vor întoarce la Bucureti, ceea ce l-a fcut pe Nicolae Blcescu
s-i scrie lui Ion Ghica: „…toi ofierii o bgaser pe mânec i ca nite lai merser
s-i dea demisia i începur a striga în contra-ne declarându-se mai în insurecie.(...)
Armata s-a demoralizat i a pierdut de tot disciplina. Nu ne este de folos nici înuntru
nici afar, cci art c nu voi a se bate”26.
Cu toate acestea entuziasmul revoluionarilor nu a disprut, Barbu Blcescu îi
scria fratelui su Nicolae din tabra de la Râureni: „De ai vedea pe bravii si panduri
i dorobani. Nu ai voi mai mult i nu ai visa mcar c, cauza noastr poate s caz
vreodat”27. Chiar dac rolul ei era s apere aceast revoluie pân la urm tabra va
fi dizolvat dei Gh. Magheru afirma cu puin timp înainte c „depunând armele nu
vom câtiga decât <<dispreul lumii întregi>>, pe când împotrivindu-se dumanilor
revoluiei <<vom iei învingtori i dac nu noi, dar urmaii notri inspirai de luptele
noastre ne vor rzbuna, fcând s reînvie în Patrie libertatea pentru care am
pierit>>”28.
O alt greeal a revuluionarilor a fost politica fa împroprietrirea ranilor.
Dup ce la Islaz, se recunotea dreptul ranilor de a fi împroprietrii deoarece
„…prin munca lor de atâtea veacuri au lucrat moiile i le-au îmbuntit, au hrnit pe
strmoii proprietarilor, pe moii lor, pe prinii lor, pe aceti proprietari înii (…) îi
cer o prticic de pmânt (…) prticic rscumprat de atâtea veacuri cu sudorile
lor. Ei o cer i patria le-o d…”29, lucru consfinit la punctul 13 din Proclamaie în care
se cerea, „emancipaia clcailor ce se fac proprietari prin despgubire”30. La numai
câteva zile îns, ranii erau sftuii pentru a nu face pagub proprietarilor i
arendailor s mai fac un efort trei luni de zile i s ias pe câmp pentru a strânge
recolta, promiându-le c vor fi ptii 2 lei pe zi31. Ori dac ne gândim ce însemna
orizontul unui ran la mijlocul secolului al XIX lea când ranii chiar dac nu erau
mulumii de viaa pe care o duceau sau de politica guvernului, nu fceau nimic pentru
a-i îmbunti soarta tocmai pentru c nu mai aveau încredere în promisiuni, atunci
nu e de mirare c ei nu susineau aceast revoluie stârnind nemulumirea lui Nicolae
Blcescu: „…starea lucrurilor prin sate merge cam moale. Msurile noastre pentru
proprietate lsând lucrurile în starea veche sunt cam vtmtoare cci ranii nu cred
fgduielile i zic c de ce nu li se d acum”32. i nu aveau cum s fie împroprietrii
deoarece lentoarea cu care lucra guvernul s-a transmis i Comisiei proprietii care
„lucreaz foarte încet i ru.(…) S-au amestecat pasiunile proprietarilor care nici nu
vor s aud de expropriere, dei li s-a demonstrat c statul îi va despgubi.(…) La
rândul lor ranii nu vor s aud vorbindu-se de libertate fr împroprietrire”33.
Aceast comisie va fi dizolvat dup doar 10 zile deoarece, „când venir la aplicare -
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spune Ubicini - i când fu vorba de a hotrâ numrul de pogoane trebuitor fiecrei
familii, reaua voin a boierilor începu s se dea pe fa”34.
Revoluionarii vor apela i la ajutorul bisericii, tiind c populaia este foarte
credincioas. La Islaz, înainte de a se citi Proclamaia a fost inut un serviciu religios,
pentru a atrage cât mai muli rani, pe mas fiind o cruce i o evenghelie. Tot aici, în
cadrul cuvântrii se evideniaz rolul preoilor: „Este sarcina voastr, datoria voastr
de a iei cu crucea în mân i de a pecetlui cu dânsa tunurile i evile purttoare de
moarte”35. La fel se întâmpl i la Filaret pe 15 iunie unde are loc un serviciu religios
împlinit chiar de mitropolit, urmat de citirea celor 22 de puncte ale Constituiei i
depunerea jurmântului.
Din pcate s-a exagerat cu acest ajutor „în loc s se ridice toi, cu armele-n
mâini i s vin în faa ruilor i turcilor ei au ieit <<cu crucea i evanghelia, parc
pgânii i tâlharii s`nchin la cruce i la evanghelie>>”36. i atitudinea mitropolitului
Neofit a fost de condamnat, acesta, dei fusese pus în fruntea guvernului în trei luni
cât a durat revoluia din ara Româneasc, a depus nu mai puin de 5 jurninte în
favoarea sau impotriva revoluiei, iar la 6 septembrie a rostit o afurisenie la adresa
Regulamentului Organic, pe care o va retrage dup o sptmân. Ori, se întrebau
chiar i revoluionarii, „<<dac pravilele bisericeti pe un clctor de jurmânt mirean,
i care a fost acea clcare pentru lucruri particulare, s-l osândete la tierea mâinii
drepte sau a limbii, apoi oare la ce va osândi pe un mitropolit care a clcat cinci
jurminte deodat i nu pentru lucruri particulare, ci ca s vânz o naie
întreag?>>”37.
Putem spune c revoluia paoptist din ara Româneasc n-a fost o micare
de mari fapte eroice, de izbânzi pe câmpul de lupt, n-a avut nici mcar succese
imediate, care s fi schimbat soarta rii i a poporului. Dimpotriv, efectele ei au fost
dezastruoase: o grea ocupaie strin i o însprire a regimului creat prin
Regulamentul Organic. Au existat i efecte benefice. A rspândit în rândul populaiei
ideile cu ajutorul crora se putea realiza emanciparea poporului român - ideea de
unire, independen, libertate. Pentru rani mai ales a fost o peroad de speran
pentru obinerea acestor drepturi i liberti: „...i ce e drept în vr`o trei luni cât
domnir ei (revoluionarii de la 1848 n.n.) ni se stinseser vântile de pe spinare”38
schimbându-se poziia boierilor fa de rani: „ce blând mai era ciocoiul atunci. Te
uitai la dânsul i nu-l cunoteai!”39 A fost pregtit terenul.
Referitor la aceast revoluie, cel mai bine a concluzionat C.A. Rosetti într-o
scrisoare ctre Ion Ghica scris la 2 ani dup revoluie: „Stam toi cu mâinile-n sân
mulumindu-ne a ne calomnia unii pe alii (...) Puteam s cdem precum au czut
Polonii în 1831, precum au czut Maghiarii la 1848, dar rumânismului îi rmâneau
drepturi i titluri la recunotina popoarelor, precum au câtigat Polonii i Maghiarii
care o s fie organizai i restabilii înaintea noastr. -apoi cine poate zice desigur,
c n-am fi izbutit (...) Tot ce pot zice cu certitudine este c nu am fi czut mai jos decât
astzi”40.
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Summary
The revolutionary wave that swept across Europe in 1848 was the time for the
young people in the Romanian Country - many of them returned from studies abroad,
those who studied in Paris and even participated in the French Revolution - to
organize a revolution. The enthusiasm of many of them was facing with the real
situation in the country. It was hard to have a cohesion of ideas for those who were
part of different political class. The difficulties were increased by the lack of the
material resources and of the people capable for such a mission. They also had no
support from the major powers.
In addition to all these, there were made many mistakes, too. The biggest
mistake was that peasants were not given land, which would have made them support
this revolution.
Even if the revolution was not a success on the battlefield with immediate effects, on
the contrary, it was followed by the Russo-Turkish occupation and the tightening of the
regime created by the Organic Regulations, we can say that this revolution also had
beneficial effects because it spread among people ideas useful in the process of the
emancipation of the Romanian people - the idea of unity, independence and freedom.
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