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Europa, sleită de atîtea războ,aie pe care i le impu·sese Na
poleon, dorea în mod sincer paceo, în anii 1814-1815. Tn ace-
1,aşi timp, principalele state învingătoare - Anglia, Rusia, Aus
tr:.a, Prusia - dorea-u să obţină maximum de avan'cj'.3. iar s•a
t·ele cu regim feudal absolutist să înăbuşe orice lică-riri de or
qin naţional şi socia·I, pe care ideile generoase a:e revoluţiei 
burgheze din Franţa le împrăştiaseră pe întregul continent. 

De altfel, actul final al Congresului de la Viena, nu satis
făcuse nici pe învingători, ca dovadă Spania refuzase să iscă
lească tratatu'! iar lordul Castlereagh îi pronostica o durabili
tate de maximum şapte ani. 

învingătorii i-au sacrificat pe polonezi, lăsîndu-i împărţi]i 
între cele 3 puteri (Rusia, Austri·a, Prusia), pe italieni la discre
ţia habsburgilor, pe balcanici la samavolnici·a puterii retrogra
de o·tomane, în plus Sf. Alianţă veghea cu străşnicie la lichida
rea oricărui focar revoluţionar. 

Dacă analizăm structura politică de după Congresul de la 
Viena, observăm că Europa era formată din monarhii absolu
tiste şi constituţionale, între acestea neexistînd o diferenţă prea 
mare, deoarece practic aristocraţi'a dispune·a după rege de pu
tere şi deţinea posturile cheie în administraţie, în ambele for
me de organizare. Elveţia era singura republică d;n Europa, 
dacă exceptăm cele patru oraşe libere germane - Hamburg, 
B,remen, Lubeck, Frankfu·rt pe Mein - şi Cracovia, care va ti 
încorporată de Austrio în 1846. 

Cu toate acestea, germenii revoluţiei franceze erau pre
zenţi în întreaf)a Europă, de la modestele f.rămîntări sociale iz-
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bucn:1'e în ducatu'. Sâxa-Weima·r (18i7), pînă la puternicele fră
mîn~ări ce cuprind cele 3 peninsule a1le Europei sudice: Iberi
că, Apenină şi Bal•oanică. Un loc de seamă ocupă revoluţia ro
mână de sub conducerea neînfricatului Tudor Vladimirescu, ză
mis:it pe acestie me'.eaguri gorjene. 

Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, îndreptată îm
potriva exploatării feudale în interior şi a domin·atiei otomane, 
s-a desfăşura~ in cadru: comp·'.ex creat de frămîntări'e din sud
estuil Europei, care a integrnt şi lupta poporului grec pentru in
dependentă, organizată şi condusă de societate•a secretă Ete
ria. Revolu;ia română putea să constituie semnalU'I insurecţiei 
generale şi să creeze o diversiun•e la Dunăre, care să .atragă 
i Tlportante forţe otomane, pentru a impulsiona revoluţia grea
că ~i to·todată a-i înlesni trecerea lui Alexandru lpsil·anti spre 
E~oda. Dar, se cuvine de subliniat că poporul român urmărea 
int·erese proprii ţării sale, iar cu 3 ani înainte, în anul 1818, 
prin introdu•cerea de cursuri în limba română l•a Şcoala Sf. Sa
va, că.rturarii băştin•aşi au respins grefa stră1ină a neoe·lenismu
lui (de-a pune în Princip·ate, bazele unei „Noi Elade"), reuşind 
să impună un învătămînt autohton în ţară. 

Colaborarea cu bakanicii avea vechi tradiţii în tot cuprin
sul Evului mediu, numeroşi români au particip·at la insurecţia 
sîrbă declanşată în 1804 sub conducerea lui Karngeorge şi în
suşi Tudor Vladimire.scu a participat în anii 1807-1809, cu pan
durii săi, la asaltul Plevnei şi a·I Cladovei. 

De altfel la revoluţia română puteau participa bulgari, 
sîrbi, greci, albanezi, aromâni, căci înfrîngerea Porţii otomane 
ar fi dus, după cum era şi logic, la emanciparea naţională a 
tuturor acestor popoare. 

Istoricul albanez Kristo Fraşeri arată că o insurecţie gene
rală a întregului sud-est european ar fi dispersat forţele oto
mane între Principatele Române, Serbia, Muntenegru, Grecia şi 
întinsul· teritoriu stăpînit de vestitul Ali paşa din lanina, rebel 
faţă de autoritatea turcă. ' 

lstoricu·I iugoslav D. Djordjevici adaugă că interesele po
porului român concordau, în prima fază, cu inte·resele Eteriei, 
dar lucrul cel mai important ern faptul ,, ... că insurecţia din Prin
c:p·ate·le Române a fost preludiul revo·luţiei greceşti din 1821 "." 

La o concluzie similară ajunge un a:t istoric iugoslav, 
Omer Nakicevici, care în prefaţa volumului de documente tur
ceşti dedicat miscării revoluţionare din Kosovo (1822), arată că 
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meritul revine poporului român, care a ridicat primul steagul 
insurecţiei. 3 

Documentele provenite din arhivel·e turceşti şi publicate, o 
parte la Skoplje, aduc noi informaţii privind revoluţia română. 
Astfel, la 4 martie 1821, val·iu•I Rumeliei, Hurşid Ahmed paşa, 
dă ordin autorităţilor din Bitolia, Pr0ilep, Giumaia, Lerin, Eg·ri 
Bugeac, ca toate forţele disponibile să fie imediat aruncate îm
potriva lui Ali paşa din !anina şi mişcarea înăbuşită oit mai 
repede, ca să nu influ.enţeze insurecţia din Va:ahia. 4 De a·se
menea în firmanul sultanu.lui Mahmud al llwlea, din 6 aprilie 
1821, se fac referiri la even.imentele din Moldova şi Valahia 
şi că revoluţionari în numele poporului îndeamnă la nesupune
re, răspindind diferite manifesite 5

• într-un alt document emis de 
su:tan, se fac referiri la evenimentele ce iau propo•rţii în·grijo
rătoare în Princ·ipatele Române, că mişcarea a cuprins Moreea 
şi alte păorţi din Grecia şi trebuiesc luate măsuri grabnice de 
lichidare. 6 

(Aceste documente întregesc piesele aflate din arhivele tur
ceşti care au fost incluse în oolecţia românească „Documente 
privind istori·a· Român:ei. RăscoaLa di:1 1821 ", vo'.. I. doc. 226 
şi doc. 124). Este interesant raportul consulului en·glez Firanieis 
Chamaud, către guvernatoru·! companiei Levantine, document 
depistat în a·rhivele hri~an•ice şi pubi .• ica~ '.a Skoploje în 1968. în 
volumul „Briti•sh documents on the histry of the Macedonian 
People". Chamaud deţinuse fun·cţia de consul la Salonic între 
1797-1825 (cînd instituţia trecuse la Forreine Office), i·air rapoar
tele sale competente privind Balcanii erau aştept·ate cu interes 
la Londra. Tn raportul său din 2 mai 1821, face referir.i J.a pu
ternica răscoală din Va1l1ahia şi Moldova, core ia propo•rţii în
griiorătoare şi care a al·armat întregul Imperiu otoman. Acest 
suflu, care a venit din nord, a luat proporţii şi a cuprins părţi 
importante din Grecia, ca Levadia, Teba, Atena ~i o serie de 
insule. 7 

Numeroase materiale inedite, depozitate în arhi'Va de stat 
a Serbiei (Drzavni arhiv Srbije), se reforă la puternica insurec· 
ţie din Va:ahia, mai ales la even·imente·le din Olteni·a vecină, 
des.pre cete~e care se grupează în jurul lui Tudor Vladimirescu, 
despre drumul parcurs de acesta pînă la Bucureşti şi des.pre 
faptul că lpsilanti şi Iordache O:irr.piotul încearcă să atragă în 
miş-care pe Miloş Obrenovici·, pe muntenegreni şi pe c€ilalţi 
creştini din Bosnia şi Herţegov:na. 

Aceste materiale noi înt0regesc pe cele cunoscu'e, precizea
ză că în 1818 Miloş Ohrenovici promi~e a;utor lui Iordache 
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b:impiotu\ îi so:icită să-şi trimită familia În S.erbia, pentru d 
fi în sigurantă', 8 ia·r în 1820 îi mu:tumeşte <Că ·i-a făcut ·cunoscut 
secretele Eteriei. 9 

Tn iulie 1820, Miloş îi mulţumeşte lui Iordache P'entru sen
timentele de credinţă expnimate şi pentru faptul „că sînteti gata 
să vărsati pînă şi ultima picătură a sin.gelui d-voastră, sub con
ducerea mea, pentru religia noastră ortodoxă" 10

, şi îi dă noi 
informatii despre actiun·ile pe care le întreprinde Mi paşa din 
lanina împotriva tuiroilor. La 24 octombrie 1820, Ale~andru lp
silanti îl informează pe Miloş, că răscoala va încep·e în jurul 
datei de 15 noiembri·e 1820, ca în jurul datei de 20 noiembrie 
1820 să trimită trupa !a Lom şi Drina, pentru ·a distruqe pe 
turci, ca el să po·ată trece Dunărea între Vidin şi Ada Kale." 

Reiese cla1r de ce mănăstirile din O:tenia erau bine apro
vizionate, fi.ind locul pe unde lpsilanti put·ea trece Dunăirea, ca 
prin terit<0riul Serbie1i şi a celui controlat de Ali p·aşa din lani
na să poată ajunge în Grecia. 

Deşi un rol important revenea Serbiei în cadrul actiunii de 
ridicare a popoarelor din sud-estul Europei, propunerea lui lp
si'.anti, arată istoricul Djordjevici, sose·a într-un moment inopor
tun, că.ci o delegaţie sîrbă pornise spre lstambul pentru a ne
goda cu otomanii şi a obtine, pentru Miloş, titlul de prinţ ere
ditar. în plus, p1roiectul de co.Jaborare mi·litară cu Serbia căzu
se în mîinile organe·lor de frontieră otomane iar Miloş nu cre
dea că în acel moment Rusia era dispusă să în·ceopă un nou 
război. De asemenea, Serbia, care suferise în timpul inrnrecţiei 
din 1804-1815, încă nu era restabilită şi nu avea resurse pen
tru o nouă răscoală. 12 

Totuşi, chi·ar şi într-·o asemene1a conjunctură, Serbia eia 
foarte atentă la ce se înHmp.lă în Principatele Române, ca să 
profiite de evenimente în caz că s·ituatia Imperiului otoman s-ar 
fi agravat, îndt orice informatie era raportată cancelairiei prin
tului Serbiei. Astfel, în fondul cancelariei printului (Knjazeska 
kancelarija), avem date pretioase despre revolutia română, scri
soare·a :ui Iancu Samurcaş de·spre moartea domnitorului Sutzu, 
despre tu:burările din Valahia Mi:ă etc. 10 

· 

La 14 aprilie 1821, Alexandru lps·ilanti îi ·scri1a lui Miloş 
Obrenovici o scrisoare, expediată din Tîrgovişte, să se ridice 
neîntîrziat la luptă împotriva Portii, dar să-i atragă pe munte
negreni· şi pe ceilolti creştini bakanici, mai ales cei din Bosni•a 
şi Hertegovina. 14 în aceeaşi zi, o scrisoare cu text similar îi' ex
pediază, tot din Tîrgovişte, Iordache Ol1impiotul şi S. Jivocvici, 
căci ohfel rate·ază o ocazie unică. 15 în arhivele iugoslave, se 
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mai pă<strează două scriso1r·i inedite, a·le lui Iordache Olimpio
tul, către Miiloş, ambele datate, 7 mai 1821, în care i se co
munică că la laşi au sosit 3 diivizii wseşti, oa ajutor Eteriei. 1

l 

Este dar că Iordache uzează de acest neadevă1r pentw a de
termina pe Miloş să se ridice împotriva Porţii. 

Mil·oş Obrenoivid, om cu- ·expe·ri1ein1ă, ·nu se ·limita la in
formaţiile eteri·ştilor, ci avea emisarii săi, care îi trimiteau in
formaţii co,recte, p•rivind de1sfăşurarea evenimentelor, pentru 
a nu se hazarda în acţiunii ca-re pute·au comp.remite cauza po
porului sîrb. Tn acest sens prezintă interes o serie de rapoarte 
trimise de Principatele Române, de o serie de emisari· sîrbi şi 
moi ales de cătire Dimitrie Mustocov, agentu.I său acreditat in 
Va1lahia. 17 

De asemenea, prezintă import-antă pentru cercetătorul 
român materia·lela aHata în fondul ,,Pozarevacka l'lahija sa 
P·orecom", privind desfăşurarea revo1l'Uţiei române de la 1821. 
Se fac referiri despre numărul tot mai mare al cetelor de pan
duri români organizaţi pentru luptă de către Tudor, 18 despre 
măsurile militare luate în p·aralel de către români în Olten:a 
şi de către otomani la Vidin, 19 despre acţiunile întrep•ri-nse de 
Tudor împotriva boierilor la Bucureşti, 20 despre pătrunderea 
trupelor otomane în Ţara Române·ască şi rep·resiunile care ou 
vrmat în curs•ul anilor 1821-1822. 21 

ln orice caz, revoluţi·a română, deşi a fost înăbu1şită, jar 
conducătorul ei a fost asasinat mişeleşte de către eterişti, a 
restabilit domniile pămîntene şi a impulsionat mişcarea grea
că, care a dus la apariţi·a primului stat independent din epoca 
modernă în sud-estul Europei (1830). 

Totodată, trebuie menţionat faptul că ordinea restabili
tă la Congre·sul de l·a Viena cu atîta străşnicie, de către Met
ternich, Nesselrode şi alţi diplomaţi conserv·ato.ri şi urmărită 
de Sfinte Alianţă, a fost zguduită numai după şase ani de că
tre Tudor Vladimirescu şi pandurii săi1 provocînd insomnii gu
vernanţilor europeni. 

NOTE 
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4. ·Turski documenti 2:a Machedonskata istorija (181B-i827), vol. iv, Skop-
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s. Idem, doc. 79, p. 62-63. 
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1968, I, p. 60. 
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doc. 3, p. 46. 
9. Idem, doc. 15, p. 58-59. 

01 Idem, doc. 16, p. 59. 
11 Idem, doc. 35, p. 36. 
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krs Srbije, p. 275-284. 
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" Drzavni arhiv Srbije, fond ZMP (Hart. Mite Petrovica), Knijs, bd. ·8, 12 
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15 Idem, Alături de cei doi, sînt iscăliţi şi alţii. 

16 Idem, Kniga br. T, f. 125 (7 mai 1821) şi kn. 8 f. 35. 
17 Idem, fond ZMP, fasc. V, f. 229 ; fasc. 3, f. 156, etc. 
18 Fond Pozarevacka nahija (1816-1839), an. 1821, doc. 201. 
t9 Idem, doc. 207. 
20 Idem, doc. 215, 223, 224, 225, 227, 228. 
2• Idem, doc. 229. 
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