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Revolu\i·P din. l82J, a. constituit: nn eveniment cu consecin
ţe. ;prGfu..p,da asupra prpcesului de afirmare a naţiunii române 
moderne. C_unoscu.tuJ că!r.turar iJwnindsit mC>lldovean: Ionică 
Tăutu sublinia într-una dintre scrierile sale, ei.a,bo.r.ati'i sub 
influenta ideiilor revo1luţiei, ·Că aceasta a inaugurat o nouă 
epocă în. i~t.ar·ia. wmânilar. ,,Iată, d:r.epta.tea ! Iată veacul cel 
înaurit!"'. La rîndill său, episcopul Chesarie de Buzău apre
cia în termeni entuziaşi semnificaţia majoră a evenimenlu
lui: „O, anule cu le.atul 1821 ! Tu cu adevărat, prin intrarea~ti. 
ai pricinuit Românilor amărăciune, dar deodată şi deşteptare ... 
Minutur1le tale ca nişte sari luminător·i s-au înf.i.p,t în simţuri
le Românifor:•2• 

Pentru Nicolae,Bă.kescu, cel dintîi cercetăto.r al revoluţiei 
ea- a însemnat putemka ·afirmare a sentimentului naţio.na.l 
Potrivit e:xpresiei sale : ,,Ridkarea lui Tudor fu deşteptarea 
naţiei !"3~ 

ln cursul de· if>tofi.e nati·onală inaugurat I.a Academia Mi
hăUeană din Iaşi, în a;nul 1843, Mihai1l Kogălniceanu nota că 
„intîrnplărilor de la. 182.1 ·Sîntem datori cu ori·oe p.ropăşire am 
făcu,t de atunci, căci ele ne-au deşteptat duhuLna~tional c.e era 
a<l'.ormit cu. totul... Existenţa poJitică Lncepe a ni se acşeza. pe 
temei.uri. s-tatornice"". 

Bogatul materdal do.cumenitar intern şi extem publicat 
pînă acum a co.ntr.ibuit în cea mai mare măsură la cunoaşte
rea temeinică. a µremLseJo,r, caracterului social şi naţional a-l 
revoluţf•ei, la fixarea locului ei în procesul de modernizate a 
societăţii româneşit;i, In ceoce•tarea diverselor aspecte ale mo
ID0Btu1lui 1821 pToclarnaţiiJe lui Tudor Vladimire'cu reprezin-
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tă surse documentare de primă importanţă în reconstitui.rea 
programului revoluţiei, în cunoaşte,rea conC'epţiei politice d 

rnnducătorului ei. Din neferidre, datorită unor cawe comple
xe, multe proclamaţii s-au pierdu·t sau nu au fost iillcă depis
tate. Nu se cunoaşte astfel!, conţ.inutul primei proclamaţii adre
sată de Vladimirescu la 8 martie locuitorilor din Bucureşti, 
menţionată de el în cupri:nsul oelei din 16 martie 1821. 

Intre prodama~iile revoluţiona1re puţin cuno·scute se în
scrie şi cea din 10/22 martiie 1821, adresată locuitorilor din ju
deţul Gorj, prin intermediul cărei-a e:rau Lndernnaţi c;ă se înro
leze în oastea pandurilor. O copie a acestui valoros document 
a fost descoperită de isto:ricul An:dre.i Oţetea în fondurile arhi
vis'.ice din Budapesta î1n anul 1956 şi publicată împreună cu 
alte do'Cumente într-un volum al prestigioasei colecţii Eudoxiu 
Hurmuzaki. Proclamaţia nu a reţinut in1teresul cercetătorilor, 
nefiind utilizată în studiile şi sintezele reoente consacrate anu
lui 1821. Conţinutul ei este următorul :5 

De la slugeral Theodor, Către toţi locuitorii judeţului Gorj, 
parte bisericească şi mireană, veri de ce treaptă va fi ori de 
loc sînteţi. 

Fraţilor oameni ! Nu sîntem la îndoială că veţi fi .aflat pentru 
Adunariia norodului ce s-au rădicat făcind strigare Şi cerere 
dreptăţilor celor călcate şi acoperite cie către cei mai mari ai 
noştri, cărora de Ie vom zice lupi nesăţioşi nicidecum nu gre
şim, şi la mirare aflăm cum numai dumneavoastră nu v-aţi 
deşteptat a alerga întru adunarea celor ce cer dreptate şi în
dreptare, în vreme ce toate acestelalte judeţe de peste Olt Şi 
cele de pe aco!ea mai toate au alergat cunoscind binele şi 
folosul obştesc întru această pornire ; iubiţilor, ni-au îndem
nat dorirea patriei strămoşilor (?), iar mai vîrtos lacrimile de 
obşte ce nu incontenise : ajunge (?) pînă încă de o sută de ani 
încoace amar ce suflet şi inimi împetrite poate suferi: cu di
nadinsul ni-au silit aceasta, sau să perim sau să dobîndim 
dreptăţile strămoşeşti şi pînă acum cu ajutorul lui Dumnezeu, 
cel ce voeşte dreptate iar na strîmbătate, mergem foarte bine. 
De aceea, avînd Dumneavoastră ştire !?) mai de înainte la 
aceasta şi văzînd adînca adormire întru care sînteU nu lipsim 
a vă deştepta. Puneţi înaintea ochilor cele ce aţi cercat Şi 

cereau şi nu staţi, ci cu toţii alergaţi la adunare pentru fo
losul obştesc şi cîţi aveţi arme întrarmîndu-vă, cu credintă 
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mergeţi Ia cet· OTtnduit' la Tergu-Jiului pentru apărarea Ura
nilbr (ţăranilor - o.ns.)' şi; uniil:du-vă cu numitul, fiţi ascultă
tbri poviitUirllor ce vă vor da şi sîrguitori pentru izbăvirea 
tiranilor (tiraniilor - n.ns.) ce necontenfte aţi avut. 

Nu pierdeţii v.remea, iarăşi Y.ă' zicem nici· întru lenevire, 
fiţi la un a<1est iei.de lucru.slăNit de neamuri şi iubit de dum
nezeire,. care priveşte. chiar. pentr:u al dumneavoastră folos 
şi odihnă, ci săriţi cu: mic cu, mare a ii întru o glăsuire cu 
această pînă acum adunare şi după ce vă veţi aduna şi vă 
veţi zori· at:olo Ia· oraş la orînduitul nostru, pe cîţi din dum
niavoastră vă· va opri acofo, slujiţi. cu toată credinţa şi drep
ta-te ascultînd întru toate ce1e bune, iar pe cîţi vă va trimite 
după noi să veniţi cu mare grabă pînă unde ne veţi afla ori 
~i unde, ca să fim cu toţii împreună în slujba folosului. ofiştesc. 

1821. marUe 10. 
Theodor'' 

Redacita.tă în chiriH:că, copia pmclamaţiei a creat unele 
greutăţ·i de lii:~ctură· editorului documentului ; cuvintelor înso
ţite de semnul înttebărJi.111oi J.e-am atribuit seJ11su:l marcat ele~ 
parnnteze. Di1ncolo de aceste dificu-ltăţi •termiinologice, car2 nu 
modifică sensul 1ideiolor; p:ro:clamaţi.a int·ereseaz5 sub raportul 
conteX'tu1ui ei poHtk. Ea a fost adresată locuitOTi!or judeţu
lui Gorj la 10 maTtie 1.821., de la Slatina, de unde Tudor cu 
Adun'J:rea norodului au p•ornH marşul'. &pre Bucureşt'. D-eşi 
trncur:.eră. Rproa.·p.c~ două llllni de la înce1-;:iutu1 revo:luţiei, jucL""
ţuJ Go.rj, care deţinuse un rdl însemnat î:r1 pregă'.irea e;. con
tinuo să oo:nstitui·e un: centru al r·ezistenţei bo,:e:c-eşti, Tudor 
Vladimirescu fii1nd pre.o.cu.pat, aşa cum r·2'.es-2 di:11 proclam:~
ţie, de p.ropa1garea pri1ncii.nii.lor revoluţic-nar""e în rî•'.1du1 locui
torilor. La mijlocul lunii februarie 1821, Comit.etul de odrmu
ire a ţării format la moartea domnlitorului Suţu, l-a numit 
ispravnk a'l judeţului Gorj pe stolnicul - Dinu B31teanu cu 
rnis!-unea de a limita extinder.oa revo"luţioi în aşezările gorjene 
şi de a înfrîn·g.e unităţHe de parnduri a.le lui Tudo.r. la. 26 fe
bruarie, Vladimirescu ha încredinţat prietenului şi colabora
torului său apropia•t Di1mitru Gîrbea sardna să ocupe cu 400 
de .pai!!tlmi oraşul Tîrgu-Jlu şi „să SI;J-a.rgă g.aşca boierilor grc
dtf "3. După a.cea.sită dată Pavel Vladimirescu şi, Dumitru Gîr
bea sîntinumiţl iisprav1hki ai.judeţului, fiiind înlocuiţi la jumă·
tatea lunii martie 1821 cu \7asi'le Mo.angă· şi Constantin ,.stari 
gospodar". Cu to·ate măsurile adoptate, situaţia po.litidi din 
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cor) a rămas confuză întrucît marli bo~eri ai.i. cbntl:nuat să se 
opună. aplicării programului ,revoluţi,ei. La 5 martie 1821, Con
slanlia „stari gospodar" &alicita autoni!tăţ.ilor miliitare ale vă
mii de la Vulcan să nu permttă trecerea în T·ra111silvania d 

boierilor Dinu Bălteanu, Hristache Măldă.re·scu, Diinu Craiu, 
Dumitra:che R0Vli1I1aru, Manolache MăJldăirnscu şi Dincă Rovi
nara, care urmau ,,ca să stea în judecată"', La această sHua
ţic se referea Tudo.r Vladimirescu care urmărea „deştepta
rea" locuitorilor dii1n „.adî1nca adormi,re". 

Pmolamaţia a avut un puternic ecou în conştiinţa locui
lorilor gorj8illi, mărturiiJe documenta·re ateslînd încadrarea lor 
în oa~otea revoluţiei. La 16 aprilie 1821, un negustor din Tîr
gu-Jiu, Grigore Hraşovean, arestat la Vul.ca:n, declar.a că ,,anu
miţi oameni spuneau ci1 s-a răspîndit o proclamaţie, din 10 
martie, ca-lenda,rul vechi, .a slugerului Tudor, priilt1 care acesta 
cheamă locuitorii judeţului Go.rj ca să se grăbeaiscă a veni 
înarmaţi In oştirea sa".8 Dînd curs cererilor lui Tudor, „din 
numi-tul judeţ i s-a trimis, ca ajutor un detaşament de 800 de 
oameni, care la 25 martie, stil vechi, a fost pornH ·5pre Bucu
reşti"9. Alţi locuitori au deven1ilt panduri în llilităţi1le de la 
Tîrgu-Jiu comandate de Dumi1tru Gîrbea. 

Di1n cercetarea atentă .a proclamaţiei rezultă preocuparea 
lui Tudor Vladimirescu pentru a explica locuitoirilor melea
gurilor de pe Jiu semnificaţia con.stituirii Adunării norodului, 
or.ga.nism politic democratk, care a îndeplini1t ro1lul de insti
tuţie parlamentară, expresie a ;luptei revoluţionare a naţiunii 
romJne. Compusă di.n r·eprezentanţi ai tuturor categorii1or 
sociale (boierii, negusto:ri şi meşteşugari, ţărani şi panduri), en 
ci. fo:>t , orindui tă pentru binele şi folosul a •toată ţara" 10 sau 
cum preciza conducătorul revoluţiei în proclamaţia către 
gorje,ni pentru „folosul obştesc"1 1. 

Acest concept cu o largă circulaţie în gîndirea poHtică 
ilumi1nistă nu a fost împrumutat de Tudo·r din ideologia euro
peană, aşa cum se susţi.ne în unele lucrări12 • Cu aproape un 
veac şi jumătate înainte de revoluţie, învăţatul principe mol
dovean Dimitrie Cantemir s·cria în Istoria ieroglifică : „Cînd 
pentru făcut folosul de obşte cineva se fericeşte, cuvioasă şi 
frumoasă îi este lauda" 13. La trei ~ferturi de veaic după Can
temir, eruditul cărturar Chesarie de Rîmnic afirma că „m11i 
rnu!t cins·tesc folosul de obşte decît Tăsufl.area care îmi ~ine 
viaţa" 1". 
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In pr.odamaţi.a către locuitorii judeţului Gorj întîlnim 5i 
alte ·concepte împrumutaite de Tudor Vladimir~scu din texte 
politice şi literare ale ilumini.smului .românesc : dreptate; pa
tria strămoşilor, deşteptare, dreptăţile strămoşeşti. 

Toate aceste concepte ·sînt .axate pe i1dei - forţă care 
reliefează pro.ce~ul de rnce.ptare largă a ideologiei iluministe. 
de „transformare continuă, sistematică a gîndirii trndiţionalE>. 
într-o gîndire modemă''15• In concapţia po!Hică .a llli Tudor 
Vladimirescu deşteptare semnifică redo.bî·ndirea drepturilor 
strămoşeşti, libertatea sodală şi independenţa statalu, revo
luţia frind „o expresie a renaşterii na'.ţio.nale"1". 

Pri·ncipiile po1itke teoretizate în cupTi.nsu.l ei sînt prP-
1uate din proclamaţia de la Padeş, din 23 ianuarie 182:t. An.a~ 
liza comparativ<l a celor două docum~nte relevă existenţn 
unei identităţi de idei şi chiar formulări. In pr-ima proclamaţie 
a lui TudO>r, boierii sint numiţi metaforic „balaurii care ne 
în.ghit de vii", în cea către gorjeni „lupi nesătioşi". Ri·dicarea 
poporului la luptă revoluţionară este motivată prin „călca
red" dreptă.ţU0ir „de căfre cei mai mari ai noştri". Revofuţia 
este juslifcată nu numai ca rezultat al realităţilor iinter;ne, ci 
şi prin faptul că ea este „un lucru slăvit de neamuri", deci un 
p ·oces isto:-k, obiectiv, gen·ernt de 1lupta naţiunilo~r (,,nrea
mu:-i") pentru „izbăvirea tiraniilor". Prin ac.este idei, izvorHe 
din prkicipiile marii revoluţii burgheze din Franţa, Tudor Vla
dimirescu justifica în plan programatic 1'egiimiitivitatea revolu
ţiei româneşti 17 , integrînd-o în fenomenul revoluţiona,r euro
p.ea•n dec,lanşat' după 1789: 

Proclamaţia mai oonţ·lne o idee deosebit de impoittamt<l. 
a'::,eea. a. apărării ~ăranifor. Deşi, din motive ,e>bieotiw·; ptbgra
mul revoluţiei nu a inclus o soluţi·e radicală a p.roblemei' a'gfCl
re, Vladimirescu a fost preocupat de situa.ţia socială' a· ţără-
nimii. Mai multe surse documentare ilustrna'tă inte,nţiEî lui Tu
dor de a desfiinţa „robia clăcii" şi de a legifera „un aşeză.
mint" în favoarea sătenilor1S. Ţără.nimea a rep.re!l~nta:t. forţa 
sad.ală-de bază a. revoluţiei, prin .aeţi.u.ni.l~ oi determinînd !5.1-
girea, ca-tirului st1cia;1 a,1 a'c.est~ia. Nilih'.cii Ciotwu nota .. în me-
mo.tiui· sfo"că' „ ... a'c:esu~- proc1amărr auzindu-le ţi~a:niii; -cbiar Je 
la însuşi Tudor ... .alergau cete de panduri sub.- st·ea.gj.1.l lui"_'y· 
un·. agen•t' c·O'.ns11,1ar~ austtlac · cdtlloeH th:id a.dezi\i.nea. l~cuit-ori 1 o·r 
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de la sate ia revoluţie releva că .,lui Tudor V<ladimirescu tolî 
ţăranii îi sînt devotaţi pentru că i-a asigurat că-i va scăpa de 
robia boierilor"20

• 

După în5.buşirea revoluţiei mas? le ţărănoş~i au conlinua t 
lupta pentru emanciparea sociaEl începută de Tudor Vladi
mirescu. ln conştiinţa locuitorilo,r di1n Gorj. ca de altfel a ce
lor din Oltenia, Tudor a rămas un simbol al luptei împotriva 
oprimării socia1e. La 25 iulie 1831, is;pravn.icli judeţuuh Gorj 
informau Marea Vo,rnicie a Ţării Româneşti că lo~uitorii din 
sa tele PurceJeni şi Scoarţa unelteau „în taină vorbe mari îm
potriva stăpînirii, cu cuget de a rădica apostazie, a omorî 
breasla .boiereac;că, nrni clevehnd şi multe altele, că Tudor au 
înviat şi au băgat pe mulţi boieri în Tismana, pentru ale d·· 
ror vorbe s-a adus nu puţină înver~mn.r0, în\ărîtare şi turbu
rare la mai multe sate de prinprejur" 2

'. 

ln concluzie, proclamaţia către loicuitorii judeţului G<Hj 
adăugată celor adresate către toţi lo::::uitorii Ţării Româneşti, 
permite cunoa,şterea moda1ităţifor concrete pe care Tudor 
Vlatlimirescu le-a utilizat in vederea conştientizării revoluţio
nare a oamenilor din rîndul cărora s-a afkmat ca luptător 
pentru ,,dreptate şi slobozenia" neamului românesc. 
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