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de CONSTANTIN AL. MISCHIE 

şi NICOLAE AL. MISCHIE 

Astăzi, dună 16 de·cenii de :a even 1imen~,C!:e d::i 1821 ....,,.._ 
rile ide·aluri ·ale neînfricatufoi si înflăcăratului revolutionar 
Tudor Vladimirescu, conducătorul marii revoluţii pentru 'drep
tate sociarlă şi e:iberare naţio·n 1ală din primăvara anului 
1821, au devenit după lupte îndelungate o re'Cllit.:Jte pentru 
poporul român. Tn urma neînceitatelor lupte sociale destăşu
rate, pe p1arcurs, de căf,re cei mai bunii fii ai poporului nos
tru, forţele cele mai revoluţionare ale s·ocietăţii, das.a mun
citoare în alianţă cu ţărănime·a muncitoare, sub co1nducerea 
P-artidului Comunist Român, au· preluat pentru t-otdeauna pu
te.rea po1 :i,'.i:ă k1 ţară şi răsfu-r>n·Î·nd de '.a conducerea t·crri"r 
moş\e·:mea ~i bu·ghezi:::i, rn"b:li:lnd htr"'1u: ·~'Js+ru 0)

por construiesc în preze1nt societ·atea socialistă în care asu
prirea şi exploatairea omului de către om este definitiv in
lăturntă. 

Astăzi cînd n:rnănui nu-i mai este frică de boier sau de 
vechilul acestui·a că vine să-i ia din casă tot ce a agonisit 
in viaja sa ori vine să-·: bată ca pe ho;i cu 25 de bi:-e ;'..'e s~:
nare penfru ·nsp:ata l:1i·ur::or, cind ·nici urmă nu mai ss+J d'n 
trufaşa stăpînire turcească sau din perfida şi dis~rugătoa1rea 
cîrmuire fanarr:otă, a·s~ăzi trăi.id în 1n:nu;i:ita no·:is· ră tară, 
Român:,a Socialistă, liberă, puterni·că, suverană, cu o econo
mie în plină dezvoltare, cu un nivel de trai 1ridicat pentru 
în~regu1~ pcpo.r, ne pr:e.căm cu emoţie şi rec·unostinţă, cu •es
pect şi cu mîndrie în faţa acestui mare fiu al patriei noastre, 
erou al redeşteptării nafonale, Îh f.aj•a acestui mare fiu al 
Gorjului, precum şi în fraţa mii'lor de p·arnduri, care i-au fost 
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credincioşi şi au luptat alături de el şi pe care deopotrivă tî 
ciins·tim. 

Revolutia condusă de Tudor Vladimirescu îin 1821 a fost o 
explozie a, nemulţumirilor poporului româin, adunate de 
veacuri•, o revo·'.rtă împokiva nedr·ept.ăţii'.or socia'.·e fă,cute de 
boieri şi slujbaşii stăpînirii, o revoltă împotriva suferinţelor şi 
asupririi stră-ine, împotriva· jugu·lui ot.oman şi ·a domnilor fana-
rioţi impuşi de către twci. Din această cauză ea poate fi 
considerată în acelaşi timp, o mişcare de elibeirare socială 
şi o mişcare de e:iber·are naţională, oare a cuprins cele ma•i 
largi pă1turi ale p·oporului român, unindu-le sub stindardu·!· lui 
Tudor, forţa principală a ei constituind-o ţărnnii şi pandurii 
din Oltenia. 

Prin ridicarea ţărănimii, a întregului popor, la lupta pen
tru înlăturarea rohiei, a cwntelor asupriri, pentiru cîştigarea 
drepturilor socia1le şi naţional1e, Tudor cu p•andurii lui a t·re
zit conştiinţa de lup~ă a poporului român, a orientat spre o 
nouă direcţie a•ceastă luptă, direcţi•a de luptă spre definit·iva 
şi co:np:eta e:.iberare soc.ia·lă şi najiona·lă, spre uni·~a~e şi in
dependenţă, sp>re făurirea României moderne, marcînd în
ceputul unui drum nou de rla c•are se de·sfăşoară de fapt isto
ria noastră modernă. Pe acest drum au păşit îndrăzneţ şi pu
ternic, în şir, revoluţi.onarii de la 1848, unioniştii de la 1859, 
miile de ţărani care au luptat în războiul pen:trru indep.endenţă 
în 1877 împotriva tu·rcilor, ţăranii martiri răsculaţi în 1907, 
ostaşii carre ·au murit pentru făurirea statvlui naţional unitar 
român în 1918, lupto fiind dusă apoi cu mai multă îndirjire 
mai departe într-o formă mai org.anizată superio·a•ră, de că
tre eroica noastră c:asă muncitoare în aliantă cu tărănimea 
munoitoare sub conducerea Partidului Comunist Ro~ân, care 
a condus popo.wl la .eliberarea ţării de sub jugul f.ascist în 
1944, şi în cont:nua.re de sub jugu.I exploatatori:or de tot fe
lul şi a creat România Socialistă de azi, în care trăiesc stiră
nepoţii panduri:or care au luptat alături de Tudor. 

Revoluţi.a lui Tudor ap·are întir~o perioadă cînd pe plian in
ternaţional marHe puteri europene Austria, Prusia, Anglia şi 
Rusia, după înfrîngerea definitivă a lui Napoleon îşi întemeiau 
polifi.ca loir reacţio·nară pe coinsolidare·a rînduielifor feudale şi 
înăbusirea niiscări'or revolutionare, stabi'ind asa-zisul sistem 
al „echilibrului europ.ean", consfinţi.t de ,,Sfînta 'Alianţă" în a
nul 1815. Omul cel mai reacti·onar a'I acest.or timpuri ero mi
nistrul austriac Metternich, care apre6a ca un drept n.atural şi 
meru, dreptul marilor puteiri de a interveni în treburile altor 
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state pentru a suqrurra mişcările revoluţionare,' reuşind ca a
cest principiu să tie adoptat de către suveranii marilor puter! 
la congresele Sf,intei Alianţe (Troppau 1820, Laybach 1821 ş1 
Verona 1822). 

Cu to,ate că aceste regimuri obsolu.tiste şi feuda:e încă 
nu-şi reveni3eră după :ovituri·le primite din partea revoluţi,ei 
f1a,nceze, ela au fost puse din nou î,n alertă de noile mişcări so
cial,e şi n,ati·onale ce au apărut în oproape toată Europa, în 
Spania, Po1tug1alia, în l~·al,i.a şi in teiritor:u·I o,cupat de imperiul 
otoman, mişcări între care se numără şi revoluţi·a condusă de 
Tudor Y'.adimirescu. 

Trebuie sub:iniat faptul că ideile 1·evol·ujionare, actiunea 
si farta revolutiei din 1821 d;n :f.ara Ro:nânească au constitu:t o 
flacă~ă putern,ică în focu;I revofuţi,onar în care se găsea ,,foarte 
bolnavă" Europa de la începu.tul seco:ului al XIX-iea. 

Aceste mi:;cări revolutionare :zbucnin:l în d"forite locu i ale 
Eu:cp2i avea~ sropuri şi' metode diferite şi erau a~1e1t supra
vegh:,a•e de mari:e puteri care dcireau şi luau pe de o parte 
rr:ăsuri severe să !e rep:·ime, iar pe de a'tă parte, în cadrul con
tradi ~)ii:o- de in~erese din1~re e1'. 1a, doreau fi2care în acefoşi timp 
să le şi fol~sească în ascuns pentrn slăl:irea celui:alt partener, 
unea: i încu:·,ajînd una ~au al·:,a dintre miş,că:r;, cum a fost cazul 
Ru~ie: cu rri?carea e1eriş'i'or împotr:va irrperiu'.u,i otoman. 

în cadrul a,cestei ~ituaţii din Europa, Pr:ncipate:e Române 
aveau ca suzeran Imperiu: Otoman, iar la cîrma ţă1rii dom:iii 
fancr:o~i de tristă amintire M. Sutu în Moldova si At Sutu în 
Ţara Rorrânească, cu toată list,a' lor de boieri 'fanarioţ( flă
:n:nzi '. i hră'.Jăreji, care ex;:>loa~,au crîncen poporul, sto1rcînd cit 
rrai mu'.;i l:ari pentru a-şi plă~i către turci foncţi:le ce 1,: se in
c ecF1nJas2·ă '. i totod'.:l'ă de c1 se îrT.b:::>:,J·uţi ci: rr.ci repede. 

Ţara Ro.11:meas:ă ern în acea perioadă la nivelul boii1eiri
mii, b:ntuită da tot fe:u: de :r.tr·ig:, f,;e împotriva „domnului Ca
rar.ica" şi a !t i „Suţu" fie că Hrupuri de boieri :uptau unii îm
p::1 iva a'.tora, formînd p.artide sau ,,tarafuri", 2 care se duşmă-
neau Intre ele pentru a nune mîna pe s·caunul domnes.: cu c1rice 
r:iiet, jedfind intereseiie ţării, ale poporului, pentru ambiţiile lor. 
Unii vo;cu ~ă ceară turcilor ca aleqere'.:l 11domnului" să se fa
că di„ rîndul bciarilor băştinaşi, nu dintire fan.arioţi; alţi: nu 
erau de acord cu aceasta, dar vo;au ca mă:ar m:tropo!·itu!, e
pisrcp,!i şi caimacanul să nu fie nu'l1iji dintre gre~i ; iar a:ţii 
!eqaţi prin rudenie sau interese de fanarioţi, luptau împotriva 
pri-ne~cr două p·artide; acest grup, acest partid, era cel mai 
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puternic şi (după cum spune în memoriile sale Lt. coi. rus I.~. 
Lipmndi), „se întărea zi'.nic, deoarece, di,ntr-un spiri,t înăs,cut de 
i :w id ie, toţi pn!fel'1~111 m . .;;:i C·urii:nd să sleea sub i'ugul Un'Ui strG1:in, 
ded,f se ivadă pa 1aJnuil dint1e 1co1mpatr1iotii \Sla.u \d'i1nitre ,1ude·l'e lor, 
stăpîinu1l for". :: 

Aşa cum ne arată istori1cii şi după cum spun documentele 
vremii „De la un timp fanarioţii au ,avut dreptu'. exclus:v de 
domnie î,n Ţma Românească şi Mo,ldova. Cumpărîndu-şi postul 
de domn prin unel:·iri slugami:e şi pentru sume impo1rtanb de 
b:rni, ei ven3aJ în pi 1n:ipa·te ·C1J o ·Cl<!1t11t5 de r1:i:.Ja •01)11::>1a1p~'1 d1 ~7.
bron~1;1a şi f!CirrC,n1cle, care u1rma u să ocL'pe diferite p·osturi sub 

_ stăp.înirea· lor".' 
Revo;u·jia '.L'i Tudor V'.cdim:rnsw a în~ruohipat în modu·! ml 

mai ccncentr,at revolta unu.i popor mereu lovit şi asuprit, de 
boierii autohtoni şi fonarioţi, reprezentanţi ve1roşi ci unei so
c•ietăji feudale în p!:nă criză, revo!~,a împotriva jugu:ui otoman 
şi a cozilor lor de topo.r „domnii şi marii dregă~ori" fanari:>ţi 
cm1e scoteau ţara !,a mezat, sto·rcîndu-i toate bogăjiile pentru 
a plă,:i suHanului menţinereia în posturi. Boierii jefuiau fără ru
şine popor·ul pentru ca să poată plăti :.a rîndu1I lor numirea în 
funcţi1 i îna:,te. 

lin „arzul" adresat Tna:te,i porţi de căit.re Tudor Vladimires
cu se mată cu durere ,,,căci boie.rii S·au mai bine a zi:e tiranii 
noştri cei currpliţi, învoindu-se cu cel de acum domn (-) ne-au 
prădia·t ca nic1ioda·tă mai înairtte ~i P'ie:rii cei de istov făr de mi
:ostivir•e pre noi ne-au dat ... întrucît am rămas mai goli decît 
morţii cei din mormînturi". Şi pentiru ca „înalta Poartă" să se 
convirtgă de ceea ce au făcuit bo:er,ii pe .aceste l•ocuri, Tudor 
cere om împărăresc (dar ca acest.a să nu fie ·acuzat de părt,inire 
el spune oa acest om să nu fie de •legea noast.ră) să vină să cer
c_eteze „să vază ja.',ni:a s•are a ţ.ării şi să ni se facă îndreptare 
ş1 orîndu:a:ă, ca~e sd iips3·ască j.afurne". • . 

Fădnd o apreciere asupr·a domniei fanar,iote a lui C'ar·agea 
şi Suţu, ofiţerul rus Lip1 and1i spune : „Cîrmuirea funestă a aces-
tor doi domni (Caragea Vodă şi Al. Suţu) a adus poporul la 
margine1a prăpmtiei şi l-a scos din răbdări". 5 

Situaţia ţă11anrHo,r şi îndeosehi a cel.or din Oltenia era deo
sebit de grea. Ţăranii erau ob'.,igaţi ·să plăte·ască biruri gre1le, 
să fa.c.ă c1:acă pe moşia bo·iern:·ui1, zedu,ia!·a diin produse şi 
p,restări în zile mun•că la repmarea drumurilor, şose'.el·or şi alte 
aş'a z,ise corvezi ce le erau cerute de dregăto,ri, să efectueze 
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transporturi; emu bătuti, sching'iuiţi după bunul p:ac de către 
oamenii stăpînirii. 

Însuşi boieru'. G'.ogoveanu se p'.ing.e SL'per;o~'i'.c·:- sa1 că 
„Zapciul Fărcăşonu îi bote pe săfa,ni C'a pe hoţi şi că e'. nu poa
te lăsa satul să fugă pentiru că ii rămine moşia pustie". 6 E'I a
rată că „din 130 case, de cînd s-a încu:.bat ocest ciocoi în ace::i 
plasă cu ale !u•i rele urmări, i-au isg•onit pe toti; au mai rămas 
nişte săraci, vreo 14; să duc şi aceştia că aşa este voinţa du
mis·ale co,conului Fărcăşanu nestrămLJ:tiatul Z.apc!u". 

11 Covîrşi~e c\: sarcina insupor;abi'.ă a dă: i:or ::are nu se 
mai sHrşeau şi a unui apa.rat fiscail c.air.e întelegeau să tragă 
repede foloase cît mai mari din slujbele cumpărnte de :a dom
nie, sate şi, uneori, plă~i Înlireg•i se spmg, lăsînd ·aşezările pus
tii li 7 

Sătenii din Jurmăneş.ti 6 se plîng _oierului Gl-ogoveanu că 
ce•: însărcinat cu strîngerea dăr'.1'.,or l·e ia bani pen~ru bi-, pen~rn 
do[dii, fără sa :e arate mrn'eli:e şi cer scoa~erea lu; d·n func
ţie, căci fug t·oti oamenii din maha,:,aua Jurmăneştil-or fiindcă 
ei îşi plătesc dările, i•ar el trece aceş~i hani în contul vărului 
său şi pe ei îi P'Une să p·lă~e.ască dobîndă în z·ada,r. 

Ţăran:i „din hotarul cu Răt·ezu" cer să aibă şi ei „dări 
mai omeneşti" ·că 'Oltfel, spun ei într-o plîngeire ,„apucă:n toţi 
lumea în C·ap, că.ci nc'i 6e arn avut după sutletele noastre, tot 
am vîndut .şi am dot în· da·to·ria dăjdii şi am alergat la mare 
mi:a dumne·avoasN·a , (neavînd a·:!lia)". 9 

La ·16 iulie '1820 într-un raport tot către Glogoveanu, un 
s:u:baş trimis - în '\IJ1rma redamaţi1ilor primite - să cerceteze 
pe că.pi,'anul Ionache care se poartă ca un sbi·, ara•ă c.ă :ia
meni: din p'asă „se vai'ă şi str;.gă" a li se face „,despăgubire" 
pentru jafuri şi luări de bani că „nu e un cm să nu se plîngă 
de căp·itanu la·nache că i•a jefu;t, că le-a făcut cazne". 

„Ţăranii dependenţi sufereu de agravarea sarcini:or fe
udale, de monopolurile· boiereşti şi mînăstireşti şi de storce· 
rile fisca:e". 10 

Toate acestea au creat o stare impos:bi:ă, ţăranii luînd 
drumul pribegie·i, iar cei care erau pa·ndu·i şi şt.:au su lup7e 
cu arma au început să se împofrivească, să nu 11·ai dea as·cul
tare s:ujbaşilor stăpînir:i. în une:e documente, în unele rapoar
te că~re cîrmuitori, slujbaşii a1r6tau că 11 cu destulă f.rii1că mă 
s:lesc, . .cu blqndeţe printre oameni„. o:t,llX'nii nu da,u a~cu·l:tt!re, 

· c:ivînd · fUm·:xi", iar 11 meşterii nimic nu luore·ază, c6rămidarii, 
ploscarii asemenea ... Pîrcă!:t'.·b:ii cer a se lepăd:a din pî1rcăilă
l>ie". ,!M<11i ·ţciată •sufb1reci ~a·ste n1~supusă fi neînţetegătoa,re ... " 
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Un isprăvn,icel shigă că „Fără turci ... eu în Glogova. nu 
şed, măcar că m-ai fiece praf, nici că pot face v.11e-un lucru, 
d :·omân1ii s!Jnt dr1a1ci, după ce . .sînt sa:naci". 

Aşa.dar, se constată da a:um că 1n s·:ujbaşii stăpînir·ii a 
!n·trat deja frioa, deşi acestea toate se întimp!l.au aproape cu 
un an înainte de rnvc·luti.e. 

Pentru nep:,a1a dăr(l.or pedepsele erau diferite : 
„Aceia care nu aveau ,să dea banii ceruţi erau închişi în 

pivniţă şi afurr.aţi cu fum de crdei roşu, ·ar în timp de i,arnă 
e1 au legaţi des:u·l)i a.foră şi :e se turna ·apă pe picioare" 11 

- se 
sp1une în dedaraţi,ile ce,:or doi fraţi D1mitri.e şi Pavel Mace
donsch:, foş•i căpi•ani de panduri 'rn oast,ea !ui Tudo·r V:adimi
rescu. 

Împotriva acestor abuzuri dreptatea nu se putea obţine 
pe ca:·e '.ega.ă căci „a·cei ca·re îndrăzneau să se p:ringă îm:JO
triva vreun,ei pe·rsoane, care ocupă o dregătorie, de jafurile 
şi asupririle pe care le suferă, era·u trimÎJi cu i'alba sp.re safiis
•a·cere la a1c·e!1a contra căw1ia se p1lîn9eau. Aceasta satisfăcea 
pe solicitanţi, c·ontrar dorinţei :or, cu o falangă (bătaie ou bete 
la tălpi), apoi îşi dubla pretenţiile ... " '2 

Starea de sp:r-it pentru răscoală p·ute·a· în aer, cu mult 
înai~t·e de 1821, ţă>ranii în sărăci.a şi necazuril1e lor în·cep să se 
s:mtă so:idari între ei pentru a se putea împotrivi in ţ:1rup asu
pritorilor şi chiar încep să se facă temuţi. în unul din documen
te'le citate mai sus, unul din sl,ujb·aşi'i însărcinaţi cu strîngerea 
dăr ilar se plînge mai departe că „numai cît plecăm după bani, 
ne ,a,duc 1românii 1po1r1u1n1ci ·Oa• să lnu•i supărăm". 

Cîrmuitorii n•u rT·ai pot stăpîni pe ţărani iar „rapoa,rteie 
1spravn:c::.Or semnalează cpa,riţia c·entrelor· de rezistienţă acti
vă,· se!Tn prev·es•itor al eveni:nentel·or din 1821" 1:1 

în an1ii dinaintE·a răs::ca!ei din 1821 s-au fă·cut simtite dife
rite revo'.te în mesă ale ţăranilor după cum spune V.A. 'Urechia. 
El spune că „în anii din urmă (anteriori :!ui 1821) nu mai pvţin 
c'c 10 s:te c'in 01.ten:a se :·e·1o!tassră contra impilatorifor pro
pri·e·~arii" •'· şi ceea ce conside·răm important în continuare în 
rea·:+ă:i::~ :u: V.A. Urech:a este convi·1ge·~ea '.ui ca rn O:'e
nia stare,a de spirit de împotr:vire, de revo·l.tă pentru nedrep-
tăţi sociale, cur:;irinses,e şi a:te părţi din 01.teni:i, unde existC<J 
şi a•lti oumen1i cere chema·!J poporul •ta 1revoluţie, 1independent 
de Ti:d.Jr. E: arată că in Olteniia „nu .era numai Tudor care 
îndamnic :.a răscoală. În judetiul Rîmnicu Vîlcea o predica şi 
un alt om ră:""'.as obscur, cu nume·le de Bărbătescu".,., 
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La nemulţumirea generală a ţăr'anilor se adaugă şi fap
tul că multi dintire acestia cunosteau meseri·a -armelor, fuse
seră voluntoiri în oştire,' în repe.fat,e rînduri unii avînd chi·ar 
arme asupra loir. 

Este cunoscut faptul că în acea vreme judeţele Ol.teniei 
furr:izau tăr:i d:ntre aces'.1i tărani ce: mai mare număr de os
taşi autohtoni, cunoscuţi' sub nume'.e de panduri încă din juro.11 
anilor 1800. în perioac'·a 1806-1812 pandurii au lup'.at alătUiri 
de wşi împotriva tur6'.or. După revenirea '.a vatră, s;tua.ţia 
lor nu a fost din cele mai feiric1ite, f!ind urmăriţi de tu1rci şi de 
boierii caire sprijineau pe turci, îndt deşi aveau dreptul de 
amnistie şi ie·rtare genera·:ă şi soutiţi de anumite dări, i·a: o 
parte emu sub prntecjia diplo:naţi1:•or ruşi, un ma.re număr 
dintre ei, pînă !·a răs·co1a.!a din 1821 au murit p,rin închisori,"' 
iar avutul celor în viaţă era jefuit, fapt pentru c·are pandurii 
se plîngeau şi făceau j1albe cont1ra violenţelor şi asupriril·or. 
Sînt cunoscute acţiunile turcilor în acest sens după pl1e1ca1rea 
trupelor ruseşti din Ţar·a Românească, unele documente arată 
cum paşa din Adaka'.eh „Regep aga" at·aca pe panduri jefu
indu-i „pînă Io pie:e, drept răzbunare pentru că aceştia au 
servit în armat·a rusească" ' 6

• 

Boie,~ii din „Comitetu·'. de ockmuire" cunosoînd această 
stare de spir:t şi revo!tele din a-ceste judeţe, atrag atenţia ·is

p'ravnicilor făoîndu-i 1răspunză.tor·i de „orice neo1înduiele din 
partea făicătoril·or de ·rele,· ciori air da pricina de turbură.ri şi 
neodihnă obştei n·orodu:ui" ' 7 şi ~,enku oa să linişte·ască pe lo
cuitorii acestor ;udeţ·e pe cam după cum se spune, boier,ii îi 
conside·mu „ca un!i ce erau socctiţi mai războinici" au trimis 
ispravn:ci'.or de îndată ce au primit ~fai că pandurii vo1r trece 
toji de pmtea lui îL'dor, o circul1ară în care lăudau pe p·anduri 
şi !e cere1au supunere că'.re stăpînire promiţîndu-le p·rivilegii şi 
scutire de dări şi biruri. 

Demnă de mentionat este însă ·recunoasterea de căf.re a
ceşt·i boieri, a aportu·:ui pandurilor, înainte de .revo·luţie la a
pă.narea ţării, „sciiut fiind ctît nouă boierilor, cît şi tut1ur101r de 
obşl•e, cîtă slujbă şi vr~dl'l1iei:e •a1u ară~at după vremi t1C119ma 
pan,dul'lifor din cele 5 judeţe ot 1peste Olt, în cît p1ut-em dii.ce, 
că în multe rînduri s',a·u cuir.oscut 1isbăvit>11i şi ·apă.rătoiri ia1i fă
rei de rele şi 1n1~voi1e r.1~ o încc1nju11asa, cu. chi1ar p.r1i1meji::Ha vie-
fi for, 1arrătîndu-se cu 1a~îta 1riÎv·nă şi 1iuhire de palfirli·e, pin:i şi 
vrat:1 şi-c:1u P'US-O în pnimejdie" 18 şi după ce se scuză faptul 
că au fost daţi ui~ă·rii, după ce ac·eşti boieri ou preliu·at pute-



re:i ;,n .urma mc,rţii domnitoru'.ui Suţu se anunţă c·ă „cu stat 
de obşte am chibzuit, că câ:· mai îngrabă să-i 1~sbăvim de sub 
jugiJ'I dăidii!,or şi iată printr' ·această carte a Divanului, po
runcim D-voastră, ca de acum înainte să cunooş1ieţi pe toţi 
F'a1:t1clur1'.;i c:iri 5e v:>r fi af:.;i.] înfr-acest judeţ şi vor fi fos7 în 
slujbă după vremi, că sunt cu totul ned,ajni,c1i, or b'.m1icii .•. " '' 
ln veci, dar cu condi~ia să se airate supuşi. 

Desigur toate aceste maşinaţiuni a:e boie1rilor au fost fă
cu'.1e cu scopul vădit de a preîntîmp:na o revoltă gener.ală a 
ţărăn'irrii şi p·andurilor, dar locuito,rii Olteniei asiup.riţi, ţărani 
simpli sau panduri nu ai; mai putut ·răbda, s-au în1rolat sub 
s'eaqul nerr,u, i:·or al '.ui Tudor pen:ru a-şi obţine s;n!=Jur: drep
tu•rile. 

Văzînd că pandurii îl urmează pe Tudor, boierii, înalţii 
funcţionari luau î1n acefoşi hmp măsuri împotriva lor. Isprav
nicu! de Mehedinţi trimite mupr·a lui Tudor oaste să-l prindă. 

La 28 i:inu·ar;e 1821, Tudor in scrisoarea adresată c'.uce
rului Const,a'i1tin Ralet, ispravnicul de Mehedinţi wre vroia să 
lupte contira pandur·ilor îi adresează înt.re altele : „Au pre 
semne nu vă ajunge că i-aţi prădat şi i-aţi de,spuiat, pînă cînd 
au rămas ticăi-aşii ţărani mai golii decît morţii cei din mor
mînturi? Şi acum se vede că oveţi poftă ca să-i şi omorîţi ? ... " 
ave-rtizîndu--'. mai dep-arte îi spune : „Şi iarăşi zic, păz1eşte-te 
b:ne, să nu dai norodului vreo pricină cu vreo împotr,ivir-e de 
arme; că atunci bine să ştii, că nici in găurile şerpilor nu veţi 
scăpa ; pentru că :norodul cel ars şi fr.1pt de căt.re Domnia 
Voastră este amăr'it şi. înfocat asup·ră-vă; şi numai pricină 
caută". 

Am vrut să rnam~ntesc toate acestea pentru a fi mereu 
rrnază conşfonţa noastră, că, revoluţia de la 1821 ,a fost ex
ploz~a de d•"riere ~i sufenintă ai ·u,n:ui 'popor 'csupni:t şi umilit de 
boi·erii autohton·l, d·e boiieJ'li1i fo,nalJ'li1oţi, de stăpî•n1i1rea otomană 
şi nu doar un „episod" al u,nei mişcăr: din of.ară, chi·ar dacă 
unele din aspiraţii:e sa:e, de eliberare soci·ală şi naţională 
erau comune şi ·a·:.tor mişcăr·i revoluţi·ona.re, ca cele din Italia 
sau din Greda. A fost o ·revoluţie conştientă de scopurile sale. 
în nici un caz nu sîntem de părerea celor care susţi·n că Tudor 
a ridi-cat mase:e popu'.are la arme după „p'.anurile Ete·rioei", 
ca~e de la început a fost o mişcare s'.abă în Principate. Dacă 
nu ar fi fost .aşa, Tudor nu ar f.i fost omorît de greci, ci cel 
mu'.~ ar fi murit î,n luptă dre•aptă cu turcii căeoi el nu ar f: pă
ră:i'. pandurii !ui. 
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Numai oşa se explică f.apt·ul că, imediat ce Tudor a dat 
semnalul, sute de locuitori şi p·anduri din satele Oltenie: au 
venit să lupte sub steagul lui, înceipînd cu cei din Tisman1a, Pa
deş şi sut·e!e de sate din jur, extinzîndu-se înspre to•ată Olte
nia şi în toată Ţara Românească. 

„î·n cîteva zi:1e focul r6scoalei a cuprins toată O:ten:.a". Pe 
unde trecea, fodor era salutat eoa un Zeu ocrotitor. Poporul 
nu-: numea dec:t „Domnul Tudor". Din Oltenia rnvo•luţia a cu
prins toată Ţara Românească şi a produs un puternic ecou în 
Transilviania". 19 

Sub aspectu: particiiJării fo revo'.uţie a '.ocu!tor·ilor d:n ju
detele o:teniei, interesante sînt cercetările ·lui I. Ne·acsu care 
ar·at.ă, de exei11.p:u, că ln zona din juru: Padeşu'.ui !a ch.ernarea 
lui Tudor s-au răsculat de îndată 51 de sate dintre care 18 de 
moşneni, 8 de moşneni clăc•aşi şi 25 de clăcaşi. 2° 

I. Neacşu încercind să focă o listă a pandurilor şi locuito
rilor care au partic'.pat .:a lupră în judeţele o:,~eniei, reu
şeşte să descopere numele unui număr mare de panduri, l·a ar
hivele st,aru:.ui, în condice·!e isprăvnicat·elor de judeţ, în care în 
timpu·: a.cesteia sau după, au no1at oarti.cipanj;ii la acţiune. 
AsHel, el menţionează, de exemplu, din Baia de Aramă pe Ar
gintaru Gheorghe căpit·an de panduri (înregistrat în Condica 
lsprnvnimtului Gorj m. 1310, fila 69) şi pe alţii oa Nicolescu 
şi Stoioa Gheorghe, tot căpitan de P'anduri, Ţugui Mihăi·lă din 
comuna Cloşani, redă apoi numele unor panduri din Gura 
Motrn:ui, din Pătulele, alţi·i din Ploştina, Odoreasoa. Din Vâr
top menţionează pe Dragată Pătrn, după condica Curţii de 
Apel din Craiova std. li m. 901. De asemenea. din Albeni pe 
Jimbl·aru Barbu pandur precum şi alţi panduri înregistraţi !a 
Condica lsprăvnicatului Gorj nr. 1310, fii.a 84. 21 

Astfel, aşa cum .arată majoritatea documentel·or, ţăra 1ii 
au fost atraşi spire acel·a pe care îl cunoşteau mai dinainte şi 
în care vedeau realizarea visului for de ·a scăpa de iasuprirea 
şi UTT'·i!inţel1e boierilor. „Scos din ·răbdări şi ajuns l·a disperme, 
poporul a început să se rid;ce şi ·aproape întreaqa Olte,nie s-a 
grăbit (să vină) sub steagul lui Tudor, sub conducerea căruia 
spera să scuture juqul fanarioţilor şi ·al unor boieri. 22• L. Pă
trăşcanu arăta că ţărănime.a a sprijinit mişcarea revoluţi·onară 
condusă de T. Vlcd;,..,..i·es·cu pentru că „interese:e iei cereau o 
răsturnare a regimului ln fiinţă". 23 

Fără a prezent·a în mod „istoric" ·aoeste aspecte am exp·ri
mat une!e păreri, drept omagiu pentru cei care au scris cu 
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slnge·!e lor o pagină luminoasă a istoriei no.astre şi am amin
t;t c1teva aspecte redate în documente sau scrieri, legate de 
înce;Jutur:le răscoalei, încercînd să prezentăm în continuare, 
păreri:e unor is~orici desprn marea revoluţie şi despre Tudor, 
mărturii care scot în ev·idenţă i'11portanţa pe care evenimente
le ai;i 1821 au avut-o şi o au pentru pafria noastră. 

Revoluţia din 1821, căreia m fi trebuit de fapt să i se spu
nă „revoluţie ţărănească" aşa cum o denumeşte Marx, p·rin 
1e·aliză1 ile ei, prin urmările ce le-a provocat, poate fi încadra
tă î1n condi_i.ile ce caract,e·rizează o revoluţi·e, in sensu·I ştiinţi
fic în care Lenin a definit revoluţia; e·a reprezintă pentru noi 
aFrmarea redeşteptării najionale şi arn putea spune fără să 
greşim că revoluţi::i din 1821 poate fi considerată pe drept 
cuvînt, pro-:ogul revoluţiei române de !a 1848. 

Despre revoluţia de l.a 1821 condusă de Tudor Vladimi
rescu s-a s::ris mult, încă d,in perioada î.n care ea era în curs 
de desfăşurare, nu însă îndeajuns. Această mişcare populară 
nu se reflectă- în toată măretia ei 1·n scrierile istoricilor nostri 
şi mult mai pu)in în scrieriie d.e peste hotare. · 

Es:e adevărat că toţi marii noştri istor·ici au scris despre 
revo 1ujie, despre Tudor, despre situaţia social-economică de 
atunc! redind fapte şi aspecte, în timp i1nedite. 

Nu vom face o p.rezsn~a·re a istoricilor care au e.fectuat 
cerce1ări asupra revoluţiei, asupr'a 1acestai epoci, şi cer,em scu
ze pe:ntru ace·asta, nu putem însă să nu amintim numele unor·a 
care, după părerea noastră, ·au adus o contribuţia mai mare la 
cunoaşterea 'aces:or evenimente, c·a de exemplu : C. Aricesc,u, 
E. Hurmuzaţi, A.D. Xenopol, V.A. Urnchi,a, ma.rele savant N. 
Iorga, acad. A. Oţetea şi ·alţii cam redindu-ne şi interpretîn
du-ne fapte din marea revoluţie, ne-au făcut să înţelegem ca
uzele începerii revoluţiei, foptele săvîrşite, cauzele înfrîng3rii, 
importanţa şi urmă-rile acesteia pentru poporul nostru, învăţă
turile trase de pop·ornl român a·in modul cum a fost începută 
şi condusă această revoluţie. lnconte·stabil printre numeroşii 
istorici care s-au ocupat de această epocă, un aport deosebit 
au ·avut şi istorici ca : E. Vîrtosu, l.C. Filitti, I. Nistor, D. Bodin, 
N. Corivan, I. NeaCişu, Al. Vianu, Srava lancovici, 
N. Adăniloaie, N. Camariano si a:tii l·a darificarea multor as
pecte legate de marea revoluţie di~ 1821. 

T n cadrul acestor c·ercetări ·CU fost descoperite docur- · 
noi îin ţară şi pes:e hot·are, 'au fost cule·se povestiri, legende, 
relatări din presa străină contemporană, s-au adus extrase din 
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documente stră·ine, sau au fost copiate în întregime şi aduse 
în jwă ; au fost tipărite sau retipărite în ediţii boga·te culegeri 
de documente. 

Cu toat•e aceste·a nu s""a reuJii1 să se ~ailizeza o sinteză 
documentară bibliiogra1f1i1că 1asup1ria· •a tot ceea oe s-a scris des
,o~e r1ev~:·..,ţiu d·1n 1821 şi co.ncl1ucCi1l101nuil ei, doşi au fost î:1~oc
mite minunate monografii; şi nici o inventariere sistematică a tu
turor documentelor şi a scrierilor străine. Totodată se pare că 
acest vast şi m;nunat mate6a·I ex:stent, a•cum după 16 decenii 
încă nu este suficient - sau încă nu a fost studiat suficient si 
este totuna - deoarece nenumăratel2 sc;ie~i de pînă în pre
zent nu au reuşit să epu:zeze şi să .ol•a1fli.fice toate problemele 
legate de revo~uţie în general, cit şi de viteazul ei conducă
tor. Interpretarea documentelor la o parte din istorici este 
uneori tributară unui subiectivism inexplicabil, a!teor: sJ ob
servă punerea unui accent mai mare pe documente 11în copie", 
Răsite fie la noi fie la b:hl·iotecile st·răine, fără a avea certitu
dinea că au 1existat c:ndva în oricina: si fără a se pune înke
barea dacă nu cumva, cum se întîmp!ă în astfel de împreju
rări, une.',e acte şi declaraţii nu au fost inventate pen·tru a pu
tea acuza sau disculpa pe cineva faţă de autorităţi, îndeosebi 
în pe·rioada groazn:·că de represiuni de după evenimen•, ~i bine
înţe~es aceste acte în ·copie, pentru a se aăsi '.TlOt:v de pedecpsă 
pentru cei care au co:aborat cu pandurii - ne referim la unele 
act·e găsite numai în copie şi pe care istoricii le opun al~or 
acte autentice originale în susţinerea unor teze. 

Un lucru însă es~e minuna·t ~i demn de evidentiat si anume 
faptul că nu ex;stă nici un istoric român care să ~u-şi' ex0rime 
admiraţia faţă de personalitatea marelui nostru Tudor, de pa
triotismul său întreg, foţă de lupta dîrză. patriotică, a p·andu
rilor săi. În inimile tuturor, în scrierile lor, se sirn'.·e căldura 
cu care ei vorbesc despre acela care a sous că „P·atrii1:1. se chea
mă n•,l"O•dul, 1i1a1r n11J ţ,a,gm.a j!!f1u1:111od11fl>lr", cifdura izvori:ă din is
tori·a rea'ă a măreţelor fapte săvîrşite de eroul nostru naţio
nal, din !mportan~a şi răsunetu'. revo:uţiei din 1821. 

Este interesant totuşi, de remarcat, aşa cum spune şi N. 
Corivan relativ la Tudor şi la unel·e aspecte ale revoluţiei din 
1821, că, „din ace!aş material documentar, istoricii trag con
c'.uzii d;f.eHe" 24

, menfionînd mu:te deoseb;ri înt~e părerile •isto
ricilor. Se constată de asemenea, că un:i istorici ca de exemplu 
acad. A Oţetea combate anurr.i'e teze 25 cu pr:vire la unele e
venimente interpretate de AD. Xenopo!, N. Iorga 25 iar la rîn-



dul lu·i este combă~ut de a~ti istorici mai tineri ca Al. Vianu si 
Sava I ancovici .. 26 • • 

Deosebirile de păreri sînt rezu:tate din înde·lungate, minu
ţioase şi migăloase cercet6ri asupra acestei epoci şi s~ reforă 
îndeosebi la cîteva aspec'.e mai importante, 27 şi anume: ·asupr.:J 
C1C11J'la1c.1el'u11'ui J'lavo~uţiei, respectiv dacă a fost mai întî1 social şi 
apoi naţional, sau de !a început şi una şi alta ; dacă a fost an
tiotoma,n sau an~igreces:: sau ~1 una şi a:ta; l·agă,~u111Î1i l1ai Tudvf 
V·l1a1d:!ml1r1esciu cu b,01i1e11'li1i: unii susţin că prin acordu~ cu bo:eri: 
Tudor Vladimirescu a fost acela oare şi-a impus voinţa sa bo
ieri!or, alţii că, acordul .a însemnat o abdicare 1n faţa boieri
lo·r, iar alţii că înţe!egerea cu boierii a fost un mijloc folosit 
de Tudor pentru a-şi ajunge scopul de ·a da o formă „legalis
tă" 'ITrişcăr·ii; lcgă!1:w1ii f·!JIÎ Tiudorr Cl:J e'te111:ş11ii: unii re::unosc că 
au existat legături intre Tudor şi eterişti, „într-un grad mai 
mare, ·alţii într-un gr.ad ma·i mic", ~6 unii consideră că mişcarea 
lui Tudor a fost o mişcare independentă, izolată, alţii că deşi 
independentă s-a desfăşu~·at paralel cu Eteria, în timp ce alţii 
susţin că a fost doar „un episod din mişcarea eteristă", şi că 
ar fi fost de la început încadrată 111 planul Eterie·i; o altă deo
sebi~e de păreri ar fi in ve pr1i.ve~1<e l·ocul de unde a fost dată 
de călire Tudor .p1riimia s.a .prodaimaţie cătra 'pop,or, parte din 
isto6ci susţin că prima proclamaţie ar fi fost dată la Padeş, 
im .a!ţ;i că ar fi tost dată „Din mînăstirea Tismana", aşa cum 
se arată şi într-un docurr.ent austriac. 

Trecînd peste unele deosebiri rezultate din interpretarea 
feluritelor documente asupra evenimentelor în discuţie, sîntam 
de acord şi reţinem ca ne::esitînd încă unele confruntări pen
tru darificăr·Î ulterioare, aspectul cu privire l,a legătura dintre 
!up::a :ui Tudor V.:adimi·res·w şi eterişti. 

Marii noştri istorici A.D. Xenopol, N. Iorga şi alţi istorici 
ca Vîrtosu, Bodin etc. consider.ă revo:uţia lui Tudor ca inde
pendentă de Berie 2!1 avind programul ei separat, în timp ce 
l.C. Filitti si A. Otete·a o consideră ca desfăsurîndu-se în ca
dru~ şi sub p!anu~ile E~eriei. A. Oţetea precize.ază chiar că 
„Mişcarea lui Tudor V!adimirescu a început în cadrul Eteriei 
şi al revoluţiei greceş1ti". :1o 

.· N. Iorga consideră mişcarea lui Tudor ca fiind „o mani
festare a ţărănimii, redamîndu-şi cele mai vechi drepturi" :11 

V.A. Urechi·a susţine că : „Pentru Tudor „Ete.ria" este numai o
. cas·i.une iar nu scop ... " şi că „Tudor a crezut un moment că era 
ln. avantc;iju! cauzei pentru care lupta să-şi dirigă acţiunea po-
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ralel. cu .a eteriştilor". „H în:să,._nu urmărea _aceloşi scop şi din 
toote vorbale şi fCJQt:ude lui, domirit răs:ore,_ că el nu moi pu
ţiri ura pe turci decît -pe f.anar-ioţi -şi mai ,ales pe ciocc·i". :'2 • 

Este interesant cum- se ref.lectă _a.ceste aspecte ale revolu
ţiei_ din 1821_ în unei~ ştiri -din rapoortele dip !oma.tice de atunci 
ale _unor personalităţ-t din acea. pe·r:ioado precum şi în presa 
str6ină cQnteropo.rari-ă revoluţiei .. Astfel contele· Chirico în ra
portu.I scill _către Guv.ernul. Piemontului (apri:ie 1821) arată că 
„Tudor Vladimirescu_ din Valachia ... pare să nu fi consimţit şi 
si:i „u.J1i 1a1dqiptalt:t>klntu•l •liJp$Îltdie:,bun siimţ a1l 1lu1i lipsi1:a1nr:1i; e' nu 
se.deRărieazq de la -proiectele _s.ale şi de la .cererile făcute Gu
vernului. Otoman şi împărntu:ui Rusiei". :13 

„Gazet·a.Piemontese" şi „Giornale de! Regno delie Due Si
ci'.ie (apri.lie 1821 f, scriu co ;,dac6 Poarta s-ar înţelege cu Tu
do(, dacă înfrînează avariţia Hospodarilor Greci, pe c-are po
porul îi U·rii,te moi mult deaît pe .~aşiii turci, .Valahia se liniş
teşte". 3' 

După î-ncepe·r-ea _ rev_ol uţiei, sp u·ne mai depar.e of-:ţeru: rus 
Liprandi, boierii trimit împotriva lui Tudor o ce·ată de -arnăuţi 
comandaţi de.Hogi,Prodan şi;:alti căpitani înhe care si Iorda
che, O'.impiot!J~ car.e după .un.~le Jupte ca·re au durat 2 zile la 
Ţîn'ţărenj au .trecJJt. de ,pqrtea.. lui Tudor. Acest Iordache .pentru 
prima dată „a făcut cunoscut lui Tudor răscoala eteriştilor ~i in
tenţia lor_ căl!tîl'!d prin Joat_e _mijlooc_ele să-l convingă să cola-
bore%R-~U_ ei,_ făt~ să-i-.deo. .. _cît.uşi de. puţir:i să înţ.eleagă că el era 
dejc;i .(implica;t'r··· „el G·.Î11111Î.,.1~ . .insă d1iin pqrtea Ju1i Tudor o 
!'letQ..împot.fl•-viiir.•-cu„1~n· 1,a·P atig,re unire a forţelor lui cu. ete· 
riştii caTe_ .uirmQ,,_,4- ·~ scop..,i:"u totlll opu:s", 35 Despre izbucnirea 
ievo:utiei-din 1821, lordaohe; - spune ma-: depo·rte L:prandi, în
şti:nţeazo.pe.eter,iştii di·n- Buq.1:reş-ti,-pe lpsi.Janti !-a Chi.şin-ău şi pe 
Riza , !'Jerµlos dir:i laş_i. 

Un .docu_ment imp9rtmlt îl reprezintă şi scrisoarea de infor
mare a [ui lacovachi Rizos NeruJos .- postelnicul Moidovei -
eter: st notoriu, .căt.re lpsii:qntii, caire:dup.Q cuim se poate consta
ta, deşi erai printre ap-ropi·atii iint·imi ai' lui l.psi1:1ainti, rnu cunoş·tea 
că Tudor_ a•r_ fi .fost eteri,st, d~o.ar_ece_ î!; îrn·t:reabă p·e lps:.:a.nt·i :a 
15.11. 1821 - dup_9 ce îl inforrneazo că a înc•eput_ !upta,. da.că 
Eteria nu po.ot~ trag_e.foloa·sf;!. <;lin r.evol.uţia .!ui Tudo-r. 

„în Ţarq Român~ască slnt, foarte„rnulte tulburări. Un anu
me Tudpr_ Vloc:Hmires~u (V_lod.imir~scu), avînd gradul de. sluger. 
şi care a fost în timpul -rLJşilor comandant de panduri, adunî:id 
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peste 4000 de panduri, a rezo:vat" pînd .a:altăier·Î toate judeţele 
de pes~e Olt, proclamînd libertatea, egalitatea şi desfinţarea 
privilegiilor boierilor, răzbunînd pe cei care au fost neîndrep
tăţiţi şi înapoind lucrurile jefuite; el cheamă prin proclamaţii 
intreg norodul dac sub mme. Unele din judeţele de peste Olt 
s-au grăbit să i se alăture, a·ltele urmează să i se a:ăture. 
Pini a trimis pe un funcţionar al consultantului şi l-a invitat 
să vină la cucureşt·i, ca să-i vorbe·ască ; el Î1nsă i-ia răsp·uns că 
deocamndată ·nu~I l1a1să norod1ul; va veni însă la Bucuresti îm
preună cu norodul şi atunci are să-l întîlnească. Acest coman
dant român a trimis o jalbă Porţii, scriind multe împotriva 
stăpînirii, în ace'.aşi timp, el a scris o altă jalbă Tmpăratului 
şi a'.ta către Pini c-a s-o trimită lui Stroganov. „Ce fel de joc 
este acesta ? Jn.că nu se poate pricepe. Nu ştiu dacă Frăţia 
(res~ectiv Eteria) poate să tragă foloase din ac·eastă împre
jurare. Această răscoală a izbucnit în vecinăta·tea Serbiei". 06

• 

Navroni, reprezentantu: Reg·atu:ui oe:or două Siciiii la Cons
tantinopol, într-un raport din 10.111. 1821, arată că Tudor Vla
dimirescu „nu avea a:t scop decît pe acela de a pune capăt 
dezordinelor, abuzurilor introduse în administraţie şi un frîu 
extorsiunilor Pr·incipilor, ln contra cărora toată ţara striga,· 
cerind ins·ta'area unui domn naţional şi o Constituti·e potrivită 
trebuinţelor ţării". ~7 

Interesantă este acum părerea a d::ii istorici mai tineri Al. 
Vlanu şi Sava l·ancovici, unii din principalii autori care au 
partic'.pat la publicarea valoroasei lucrări „Documente privind 
istoria României - Răscoala din 1821" 3

9 în 5 volume, cunoscă
tori ai unui '.mens material do:umentar, care, in stud:u: :or „O 
lucr.are inedită despre mişcarea revolujionară de la 1821 în 
Ţările Române" 3

!l, contestă că Tudor ar fi fost e·terist şi că 

acţiunea lui ar fi pornit în cadrul Eteriei, aşa cum susţinea 
acad. A Oţetea ' 0 cărui această teză i se pare un „lucru cu
rios„.". Aceşti autori susţin că Tudor n~ar fi aflat de existento 
tteriei decît la 25.11. 1821 după întoarcerea lui Al. lpsilan)e în. 
Moldova. 

Vianu şi lancovici redau în lucrarea enunţată informaţii pe 
baza documentelor ~ăsite I.a arhivele din Leningrad în care se 
afirmă că „Tudor Vl·adimirescu n-a fost eterist şi din prima zi 
a revoluţiei şi pînă la sfîrşitul său tragic s-a menţinut pe poziţia 
de a lupta pentru în:ăturarea fanar:oţilor, îngrădirea abuzurilor 
şi a·rbitrariu'.ui. 3

\J 
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Referindu-se la afirmaţii"8 acad. A. Oţe~ea cu pr1\'1re [a 
existenţa ,,.legămijntului lui Tudor foţă de Eteri-e", au~orii de mai 
sus precizează că „Confruntanea atentă a materialelor lui 
L;prnndi cu documentele interne şi acelea a·chiziţionate din 
arhivele de la Budapest·a duce la cons·t·atarea că acestea se 
completează şi se confirmă reciproc. Aceste materiale dau dez" 
legare prob:1emei „legămîn.tului lu·i Tudor faţă de Ete.rie, în sen
su1 că : •n·u 1e~i1stă u·n ase·meniea fegămîn1t", „Actul care es~e con
siderat „legămîntul lui Tudor faţă de Et.erie" şi p.la-sat în ia
nuarie este de f.apt un simplu. acord între nişte căpetenii de 
oşti încheiat la 18 mai 1821" 41

, în întîlnirea lor de la Gol.eşti. 
„în lumina datelor din arhivele din Budapiesta, care com

pletează informaţiile de mai sus, actul în cauză ca.re fixe·ază 
acordul de !a Goleşti esite acela denumit de acad. A. Oţetea „Le
gămîntul lui T. Vlad·imirescu ... „A·nati~a a1dului1 a111alfă că nu este 
u·n legămint 1a1I l"U1i Trlido.r faţă de Eter1ie, cii 1u.n a·cwd mm~a1r în-· 
cheiia1t între n 1iJte căpritanii de OJti i.n1r-un moment CÎ1nd cr~za de 
Î·ncrtederie d1i1nme .eij, 1a1 ·a1i1uns·1l1a· 1cru1llT'n". •• Părerea acestor :storii-i. 
formată pe baza analizei şi interpretării unui număr mar.e de 
documente şi după cunoaşterea· .şi studierea tezei acad. A. O
ţetea, vine .şi se .alătură marilor istorici Urechia, Xenopol, Ior
ga. 

Pot fi menţionate de asemenea, părerile unor mari luptători 
ai poporului nostru ca de· exempl·u : N. Bălcescu care îl consi
dera pe Tu.dor nu numai un mare .:upt.ător neînfricat pentru ca
uza ţărănimii, pentru eliberare socială a ţăranilor, ci şi un e
rou ·a·l „de·şt.eptării noastre na.ţiona.:.e". •2 

De asemenea, luptătorul comunist român L. Pă,t.răşcanu pre
cizînd· cauzele· izbucnirii si motivele înfrîngerii arată· înke al
tele că „mişcorea ţărănimi·i oltene" a fost lăsată de fa început 
„în seama propriilor ei forţe". 

Cunoscînd desigur mu:t mai bine evenimentele din acea 
vreme şi studiind mişcările sociale din Europa, caracteristicile 
!or1 Marx analizează şi lup~a po;Jorului rnmfln din 1821 ~i 
personalitat1e·a lui Tudor, troage concluzia că „Vladimirescu era 
patriot român. El s-a ·adresat nu boierilo.r, ci ţăranilor" rar 
revo'.uţia. d·i1n 1821 din Ţarn Românească o consideră ,.o revo
luţie ţărănească" '<1 

Aceasta după părere·a noastră este o caracterizare care 
defineşte atît pe Tudor cit şi mişcareo condusă de el ca avînd 
un scop strîns legait de poporul român, de nă:auinţele. lui de 
totdeauna, separîndu-1 de scopul altor mişcă•ri inclusrv de cel 
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a! Eteriei, fără ca acesta să diminuete cu nimic măreţia oces· 
tei răscoale, a cărei forţă a fost mult mai mare în principa
tele române decît a eteristilor si care dacă nu intervenea u
ciderea miselească •a ·lui Tudor 'ar fi obtinut succese mai mari 
şi poate a~ fi scutit poporul român die f.a multe sufe, inţe ulte
rioare. 

Este sigur că numărn·I cerceitări·l·or istorice de va:o.a·re nu 
s-a terminat si citii vor lămuri în continuare aceasta cu obiec
tivitate depli~ă, o'nalizînd bine veridicitatea documentelor si lo
gica faptelor ce stau la baza ipotezelor respective. Trebule să 
recunoaştem însă că munca, interp.retările şi ipoteze·le fiecă
rui cerce.tător constituie un aport demn de laudă la clarifica
rea în timp a adie·vărurilor istorice şi probabil c1ndva., cineva 
va reusi să le sintetizeze în mod definitiv. 

Dar să lăs.ăm istoric.ii să-şi contru·nte ipoteze:e şi ide·i:e în 
·int.erp·ret·a·rea fapte'.or istorice şi s.ă sub:in!em încă o dată im
portanţa deosebită pe care o are pentru noi marea revoluţie 
de la 1821 condusă de Tudor, amintind unele dintre urmările 
cicestei•a. 

Desigur trebuie să ne gîndim că înainte de revoluţie şi 
în timpul revoluţiei suferinţele poporului au fost mari dar ele 
a·u fos·t mult mai mari după înfrîngerea pandurilor în perioada 
represiunilor turceşti de după r6scoală, îndeosebi în judeţele 
Olteniei unde Pandur·ii s-au apărat încă o vreme şi unde mii 
de oameni nevinov·a·ţi ·au fost omorîţi de turci sub pr.e~ext că 
au participat la răscoa:ă. 

Răsunetul revoluţiei însă a făcut cunoscut Europei, marilor 
puteri grelele suferinţe ale poporului român şi forţa şi voinţa 
lui de a se afirma, de a cere dreptul la o viaţă mai bună şi 
de a scutura jugu·i fanariot ţintind spre depli·nă e:iberare naţio
nală, spre o naţiune definitiv liberă. 

Sub presiunea marilor puteri, Imperiul Otoman nu a putut 
transforma Ţara Românească şi Moldova în paşalîc turcesc aşa 
cum ar fi dorit, fiind obl!g·at să numească aci domni pămîn
teni, aşa cum a cerut Tudor, răs.turnînd pentru totdeauna între
gul regim de conducere tanariot. Restabilirea domniilor pă
mîntene spune acad. A. Oţetea „a fost urmarea dir·ectă a eve
nimentelor din 1821" i·ar „înlocuirea domniilor fanariote p·rin 
domniile pămîntene a· însemnat o adevăirată revoluţie". 11

• 

Pentru ţărani, răscoala a fost o luptă înverşunată de clasă 
împotriva boierilor, mergînd pînă la aspiraţia de a lua în stă
pînire moşiile acestora. 
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După plecarea turcilor în urma pres·iunii mari'.or puteri, s:
tuaţia ţărănimii s-o mai îmbunătă1fit, spiritu·! revol1uţionar nu a 
încetat însă, j~ ~a:-:;: 0:)unînd în continuare rezistenţa la cere
rile boie.rilo·r, de data aceasta pe cale legală judechdu-se, 
obţinînd anumite drepturi, oprind pe boieri să mărească zi·lele 
:de da.că sau dă,jdii:.le. La 1rîndu·I lor, boierii ·nu înti·ndeau prea 
tarie ·coa.rda f.iindu-le încă proaspăt 1în min~e zi'.e'.e revo'.uţiei, de 
a:tfel une·le din dări şi biruri find anulate încă de căt:re Tudor. 

Tmbunătăţ;rea situaţiei ţărănimii după revoluţie a fost re
marcată şi de Ma·rx care spune că 11Răscoala lui V'.adimirescu 
(armata lui era compusă numai din ţărani) şi domni: pămînteni 
au exercil'at o influenţă moderatoa•rie asupra boierilor. Grigore 
Ghi1ca ·a apăr·at energ:c pe ţărani. Anii 1822-1828 au fost c·:i 
mai buni pentru ţărani" •5 

Tn inima de mare patriot a lui Tudor, ·alături de ideile de 
dreptate socială şi e'.iberare naţiona!ă şi-a făcut loc şi marea 
idee a unităţii naţionale, a un:rii în luptă a pat1rioţi.:or din cele 
t.re·i Ţări· Româneşti, se cuno·aşte faptu1! că în oas.f.ea !ui '.up~au 
un mare număr de a·rdeleni 46

, se cunosc deasemeni îndemnurile 
·lu1i către moldov-eni de a spri.ini revoluti.a. de a !upta a'n•ur:, 
manifest5rile de simpa.tie ale popu'.atiei din Moldova şi Tran
silvania. Aceste îndemnuri au rămas vii în inima poporului ş1 
ele s-au reafirmat după puţin timp în furtunoşii ·ani 1848 şi 
1859 şi în continuare pînă la realizarea acestor idealuri. 

,,Domnul Tudor", cu înţe'.es de „Domnitorul Tudor", a de
venit după cum cu toţi sîntem de acord, un simbol al luptei 
pentru dreptate socială şi e'.iberare naţională, un erou al re
deş·teptării noas~·re naţi:male .constitu~nd sursă de inspiraţie re· 
volt1ţionară pentru toate lupte~€ următoare ale poporului român 
pînă la e'.ibera:rea de sub jugul fascist şi preluarea puteri: po
litice în ţară, de către forţa revoluţionară cea mai puternică, 

clasa muncitoare în alianţă cu ţărănimea muncitoare, cons
truind România Socialistă. 

Lupta lui, idealuri'.e lui, au constituit o sairc:nă pentru ge
neraţiile ce au urmat inclusiv pentrn noi, care cu sacrificii 
mar: a fos~ îndep inită, aşa cum sublinia tovarăş·u'. Ni·:o'ae 
Ceauşescu, secretar ~enera'. al Partidu'.·ui Comunist Român : 
„Ceea ce a începu~ Tudor au continua·t ·revo'.uţiona·rii demo:::ra'.i 
de '.a 1848, a dus mai dep·a·ri~e într-o formă supe·rioară P.a.rtidul 
Comunist, continua~orul w:or mai huine tiradiţii de luptă .a!e po
poru:u: nos~ru". 
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batoria noastră p·ermanentă este de a n·u-1 uita pe Tudor 
din Vladimir şi pe luptă-tarii credincioşi lui, de a cerceta mai 
departe documentel1e din această perioadă pen.ku a cunoaşte 
cit mai mult adevărul istoric, de a-i urma exemplul pentru a 
apărn poporul şi a ne je·rt.fi pentru -e!, de a lupta neabătu·t pen
tru făurirea socie-tătii socialiste multilateral dezvoltate în po
t.ria noastră. 

NOTE 

1 C. Antip - Trepte peste timp - Editura militară Bucureşti 1970 
pag. 75. 

2 V.A. Urechia - Istoria Românilor. Revolu'iunea lui Tudor Vladimirescu.. 
Bucureşti 1901, pag. 15. 

3 Documente privind Istoria României - Răscoala din 1821, voi. V, Edit. 
Academiei R.S.R„ Bucure~ti 1962, pag. 409. 

• Documente, privind Istoria României, Răscoala din 1821, voi. V, Edit. 
Academiei R.P.R„ 1962, pag. 447. 

5 Documente privind Istoria României, Răscoala din 1821, voi. V, Bucu 
reşti 1962, pag. 410, Edit. Academiei R.P.R. 

6 Academia R.S.R. documentul CXXXVI C 1820. 
7 Istoria Poporului Român. Editura Ştiinţifiră, Buuureşti 1970, pag. 278. 
a Academia R.S.R„ documentul CXXXVII C, 1820. 
9 Academia R.S.R. documentul C XXXIII C 1820. 

10 Istoria Poporului Român. Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1970 pag. 330. 
" Documente privind Istoria României - Răscoala din 1821, voi. V, Edit 

Academiei R.S.R., Bucureşti 1962, pg. 518. 
12 Documente privind Isaoria României - Răscoala din 1821, voi. V Bucu

reşti, Edit. Academiei R.S.R. 1962, pg. 518. 
13 Istoria poporusui Român, Editura Ştiinţifică, Buc. 1970 pg, 278. 
„ V.A. Urechia, Istoria României - Revoluţiunea lui Tudor Vladimires

cu, Tomul XIII - Bucureşti, 1901, pg. 20. 
15 Documente privind Istoria României - Răscoala lui Tudor Vladimires

cu, voi. V, pg. 410. 
16 Idem, pg. 267. 
17 V.A. Urechia Istoria Românilor - Revoluţiunea lui Tudor Vladimires

cu, tom. XIII, Bucureşti 1901, pg. 18. 
16 V.A. Urechia, Istoria Românilor - Revoluţiunea lui Tudor Vladimirescu, 

Tom XIII, Buccreşti 1901, pg. 18. 
19 Istoria Poporului Român. Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1970 pg. 333. 
20 I. Neacşu - Studii - Revistă de istorie nr. 2 anul XI, 1958, pg. 98. 
21 Studiu XI, Revista de istorie Nr. 2 1958 - pag. 98. 
22 Documente privind Istoria României - Răscoala din 1821 - voi. V, 

Bucureşti 1962, pg. 270. 
23 I. Pătrăşcanu, „Un veac de frămîntări sociale", pag. 64. 
2• N. Corivan - Tudor Vladimirescu si istoricii români: A.D. Xenop:il, 

N. Iorga, E. Vârtosu, I.C. Filitti, D. Bodin, A. Oţetea - Iaşi, 1946' pg. 1. 
2s Acad. A. Oţetea, Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821, Edit. Ştiin

ţifică, Bucureşti 1971, pg. 22-31. 

166 



26 Al. Vianu, Sava Iancovici - Studii XI, Buc. 19j8, pg. 67--91. 
"27 N. Corivan - Tudor Vladimirescu şi Istoricii români: A.D. Xcnopol, 

N. Iorga, E. Vârtosu, l.C. Filitti, D. Bodin, A. Oţetea - Iaşi, 194!1, pg. 1. 
2B N. Corivan - Tudor Vladimirescu şi istoricii români : A.D. Xenopol, 

N. Iorga şi E. Vîrtosu, I.C. Filitti, A. Oţ~tea - Iaşi, 1946, pg. 1. 
29 Idem. pg. 111 
:JJ Ac. A. Oţetea - T. Vladimirescu şi revoluţia de la 1821 - Bucureşti, 

1971, Edit. Ştiinţifică pg. 35. 
3 1 N. Iorga - Istoria românilor prin călători ed. II, voi. III, Bucureşti 

1929, pg. 119. 
32 V.A. Urechia - Istoria românilor Revoluţia lui T. Vladimirescu, 

Tom. XIII, 1901, pg. 15. 
3:1 Arhivio - Torino, Lettere Ministri Constantinopol, vol. 2, 1821, ci-

tat de D. Bodin - în T. Vladimirescu în lumina izvoarelor italiene 
Revista istorică română,, voi. XII, Bucureşti, 194J. 

J4 Gazeta Piemontese nr. 57, 12. V. 1821, pg. 2 ; Giornale delle Duo Sicilie 
29 mai 1821. 

35 Documente din Istoria României - Răscoala din 1821 - voi. V, Bucu
reşti 1972, după documentele din Arhiva istorică centrală dec stat din 

Leningrad, F. 673 op. I, dos. 234, caietul A, pg. 273. 
J6 Documente privind istoria României - Răscoala din 1821, voi. IV, Bucu-

reşti, 1952, pg. 123-124. 
31 Arhiva Napoli Legazione - Constantinopoli, Diverşi, voi. 43. citat de 
, D. Bodin. 
:11 Documente privind istoria României - Răscoala din 1821 - Edit. Aca

demiei R.P.R. 1962. voi. I-V subredacţia acad. A. Oţetea, Nichita A
dăniloaie, Ne~tor Camarniano, Sava Iancovici, Ion Neacşu, Al. Vianu. 

;p Studii, VI, 1958, pag. 67-71, 87, 88, 89. 
40 Acad. A. Oţetea - T. Vladimirescu şi revoluţia din 1821, Ediţ. ştiinţi

fică, Bucure!.:ti 1971, pg. 33. 
" Studii, XI, 19:58, pag. 67-71, 87, 88, 39. 
•2 N. Bălcescu - Opere voi. I /2, Ediţ. G. Zane, Bucureşti, 1940, pg. 25, 

citat de A. Oeţea. 
43 Arhiva Marx-Engels, Ms. B. 91 (Institutul internaţional de istorie 

socială, Amsterdam), citat de acad. A. Oţetea. 

41 A ~ad. A. Oţetea - Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821, Ediţ. Şti
inţifică, Bucureşti 1971, pg. 512. 

45 Arhiva Man:-Engels, Ms. 85 (Institutul internaţional de istorie socială, 

Amsterdam) citaa de acad. A. Oţetea. 

'·6 I. Neacşu - Locuitorii din Oltenia şi răscoala din 1821, Studii, XI Re
vista de istorie nr. 2 /1958, pg. 93. 

167 




