
ACTIVITATEA LUI TUDOR VLADIMIRESCU PTNA LA 1821 

de N. ADANILOAIE 

Sărbătorim astăzi - prin această sesiune ştiinţifică - îm
plinire·a a 200 de ani da l·a naşterea lui Tudor Wadimirescu, 
conducătorul revoluţiei din 1821, personalitate marcantă a is
toriei româneşti. Eroul din Wadimiri, care deda·rase categoric 
vornicului N. Văcărescu, în februarie 1821, că „patria se chea
mă p·oporul, iar nu tagma jefuitorilo:r" 1, ave·a să fie considerat 
de K. Marx drept un mare „patriot român", care „nu s-a adre
sat boierilor ci ţăranilor". 2

• M. Kogălniceanu a reliefat, de ase
menea, că Tudor a fost acela care a ridicat în Muntenia „stea
glJll naţional vestind românilor că v;remea venise pentru ca iară 
să scuture stăpînirea străiri<Îl'or" 3 ; ia·r N. Băkescu a subliniat, 
la rîndu-i, că Tudor vorbea „în nume·le poporului şi personitica 
deşteptarea lui" 4

• 

Din păcate, asupra adole·scenţei acestei personalităţi avem 
p1rea puţine izvoare sigure. Nici data exactă a naşterii nu e cu
noscută. Cu prilejul anive·rsării ·a 50 de ani de la revoluţi.a din 
1821, C.D. Aricescu - intentionînd să scrie o istorie a acesteia 
- a călătorit printr-o serie de s·a·te din Gorj şi Mehedinţi, a stat 
de vorbă cu multi dintre supravieţuitorii evenimentelor, a găsit 
unele documente, a cules date şi din tradiţia orală şi a primit 
apoi numeroase scrisori de la foştii panduri ori de l·a oameni 
care-l cunoscuseră îndeaproape pe Tudor. Pe baza informaţii
::or cu'.·ese, C. O. Aricescu ·a.firma î·n luorar·ea sa lstoir1ia r1evo.l1uţiu
nii române de la 1821 că Tudor s-a născut în comuna Vl·adi
miri., districtul Gorj, „cam pe ila anul 1770 după un.ii, sau· p3 la 
1780 după alţi·i" 5

• Afirmaţia lui Aricescu se întemeia pe faptul 
că o parte dintre emitenţii scrisorilor menţionate arătau că Tu-
dor avea în timpul ·revoluţiei în jur de 40 de ani, iar altă parte 
Jusţine·a că ave·a cam 50 de ani. 

Cu un sfert de veac în urmă, cînd pregăteam - împreună 
cu alţi colegi - colecţia de documente despre 1821, ·am citit şi 
eu scrisorile trimise lu·i Aricescu de foşti panduri şi am consta
tqt că, în adevăr unii afirmau că Tudor aveo în timpul revolu-
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ţiei „cam 40 de ani", iar alţii, relatau că av.e·a „cam 50 de ani", 
erau însă şi unii care susţineau că eroul din Vladimiri avea în
tre 40 şi 50 de ani. Este greu de aprnciat care din aceste rela
tări con~roversate - făcute din aduceri aminte, la 50 de ani 
după evenimente - sînt mai aproape de adevăr. 

Un martor ocular, Ştefan Scadat Dăscălescu, secretar la 
caimacamu·! Craiovei, care a stat de vorbă îndelung cu Tudor, 
in ma.i 1821, s.cr•ia că acesta „săi fi· a·vut 40 de ani" pe a·tunci 0

• 

Deci mai sigură pare data n:aşte•rii lui Tudor pe la 1780, adie& 
în urmă cu 200 de ani. 

Ta.tăi· său, Const·antin Ursu, moşnean din plaiul Cloşanilor 
(jud. Mehedinţi) s-·a căsăto·rit cu Ioana Bondoc (fiica preotului 
Gr. Bondoc) din Vladimirii Gorjului şi s-a stabilit în această 
localitate. Tudor a mai avut un frate Pavel (sau Papa) şi o so
ră Oina· ai cărnii urmaşi tr.ăoi-esc şi astăzi· în ·Sa~u(· Căprnni jud„ 
Gorj. Asupra origine·i moşneneşti a lui Tudor părerea ma1on
tăţii istoricil·or concordă. Izvoarele contemporane de asemenea 
arată că Tudor a fost moşnean, adică ţăran liber. „Era de fe
lul lui ră"Zieş" scrie Ştefan Scarlet Dăscălescu 7

, era „om din po
por" menţionează M. Cioranu a (aghiotantul lui Tudor), „a fost 
fiu de ţăran" rel·atează Gheorghe Duncea împreună cu care 
Tudor ridicase în 1808 o biserică în satul Prejna, judeţul Mehe
dinti 9. 

' Primele noţiuni de învăţătură le~a primit Tudor de la das
căl.ul satului cjin Vladimiri, iar apoi la vîrsta de 12 ani a fost 
dat „de procopseală" unui condicar, Lupu, din Craiova, cu ca
re părintii lui se înrudeau. Mai tîrziu intrînd în serviciul boieru
lui I. Glogoveanu, şi fiind apredat, a fost dat la învăţătură de 
acesta împreună cu fiul său Nicol•ae Glogoveanu, cu caire era 
cam de o vîrstă. Printre altele, a învăţat aici, la Craiova, şi lim
ba greacă. 

După obiceiul judetul•ui natal, la vîrsta de 18 ani, a intrat 
în rîndurile pandurilor, da·r se pare că această slujbă tempora
ră i-a lăsat destul •răg·az spre a se ocupa cu administ·rarea unor 
moşi·i ale lui Glogoveanu, cu negoţul, arendăşia, morăritul şi 
alte înde•letniciri. 

Fie în serviciul lui Glogoveanu, fie în tovarăşie cu el ori pe 
cont propriu, mai tîrziu Tudor a făcut comerţ intern cu vite, ce
reale, peşte, icre, seu şi alte piroduse care erau vîndute în Tran
silvan·ia şi uneori mai departe la Budapesta şi Viena. 

Prin ocupaţiile mie Tudor fă.cea parte din rîndurile bur
gheziei ·în formare, desă int·eresată în abo~irea relaţiilor feu
dale rnre frînau dezvoltairea noilor forţe de producţie. El per-
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sonai, avînd o serie de greutăţi de· întimpinat din partea apa
ratului de stat fanariot·izat al boierilor şi slujbaşilor şi, avînd 
-·după cum spuneau contemporanii - ,limba prea liberă", s-a 
judecat de mai multe ori, cu cei ce-l nedreptăţeau, aHt l·a Tîr
gu-Jiu cit şi la Craiova·şi Bucureşti 10

• 

Tn 1806 Tudor a fost numit vătaf de plai la Cloşani. Direct 
sau •prin intiermediu·I unor oameni apropiaţi, el şi-a exercitat a
ceastă funcţie cu mici întreruperi pînă în ajunul revoluţiei. 

între 1807 şi 1812, Tudor Vladimirescu a• luat parte, ală
turi de ruşi - corpul de volintiri fiind încadrat în ·divizia gene
ralului lsaiev - la războiul împotriva Imperiului otoman, dis
tingîndu-se în luptele purtate la Cerneţi, Craiova, Negotin, Ra
hova, Plevna ·şi alte bătălii. Pentru curajul şi vitejia de care a 
dat dovadă, el a fost numit aproape de l·a început „comandir" 
p•este ceilalţi panduri. 

Foştii ·panduri, fără excepţie, vorbesc cu admiraţie despre 
bravura comandirului lor. De pi·ldă, polcovnicul Ioniţă Ceganu 
din Cloşani povestea, mai tîrziu, cu entuziasm, lui Ion Ghica : 
,,Ştii dumneata, domnule, ce om era căpitanul nostrv Tudor? 
El care nu rîdea niciodată, cînd auzea că vin turcii ·asupra noas
tră ... cînd cu gîndul nu gîndeai, el de bucurie începea să cînte 
şi să joace ca un copil. lntrn în foc domnule de parcă a·r fi 
mers la nuntă 11

• 

Pretutindeni, în ca'i~atie de ·comardant al panduri:or o:te·:ii, 
Tudor a îndeplinit cu bravură toate misiunile încredinţate de 
comandamentul rus, fapt pentru care a fost ridicat l·a rangul 
de „porucic" (locotenent) şi decorat cu ordinu·! Sf. Vladimir. 
Ofiţerii superiori ruşi au atest·at prin ordine şi încredinţări scri
se faptele măreţe de arme ale lui Tudor Vladimirescu 12. Ast
fel, colonelul Jeltuhin sc•ria la 18 februarie 1810 că Tudor a 
participat la lupta de la Cerneţi, ,,îndeplinindu-şi datoria de 
militar ca cel mai bun ofiţer ; el a fost trimis şi în munţi pen
tru a goni pe turci; acolo a repurtat, prin stăruinţa sa, un fru
mos succes" 13

• Peste trei luni, colonelul Turcinilov, entuziasmat 
şi el de eroismului comandantului bata:ionului de pan1duri, va 
scrie că Tudor şi-a îndeplinit misiunile încredinţate „cu toată 
exactit·atea, rîvna. şi cu ma.re succes ; e·! ·e·st·e un coma·ndant vi
t·e·az şi ine•înf.r.ic·at, înt.repr•inz·ăto·r în p·eri.cole şi pwden·t". 1

• Dis
tin1cţiile acordate i-au asigurat protecţi·a consufotului rus din 
Bu•cureşti, ferindu-l totodată de răzbunarea turcilor. 

După război, Tudor s-a ocupat în continuare, cu negoţu·I 
de cereale şi vite peste ~raniţă, agonisindu-şi o oarecare ave
re (parcele de moşie, vii, mori, cîrciumi, case, acareturi etc.). 
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În 1814 - din iunie pînă în decemhrîe - Tudor a stat la Viena 
trimis de N. Glogoveanu, pentru aranjarea unor chestiuni par
ticulare ale acestuia. 

Şederea prelungită la Viena, în timpul congresului ce se 
pregătea, i-a dezvăluit lui Tudor o se·rie de fire de păianjen ţe
sute de diplomaţia europeană şi i-a lărgit orizontul politic. El 
călpăt·ase convingerea că şi soarta ţărilor române va fi discu
tată, că se vor pregăti anumite schimbări, exclamînd „că mult 
a fost, puţin a rămas". 

La întoarcere, aflînd că turcii adalîi năvăliseră în Mehe
dinţi, arseseră Cerneţul şi-i provocaseră şi lui mari pagube, in
clusiv distrugerea gospodăriei, se opreşte un timp la Mehadia 
unde, .la băile din localitate, vroia să-şi îngrijească şi sănătatea 
zdruncinată. De aici, după cum se ştie, l-a frecventat des pe 
preotul Nicol,ae Stoico de Haţeg, cronicaru,! de renume al Ba
natului, cu care s-a împrietenit. Captivat de cunoştinţe·le în do
meniul istoriei ale interlocut·orului, Tudor i-a cerut lui Sto·ica 
să-i procure lstori1a pentru Î'nceputurile românilor în Da,c1ia a lui 
Petru Maior (apărută la Buda în 1812) şi une,le calendare scoa
se de Zaharia Carrnlechi spre a :e citi cît va sta la Băi·le Her
culane („Scaldele lui Hercule"). Acest fapt arată, o dată în plus, 
sentimentele patriotice ale lui Tudor şi ne ajută, totodată, să-i 
cunoaş.t,em preocupările spirituale, mai a!es că pe Nicolae Stoi
ca 1-a vizitat si în anii următori. 

TU<dor Vladimirescu a fost un produs o·I stărilor economice 
şi social-politice din societatea românească de la începutul seco
lului al XIX-iea, cînd procesul de descompunere a relaţiilor sis
temu:ui f.eudal era avansat şi cînd dominaţia otomană şi regimu: 
fonariot intraseră în criză. Tudor s-a format în :mediul de viată 
soC:.a:-economică din O:tenia, unde, p,e :îngă jaful fiiscal - ca~e 
se adău·ga :a raporturile dintre moşier: şi ·clăcaşi-, erau frecven
te prădă·ciunile turoeşti, erau mai .dezvoltate unele elemente bur
gheze (care făceau negoţ cu B·anatul şi Transilvania), erau mai 
numeroase satele de moşneni şi, pe deasupra, se accentuase şi 
nemulţumirea miilor de panduri ce fuseseră impuşi de Caragea 
din nou la birnri. Lupta de clasă era o·arecum mai aspră fii:id 
accentuată atît din partea ţărănimii, cit şi din partea bu:rgheziei 
în formare care se vedea împiedicată de îngrădi,rile feudale şi 
de abuzurile ap·aratului de stat fanariot, abuzuri amplificate 
prin patronarea Porţii otomane. 

Jiafurile turceşti, alături de abuzurile aparatului de stat Fe
udal - care împiedicau tranzacţiile comerciale - au accentuat 
la Tudor sentimentul de revoltă împotriva orînduirii existente. 
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Boieri:or divaniţi care l-au nedreptăţit într-un proces ce-l avea 
cu G:ogoveanu, Tudor le-a spus răspicat: „Pe unde pun a·zi 
cocoanele vomtre panglicile, vor pune într-o zi oHenii mei cu
rele:e opincilor", iar în 1819 - arată tot un martor ocular -: 
Tudor a declarat : „De-oi trăi voi face douăspre~ece perechi 
de opinci din pielea a doisprezece veliţi din divan 15

• Revolta 
iui, a ,;comandirului", era revolta desei sale, era revolta popo
rului asuprit, care nu mai putea suporta exp·loa·tarea. Tudor se 
identifică cu lupta, cu aspiraţiile poporului spre o viată mai 
bună ; în slujba acestei lupte, pentru a asigura un viitor moi 
bun patriei sa:e, el şi-a pus toate calităţile personale, inclusiv 
boga~a experienţă c1iş~igafă în timpu'. războiulu·i dintre ruşi şi 
turci. 

Tudor şi pandurii o·~teni, cu care a menţinut strînse legături, 
au înţeles că nu pot scăp1a de jafurile turceşti şi boiereşti de
cît printr-o revo·luţie. De a0ceea, ei au strins arme, pe care le~au 
tinu·t ascunse în Mehedinţi şi Gorj, cu mult înainte, aşteptînd 
momentul prie.Jnic izb1.1cnirii revoluţiei. Momen.tul acesta s-a 
ivit în 1821, cînd şi eteriştii se hotărîră să înceapă lupta. 
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