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TUDOR VLADIMIRESCU – OMUL ȘI EPOCA SA 

LAURENȚIU RADU* 

Abstract:  The revolutionary character of the pandurs action in 1821, first 
stated by Nicolae Bălcescu  and strengthened by the subsequent researches of 
the Romanian historians, maintains its actuality 200 years away from events. 
The Romanian revolution of 1821 was the beginning of a long process by 
which the modern Romanian nation was formed. At the beginning of the 19th 
century, the Europe of the restored monarchies was ready, after the Congress 
of Vienna (1814), to sanction any assertion of the ideals of national and 
social freedom. The political ideals of the Romanian revolution of 1821 
matured and were gradually realized, in a European political context, later 
more favorable. The legitimacy and legacy of Tudor Vladimirescu revolution 
were confirmed by the subsequent course of Romanian history, in accordance 
with the European course. 
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Introducere. Contextul istoric al Revoluției de la 1821 

 
Contextul geopolitic al sfârșitului de secol XVIII și al începutului de secol 

XIX este marcat, pentru principatele Moldova și Țara Românească, de întărirea 
pozițiilor Imperiului Țarist și Imperiului Habsburgic și slăbirea celui Otoman. 
După înlăturarea domnilor pământeni, Dimitrie Cantemir (în anul 1711) și Ștefan 
Cantacuzino (în anul 1716), Înalta Poartă a instalat domniile fanariote, contrar 
capitulațiilor existente. În decurs de un secol, Principatele au pierdut Bucovina (în 
anul 1775), Basarabia (în 1812) și, temporar, Oltenia (în 1718–1739), iar situația 
lor a devenit subiect internațional de dispută. Imperiul Țarist obținuse, după Pacea 
de la Kuciuc Kainargi (din anul 1774), dreptul de a vorbi sultanului în numele 
creștinilor care îi erau supuși, țarul considerîndu-se de atunci protectorul lor, cu 
deosebire în Principatele Dunărene. 

Oltenia fusese încorporată în Imperiul Habsburgic după Pacea de la 
Passarowitz (21 iulie 1718), până la Pacea de la Belgrad (18 septembrie 1739). 
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Interesul pentru acest teritoriu1 era justificat mai ales de potențialul economic, 
motiv pentru o susținută încercare de reorganizare a administrației și, mai puțin, de 
aspecte strategice. De această perioadă sunt legate instituția pandurilor, ale căror 
cete erau însărcinate cu asigurarea ordinii publice, și ultima utilizare formală a 
titlului de ban în administrația locală. Efortul de modernizare nu a fost agreat de 
localnici. După retragerea ocupantului, provincia întârzie să reintre sub autoritatea 
domnitorului de la București, prilej de bunăstare temporară a locuitorilor, boieri și 
țărani deopotrivă.  

Bucovina a fost obținută, în anul 1775, fără luptă, de Imperiul Habsburgic, 
după Pacea de la Kuciuc Kainargi (din anul 1774), prin negociere directă cu Înalta 
Poartă, ca recompensă pentru opoziția manifestată față de ocuparea Moldovei și 
Țării Românești (1769–1774) de către trupele ruse și intenția de anexare a lor.  

Basarabia era prima preluare de către Rusia, de la Imperiul Otoman, a unui 
teritoriu locuit de români. Se întâmpla în 1812, după Pacea de la București. Granița 
între cele două imperii se stabilea pe Prut și Dunăre (brațul Chilia). În 1817 granița 
se mută pe brațul Sulina.2  

Interesele Imperiului Țarist și Imperiului Habsburgic în Balcani  nu erau de 
conjunctură. Fiecare a avut în vedere și o strategie pe termen lung, de expansiune 
pe seama Imperiului Otoman și de câștigare a influenței în lumea creștină a zonei 
balcanice. Eșecul asediului Vienei, în 1683, a marcat intrarea în defensivă a 
Imperiului Otoman și crearea alianței antiotomane a Ligii Sfinte (în 1684): Casa 
de Habsburg, regatele Poloniei, Portugaliei și Spaniei, republicile Genovei și 
Veneției, ducatele Bavaria, Savoia și Saxonia. Rusia aderă și ea în vremea lui 
Petru cel Mare. Înalta Poartă își va găsi aliați în Franța și Imperiul Britanic. Casa 
de Habsburg reintegra principatul Transilvaniei (în 1691) și, mai târziu, Banatul 
(în 1716) în moștenirea sa. În anul 1716 ofensiva a continuat cu ocuparea 
Olteniei și chiar temporar a Bucureștilor. La negocierile de pace de la 
Passarowitz (1718), pretenții au fost ridicate asupra întregii Țări Românești și 
asupra Moldovei până la Siret3. Granița pe Siret este interesantă pentru că o vom 
regăsi mai târziu în pretențiile Rusiei față de Înalta Poartă, dar și în ofertele către 
Austria. După războiului ruso-austro-turc, din perioada 1735–1739, în care Rusia 
și Austria au atacat separat și fără succes Imperiul Otoman, negociatorii ruși au 
propus (1737, la Nemirov) ca Principatele Dunărene să devină independente sub 
protecția Țarului. În timpul războiului ruso-turc, din perioada 1787–1792, trupele 
austriece au avut propria campanie și au ocupat, în noiembie 1789, Bucureștiul și 
Craiova, după ce în vară ocupaseră și Belgradul. Austria, încheind pace separată, 
s-a întors la vechile granițe. În schimb, Rusia a avut o campanie militară de 
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succes în Moldova și, prin Pacea de la Iași (din anul 1792), își muta frontiera pe 
Nistru, Turcia cedând regiunea Edisan. 

În vreme ce Europa era bulversată de ideile Revoluției franceze și se afla sub 
presiunea campaniilor napoleoniene victorioase, Balcanii trăiau încă într-un timp 
istoric paralel. La 1800, rebelul pașă de Vidin, Osman Pasvantoglu, dădea foc 
Craiovei, iar în anul 1802 amenința chiar Bucureștiul. 

Ordinea a fost restabilită de trupele otomane. După bătalia de Austerlitz (din 
anul 1805), trupele ruse se retrag învinse, iar francezii ocupă Dalmația. Imperiul 
Otoman a considerat că este momentul să facă ordine în Principate, schimbând, 
înainte de termen, domnitorii considerați proruși: Constantin Ipsilanti, în Țara 
Românească, și Alexandru Moruzi, în Moldova. Rusia ocupă peste câteva luni 
Principatele, iar Constantin Ipsilanti își reia, pentru scurt, timp domnia. Ocupația a 
continuat până în 1812. Ostilitățile au încetat doar scurt timp, după Pacea de la 
Tilsit (7 iulie 1807), la insistențele împăratului Napoleon, care a pretins țarului să 
evacueze Principatele și să facă armistițiu cu turcii. Până la Pacea de la București 
(din anul 1812) s-au purtat lupte, atât în nordul, cât și în sudul Dunării, la ele 
participând și voluntari români, bulgari și sârbi. Printre aceștia s-au afirmat Tudor 
Vladimirescu și Iancu Jianu.  

La începutul secolului al XIX-lea, Europa monarhiilor restaurate (Sfânta 
Alianță) era pregătită, după Congresul de la Viena (1814), să reprime orice 
afirmare a idealurilor de libertate națională și socială4. Europa era preocupată de 
menținerea echilibrului puterilor afirmate după înfrângerea lui Napoleon, inclusiv 
în chestiunea Orientului: eliberarea popoarelor creștine din Balcani nu trebuia să 
dea prioritate intereselor Rusiei, aflată într-o poziție mult prea favorabilă pentru o 
politică expansionistă. Astfel, se poate înțelege de ce la momentul 1821, Sfânta 
Alianță, în general, și Rusia, în special, au dezavuat revoluțiile greacă și română, 
mulțumindu-se doar cu moderate intervenții diplomatice la Constantinopole5. Cele 
două revoluții au pornit într-un moment în care Balcanii erau abandonați. Iar dacă, 
într-un târziu, obiectivele lor au triumfat, succesul a fost posibil doar atunci când 
interesele puterilor europene, față de Imperiul Otoman, s-au așezat într-o 
configurație mai favorabilă. 

 
Obiectivele naționale și sociale în discursul revolutionar 

 
Parcursul istoric al ultimilor 100 de ani, înainte de evenimentele anului 1821, 

explică de ce opțiunile politice ale marilor boieri erau divizate și afectate de 
afinitățile proturce, proruse și proaustrice. O politică pur națională era greu de 
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USA), 21, 2011, a se vedea: http://digitalcommons.unf.edu/ahis_facpub/21, accesat în 29 aprilie 2021.  
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imaginat la acea vreme. Obiectivul revenirii la istorica autonomie se configura pe 
aceste opțiuni. Peste această chestiune, devenise acută și problema socială, un secol 
de guvernare fanariotă aducînd pe țărani în sărăcie și în pragul disperărării. 

La începutul anului 1821, în Principatele Dunărene, tulburările sociale și 
politice au început să crească rapid. Nevoia de schimbare se cristalizase în toate 
clasele sociale, ceea ce era un semnal că regimul fanariot nu mai corespundea 
perspectivelor la care aspirau cele două țări. Nemulțumiți erau clăcașii, țăranii, 
orășenii, dar și boierii pământeni care doreau înlăturarea regimului impus de 
otomani6. 

Comparativ cu frământările spontane din anii anteriori, revoltele din satele 
oltenești, răscoala pandurilor (1814–1815) sau împotrivirea târgoviștenilor la 
abuzurile domnitorului fanariot Alexandru Șuțu, de această dată, răscoala condusă 
de Tudor Vladimirescu a avut un caracter național, deoarece reprezenta voința 
tuturor claselor sociale. Ridicarea poporului la luptă nu a fost spontană. Aceasta a 
fost pregătită din timp, legitimată și chiar finanțată de marii boieri Grigore 
Brâcoveanu, Grigore Ghica și Barbu Văcărescu. În data de 15 ianuarie 1821, ei l-au 
împuternicit pe slugerul Tudor să ridice norodul la arme. Documentul poartă 
semnătura celor trei boieri, iar conținutul a fost publicat de istoricul C. Grecescu: 
,,Fiindcă este să se facă obștescul folos neamului creștinesc și patriei noastre, drept 
aceia ca niște buni și credincioși frați creștini, toți și iubitori neamului, pe d-ta 
Slugere Teodore, te-am ales să ridici norodul cu arme și să urmezi precum ești 
povățuit și noi ne jurăm din parte-ne sub aceste iscălituri, pe numele marelui și 
unuia adevăratului Dumnezeu, că la toate vom da ajutor cu mijloacele folositoare și 
cuviincioase și vom lucra unde și la ce ni se va cuveni pentru obștescul folos, puind 
toată silința la cele ce va cere această delicată pornire […]”.7 

Din analiza faptelor petrecute, putem înțelege că boierii aveau nevoie de o 
forță armată pentru a-și afirma opțiunile. Tudor a creat un suport social, pentru 
acțiunea armată, și un suport militar, pentru acțiunea politică. Tudor nu a acționat 
așa cum era povățuit, pentru că suferința și nevoile poporului se datorau atât 
domniei cât și boierimii. Dovedind că este un bun patriot, a refuzat subordonarea 
pentru interesul grecilor și a cerut răsculaților să își aleagă conducători pământeni 
care să dovedească că lucrează pentru binele comun și îndepărtarea răului din țară.  

Încetarea din viață a lui Alexandru Nicolae Șuțu, ultimul domnitor fanariot, a 
creat, la acea vreme, multe discuții cu privire la data precisă a decesului. 
Neclaritatea evenimentului a avut drept scop acordarea timpului necesar 
negocierilor, prin care se dorea obținerea unui acord din partea boierimii, în 
interesul desemnării principelui Nicolae Șuțu la domnia țării. Pentru a se asigura că 
moștenitorul tronului va avea susținerea necesară, răposatul cârmuitor se sfătuise 
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cu Pini, influentul consul rus. Împreună, au instituit o guvernare interimară, care 
trebuia să administreze țara. Din acest comitet de oblăduire (ocârmuire) făceau 
parte chiar semnatarii împuternicirii lui Tudor. Marele ban Brâncoveanu a reușit să 
încurce planurile lui Pini și, în final, Poarta l-a desemnat domnitor pe Scarlat 
Callimachi, fost domn al Moldovei, dar nici acesta nu a reușit să conducă Țara 
Românească din cauza celor două revoluții, greacă și română8. Din acest moment, 
situația în țară a devenit instabilă, aspect ce justifică lipsa unor documente oficiale 
interne care să stabilească adevărul istoric. Timp de două secole, evenimentele din 
anul 1821 au reprezentat pentru istorici și oamenii politici un amplu subiect de 
interpetări și dezbateri asupra rolului jucat de Tudor Vladimirescu în desfășurarea 
revoluției. Analiști, precum istoricul Andrei Oțetea, și-au justificat criticile la 
,,lumina necruțătoare a documentelor” încercând să combată aprecierile lui 
Xenopol, Aricescu sau Iorga, care ar fi fost expuse în baza unor idei și sentimente 
ce aparțineau idealurilor acelor vremuri9.  

Trebuie apreciat faptul că Tudor s-a manifestat ca un bun politician și 
diplomat, iar prin dorința de a face dreptate poporului, pe calea negocierilor și nu 
printr-un război, a dovedit că avea calitățile unui lider. Se pune totuși întrebarea, de 
ce revoluția nu și-a atins adevăratul scop, din moment ce  dorința de libertate și 
dreptate era voința întregului popor. 

Susținut de panduri și o parte din boierimea pământeană, slugerul s-a pregătit 
din timp cu arme și muniție pentru mult așteptata redeșteptare națională. La fel ca 
celelalte mișcări europene de eliberare națională de sub jugul otoman, revoluția 
română, prin avântul și amploarea manifestată, a reușit să atragă atenția 
internațională, dar, totuși, a fost înfrântă. Ideea de unitate pentru un ideal comun 
devine un subiect de actualitate. Moldova ar fi trebuit să lupte pentru aceeași cauză, 
însă a oferit susținere revoluției grecilor, care era finanțată de organizația secretă 
Eteria. Problema a devenit și mai complicată atunci când planul revoluției române a 
intrat în contradicție cu aspirațiile eteriștilor, conduși de Alexandru Ipsilanti.  

Din analiza documentelor oficiale, constatăm că eteriștii pregăteau din 
primăvara anului 1820 începutul revoluției în Balcani. Mișcările de revoltă în Grecia 
și Serbia trebuiau declanșate în luna noiembrie, conform ordinului transmis din 
Chișinău, de Alexandru Ipsilanti. Pentru susținerea revoltelor, Iașul trebuia să pună 
la dispoziția comandantului eterist o armată pentru a traversa teritoriul românesc 
spre Balcani. Din intensa corespondență a perioadei respective, aflăm că 
domnitorul Mihail Șuțu aderase la cauza grecilor, iar Brâncoveanu devenise 
membru al Eteriei10. 

 
8 V.A. Urechia, Istoria românilor, Revoluțiunea lui Tudor Vladimirescu, Tomul XIII, 
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9 Andrei Oțetea, Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă în țările românești, Institutul de 

Studii și Cercetări Balcanice, Seria istorică, nr.5, București, 1945, p. 9. 
10 Documente privind istoria României, Răscoala din 1821, vol. IV Eteria în Principatele 

Române, București, Editura Academiei Republicii Române, 1960, pp. 74–99. 
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Marele Ban a finanțat revoluția din Muntenia la ordinul Eteriei. Alexandru 
Ipsilanti lăsa mereu de înțeles că va porni la drum cu o mare armată rusească, pentru a 
spori încrederea și curajul celor care îl ajutau. După implicarea eteriștilor în 
masacrarea turcilor din Galați și Iași, chiar pe 23 februarie 1821, ziua când se lansa 
proclamația grecilor, Rusia a transmis primul semnal că nu acceptă faptele și 
declarațiile lui Ipsilanti. Înțelegând că nu exista nici un acord cu rușii, Mihail Șuțu a 
părăsit domnia Moldovei de teama intervenției turcești. În data de 28 februarie, țarul a 
lăsat de înțeles că dezaprobă și mișcarea românilor. Speriați, cei trei boieri care au 
finanțat ridicarea poporului la arme au fugit în Ardeal.  

În aceste condiții, rămas singur, Tudor a încheiat un acord prin care se angaja să 
conducă țara alături de boierii care l-au așteptat în București11. Pentru a evita o invazie 
armată, au început negocierile cu turcii și pregătirile de apărare. Cele două mișcări 
revoluționare nu s-au unit, însă au ajuns la un acord în urma căruia țara s-a împărțit în 
două administrații. 

Exploatarea și tirania la care era supus poporul român de către puterea străină, 
au fost principalii factori care au îndreptat țara spre declin. Nivelul de trai scăzuse prin 
supunerea populației la o impozitare exagerată. Prin practicarea unei fiscalități 
preferențiale, administrația țării, începând de la domnitor până la cel mai mic slujbaș, 
devenise un aparat de presiune asupra contribuabililor. Pentru că visteria țării avea 
nevoie de bani, contribuțiile ajungeau să se dubleze datorită numărului mare de 
privilegiați care erau scutiți de bir12. Ultimele domnii fanariote se disting cel mai bine 
prin caracterul lor împovărător și prădalnic. Încă din vremea domniei lui Ioan 
Caragea (1812–1818), considerat cel mai lacom grec de pe tronul românesc, greul 
dărilor lunare, furturile de animale și torturile la care erau supuși cei care se 
împotriveau dijmelor, i-a determinat pe mulți țărani să-și părăsească satele. Chiar și 
așa, cei rămași acasă erau obligați, prin bătăi sau schingiuire, să achite datoriile 
pentru cocioabele părăsite de ceilalți.  

Pentru holde, pășuni, creșterea albinelor și animalelor, casă, chiar și pentru fum 
exista un preț, numit zeciuială. În timp ce grija domnitorului era de a face avere 
pentru a o trimite în străinătate, boierii încercau și ei să obțină cât mai mulți bani. 
Prin dările impuse, ei reușeau să recupereze atât suma plătită pentru slujba cumpărată 
de la Vodă, dar mai ales să își asigure traiul după pierderea funcției. Furturile de 
animale erau organizate chiar de slujbașii domnești, însă vina era atribuită doar 
tâlharilor. Orice plângere adresată stăpânirii de către cei păgubiți beneficia de 
cuvenita însemnare, însă redobândirea bunurilor pierdute era în sarcina polcovnicilor 
care cereau drept recompensă a zecea parte din valoarea supraevaluată a animalului 
recuperat. Această tactică ducea, în general, la confiscarea bunului, deoarece 
păgubașul nu avea suficienți bani pentru plata impusă.  

 
11 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, București, Editura Univers 

Enciclopedic, 1997, pp. 202–203. 
12 S.I. Gârleanu, Răscoala populară condusă de Tudor Vladimirescu (1821), București, Editura 

Științifică, 1966, pp. 5–8. 



 Tudor Vladimirescu – omul și epoca sa 107 

Tudor Vladimirescu, devenit om cu bunăstare prin negustorie, cu toate că 
ocupa un loc de cinste în rândul boierilor țării, nu s-a sfiit să ceară dreptate pentru 
suferința poporului. Mai mult, s-a adresat chiar lui Caragea Vodă, solicitând 
scutirea de dări a celor săraci și construirea de drumuri pentru călători și mărfuri. 
Domnitorul cunoștea nelegiuirile și problemele, însă a considerat că întreaga vină 
aparținea celor înstăriți, al căror gând era doar la chiverniseală și bogăție. Totodată, 
el atrăgea atenția că boierii nu au fost uniți și patrioți pentru a veni ei domni în 
locul grecilor, iar lipsa dreptății și cinstei din această țară a determinat pe mulți să 
facă avere pe care apoi să o cheltuiască în străinătate13. Caragea Vodă rostise un 
adevăr, pentru că în toată perioada domniei, interesul lui a fost să strângă avere din 
biruri și vânzarea de titluri boierești, iar apoi să o transfere peste hotare, ceea ce a 
devenit o practică și pentru cei din jurul său. Expusă tot mai des la un tratament 
inuman, țărănimea, clasa socială cea mai asuprită, a utilizat diverse forme de luptă. 
Ignorarea și neîndeplinirea obligațiilor față de stăpâni, părăsirea moșiilor, 
nesupunerea la prestații și răzvratirile locale au fost un semn că se dorea prezența 
unui conducător care să adune laolaltă toate sufletele românești pentru înfăptuirea 
unui gând comun. Revolta pandurilor de la sfârșitul anului 1814, determinată de 
pierderea privilegiilor, și tentativa eșuată de răsturnare a puterii, în anul 1816, de 
către un grup conspirativ, sunt câteva din evenimentele care au tulburat despotica 
domnie a lui Caragea.  

Domnia lui Alexandru Șuțu a început cu revolta arnăuților care au 
protestat împotriva înlocuirii lor cu alți arnăuți aduși din afara țării pentru a 
forma o nouă gardă domnească. Cele mai furioase revoltele au fost în anul 
1819, când s-au răsculat satele din județele Gorj, Vâlcea, Mehedinți și 
Teleorman, pentru a-și exprima nemulțumirile izvorâte din nedreptate și 
suferință îndelungată.  

Orășenii au dat și ei dovadă de rezistență și indignare împotriva abuzurilor. 
Târgoviștenii au organizat un amplu protest, în septembrie 1820, când domnitorul a 
încercat să le răpească moșia, determinând, în cele din urmă, cârmuirea să le 
restituie actele de stăpânire a pământurilor14. Cu toate că nemulțumirile se 
manifestau mai mult în rândul țăranilor și orășenilor, totuși o parte dintre boieri 
și-au exprimat și ei dezacordul față de nelegiuirile săvârșite de regimul fanariot, 
ceea ce a impulsionat și mai mult spiritul revoluționar. Pentru ca revolta din Țara 
Românească să devină un protest al întregii țări, Tudor avea nevoie și de susținerea 
boierimii. În comparație cu celelalte revoluții declanșate în statele balcanice, vasale 
Imperiului Otoman, cea românească se distinge prin faptul că era îndreptată 
împotriva lăcomiei boierilor și a principilor greci care guvernau despotic pentru 
propriile interese. În timp ce popoarele balcanice se luptau pentru obținerea 
independenței față de Poartă, intenția lui Tudor Vladimirescu era de a redobândi 

 
13 Ioan Georgescu, Tudor Vladimirescu, Biblioteca Populară a ,,Asociațiunii”, an XI, nr. 98, 

Sibiu, 1921, pp. 19–26. 
14 S.I. Gârleanu, op. cit., pp. 13–15. 
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drepturile pierdute de Țara Românească, fără a intra însă în conflict cu otomanii. 
Experiența militară dobândită în timpul războiului ruso-turc (1806–1812), dar și 
curajul l-au determinat pe Tudor să trezească națiunea și să adune în jurul său o 
armată de panduri care să-l ajute să restabilească drepturile țării.  

Prima chemare a lui Tudor Vladimirescu către țară a fost rostită la Padeș, în 
data de 23 ianuarie 1821. El a încercat să justifice revolta ca un răspuns la tirania 
boierilor și a capilor bisericii care înrobiseră poporul pentru a face voia 
domnitorilor fanarioți: ,,Veniți fraților cu toții, cu răul să pierdem pe cei răi, ca să 
ne fie nouă bine”. Proclamația a fost un îndemn de unire la răscoală împotriva 
răutăților, dar cerea și o strictă disciplină. Erau interzise acțiunile de jaf, în schimb, 
se recomanda să fie confiscate averile boierilor tirani. De asemenea, conducătorul 
pandurilor cerea adunării să îi protejeze pe boierii înțeleși cu el, dar și pe aceia care 
urmau să lucreze pentru binele poporului. El își dorea o reformă a clasei boierilor, 
o elită formată din oameni buni. După descrierile relatate de un martor la acel 
eveniment, impactul proclamației a unit mii de oameni care alergau sub steagul 
revoluției15.  

În proclamația adresată locuitorilor capitalei, la 20 martie, Tudor făcea 
apel la conștiință și patriotism, îndemnând pe cei mici să se unească cu cei mari 
pentru câștigarea dreptății: ,,Fraților, câți n-ați lăsat să se stingă în inimile 
dumneavoastră sfânta dragoste cea de la patrie, aduceți-vă aminte că sunteți 
părți ale unui neam. Să ne unim, dar, cu toții, mici și mari și, ca niște frați, fii ai 
uneia maici, să lucrăm cu toții împreună, fieștecare după destoinicia sa, 
câștigarea și nașterea a doua a dreptăților noastre!” Cunoscând că și în Moldova 
au existat mișcări revoluționare împotriva stăpânirii, pe 5 aprilie, Tudor a dat 
poruncă mitropolitului și marelui vistier să intensifice corespondența cu boierii 
moldoveni pentru un schimb de informații și ajutorare reciprocă în lupta pentru 
obținerea dreptății: ,,Iar mai cu dinadins, trebuință urmează să aveți 
corespondențe cu dumnealor boierii moldoveni, ca unii ce suntem de neam, de 
o lege și supt aceeași stăpânire și ocrotiți de aceeași putere. Așa dar, urmează să 
știm ce se petrec acolo, și să vestim acestea de aici, ca, fiind la un gând și 
într-un glas cu Moldova, să putem câștiga, deopotrivă, dreptățile acestor 
prințipaturi, ajutorându-ne unii pe alții”16.  

Actul demonstrează faptul că Tudor prelease, practice, autoritatea 
guvernării. El nu mai lucra pentru boieri, pentru că boierii erau supuși lui prin 
ascultare. Această inițiativă a deschis un drum către o nouă etapă, unirea 
națională. Conform unui document românesc, din data de 1 aprilie 1821, un 
grup de boieri moldoveni din Iași, sub jurământ, au pus bazele unui program 
politic de guvernare asemănător cu cel din Țara Românească. Valorosul 

 
15 Dan Berindei (coord.), Istoria românilor, Constituirea României moderne (1821–1878),  

vol VII, tom I, București, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 28–29 
16 D. Bodin, Tudor Vladimirescu, Figuri revoluționare române, Cinci conferințe ale 

Universității Libere, București, Editura Cartea Românească, 1937, p. 66. 
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document dovedește că între cele două capitale era deja stabilită o legătură, iar 
Tudor aștepta vești de la noul conducător al Moldovei, mitropolitul Veniamin 
Costachi17. 

Programul revoluției avea idei mai vechi, dar și ideile lui Tudor, adaptate 
la situația concretă a țării, prin care a încercat să ofere tuturor categoriilor 
sociale un program de înfrățire pentru crearea unei noi ordini politice și sociale. 
El a oferit boierilor posibilitatea să își mențină anumite privilegii, dar doar dacă 
acceptau programul său și manifestau supunere. Pentru că se dorea îndepărtarea 
abuzurilor, jafurilor și tiraniilor, Tudor a căutat să îmbunătățească viața 
țăranilor, prin limitarea puterii boierilor. Programul revoluționar a fost mereu 
îmbunătățit pe parcursul evenimentelor. Măsurile fiscale prevedeau: scutirea de 
dări pe trei ani; eliminarea a două dăjdii din cele șase impuse de Caragea; 
interzicerea sporirii oieritului, dijmăritului și vinăriciului cu nici un bănuț în 
plus; suprimarea impozitului pentru vite și mărfuri, acceptându-se doar vama 
ușoară. Toate aceste hotărâri aveau drept scop favorizarea comerțului și 
îmbunătățirea vieții. De asemenea, obligația costisitoare de întreținere a 
podurilor bucureștene, urma să fie suportată din venitul vămilor. Se cerea 
restabilirea domniilor pământene, iar dregătoriile politice și bisericești să nu se 
mai orânduiască prin dare de bani, pentru că tocmai acest procedeu de 
cumpărare a funcțiilor a cauzat jaful și abuzurile. Pentru atribuirea funcțiilor, se 
prevedea să se aibă în vedere meritul, nu obârșia. Vornicia de poliție urma să 
fie desființată, iar funcționarii judiciari trebuiau reduși și plătiți cu lefuri mai 
ușoare. Abrogarea Legiuirii lui Caragea și reducerea taxelor judiciare erau de 
asemenea menționate în ,,Cererile norodului”.  

Organizarea militară trebuia să răspundă intereselor pandurimii, dar și a țării. 
După desființarea spătăriei și a unităților dependente de ea, se preconiza 
înființarea unei oștiri formată din 4.000 de panduri și 200 de arnăuți, scutiți de 
dăjdii și cu o mică soldă acoperită din veniturile mănăstirilor. Se dorea ca forța 
armată să ajungă chiar la 12.000 de oameni, pentru a se asigura apărarea țării, 
orașelor, granițelor și pentru stăvilirea molimelor care devastau tot mai des. În 
altă ordine de idei, se dorea eliminarea clericilor care nu erau pământeni, precum 
și utilizarea unei părți din fondurile bisericii în interesul țării. Rangurile înalte 
bisericești trebuiau să fie rezervate doar pământenilor, iar în mănăstiri doar 
bătrânii călugări greci puteau fi acceptați. Din fondurile bisericii urmau să fie 
subvenționate școli la care puteau studia toți tinerii, indiferent că erau bogați sau 
săraci. În privința obiectivelor externe, s-a urmărit eliberarea țării și 
îmbunătățirea statutului internațional. Programul revoluției, așa cum menționa 
academicianul Dan Berindei, ,,a pregătit apusul vechiului regim și a deschis 
drumul spre evoluție și revoluții viitoare”18. 

 
17 G.D. Iscru, Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, București, Editura Albatros, 

1982, p. 278.  
18 Dan Berindei (coord.), op. cit., pp. 33–36. 
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Cursul evenimentelor 

O scurtă, dar convingătoare prezentare a evenimentelor, o aflase marele 
politician Nicolae Iorga din scrierile unui cugetător al acelor vremuri. Tudor a fost 
trimis în Oltenia să ridice poporul la luptă, imediat după otrăvirea lui Vodă Șuțu. În 
timp ce răsculații din județele Mehedinți și Gorj se înrolau cu miile în oastea 
ocârmuitorului oltean, țările din Balcani erau zguduite de insurecții în mai multe 
locuri.  

Revolta din Moldova a fost declanșată în luna februarie chiar de eteriști, aflați 
sub comanda generalului rus Alexandru Ipsilanti, fiul lui Constantin Ipsilanti, fostul 
domnitor al acestei țări. Proclamarea revoluției de către general, a debutat cu 
plecăciunile primite de la boierii moldoveni, sfințirea steagului de luptă și uciderea 
unor turci nevinovați. Alexandru Ipsilanti a venit la Iași, însoțit de ,,batalionul sacru” 
și mulți ,,vagabonzi de toate națiile”. În oastea română, Tudor a impus o disciplină 
mai severă. Cei care comiteau tâlhării erau spânzurați și tăiați chiar de către el, drept 
pentru care mulți panduri l-au părasit în drum spre București. Vestea că Tudor se 
apropia de București și zvonul că turcii au trecut Dunărea, i-au determinat pe boierii și 
orășenii înstăriți să fugă din capitală spre Brașov. Profitând de lipsa autorităților, 
căminarul Sava a încercat să blocheze toate intrările în oraș. Domnul Tudor, așa cum 
îl numea Adunarea Izbăvirii, și-a stabilit reședința la mănăstirea Cotroceni. De aici, cu 
puținii boieri care l-au așteptat, a preluat atribuțiile guvernării. Starea de nesupunere 
nu a durat mult, deoarece Înalta Poartă a ordonat două expediții turcești, una în 
Moldova, unde a fost instalat caimacam Ștefanache Vogoridi, iar cealaltă în Muntenia, 
pentru scoaterea grecilor din țară. Intrarea turcilor în București a fost, initial, fără 
vărsare de sânge, pentru că Tudor s-a retras pentru a evita orice luptă. Sava a refuzat 
retragerea și, ulterior, a luptat alături de turci.  

Înfrângerea eteriștilor la Drăgașani și risipirea oastei pandurilor, după uciderea 
lui Tudor în urma complotului aranjat de eteriști, a însemnat sfârșitul revoluției din 
Țara Românească19. Ultimele cete de panduri, conduse de Papa Vladimirescu și 
Ghiță Haiducul, au fost înfrânte la Slobozia, lângă Târgu Jiu. În Moldova, cetele 
eteriste au fost urmărite și nimicite la Sculeni. Luptele au încetat la sfârșitul lunii 
iulie 1821. La 1 iulie 1822, Poarta numește domni pământeni în cele două 
principate și acceptă înlocuirea egumenilor greci cu egumeni români la cârmuirea 
mănăstirilor închinate. 

După cum scria istoricul Andrei Oțetea, revenirea la vechile drepturi este o 
incontestabilă consecință a revoluției de la 1821 prin împrejurările create de 
aceasta20.   

 
19 Nicolae Iorga, Un cugetător politic moldovean de la jumătatea secolului al XIX-lea: Ștefan 

Scarlat Dăscălescu, Academia Română, Memoriile secțiunii istorice, seria III, tomul XIII, Imprimeria 
Națională, București, 1932, pp. 25–29. 

20 Andrei Oțetea, op. cit., pp. 308–319. 
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Moștenirea lui Tudor 

Caracterul revoluționar al acțiunii pandurilor din 1821, afirmat mai întâi de 
Nicolae Bălcescu, întărit de cercetările ulterioare ale istoricilor români, își menține 
actualitatea la 200 de ani distanță de evenimente. Revoluția română de la 1821 a 
fost începutul unui lung proces prin care s-a format națiunea română modernă. 
Moștenirea lui Tudor este una a idealurilor, preluate mai târziu de revoluționarii 
anului 1848. Îndemnând pe cei necăjiți și asupriți de slujbașii domnești să se ridice 
la răscoală, a oferit speranță la o viață mai bună, ideal pe care cu prețul vieții sale a 
încercat să îl transforme în realitate. Vladimirescu a chemat norodul să fie unit sub 
credință, pentru că ,,Dumnezeu fiind bun, avea puterea să distrugă răul doar alături 
de cei care luptau în numele Lui”21.  

Revoluția română împotriva abuzurilor regimului fanariot a fost justificată și 
a deschis drumul reformelor, care treptat vor duce la crearea statului român 
modern. După revenirea la domniile pământene s-au creat condiții de mai mare 
stabilitate pentru dezvoltarea vieții economice și sociale. Au apărut noi proiecte de 
reformă, dar și constângeri motivate de consecințele și spiritul răscoalei. 
Nesupunerea și agitațiile țărănești au continuat să existe, însă au fost pedepsite mai 
prudent. După declanșarea revoluției din anul 1848, pașoptiștii s-au legitimat ca 
fiind continuatori ai mișcării lui Tudor. Sub îndemnul de ,,libertate și unitate 
națională” visul lui Tudor devenea realitate, prin unirea celor două principate (în 
anul 1859), sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.  

 
21 Nicolae Iorga, Izvoare contemporane asupra mișcării lui Tudor Vladimirescu, București, 

Librăriile ,,Cartea Românească” și Pavel Suru, 1921, pp. XIII–XIV. 


