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Pentru a putea înţelege caracteristicile 
portretului unui personaj istoric care s-a 
remarcat în timpul său şi a avut un impact 
puternic asupra sensibilităţii umane, este 

necesar să apelăm la cel mai bun mĳloc de cercetare. Complexitatea investigaţiei acestei 
tematici se datorează unei dificile abordări şi interpretări a tot ceea ce vine din adâncurile 
secrete ale percepţiei şi înţelegerii umane1. Această zonă de umbră, în care cercetătorii 
adesea sunt mai puţin hotărâţi să se aventureze, este spaţiul imaginar. Pentru cercetător, 
obişnuit cu investigaţiile de tip tradiţional, bazate pe o gândire organizată, raţional 
construită şi condusă logic, abordarea acestei tematici cere mult mai mult, şi anume, 
investigarea pasiunilor, a voinţelor, aspiraţiilor sau speranţelor, dimensiuni care oferă 
perspective ascunse asupra istoriei politice2. 

Cercetarea din perspectiva imaginarului politic oferă, poate, cel mai complex răspuns 
asupra acestei tematici, drept urmare, scopul investigaţiei noastre este de a-l descifra şi a 
interpreta în mod obiectiv simţămintele şi imaginile pe care acesta le dezvăluie, iar din 
elementele rezultate vom încerca alcătuirea unui contur real al portretelor. Pe lângă acest 
scop, înţelegerea mecanismelor colective de gândire, interpretare şi imaginare reprezintă 
un atu, prin faptul că oferă accesul la modul de exprimare al trăirilor sociale profunde, 
ce sunt situate dincolo de „ceea ce se vede cu ochiul liber” în realitatea materială3. Mitul 
politic, deşi conţine multă fabulaţie prin deformări şi interpretări, recuză totodată, în 
mod obiectiv, realul4. El este o explicaţie imaginară a ordinii lucrurilor, însă, în discursul 
său se regăsesc elemente ale realităţii sociale, prin faptul că gândirea mitică îşi are esenţa 

1 Raoul Girardet, Mituri şi mitologii politice, Editura Institutul European, Iaşi, 1997, p. 1.
2 Simona Nicoară, Naţiunea Modernă: mituri, simboluri, ideologii, Editura Accent, Cluj-Napoca, 

2002, p. 11.
3 Idem, Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti: istorie şi imaginar, Editura Presa Universitară 

Clujeană, 1999, p. 28.
4 R. Girardet, op.cit., p. 4.
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tocmai în dorinţa de cunoaştere profundă a realităţii, dar tinde spre o explicaţie iluzorie 
asupra ordinii lucrurilor5. O prezentare a ambelor valenţe, atât a aspectelor ce ţin de 
imaginar, cât şi a celor ce nu scapă formulărilor demonstrative, reprezintă dovada unei 
cercetări obiective şi complete asupra imagologiei puterii politice.

Reconstituirea imaginii lui Tudor Vladimirescu se realizează prin îmbinarea tuturor 
ipostazelor în care acesta se regăseşte, conform descrierilor şi menţiunilor surselor. 
Bineînţeles, aceste descrieri sunt diverse, însă se pot cataloga şi grupa în cadrul a trei 
perspective generale: perspectiva populară (care include percepţiile ţăranilor şi viziunile 
venite din popor asupra imaginii lui Tudor) , cea de-a doua perspectivă este cea a 
boierilor şi a membrilor clerului (preponderent antirevoluţionară), iar cea de-a treia este 
reprezentată de descrierile externe ale mişcării de la 1821 şi ale liderilor ei. 

Conform acestui plan de cercetare, în paginile ce urmează vom încerca să redăm 
într-un mod cât mai relevant ipostazele personalităţii lui Tudor Vladimirescu.

Imaginea lui Tudor Vladimirescu, aparent simplistă iniţal, din perspectiva faptului 
că provine dintr-o familie de ţărani liberi, iar până în perioada maturităţii nu se remarcă 
prin calităţi extraordinare, devine complexă odată cu înaintarea sa în vârstă şi urcarea 
pe scara ierarhiei sociale. Descrierile asupra copilăriei şi adolescenţei, după cum am 
menţionat şi anterior, se bazează pe informaţiile culese de C.D. Aricescu din tradiţia 
orală. Ele nu atestă nici o ipostază demnă de remarcat a tânărului Tudor Vladimirescu. 
Însă cursul evolutiv al evenimentelor din viaţa lui Tudor Vladimirescu denotă faptul 
că acesta a urmat parcă o traiectorie „prestabilită” în cariera sa de conducător. Făcând 
parte din ţărănimea pămâneană, el reuşeşte prin forţe proprii să se emancipeze, o dată, 
prin faptul că, „născut din părinţi proşti” (după spusele lui Gheorghe Duncea), a ajuns 
să „să înveţe carte boierească”6 şi mai apoi prin faptul că reuşeşte prin vătăşie, negoţ şi 
arendăşie să facă avere. Starea iniţială de răzeş sau moşnean i-a permis acestuia intrarea 
în contact cu vicisitudinile pe care regimul fanariot le implica şi care se răsfrângeau mai 
ales asupra ţărănimii. Andrei Oţetea susţine că „Tudor se trăgea dintr-o familie robustă, dârză 
şi întreprinzătoare, care de două generaţii se lupta din răsputeri să facă avere şi să se ridice peste 
condiţia în care se născuse. Înfrângerile şi umilirile, nedreptăţile şi silniciile suferite din parte 
unor oameni care nu puteau justifica prin nici un merit personal situaţia de care se bucurau, 
l-au făcut sumbru, închis, bănuitor, vindicativ şi violent”7. Această declaraţie este puţin 
exagerată deoarece despre familia lui Tudor nu se cunosc prea multe lucruri, însă din 
analiza vicisitudinilor care se răsfrângeau asupra ţărănimii clăcaşe, cât şi a celei libere, 
putem susţine ideea că o anumită frustrare şi ură asupra conducătorilor s-a acumulat şi 
prin prisma condiţiei păturii sociale din care Tudor Vladimirescu provenea: „Vorba lui era 
puţină şi totdeauna sta pe gânduri… (iar uneori) scăpa câte o vorbă desperată asupra tiraniei”8. 

5 S. Nicoară, Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti…, p. 69.
6 Rada Davidescu, Memoriul lui Gheorghe Duncea din Prejna-Mehedinţi, privitor la Tudor Valdimirescu, 

în „Drobeta”, Drobeta-Turnu Severin, 1978, p. 157.
7 A. Oţetea, Andrei Otetea, Tudor Vladimirescu ‘821, Editura Institutului de Studii Istorice şi 

Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R, Bucureşti, 1971, p. 33.
8 I.C. Filitti, Ioan Constantin Filitti, Opere alese, Editura Eminescu, Bucureşti, 1985, p. 71.
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Revenind asupra cursului evolutiv al evenimentelor din viaţa lui Tudor, trebuie 
menţionat că acesta reuşeşte datorită calităţilor personale să se distingă faţă de alţii, 
reuşind să se emancipeze. Asupra spuselor lui Gheorghe Duncea, privitoare la opiniile 
cum că Tudor ar fi ajuns „un cărturar foarte deştept”, nu putem fi în totalitate siguri. Un 
fapt cert este că Tudor Vladimirescu nu a făcut şcoală în timpul copilăriei, el ar fi învăţat 
scrisul şi cititul, conform celor consemnate de C. D. Aricescu, de la preotul Pârvu Cihoiu 
din Vladimir, iar după spusele lui Gheorghe Duncea, de la „un moşneag cu care păştea 
vitele”. Abia în perioada adolescenţei sale se pare că ar fi fost dus la şcoală la Craiova, 
de către boierul Glogoveanu, în slujba căruia Tudor se afla şi care a remarcat faptul că 
ar fi „înţelept”. Însă postura de cărturar nu i se poate asocia lui Tudor Vladimirescu 
atât timp cât el este descris de alte surse ca fiind lipsit total de educaţie. De exemplu, 
F. G. Laurençon susţinea faptul că „Theodor era om de înfăţişare destul de comună şi care 
n-a primit nici o educaţie; dar avea spirit natural şi anumită dârzenie care-i ţineau oarecum loc 
de cunoştinţe”9, iar istoricul grec Filimon era de părere că „Tudor avea o minte mărginită 
şi nestatorinică” şi „un moral necultivat”10. Cu toate acestea, se poate admite faptul că 
într-un fel sau altul, Tudor Vladimirescu a primit noţiunile de scriere şi citire, iar prin 
călătoriile sale în scopuri negustoreşti prin Transilvania şi Ţara Ungurească, iar mai apoi 
la Viena, a devenit mai „răsărit” în ceea ce priveşte gradul său de cultură. Prin faptul 
că ştia limba germană şi greacă11, iar scrisul său din corespondenţă sau declaraţii este 
cursiv, se poate demonstra că Tudor se „luminase” într-o oarecare măsură, din punctul 
de vedere al învăţăturii acelor vremuri. 

Din perspectiva socială, Tudor Vladimirescu îşi îmbunătăţeşte imaginea evolutiv, 
prin ocuparea unor funcţii în cariera sa. De la starea de moşnean, Vladimirescu ajunge 
chiar la un mic rang de boier, din punct de vedere financiar, deţinând case, mori, vii, 
cârciumi, „cumpărături de moşie la munte” şi alte proprietăţi de pământuri12. Nu trebuie 
trecute cu vederea evenimentele din timpul revoluţiei, când pentru un moment, el 
devine chiar domn. Îmbrăcând straie domneşti precum un adevărat conducător al ţării 
şi manifestându-şi autoritatea faţă de divan, Tudor Vladimirescu se afla la apogeul 
carierei sale, care, la scurt timp, avea să se termine dezastruos.

Ceea ce priveşte în mod special această parte a lucrării este, însă, analiza calităţilor 
acestui personaj providenţial. O ipostază care, cu siguranţă primează între cele în care se 
regăseşte conducătorul Tudor Vladimirescu, este cea de militar şi „comandir” de panduri. 
Intrat în rândurile de panduri la vârsta de 18 ani, „după datina judeţului în care se născuse”13, 
Tudor Vladimirescu reuşeşte să se remarce în special în luptele din războiul ruso-turc 
din 1806-1812. Ca răsplată pentru faptele sale eroice din cadrul atacurilor de la Rahova, 
Negotin şi Fetislam, unde Tudor a ajuns să îşi exercite comanda asupra tuturor unităţilor 

9 I.C. Filitti, Ioan Constantin Filitti, Opere alese, Editura Eminescu, Bucureşti, 1985, p. 46.
10 C.D. Aricescu, Istoria revoluţiunii române de la 1821, Editura Tipografiei Române, G. Chitiu şi 

I. Theodorian, Craiova, 1874, p. 2.
11 A. Oţetea, op.cit., p. 40.
12 Ibidem, p. 36.
13 Ibidem, p. 33.



207

de panduri, a fost „înaintat poruciuc” (locotenent) şi decorat cu ordinul Sf. Vladimir, iar 
împăratul i-a trimis un inel cu iniţialele sale14. Imaginea sa de bun conducător de oşti 
debutează astfel cu aceste evenimente, propagându-se întâi în rândul pandurilor. Vestea 
succeselor sale militare i-au adus, într-adevăr, lui Tudor, o reputaţie de viteaz. După 
evenimentele de la 1821, calităţile militare ale lui Tudor au fost la scurt timp exagerate 
şi mistificate precum se poate vedea în următoarea descriere: 

„Ştii d-ta, domnule, ce om era căpitanul nostru Tudor? spunea polcovnicul Ioniţă 
Cegan. El care nu râdea niciodată, când auzea că vin turcii asupra noastră, că se 
năpustesc păgânii ca vĳelia, când nici cu gândul nu gândeai, el de bucurie începea să 
cânte şi să joace ca un copil. Intra în foc, domnule, parc-ar fi mers la nuntă”15. 

Ipostaza de bun conducător militar, probabil, i-a adus lui Tudor Vladimirescu 
avantajul adeziunii pandurilor la oştirile sale, pe fundalul apelurilor la nemulţumirile ce 
se adunaseră, renumele obţinut prin actele de bravură a reprezentat un factor important. 
Chiar şi ţinuta sa este descrisă ca fiind maţială şi impunătoare. El avea în toată înfăţişarea 
lui „un aer de comandir” cu toate că fizicul lui Tudor Vladimirescu era mai puţin avantajos 
fiind un „om de statură mai mult decât mĳlocie, talia bine proporţionată, faţa palidă, mustaţa 
galbenă, părul castaniu, obrazul mai mult rotund decât oval, trăsăturile feţei potrivite, nici prea 
durduliu, nici prea slab, cu o mică bărbie, om nu urât”16. De altfel, şi alte descrieri îi atribuie 
lui Tudor tot calităţi ce ţin de o ipostază militară: „Om greu din fire” , „aspru , posomorât” şi 
„sanguinar”. Alte adjective menţionate de Ştefan Scarlat Dăscălescu, ce-l caracterizau pe 
sluger sunt: „sumbru”, „hotărâtor” şi „ambiţios”17. Chiriac Popescu, unul dintre aghiotanţii 
lui Tudor Vladimirescu a remarcat şi el câteva aspecte ce îl înfăţişează pe Tudor ca având 
însuşiri militare: „Vladimirescu era, fireşte, om al războiului, îndrăzneţ şi tot foc, puţin la vorbă 
şi voinic la inimă şi la suflet, nelenevos, cu multă minte sănătoasă şi curajos”18.

Însă adevăratul factor al coeziunii dintre el şi masele populare l-a reprezentat 
faptul că el se ridica din rândurile ţărănimii, cunoştea suferinţele şi abuzurile pe care 
conducerea fanariotă le implica, identificându-se astfel cu idealurile colective. De 
altfel, Tudor Vladimirescu a şi afirmat aceste lucruri, lupta sa pentru o cauză comună 
putând fi justificată cel mai vizibil în scrisoarea trimisă lui N. Văcărescu „despre dreptăţile 
norodului” la 11 februarie, 1821: „Că eu alta nu sunt decât numai un om luat de cătră tot 
norodul ţării cel amărât şi dosădit din pricina jăfuitorilor ca să le fiu chivernisitor în treaba cererii 
dreptăţilor”. Astfel, îl găsim pe Tudor în ipostaza de „ales” al poporului împotriva tagmei 
„jăfuitorilor”, care cu „sânge s-au hrănit şi s-au poleit cu tot neamul boieresc” 19. Postura de 

14 Ibidem, p. 37.
15 Ibidem, p. 37.
16 Ibidem, p. 45.
17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 46.
19 Andrei Oţetea, Nichita Adăniloaie, Nestor Camariano, Ioan Neacşu, Sava Iancovici, Alexandru 

Vianu, Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Documente interne, Vol. II, Editura 
Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1960, p. 258.
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„ales al norodului” poate fi descoperită în mai multe scrisori dintre Tudor Vladimirescu şi 
divanul ţării ori anumiţi boieri. De exemplu, într-un răspuns dat Divanului la 4 februarie 
1821, prin care slugerul afirma că nu va depune armele deoarece răscoala a fost pornită de 
popor, iar nu de el, Tudor remarca: „Şi ştiindu-mă norodul pe mine dintr-alte vremi că sunt 
un adevărat fiu al patrii mele, cu silnicie m-au luat a le fi şi la această vreme chivernisitor pentru 
binele şi folosul tuturor”20. Deşi conducător al mişcării revoluţionare, este de remarcat 
faptul că e lipsit de mândrie în ceea ce priveşte titulatura cu care se prezintă (“numai un 
om luat de cătră tot norodul ţării”).

Ipostaza de bun creştin i-a facilitat conducătorului providenţial contactul cu masele 
populare, care văzându-se conduse de un „om al lui Dumnezeu”, prin faptul că acesta 
afirma că „bun lucru fac înaintea lui Dumnezău… şi ca să ne asemănăm lui trebuie să facem 
bine”21, au găsit legitimă poziţia sa afirmată. Antiteza luptei lui Tudor Vladimirescu 
contra forţelor „răului” reprezentate de elementele stăpânirii era legitimată prin această 
raportare la divinitate. Sentimentul de devoţiune faţă de acest conducător providenţial 
se datorează, deci, şi faptului că poziţia divinităţii este imaginată şi afirmată de partea 
celor asupriţi, ceea ce a creat în mentalitatea colectivă a răsculaţilor un sentiment profund 
de siguranţă. Imaginea de bun creştin a lui Tudor este dovedită şi prin faptul că era 
ctitor de biserică. Fosta biserică din Prejna, din care se mai păstrează şi astăzi icoanele 
de la catapeteasmă, a fost ctitoria lui Tudor Vladimirescu şi a lui Gheorghe Duncea. 
Cei doi sunt zugrăviţi pe uşa de la intrarea bisericii, alături de inscripţiile „Bive slugerii 
Comăndirii” respectiv „Jipan Gheorghe Dunča”22. 

O altă dimensiune a imaginii lui Tudor Vladimirescu este cea reprezentată de ipostaza 
de negociator. Dezvoltată încă din timpul în care Tudor se ocupa cu negoţul, latura de 
negociator a fost una care s-a remarcat pe toată perioada revoluţiei. Tratativele duse 
de Tudor cu boierimea, Poarta ori Eteria dezvăluie capacităţi destul de abile în ceea ce 
priveşte faptul că negocierile au fost multilaterale şi pentru un moment păreau să încline 
balanţa succesului în favoarea sa. 

Odată ajuns în fruntea oştirilor de panduri, Tudor devine reprezentantul acestei 
instanţe. Ideea de datorie şi de sacrificiu presupune un simbol al purităţii, această 
dăruire de sine implicând nu doar o forţă materială, ci şi morală23. Tudor Vladimirescu 
personifică spiritul revoluţionar care s-a înfiripat odată cu umilirile şi nedreptăţile pe 
care poporul a trebuit să le îndure. Sufletul clocotitor de revoltă se poate regăsi în diferite 
afirmaţii pe care Tudor le-ar fi susţinut şi care s-au păstrat în tradiţia orală. Un exemplu 
ar fi ameninţările pe care slugerul le-ar fi îndreptat asupra boierilor : „Pe unde pun azi 
cucoanele voastre panglicele vor pune într-o zi oltenii mei curelele opincilor” sau alte vorbe 

20 Andrei Oţetea, Nichita Adăniloaie, Nestor Camariano, Ioan Neacşu, Sava Iancovici, Alexandru 
Vianu, Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Documente interne, Vol. II, Editura 
Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1960, p. 229.

21 Ibidem, Vol. I, p. 207
22 R. Davidescu, op.cit., p. 154.
23 S. Nicoară, Naţiunea modernă…, p. 162.
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asemănătoare: „De-oi trăi, voi face douăsprezece perechi de opinci din pielea a doisprezece 
veliţi din Divan”. 

Nemulţumirile izvorâte din colaborarea boierimii mari cu fanarioţii, în scopul de a 
„secătui poporul”, au accentuat dorinţa de răzbunare şi pasiunea revoluţionară : „Îi voi 
scurta de-o palmă câţi sunt boieri divăniţi; îi voi umplea apoi cu pae şi-i voiu trimite plocon 
din partea ţării la cuţile împărăteşti, unde or să fie negreşit puşi la muzeu; căci acolo e locul 
lor, lângă hiarele sălbatice”. Alte exemple ilustrează acelaşi lucru. Tudor, exprimându-şi 
dezamăgirea datorită faptului că episcopul de Argeş l-ar fi împiedicat să taie capul unor 
„veliţi boieri”, ar fi declarat: „Ah, popo! ai să dai seama înaintea lui Dumnezeu că nu m-ai lăsat 
să taiu câţiva câini de ciocoi, care şi-au dat coatele cu lupii de greci”24. Deşi aceste descrieri sunt 
izvorâte din tradiţia orală, ele denotă poziţionarea de luptător revoluţionar a lui Tudor 
Vladimirescu întipărită în mentalitatea populară. Cu toate acestea, trebuie menţionat 
faptul că informaţiile nu pot fi considerate surse istorice, valoarea lor fiind însumată 
mai mult ca operă beletristică decât ca material istoriografic. 

O altă ipostază care întregeşte imaginea lui Tudor Vladimirescu este cea de justiţiar, 
izvoarele narative şi documentele istorice, menţionând în diferite situaţii luarea unor 
măsuri întreprinse de acesta „întru dreptate”. Cea dintâi proclamaţie revoluţionară 
a lui Tudor către locuitorii Ţării Româneşti dezvăluie cât se poate de clar, încă din 
debutul mişcării, caracterul „onorabil”, justiţiar al programului. Ca instanţă supremă 
este invocată divinitatea, Dumnezeu, prin legea creştinească dându-se legitimitate 
acţiunilor de pedepsire a „balaurilor care ne înghit de vii”. Astfel, „Dacă răul nu este primit 
lui Dumnezău, stricătorii făcătorilor de rău bun lucru fac înaintea lui Dumnezău! Că bun este 
Dumnezău şi ca să ne asemănăm Lui trebuie să facem bine! Iar acesta nu se face până nu să strică 
răul. Până nu vine iarna, primăvară nu se face!. Au vrut Dumnezău să facă lumină? Aceia s-au 
făcut, dupe ce au lipsit întunerecul! Vechilul lui Dumnezău, prea puternicul nostru împărat, 
voeşte ca noi, ca nişte credincioşi ai Lui, să trăim bine. Dar nu ne lasă răul, ce ni-l pun peste 
cap căpeteniile noastre!”25. Însă, spiritul justiţiar al lui Tudor Vladimirescu viza o luptă 
comună împotriva acestor „balauri”, care să se desfăşoare în ordine, el având grĳă ca, în 
cadrul mobilizărilor, să existe o rigoare strictă. În aceeaşi declaraţie se menţiona faptul că: 
„nimenea dintre noi nu este slobod, în vremea aceştii Adunări – obştii folositoare – ca să să atingă 
măcar un grăunţi, de binele sau de casa vreunui neguţători, oroşan sau ţăran sau de al vreunui 
lăcuitori, decât numai binele şi averile cele rău agonisite ale tiranilor boieri să să jărtfească: însă 
al cărora nu vor urma nouă – precum sunt făgăduiţi – numai al acelora să să ia, pentru folosul de 
obşte”26. „Legalizarea răzbunării” şi vestea eliberării de sub robia boierilor a declaraţiei 
lui Tudor din 23 ianuarie 1821, au generat înrolări în masă ale ţăranilor, care, cuprinşi de 
febra revoluţionară, „au început cu toţii a se scula şi tot Principatul a se clăti”27. Acest fapt este 

24 A. Oţetea, Tudor Vladimirescu ‘821, p. 47.
25 D.I.R., Vol. II, p. 207.
26 Ibidem, p. 208.
27 A. Oţetea, Tudor Vladimirescu ‘821, p. 70-71.
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menţionat şi în alte surse: într-un raport trimis ministrului Poliţiei Sedlnitzky la începutul 
lui martie 1821 se menţionează că, prin intermediul unui informator din Transilvania, s-a 
aflat faptul că lui Tudor Vladimirescu „toţi ţăranii îi sunt devotaţi, deoarece i-a asigurat că 
vor fi eliberaţi de sub robie…”28. Cu toate acestea, Tudor Vladimirescu se pare că nu a făcut 
excepţie de la regula stabilită, pedepsind aspru chiar şi panduri ori căpitani de-ai săi care 
nu au respectat ordinea ori disciplina strictă, provocând „fapte tâlhăreşti”. Ameninţările 
în cazul nesupunerii sunt evidenţiate de către Gheorghe Duncea în memoriile sale : la 
15 august după „o slujbă pentru pomenirea sufletelor adormite ale pandurilor căzuţi”, „… 
slugerul Teodor s-a urcat pe scara bisericii şi a vorbit mulţimii de panduri”: „De astăzi înainte 
nu veţi mai cunoaşte nici o stăpânire şi nu veţi mai da nicio ascultare la nimenea decât mie şi 
căpitanilor mei. De aceea vă cer vouă la toţi pandurii câţi sunteţi adunaţi aici în această zi… 
să-mi juraţi credinţă cu mâinile pe cruce în faţa sfintei biserici cu hramul zilei de astăzi, clădită 
de mine şi de cel mai bun frate al meu de cruce, jupânul Gheorghe Duncea. 

Acela care va călca jurământul şi nu va asculta de ordinele mele şi ale căpitanilor mei îl voi 
da… să-l jupoaie de viu…”29. 

Severitatea cu care au fost pedepsite „fărădelegile” i-a atras acestuia un temut renume 
de justiţiar, M. Cioranu menţionând faptul că „trebuie să spunem adevărul, Tudor era om 
sever şi, de multe ori şi la multe împrejurări, foarte crud”30. Cu siguranţă şi acest lucru a 
contribuit la alegerea căii trădării din partea unora precum Hagi Prodan, sau Dimitrie 
Macedonschi, care, nemulţumiţi din cauza rigorii disciplinei, ce a dus până la executarea 
unor căpitani, au ales a-şi aduce aportul la „complotul eterist”31.

Cu toate acestea, documentele atestă şi acte de binefacere sau milostivire pe care Tudor 
le-a făcut. Postura de milostiv reiese din faptul că el lasă, chiar facilitează retragerea unei 
familii de boieri, din calea armatelor revoluţionare, spre Braşov. Tudor întocmeşte un 
document prin care avertizează că acela care ar călca decizia luată de a lăsa respectiva 
familie să se refugieze la Braşov, va fi aspru pedepsit32. Pe lângă acestea, măsurile luate 
de Tudor pentru a uşura trailul celor osândiţi, din timpul exercitării autorităţii sale 
asupra Divanului, dezvăluie şi ele această latură milostivă a sa.

Ipostaza de patriot este, poate, cea mai importantă componentă a imaginii de ansambu 
a liderului Tudor Vladimirescu. Ea este afirmată încă din primele declaraţii, precum şi 
în scrisorile trimise boierilor pe care îi condamnă pentru atitudinile lor. Un exemplu ar 
fi scrisoarea trimisă „clucerului Constantin Ralet, ispravnic de Mehedinţi” căruia slugerul 
Tudor îi cere a nu se împotrivi mişcărilor revoluţionare. În această scrisoare Tudor se 
autodenumeşte „cel mai bun fiu al patriei mele”33 , iar într-o chemare trimisă la Slatina 

28 Nestor Camariano, Tudor Vladimirescu în lumina unor documente din arhivele din Viena, în „Studii. 
Revistă de Istorie” anul XVI, 1963, Editura Academiei Republicii Populare Române, p. 646.

29 R. Davidescu, op.cit., p. 167. 
30 A. Oţetea, Tudor Vladimirescu ‘821, p. 46.
31 Dan Berindei (coord), Istoria Românilor – Constituirea României Moderne (1821-1878), Vol. VII, 

Tom I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 45.
32 D.I.R., Vol. II, p. 21.
33 Ibidem, p. 211.
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afirmase că se ridicase la luptă îndemnat de „iubirea patriei strămoşeşti”34. Ideea de datorie 
şi de sacrificiu în numele naţiunii denotă caracterul acestui eveniment, ca parte integrantă 
a mişcărilor naţionale revoluţionare ori revendicative, specifice secolului al XIX-lea. 
Această dăruire de sine merge până la a lua chipul unei salvări35, de unde, poate şi 
ulterioarele publicaţii reprezentative ipostazei de Salvator, pe care Tudor le-a întruchipat 
şi care îl numeau „apărător al săracilor”36. Apelul la patriotism a fost, de altfel, răspândit, 
deşi mai timid, de către liderul mişcării revoluţionare, în rândul boierilor pe care încerca 
să-i atragă de partea sa. Lui Constantin Ralet (“ispravnic de Mehedinţi”) Tudor îi scria: 
„…mă rog dumitale, de eşti patriot … adună cât mai în grabă oraşul la loc. Pre turcii ce i-ai luat 
du pe la locul lor şi i-ai strâns acolo, dă-le drumul ca să-şi meargă la treaba lor”37. Totodată, în 
jurământul său la intrarea în Bucureşti, faţă de boieri, din 23 martie 1821 Tudor afirma 
că : „…unindu-mă cu toţi cei înfrăţiţi la bunele cugetări, ce întru toţi să vor chibzui spre binele, 
folosul, nebântuirea pacinicii şi liniştitei petreceri a patriii, voi fi silitor şi săvârşitor din parte-mi 
spre orice bună pornire, cum şi în vremi de trebuinţă voi fi gata a mă război, prin armele ostaşilor 
ce otcârmuiesc, împotriva vrăjmaşului ce se va arăta împotrivitor dreptăţilor ţării, unindu-mă 
şi la aceasta cu glasul şi voinţa celor înfrăţiţi la această sfântă legătură”38. 

Imaginile care amintesc ipostaze negative ale lui Tudor Vladimirescu, sunt dezvăluite, 
în general, de descrierile venite din partea boierilor mari însă şi ale unora „făgăduiţi”, care 
au văzut în acest lider şi în mişcarea condusă de acesta, un pericol. Odată cu demararea 
mişcărilor revoluţionare, atât în Moldova cât şi în Ţara Românească, pentru boieri, 
situaţia reprezenta o sursă de îngrĳorare din mai multe motive. Coalizarea cu liderii 
revoluţionari, cu toate că unii şi-ar fi dorit înlăturarea fanarioţilor, era periculoasă datorită 
unei posibile invazii turceşti care ar fi trecut ţara prin foc şi sabie. Totodată, respingerea 
mişcării revoluţionare i-ar fi situat în postura de opozanţi, masele ţărăneşti revoltate 
devenind legitime în a-şi descărca furia asupra lor. Unii boieri aleg calea refugiului, alţii 
aleg calea unui joc dublu, condamnând mişcarile iniţiate de Tudor şi Ipsilanti în scrisori 
trimise Porţii, iar în acelaşi timp colaborând cu cei doi lideri. Cu toate acestea, majoritatea 
boierilor vedeau în Tudor Vladimirescu un pericol iminent, ceea ce i-a determinat să-l 
descrie negativ. De altfel, Divanul ţării încercase prin negocieri să oprească încă din 
germenele ei orice acţiune de revoltă. La data de 30 ianuarie 1821, (printr-un document 
semnat de Gr. Ghica, Barbu Văcărescu, Mitropolitul Dionisie, Ilarion Argesiu), i s-a 
poruncit lui Tudor încetarea răscoalei, iniţial adoptând un limbaj familial, cald („te 
sfătuim părinteşte”), mai apoi trecându-se la ameninţări cu moartea („nu vei găsi scăpare”, 
„…apoi şi osânda morţii îţi va fi grozavă şi cumplită”)39. În scrisorile trimise de către boierii 

34 Dan Berindei (coord), op.cit., p. 33.
35 S. Nicoară, Naţiunea modernă…, p. 162.
36 N. Iorga, Un apărător al săracilor – Domnul Tudor din Vladimir (1780-1821), Editura Casei 

Şcoalelor, Bucureşti, 1939.
37 D.I.R., Vol II, p. 212.
38 Ibidem, p. 397.
39 D.I.R., Vol. I, p. 212-213.
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ce condamnau „răzvrătirea” condusă de Tudor, ei îl numesc adesea „tâlhar”, „jăfuitor”, 
„răzvrătitor” sau „distrugător”, datorită dezastrelor produse. 

Trebuie menţionat faptul că influenţele naţionaliste, ulterioare, au exacerbat 
sentimentul patriotic în detrimentul elucidării în fapt a ceea ce au fost totuşi evenimentele 
de la 1821. Nu trebuie trecut cu vederea că mişcările conduse de Tudor, respectiv Ipsilanti, 
au fost în realitate revoluţii ori acest termen implică, violenţe, cruzimi şi alte tipuri de 
ostilităţi. Pe lângă aceasta, masele revoluţionare erau compuse preponderent din ţărani, 
trebuie să recunoaştem, abrutizaţi şi sălbăticiţi de condiţiile reduse la ultima treaptă a 
existenţei acelor vremuri. Viziunile străine, ale călătorilor sau misionarilor sunt relevante, 
din perspectiva descrierilor populaţiei româneşti şi a situaţiei în care aceasta se găsea. 
Cu doar 6-7 ani înaintea revoluţiei din 1821, Thouvenel, care străbate Muntenia dinspre 
apus spre răsărit, oferă o imagine teribilă a felului în care se înfăţişau aceste ţinuturi:

„De pe malurile Oltului până la Bucureşti , ţinutul este gol: o câmpie de treizeci de 
leghe, pustiită de război şi care, din vremea aceea, a fost lăsată nearată, nesemănată, de 
parcă, în mintea valahilor, ea ar trebui să slujească din nou câmp de bătălie; pădurile 
au fost tăiate şi arse, n-au mai rămas decât lăstari plăpânzi, dar nici un sat, nici un 
ogor: natura sălbatică a pus din nou stăpânire pe toate; doar din loc în loc, la mare 
depărtare unele de altele, două-trei colibe de-abia îşi ridică de la pământ acoperişurile 
de paie. În bordeiele acestea subterane zac nişte fiinţe atât de roase de mizerie, încât 
nici nu mai aduc a oameni…”40.

Concluzionând, mişcările din 1821, cu toate străduinţele liderilor lor de a le ţine 
în frâu, au provocat, în ciuda proclamaţiilor care garantau liniştea, viaţa şi averea 
locuitorilor celor două ţări, cele mai cumplite dezordini şi violenţe de nedescris41. 

Deşi prin mişcări se afirmau principiile „dreptate şi slobozenie”, evenimentele de la 1821 
au constituit asupra vieţii cotidiene din Principate unele dintre cele mai insecurizante 
momente din întreaga epocă fanariotă42. Iată ce spunea Zilot Românul în „Jalnica cântare” 
a sa despre acele vremuri: 

„Aşa , aceste două ţări, Moldova şi Ţara Românească, să sugruma din două părţi, 
adică de Tudor cu ceata lui, dăspre Craiova, strigând pentru mântuire din tiranie, 
curat, pre limba lui şi de Ipsilant cu zavergii lui, dăspre Moldova, strigând – za-
vera. Oh…Dumnezeule! Iar zic, să nu mai vază ochii noştri faptele acestor creştini, 
asupra fraţilor lor creştini. Că Tudor, cel ce striga „mântuirea”, cu ceata lui (în care 
se alăturaseră şi mulţi streini, însemnaţi tâlhari), nu puţine rele au făcut pe unde au 
ajuns. Ipsilant, iarăşi, cu a lui ceată ce striga „pentru lege”, toată fărădelegea au plinit. 
Beserici, mănăstiri, schituri n-au rămas necălcate şi nejăfuite de sfintele odoară şi alte 

40 N. Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne (1800-1848), ediţia 
a II-a, tradusă din l.franceză de Maria Carpov, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 222.

41 T. Nicoară, Sentimenul de insecuritate în societatea românească la începuturile timpurilor moderne 
(1600-1830), Vol. I, Editura Accent & Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 341.

42 Ibidem, p. 340.
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ce au avut; altele le-au ars până la pământ, ba încă au îndrăznit unii, nelegiuiţii, de au 
risipit şi chiar sfintele taini du prin oltară, socotindu-le ca lucru de nimica. Iar partea 
boierească, partea neguţătorească, călugării, popii, în scurt, toată treapta, mai ales cea 
cinstită, n-au scăpat nici prin crăpăturile munţilor necălcaţi şi nejăfuiţi. Bărbaţi, femei 
şi fete cinstite, batjocoriţi în tot chipul, alţii căzniţi până la moarte, alţii schilodiţi, alţii 
şi omorâţi pentru avuţie”43. 

La fel ca Zilot Românul, cronicarul Ioan Dobrescu vede şi el evenimentele aproximativ 
în aceaşi lumină, însă lui Tudor nu îi atribuie acelaşi grad de tiranie precum lui Ipsilanti, 
acţiunile lui Tudor fiind îndreptate în special împotriva boierilor: „Iar Todor olteanu, cu 
pandurii lui şi cu arnăuţii ce să însoţise, pârlea boierii peste Olt pă unde-i dovedea şi-i jăfuia. 
Apoi, după ce trecu Oltul dincoace, asemenea pârlea, până să apropie de Bucureşti, în luna 
lui martie”44. Totodată, cronicarul Ioan Dobrescu imortalizează momentul apropierii 
armatelor lui Tudor de Bucureşti, din care putem subînţelege teama pe care o inspira 
acest lider: „Începură boerii a să găti de fugă. Şi era turburare mare în Bucureşti…. Frunte la 
fugă făcu întâi Brâncoveanu. După el, consulatu rosesc cu cel nemţesc trecură în Tara Ungurească 
peste munte. După ei ceilalţi. …Vai, vai vouaă boeri! Că nu v-au luat numai ce aţi avut, ci şi 
de cinstea caselor voastre s-au atins, după voia lor şi cu deosebite cazne v-au căznit şi pre alţii 
v-au omorat. Şi vai, vai vouaă neguţători. Că pe unde v-au găsit v-au jăfuit. Ferice de cela ce 
au scăpat întru aceiaşi vreme în Braşov. …Iar câţi boeri în ţară au rămas, era tot în grĳă şi în 
necaz… Alţii să lăsa de boerie şi să ţinea de neguţătorie şi alţii de ciobănărie. Oh, oh, rău noroc! 
Bine era să nu fi mai fost.”45. 

De altfel, ipostaza de conducător sângeros a lui Tudor nu era întipărită doar în 
mentalul colectiv al boierilor, chiar şi unii dintre comandanţii săi împărtăşeau astfel 
de convingeri. Datorită măsurilor severe de pedepsire a „fărădelegilor”, Hagi Prodan, 
Dimitrie Macedonschi şi alţi căpitani de panduri, afiliaţi complotului eterist, l-ar fi 
considerat tiran46. 

O altă postură negativă în care Tudor Vladimirescu se regăseşte este cea imaginată 
de către liderii şi susţinătorii mişcării eteriste (Farmache îl numeşte „tâlhar”47). Viziunile 
greceşti îl denunţă pe Tudor ca fiind trădător datorită încălcării jurămintelor făţă de 
Eterie, pentru care a fost supus în final unui simulacru de proces şi condamnat. De altfel, 
această opinie se poate observa şi în istoriografia grecească sau în viziunile străine care 
s-au bazat pe textele greceşti ce-i atribuie liderului oltean această postură. C. D. Aricescu 
expune această teză prin exemple, arătând influenţa scrierilor greceşti asupra viziunii 

43 Zilot Românul (Ştefan Fănuţă), Opere complete, ediţie îngrĳită, studiu introductiv, note, co-
mentarii şi indici de Marcel Dumitru Ciucă, Editura Minerva, Bucureşti, 1996, p. 150-151.

44 Ilie Corfus, Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu (1802-1830), în „Studii şi Articole de Istorie, 
nr. VIII, Editura Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice din Republica Socialistă România, 
Bucureşti, 1966, p. 350.

45 Ibidem, p. 349-351.
46 A. Oţetea, Scrieri istorice alese, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 223.
47 D.I.R., Vol. V, p. 41.
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europene a mişcării lui Tudor48. Astfel: istoricul grec Filimon susţinea că „Tudor avea o 
minte mărginită şi nestatornică, un moral necultivat, un spirit vanitos, un suflet sângeros şi 
lipsit de orice calităţi militare; el a meritat soarta ce prepara lui Olimpie şi Ipsilanti”;

Tricupi susţinea că „Astfel de sfârşit avu Tudor Vladimirescu, omul care iubea într-adevăr 
binele patriei, dar care, din cauza completei sale neînvăţături, a creşterii sale barbare şi a relei 
deprinderi, privea ca premisă întrebuinţarea vicleniei, a trădării, a omorurilor nelegiuite şi a 
sperjurului, prin care s-a distins ultima sa purtare”;

C.D. Raffenel spunea că „Acest Tudor a fost un trădător, răsculând poporul pentru a se 
face domn, din care cauză s-a şi vândut turcilor”; 

Cesare Cantu menţiona faptul că „Tudor, aventurier obscur, a răsculat poporul, nu pentru 
a-i da libertate, ci spre a sili guvernul a-l despăgubi cu o sumă de bani şi din aceasta a făcut 
cauză comună cu Ipsilanti”;

Wilkinson considera că „din cauza despotismului, răbdarea ţăranului român a degenerat 
într-un fel de apatie şi năucire”;

J.M. Querard era de părere că „La 1821, Ipsilanti a încercat să-I scoată din această stare de apatie”;
Alphonse Rabbe spunea în „Memoriile lui Maxime Raybaud” că „Tudor lua banii din 

casele publice şi jefuia pe boierii fugari; încăpăţânarea şi prefăcătoria îi ţineau loc de instrucţie 
şi de raţionament”;

Georg Gottfried Gervinus îl vedea pe Tudor ca fiind „barbar, perfid şi ambiţios , dorea 
să se facă domn cu ajutorul turcilor; şi fiindcă Ipsilanti îi era piedică, trata a trece în Bulgaria, 
unde îi va înlesni el trecerea”;

F.G. Laurençon, cu toate că aprobă răspunsul patriotic al lui Tudor către Ipsilanti, de 
la Colentina, susţinea totuşi că „a meritat soarta sa, căci nu trebuia să foe sperjur şi trădător, să 
nu asculte de Udriski şi de turci; ci să lupte contra turcilor, păzind jurământul dat lui Ipsilanti”.

Prin aceste exemplificări, C.D. Aricescu susţine ideea că opinia publică europeană a 
fost prea puternic influenţată de scrierile bazate pe surse greceşti, care „au avut interesul de 
a denatura adevărul, mai ales în ceea ce-l priveşte pe Tudor”. Cu toate acestea, el remarcă faptul 
că Filimon şi Ilie Fotino au fost totuşi cei mai documentaţi istorici greci ai revoluţiei. 
Istoria lui Filimon este scrisă în limba greacă la 1859, bazată pe acte justificative şi oferă 
cea mai revelatoare imagine de până atunci. Ilie Fotino, ca nepot al istoricului Dionisache 
Fotino (unchiul său fiind amestecat în Eterie s-a aflat la Bucureşti în timpul evenimentelor, 
adunase material şi făcuse însemnări), s-a consultat şi cu episcopul Ilarion care „i-a dat 
multe desluşiri” ce au contribuit la istoria sa49. Interesant este că Ilie Fotino susţine că 
„abisurile şi nelegiuirile celor mari, care au împins pe sărmanii locuitori la disperare, încât să 
ceară cu armele uşurare la nevoile lor”, a reprezentat cauza principală a revoluţiei, dând 
oarecum legitimitate acţiunii lui Tudor. De remarcat este totuşi motivaţia lucrării lui C.D. 
Aricescu, asupra evenimentelor de la 1821, şi anume, cu scopul de a reabilita imaginea 
internaţională a liderului Tudor Vladimirescu, precum Nicolae Bălcescu o făcuse. De 

48 C.D. Aricescu, Istoria revoluţiunii române de la 1821, Editura Tipografiei Române, G. Chitiu şi 
I. Theodorian, Craiova, 1874 p. 2-4.

49 Ibidem, p. 6.
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altfel, atunci se deschise calea publicaţiilor, care, sub imbolduri naţionaliste, au ajuns 
a se concura în transformarea personalităţilor istoriei în eroi naţionali predestinaţi. Un 
astfel de exemplu al „concursului” „înălţării” simbolice a imaginii postume a lui Tudor 
Vladimirescu se poate vedea în broşura lui I. C. Filitti, intitulată „Tudor Vladimirescu 
(Rostul răscoalei lui)”, unde autorul se întrece cu Emil Vârtosu, prin interpretări istorice, 
în cinstirea memoriei sale50. Cu toate acestea, niciunul dintre istoricii români menţionaţi, 
nu trebuie condamnat pentru opinie, în contextul avântului ideologiei naţionaliste, ei 
l-au identificat în mod natural pe Tudor ca fiind un erou romantic. 

Deoarece Tudor Vladimirescu se prezintă într-o colecţie ce însumează o multitudine 
de ipostaze, el rămâne un personaj, totuşi destul de controversat, al debutului perioadei 
moderne în spaţiul românesc, sfârşitul abrupt al acestui lider marcând, totodată, sfârşitul 
zdruncinat al Epocii Fanariote. 

50 I.C. Filitti, Tudor Vladimirescu (Rostul răscoalei lui), Bucureşti, 1937, p. 2.


