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 Tudor Vladimirescu (1780 – 1821) a fost conduc ătorul revolu ţiei de la 
1821. 
 S-a născut în satul Vladimiri dintr-o familie de mo şneni. A înv ăţat carte şi 
limba greac ă în casa boierului Ioan Glogoveanu, din Craiova, ca re a facut din 
inteligentul şi destoinicul b ăiat de administrator de mo şie şi care l-a 
întrebuin ţat în afacerile de nego ţ, mai ales la exportul de vite. 
 Tudor î şi contituie o avere prin cump ărare de p ământ, f ăcând comer ţ pe 
cont propriu. Se emancipeaz ă din slujba lui Glogoveanu intrând în rândurile 
pandurilor – armat ă cu obliga ţii semipermanente – şi particip ă la războiul ruso-
turc din 1806 – 1812, recompensat de oficialit ăţile ruse cu ordinul de cavalerie 
Ordinul Vladimir, clasa a III-a. 
 În 1806 a fost numit v ătaf de plai la Clo şani, adic ă administratorul unui 
district de munte, func ţie pe care o va de ţine pân ă în 1820. În 1814 face o 
călătorie la Viena, în perioada Congresului de pace (14  iunie – 26 decembrie 
1814) pentru a lichida mo ştenirea so ţiei lui N. Glogoveanu, decedat ă la Viena, 
şi pentru a-i aduce în ţară feti ţa. 
 Cunosc ător al limbii germane, Tudor a putut s ă urm ăreasc ă problemele 
politice care se dezb ăteau în pres ă în capitala Austriei. Întors în ţară la 
începutul anului 1815, Tudor afl ă că garnizoana otoman ă din Ada-Kaleh, care 
cutreierase jude ţele Mehedin ţi şi Gorj, distrusese şi gospod ăria lui de la 
Cerne ţi şi îi luase toate bucatele. 
 Prezent apoi în capitala ţării pentru sus ţinerea unui proces mo şie în fa ţa 
Divanului, Tudor afl ă de hot ărârea Eteriei de a porni mi şcarea de eliberare a 
Greciei. Considerând momentul prielnic pentru a rid ica poporul la lupt ă, are 
unele discu ţii cu reprezentan ţii Eteriei pentru cooperare militar ă, pentru ca 
„pandurii s ă înlesneasc ă trecerea lui Ipsilanti pentru Dun ăre”. A semnat o 
înţelegere cu Comitetul de obl ăduire prin care Tudor urma sa ridice „ norodul la 
arme”, având drept obiectiv înl ăturarea regimului fanoriot. Con ţinutul prea 
revolu ţionar al „ Proclama ţiei de la Pade ş” i-a speriat pe boieri, care trimit 
corpuri de oaste pentru a-l opri. Adresându-i-se lu i Nicolae V ăcărescu, unul 
dintre cei îns ărcina ţi cu înfrângerea o ştirii pandurilor, Tudor arat ă că „ pesemne 
dumneata p ă nărod cu al c ăror sânge s-au hr ănit şi s-au poleit tot neamul 
boieresc, îl socote şti nimic, şi numai pe jefuitori îi numeri patrie… Dar cum nu 
socoti ţi dumneavoastr ă că patria se cheam ă poporul, iar nu tagma jefuitorilor ”. 
Diplomat, Tudor asigur ă în permanen ţă paşalele de la Dun ăre şi Poarta 
Otoman ă că poporul s-a revoltat din cauza „ cumplitelor patimi ce sufer ă din 
partea unirii p ământenilor boieri, cu cei dup ă vremi trimi şi domni şi ocârmuitori 
acestui norod ”.  
 Intrând în Bucure şti în fruntea „ adun ării 
poporului ”, este primit cu entuziasm de c ătre 
masele populare din capital ă. Preia, de fapt, în 
prim ăvara anului 1821, conducerea ţării, fiind 
numit de popor „ Domnul Tudor ”. Prezen ţa lui 
Alexandru Ipsilanti la Bucure şti în fruntea unei 
armate nedisciplinate, dup ă ce ac ţiunea lui 
fusese dezavuat ă, ca şi a românilor de altfel, 



de către Rusia, l-au pus într-o situa ţie dificil ă. Tudor îi cere conduc ătorului 
Eteriei s ă treacă Dunărea, aşa cum promisese ini ţial, pentru ca Ţara 
Româneasc ă să nu fie transformat ă în teatru de r ăzboi. 
 Conduc ătorii eteri ştilor pun la cale un complot pentru a-l îndep ărta. 
Ridicat prin tr ădare de la Gole şti la 21 mai, Tudor a fost ucis de şefii eteri ştilor 
la Târgovi şte, in noaptea de 27 spre 28 mai, învinuit probabil  de colaborare cu 
otomanii împotriva eteri ştilor, fapt pe care istoria nu l-a confirmat niciod ată. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


