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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Volumul de eseuri “200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu” 
face parte din proiectul cu același nume realizat în perioada mai-iunie 2021 de 

Asociația pentru Democrație Educație Respect (ADER), finanțat prin programul 

Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for 

Tomorrow 

Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului au fost: creșterea 
interesului elevilor pentru istoria românilor, respectarea și promovarea valorilor 
naționale; cultivarea imaginației și creativității elevilor în același timp cu 
stimularea sentimentului de prețuire a trecutului glorios al poporului român și de 
mândrie patriotică. În atingerea acestor obiective, în cadrul proiectului “200 de 

ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu” au fost organizate seminare 

interactive în săli de curs ale liceelor din Târgu Jiu și un concurs de eseuri online 

care au confirmat implicarea activă a elevilor în cunoașterea istoriei poporului 
român. 

Sentimente de prețuire se îndreaptă spre toți cei implicați în realizarea 
acestui proiect: lectorul seminarelor, Adrian Tudor Drăghici,  autorii eseurilor, 

fotografiilor și spre toți cei ce vor parcurge acest volum și vor continua să își 
respecte și promoveze valorile naționale. 

Sincere mulțumiri cadrelor didactice implicate în coordonarea elevilor: 

Marius Badea, Daria Ionescu Haidău, Marcela Mrejeru, Georgiana Brandt, 
Goanță Cristina, Daniela Ileana Vîlceanu. 

Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat 
de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, 
mediu, social și cultura. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. 
Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare 
comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor non-administrative și 
grupurilor informale/ de inițiativă. 

Manager proiect “200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu” 

Aniela Bălăcescu 

 

https://actfortomorrow.ro/
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DOMNUL DIN INIMA OLTENILOR 

Anghel Cristian-Gabriel 

Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu 

 

Anul acesta s-au împlinit 200 de ani de la izbucnirea Revoluției de la 
1821, la Padeș, pe Câmpia Soarelui, unde la 23 ianuarie slugerul Tudor 
Vladimirescu a dat citire legendarei sale Proclamații, prin care ridica poporul la 
luptă împotriva regimului de exploatare boieresc și fanariot, care dura de un 
secol. 

"Domnul Tudor", cum va fi supranumit cu admirație țărani după 
Adunarea de la Padeș, a rămas în mentalul colectiv ca un simbol al luptei pentru 
libertate a românilor și un exemplu de conducător care și-a jertfit viața pentru 
idealurile naționale. El avea conștiința predestinării sale, mărturie stând frazele 
care ne-au rămas de la el și care ne-au fost transmise prin intermediul 

interlocutorilor săi: " Eu nu sunt făcut nici pentru avere, nici pentru muiere, sunt 

făcut pentru altceva..." sau " Mai înainte de a mă fi ridicat pentru a cere drepturile 
Patriei mele, m-am îmbrăcat în cămașa morții". Pe tot parcursul vieții, el a strâns 
bani din comerțul de vite pentru a cumpăra arme și alte lucruri necesare oștirii, 
pe care " le îngrămădea în cula sa de la Cerneți", plănuind în amănunt revoluția 
cu mulți ani înainte de a izbucni. Legendele populare spun că el stătea sub un 
ulm la Vladimir, unde medita ore în șir, iar ulmul acela a fost cunoscut ulterior 
în partea locului ca " Ulmul lui Tudor". 

De tânăr a întrat în rândurile pandurilor, soldați-țărani care pe timp de 
pace îndeplineau atribuții polițienești, iar pe timp de război apărau Oltenia de 
jafurile bandelor turcești, care jefuiau și omorau populația. După ce s-au acoperit 

de glorie în Războiul ruso-turc din 1806-1812, pandurii au devenit o castă 
militară, cu uniforme, tabere de instrucție, armament modern și organizare 
militară pe batalioane și căpitănii, devenind o forță greu de strunit. Tudor 
Vladimirescu a luptat în acest război în fruntea a 3000 de panduri, fiind decorat 
de ruși cu ordinul "Sfântul  Vladimir" cu spade și devenind ofițer rus (parucic 
sau locotenent). Tot în acest conflict, el va deveni foarte cunoscut în rândurile 
tuturor pandurilor, stârnind dragostea și admirația lor, lucru dovedit chiar de la 
începutul Revoluției, când alergau cu toții să se înroleze sub steagurile lui. Viața 
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lui a fost un șir continuu de sacrificii, pe care le-a făcut din dragostea lui față de 
cei năpăstuiți, care însă s-au lăsat manipulați de eteriști și și-au dat Comandantul 

pe mâna dușmanilor să-l omoare doar pentru că ura de moarte hoția și-i pedepsea 

aspru pe cei care o practicau în oștirea sa. Dar odată cu Tudor, la 27 mai 1821, 
eteriștii au omorât și sufletul revoluției, pandurii abandonând lupta și retrăgându-

se la casele lor din Oltenia. Degeaba au mers 40 de căpitani pe 1 iunie la Ipsilanti 
să-l ceară pe Tudor, căci nu mai aveau pe cine să ia. Pandurii strigau căpitanilor 
să-l aducă pe Tudor, căci el i-a luat de la casele lor și numai sub comanda lui vor 
lupta, dar în zadar, Comandirul era mort, la fel și revoluția. 

Poporul a deplâns moartea Domnului Tudor și greșeala de a-l fi predat 

dușmanilor, dar în semn de prețuire eternă, i-a dedicat nenumărate cântece și 
doine de jale, făcându-l nemuritor și conferindu-i o imagine de legendă. Noi nu 
trebuie să vorbim despre Tudor și pandurii lui doar anul acesta, când aniversăm 
bicentenarul ridicării sale la luptă, noi trebuie să-i purtăm în inimile noastre 
deoarece ei s-au răsculat pentru a-și face dreptate în toiul iernii, mărșăluind câte 
25 de kilometrii prin zăpezi, ploi și noroaie până la București, conștienți că vor 
muri, dar că vor muri demni, ca niște oameni liberi. Lozinca revoluției era " 
Dreptate și slobozenie". 

Prima dată când am aflat despre figura legendară a eroului din Vladimir a 
fost la o vârstă fragedă, când am trecut prin fața impunătoarei sale statui de la 
Târgu-Jiu, care îl înfățișează "drept, ca un soldat", cum stătea el mereu, cu spada 
în mâna dreaptă și drapelul Revoluției în cealaltă, privind în depărtări, poate spre 
București. Am fost impresionat de imaginea lui, dar eram prea mic pentru a avea 
curiozitatea să aflu cine a fost el și pentru ce s-a luptat. 

Mai târziu, în clasa a treia, am fost într-o excursie cu tematica "Drumul 

lui Tudor", care își propunea să reconstituie drumul său de la Târgu-Jiu până în 
Câmpia Padeșului. Când am ajuns la Padeș, am simțit o energie aparte, emanată 
de acele locuri, iar portretul Domnului Tudor domina întregul peisaj. Încă nu 
știam nimic despre viața și fapta sa. Pe celelalte fețe al cubului din vârful " 
Piramidei de la Padeș" erau ilustrate momente din timpul revoluției precum : 
adunarea de la Padeș, în care este înfățișat Tudor în mijlocul pandurilor, călare 
pe calul său Aripaș, chemând poporul la luptă. Pe celelalte fețe sunt ilustrate 
trecerea Oltului și jurământul de credință al boierilor,făcut Domnului Tudor. 
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După vizitarea acestui monument, am început să citesc despre Revoluția 
de la 1821 și, mai ales, despre conducătorul ei, Tudor Vladimirescu,  care a 
devenit " eroul sufletului meu", a cărui personalitate m-a fascinat și pe care n-am 

încetat să o admir până în ziua de azi. Am urmărit de mai multe ori și filmul 
artistic "Tudor" (1963), făcând abstracție de propaganda comunistă și cele câteva 
neadevăruri din film, sunt de părere că este un film foarte bun, în care rolul lui 
Tudor este interpretat magistral de actorul Emanoil Petruț. 

Personal, mă declar puțin dezamăgit de felul cum a fost comemorat 
bicentenarul Revoluției, care a fost un eveniment mai mult cultural, de mică 
amploare, el constând de fapt în publicarea câtorva cărți cu această tematică și 
organizarea unor expoziții, foarte puțin în raport cu importanța evenimentului. 
Mi-aș fi dorit să văd un film nou despre Tudor, mi-aș dori ca la parada de 1 
Decembrie să defileze și câțiva soldați îmbrăcați în uniforme de panduri, purtând 
Drapelul Revoluției. Pot să înțeleg că nu permite contextul pandemic realizarea 
unor activități și ceremonii fastuoase, dar sunt de părere că acești eroi merită să 
fie cinstiți așa cum se cuvine. Nimic nu ne împiedică să ne cinstim eroii, așa cum 
"nicio pravilă" nu i-a oprit pe ei " de a întâmpina răul cu rău". 

Fapta lor cutezătoare va rămâne în vecii vecilor în conștiința noastră, în 
timp ce numele lor vor fi înscrise cu "litere de aur" în " Cartea Neamului", iar 
recunoștința noastră față de sacrificiul lor va fi eternă. 
 

Bibliografie 

[1] Duncea, G., Tudor Vladimirescu, așa cum l-am cunoscut, Editura Cuget 

Românesc, 2012 

[2] Iscru, G.D., Revoluția din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, Editura 

Geto Dacii, 2017 

[3] Gârleanu, S.I., Tudor Vladimirescu, viața și fapta sa, Editura Enciclopedica 

Romana, 1971 

[4] Mărăcine, C., Controversatul domn Tudor, eroul din Vladimir, Editura PIM, 

2021 

[5] Mihalache, M., Tudor Vladimirescu, Editura Militara, 1971 
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Autor: 

GHINEA VALENTINA - IRINA, Clasa a XII-a G 

Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu 
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BIOGRAFIE 
 

Bălă Bianca Raluca  
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu 

 

Tudor Vladimirescu (1780-1821) s-a născut în satul Vladimir, județul 
Gorj. Acesta provine dintr-o familie de moșneni (țărani liberi care posedă o 
proprietate de pământ), având un frate și o soră.  

Tudor Vladimirescu a crescut în Craiova, la curtea boierului Glogoveanu, 

unde a învățat limba greacă și a devenit administratorul moșiei, ocupându-se în 
special de exportul vitelor.  

Ajuns la vârsta maturității, Tudor Vladimirescu își constituie propria 
avere prin achiziționarea unor pământuri și făcând comerț pe cont propriu.  

În perioada 1806-1820, Tudor deținea funcția de vătaf de plai 
(administrator al unui district de munte) la Cloșani.  

Tudor Vladimirescu s-a emancipat din slujba boierului Glogoveanu 

intrând în rândurile pandurilor și participă la războiul ruso-turc (1806-1812), 

fiind decorat cu ordinul „Sfântul Vladimir” clasa a III-a şi înălţat la gradul de 
locotenent.  

Tudor Vladimirescu nu a fost căsătorit și nici nu a avut copii, întrucât 
logodnica sa, Florica, sora lui Iancu Jianu, a murit în circumstanțe tragice.  

Fiind prezent în capitala țării pentru susținerea unui proces de moșie în 
fața Divanului, Tudor află de hotărârea Eteriei de a porni mișcarea de eliberare a 
Greciei. Considerând momentul prielnic pentru a ridica poporul la luptă, are 
unele discuții cu reprezentanții Eteriei pentru cooperare militară.  

Cererile norodului românesc (17 ianuarie 1821)  
„Cererile norodului românesc” a fost un document cu caracter 

constituțional elaborat de Tudor Vladimirescu la 17 ianuarie 1821. În cele peste 
30 de puncte ale acestui act, se evidenția scopul revoluției de la 1821, ca fiind 
acela de a se pune capăt amestecului puterilor străine în treburile interne ale țării, 
ca și realizarea unor reforme. Se insista asupra înființării unui stat obștesc, domn 
pământean, ales de cler și boieri.  

Proclamația de la Padeș (23 ianuarie 1821)  
Reprezintă un document programatic al mișcării conduse de Tudor 

Vladimirescu, adresat către poporul din Țara Românească, și care cuprinde o 
serie de revendicări, printre care erau împărțirea pământurilor boierilor și 
mănăstirilor către țărănime, desființarea privilegiilor boierești, dreptate și 
slobozenie.  



Editura Thoth 

ISBN: 978-606-94662-9-2 

 
 

 

 

11 

„Cătră tot norodul omenesc din București și din celelalte orașe și sate 
ale Țării Românești, multă sănătate!  

Fraților lăcuitori ai Țării Românești, veri de ce neam veți fi!  
Nici o pravilă nu oprește pe om de a întâmpina răul cu rău! Șarpele, când 

îți iasă înainte, dai cu ciomagul de-l lovești, ca să-ți aperi viața, care mai de 
multe ori nu să primejduiește din mușcarea lui!  

Dar pre bălaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre zic, atât cele 
bisăricești, cât și cele politicești, până când să-i suferim a ne suge sângele din 
noi? Până când să le fim robi?  

Daca răul nu este primit lui Dumnezeu, stricătorii făcătorilor de rău bun 
lucru fac înaintea lui Dumnezeu! Că bun este Dumnezeu și 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 Dumnezeu să se facă lumină? Aceia s-au făcut, după ce au lipsit 
întunericul!  

Vechilul lui Dumnezeu, prea puternicul nostru împărat, voiește ca noi, ca 
niște credincioși ai lui, să trăim bine. Dar nu ne lasă răul, ce ni-l pun peste cap 

căpeteniile noastre!  
Veniți dar, fraților, cu toții, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă 

bine! Și să se aleagă din căpeteniile noastre cei care pot să fie buni. Aceia sunt 
ai noștri și cu noi dimpreună vor lucra binele, ca să le fie și lor bine, precum ne 
sunt făgăduiți!  

[...]Să să aleagă căpeteniile noastre cei care pot să fie buni. Aceia sunt 
ai noștri și cu noi dinpreună vor lucra binele, precum ne sunt făgăduiți.  

Nu vă leneviți, ci siliți dă veniți în grabă cu toții; care veți avea arme, cu 
arme, iar care nu veți avea arme, cu furci de fier și lănci; să vă faceți de grabă 
și să veniți unde veți auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele și 
folosul a toată țara.  

Și ce vă vor povățui mai marii Adunării aceia să urmați și unde vă vor 
chema ei acolo să mergeți. Că ne ajunge, fraților, atâta vreme de când lacrămile 
de pe obrazele noastre nu s-au uscat.  

Și iar să știți că nimenea dintre noi nu este slobod [...], ca să să atingă 
măcar de un grǎunți, de binele sau de casa vreunui neguțător, oroșan sau țăran 
sau de al vreunui lăcuitor, decât numai binele și averile cele rău agonisite ale 
tiranilor boieri să să jertfească: însă al cărora nu vor urma nouă – precum sunt 

făgăduiți – numai al acelora să să ia pentru folosul de obște!”  
Revoluția din 1821  
Revoluția de la 1821 a fost un început si un sfârșit de epocă; sfârșitul 

Vechiului Regim in Principatele Române si începutul modernității. Aceasta a 
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început ca o mișcare antiotomană în contextul general al revoluțiilor balcanice, 
in strânsă legatură cu Eteria si cu ideea ridicării popoarelor creștine din Balcani 
împotriva stăpânirii otomane, cu sprijinul Rusiei. Pe 21 martie/2 aprilie 1821, 

oastea revoluționară în frunte cu Tudor Vladimirescu a intrat triumfal în 
București pe Podul Calicilor (Calea Rahovei), primită de o mulțime entuziastă. 
Stabilindu-și cartierul general în casele brâncovenești de lângă Mitropolie, 

preluând în scurtă vreme controlul principalelor puncte obiective întărinte din 
oraș, evitând în același timp orice conflict cu omul Eteriei din oraș, Tudor 
Valdimirescu s-a străduit să colaboreze cu boierii Divanului țării.  

După ce Alexandru Ipsilanti (fiul domnului Constantin Ipsilanti (1760-

1816), al Moldovei și al Țării Românești și nepotul voievodului Țării Românești, 
de același nume, Alexandru Vodă Ipsilanti (1726-1807) a evitat mai multă vreme 
să accepte o întâlnire cu Vladimirescu, la sfârșitul lunii martie cei doi conducători 
s-au întâlnit la marginea Bucureștiului. Tudor a protestat față de intrarea 
eteriștilor în București, susținând că rezolvarea problemelor interne ține exclusiv 
de competența pandurilor, iar sprijinul extern trebuind să se limiteze doar la 

intervenții diplomatice. Întânirea dintre cei doi conducători s-a încheiat cu o 
înțelegere fragilă, în așteptarea unei medieri internaționale și a părăsirii 
teritoriului național de eteriști.  

Moartea lui Tudor Vladimirescu  
Tudor Vladimirescu a fost capturat de oamenii lui Ipsilanti pe 21 mai/2 

iunie, iar, o săptămână mai târziu, în noaptea de 27-28 mai/9-10 iunie 

conducătorul pandurilor a fost tăiat cu săbiile după ce fusese torturat, trupul 
fiindu-i aruncat într-o fântână.  

 

Bibliografie  
https://www.unitischimbam.ro/tudor-vladimirescu/  

https://ioncoja.ro/tudor-vladimirescu-200-de-ani-de-la-moarte/  

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/documentar/200-de-ani-de-la-revolutia-lui-tudor-

vladimirescu-160121.html  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescu  

https://www.descopera.ro/istorie/19681261-200-de-ani-de-la-revolutia-de-la-1821-ce-a-

insemnat-in-realitate-rascoala-lui-tudor-vladimirescu  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_de_la_1821  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ipsilanti_Eteristul  

https://istorie-edu.ro/istoria-romanilor/04-revolutia-de-la-1821.html  

https://www.pandurul.ro/articol/200-de-ani-de-la-proclamatia-de-la-pades_133960.html  

https://dexonline.ro/definitie/mosneni  



Editura Thoth 

ISBN: 978-606-94662-9-2 

 
 

 

 

13 

 

Autor: 

MANEA IOANA-GABRIELA, Clasa a-XII-a E 

Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu 

 



Editura Thoth 

ISBN: 978-606-94662-9-2 

 
 

 

 

14 

REVOLUȚIA LUI TUDOR- PRECURSOR AL 

REVOLUȚIEI DE LA 1848? 

Ciortan Marian-Octavian 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu  
 

Revoluția de la 1848 a fost o mișcare europeană care s-a manifestat și în 
spațiul românesc, având considerente sociale, naționale, economice, etc. Din 
acest motiv, opinia publică consideră că aceasta a fost în spațiul românesc, o 
„aliniere" la mișcarea europeană, părere susținută și de faptul că majoritatea 
revoluționarilor români au participat, inițial, la revoluțiile altor state, mai ales 
Franța, în perioada aceea românii dezvoltând o puternică simpatie francofonă. 
Totuși, contrar acestei opinii, eu consider că revoluția română de la 1848 a fost 

o „readucere la viață” și o expansiune în celelalte provincii istorice a revoluției 
lui Tudor Vladimirescu, de la 1821. 

În primul rând, asemănările dintre revoluția lui Tudor și cea pașoptistă, 
din Țara Românească, este izbitoare. Ambele au reușit, dar pentru o scurtă durată, 
ambele fiind înfrânte de către Imperiul Otoman, autorizat să intervină de către 
Imperiul Țarist. În plus, ambele au izbucnit în Oltenia( Padeș, Gorj, în 1821, 
respectiv Islaz, Teleorman, pentru 1848), având chiar personaje comune, cel mai 

semnificativ fiind generalul Gheorghe Magheru. Fiica acestuia a cusut, de una 

singură, primul steag revoluționar (pașoptist), inspirat din steagul lui Tudor 
Vladimirescu.  

Bineînțeles, nu putem trece atât de ușor peste personajul istoric Gheorghe 
Magheru. Acesta s-a născut la Bârzeiu de Gilort, județul Gorj. De mic copil, a 
fost nevoit să ia calea pribegiei, o expediție turcească incendiindu-i satul. Devine 

celebru ca haiduc de la doar 16 ani, iar în 1821, la, probabil, 19 ani, se alătură lui 
Tudor Vladimirescu. După plecarea lui Tudor spre Craiova, a fost lăsat să asigure 
ariergarda la mănăstirea Tismana. 

După moartea lui Tudor Vladimirescu, haiducește câțiva ani, până devine 
lider al unei armate proprii, formată din panduri. Cu ocazia războiului ruso-turc 

din anii 1828-1829, se remarcă, luptând în fruntea pandurilor de partea Rusiei. 
Țarul îl decorează cu ordinul „Sfânta Ana” și îi oferă gradul de cavaler. După 
pacea de la Adrianopol, deține funcții importante, precum vătaf al județului 
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Romanați, prefect de Gorj (provizoriu), președinte de magistrat (primar) la Târgu 
Jiu. La 1848, este unul dintre inițiatorii mișcării revoluționare în Țara 
Românească. Grosul armatei revoluționare din Valahia era format, precum cea 
de la 1821, din panduri. Gheorghe Magheru era un fel de lider militar al 

revoluției, deținând, provizoriu, titlul de comandant general al trupelor 
revoluționare din Țara Românească. A mai deținut și funcția de ministru de 
finanțe, iar, după cum am menționat anterior, fiica lui a cusut de una singură 
steagul revoluționar, inspirat din cel al lui Tudor Vladimirescu. 

Când turcii au eliminat guvernul pașoptist, eroul nostru nu a acceptat 
înfrângerea revoluției și a organizat la Râureni( în Oltenia) o bază militară.  „Eu, 

fraților, sunt român și, ca român, mă simt ferice de a muri pentru țara mea” a 

fost declarația lui Gheorghe Magheru care a rămas în istorie. Cu toate acestea, 

ulterior, a fost nevoit să părăsească țara, refugiindu-se în Transilvania, la Triest 
și la Viena. În 1857, revine în țară și redevine activ politic, fiind unul dintre 

fondatorii Partidei Naționale și militând pentru unirea Principatelor Române. În 
1857 și 1860 a fost ales deputat, iar în 1864 a devenit comisar special pentru 
Oltenia. În perioada 1868-1877 a deținut, din nou, funcția de deputat( liberal). S-

a stins din viață la 23 martie 1880. 
Gheorghe Magheru a fost un personaj interesant, fast și respectabil al 

istoriei românilor. A luptat continuu pentru binele țării și poporului său, nu a 
renunțat, în ciuda înfrângerilor, și, într-un final, a trăit să vadă unirea 
Principatelor Române. A fost, efectiv, puntea de legătură dintre revoluția de la 
1821 și cea de la 1848, ulterior „punând umărul” și la unirea Principatelor. Se 
cunoaște faptul că majoritatea „ctitorilor” „Micii Uniri”, dintre care și Alexandru 
Ioan Cuza, au participat inițial la revoluția pașoptistă, dar cazul lui Magheru este 
unul extraordinar, el participând chiar la revoluția lui Tudor Vladimirescu. Faptul 
că a devenit celebru ca haiduc de la 16 ani, a participat la două revoluții și a 
deținut funcția de deputat cu doar trei ani înainte de a deceda, ne arată clar și 
incontestabil că Gheorghe Magheru și-a dedicat întreaga viață poporului român. 
Pe drept cuvânt, el a fost „un general pentru poporul român”. 

Am punctat deja numeroasele similitudini între revoluția lui Tudor 
Vladimirescu și revoluția pașoptistă din Țara Românească, însă trebuie să 
dezbatem și legăturile cu revoluțiile pașoptiste din celelalte principate românești. 
În primul rând, nu trebuie omis faptul că, între revoluțiile din Țara Românească, 
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Moldova, Bucovina și Transilvania au existat legături clare, revoluționarii 
moldoveni, după înfrângerea inițială, participând la revoluțiile din celelalte( în 
principal, la cea din Transilvania), apoi reorganizându-se în Bucovina și 
redactând programul intitulat „Dorințele partidei naționale din Moldova”. 

Bineînțeles, legăturile dintre revoluțiile pașoptiste din cele trei principate 
românești nu sunt un argument destul de puternic pentru a demonstra că toate au 
avut ca „strămoș” revoluția lui Tudor. Dar ideile lor au fost asemănătoare între 
ele și asemănătoare și cu cele de la 1821. Caracterul național( de la reanimarea 
ideii de națiune la 1821 până la dorința de unire de la 1848), social( „patria este 
poporul, iar nu tagma jefuitorilor"), liberal, etc., s-au pronunțat la 1821, 
„renăscând din cenușă”, mai puternice, adică în toată țara, la 1848. 

O asemănare deosebită întâlnim între revoluția lui Tudor Vladimirescu și 
cea pașoptistă din Transilvania. Putem observa că ambele au avut raporturi 

„speciale” cu câte o altă revoluție apropiată din punct de vedere geografic. 
Revoluția lui Tudor Vladimirescu trebuie studiată în paralel cu Revoluția 
Eteristă. Inițial, chiar izbucnirea în sine a revoluției a avut ca scop sprijinirea 

eteriștilor. Totuși, Tudor juca un joc periculos, trimițând sultanului plângeri care 
să dea clar de înțeles faptul că el s-a revoltat împotriva boierilor asupritori, nu 
împotriva otomanilor. Pe final, când țarul s-a dezis atât de mișcarea grecească, 
cât și de cea românească, Domnul Tudor s-a văzut nevoit să trateze cu turcii o 
alianță împotriva eteriștilor, lucru nereușit, din păcate. 

În oglindă, putem privi și mișcarea pașoptistă din Transilvania. Flacăra 
revoluționară pornise la Viena, ajungând în Ungaria și de acolo, în Transilvania. 
Inițial, unii intelectuali români au participat la mișcarea burgheză, intelectuală, 
maghiară. Situația s-a schimbat, însă, la 29 mai 1848, când Dieta de la Cluj a 
proclamat unirea Transilvaniei cu Ungaria. De atunci, Revoluția Pașoptistă 
transilvăneană a devenit, în unele puncte, o contrarevoluție, un răspuns pentru 
revendicările maghiare. Au existat încercări de împăcare, dar au fost doar metode 
de a trage de timp ale maghiarilor, care nu puteau renunța la drepturile lor din 

Transilvania. Ambele revoluții au fost înfrânte de intervenția rusă, însă 
autoritățile austriece au ținut cont de caracterul antimaghiar al revoluției române, 
lăsându-l nepedepsit pe Avram Iancu și chiar acordându-le, ulterior, o parte din 

drepturi românilor, până în momentul instaurării statului dualist. 
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În opinia mea, aceasta este o asemănare izbitoare între cele două revoluții. 
Raporturile cu cealaltă revoluție au fost ambigue atât în cazul mișcării lui Tudor 
Vladimirescu, cât și în cazul celei pașoptiste transilvănene. Evoluția a fost 
aproximativ aceeași: susținere la început, revoluția „mare” fiind un factor 
declanșator, împotrivire pe măsură ce interesele nu mai coincideau cu cele ale 
celorlalți, și încercări eșuate de reapropiere. 

Dacă în Ardeal a existat această asemănare, iar idei provenite din cele ale 
lui Tudor au fost promovate încă de la început, în Moldova lucrurile au mers 
puțin diferit. Aici, revoluția a izbucnit prima, înaintea celor din celelalte provincii 
istorice, motiv pentru care, cel puțin în faza inițială, aceasta nu face parte din 
tiparul nostru. Se poate spune că face parte chiar din categoria pe care am încercat 
să o combat de la bun început, fiind o simplă aliniere la mișcarea europeană. 
Revoluția moldoveană, în prim plan, a fost denumită „revolta poeților”, constând 
într-o petiție moderată, ce nu intra în contradicție cu Regulamentul Organic. Cu 
toate acestea, domnitorul Mihail Sturdza a ordonat arestarea lor. În drumul spre 
exil în Turcia, au reușit să evadeze, ajungând, cum am menționat anterior, în 
Transilvania, unde au sprijinit revoluția de acolo, apoi în Bucovina, unde au 
inițiat faza a doua a revoluției, anume programul „Dorințele partidei naționale 
din Moldova”. În opinia mea, unul dintre motivele principale pentru care 

programul era mult mai radical decât petiția anterioară a fost faptul că 
revoluționarii moldoveni au intrat, între timp, în contact cu cei ardeleni, care deja 
dezvoltaseră și promovaseră unele dintre ideile lui Tudor Vladimirescu. Cel mai 
bun argument al acestei teorii este ultima dorință a programului revoluționar: 
unirea cu Țara Românească! 

Toate acestea fiind punctate, concluzia este eminentă: multe dintre ideile 
lui Tudor Vladimirescu se regăsesc și în ideologiile revoluțiilor pașoptiste 
române, acestea fiind, revenind la expresia de la început, doar o reanimare și o 
expansiune în celelalte provincii istorice a revoluției de la 1821. În ciuda 
aparențelor, mișcarea revoluționară europeană de la 1848 fusese doar un factor 
declanșator, doar o ocazie prielnică a reizbucnirii revoluției lui Tudor 
Vladimirescu. Da, revoluția pașoptistă a preconizat și a pregătit Unirea 
Principatelor Române. Dar haideți să privim imaginea de ansamblu: revoluția lui 
Tudor a preconizat și pregătit, la rândul ei, revoluția pașoptistă din spațiul 
românesc. În concluzie, „Mica Unire", precum majoritatea realizărilor națiunii 
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române, își are rădăcinile chiar în mișcarea de renaștere națională, anume 
revoluția lui Tudor Vladimirescu. 
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MORMINTE ȘI EROI, 

 ÎN SATELE ȘI ORAȘELE GORJENE 
 

Dobrin Iarin Mario 

Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu 

 

Odată cu terminarea războiului din anii 19161918 a însemnat o bucurie, 
mai ales după Unirea tuturor românilor de la 1918. Această perioada se poate 
spune ca a fost împletirea dintre efortul de reconstructie a tot ce războiul 
distrusese și cinstirea sutelor de mii de eroi, ce au pierit in război. Recunoasterea 
martirilor cazuti prada dorinței de putere a fost ușurată de bunatatea și implicarea 
Reginei Maria, singurul cap încoronat ce s-a implicat in activitatea Crucii Roșii. 

Dacă in orașul Târgu Jiu am constatat existența unui cimitir dedicat 
eroilor locali, in zonele rurale am văzut ca toate crucile celor ce nu mai sunt in 

ființa sunt așezate în fata Bisericilor, loc de cinste in fața oamenilor si a lui 
Dumnezeu. 

În vara anului 1921 un apel primit de Pociolăvișteanu Aurel, unul dintre 
conducatorii Societății Mormintelor Eroilor,  avea sa schimbe complet percepția 

oamenilor asupra eroilor județului Gorj. În orașul Targu Jiu a existat un interes 
deosebit pentru Societatea Mormintelor Eroilor fapt ce a determinat sprijinirea 

acesteia de catre preoți si chiar de autoritatile locale, in special al primarilor, ce 

erau delegați sa popularizeze rolul său și mai mult decât atât, contribuirea la 
ridicarea mormintelor eroilor alaturi de locuitorii satelor. 

Cea mai importantă problemă ce trebuia rezolvată cu sprijinul acestor 
societăți a fost în perioada imediat următoare sfârşitului războiului aducerea în 
cimitirele de onoare sau în cimitirele săteşti a celor care se aflau îngropați în 
diverse locuri.  

Încă din februarie 1919 Ministerul de Interne trimite tuturor prefecturilor 
o adresă prin care anunță că prin decretul de lege nr. 715, publicat în M. O., nr. 
260 din 17 februarie 1919 s-a luat hotărârea ca odată cu exproprierea terenurilor 
de cultură să se exproprieze şi să se cedeze pe veci Ministerului de Război ,toate 
terenurile unde se găsesc îngropați, izolați sau în grijă de morminte, ostaşii 
români morți pentru întregirea neamului"!. Pentru realizarea acestui demers s-a 
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decis constituirea unei comisii, de asemenea să se identifice locurile unde se 
găsesc mormintele şi cimitirele soldaților morți în război.   

În plasa Ocolu, comuna Târgu Jiu au fost identificate de comisie două 
zone: în sectorul Obreja, numărul mormintelor 1065 pe 15300 mp., pe 
proprietatea primăriei, numărul morților 680 români, 320 germani, 65 austro-

ungari; cea de a doua zonă a fost identificată în cimitirul ortodox 16 morminte 
de 84 mp., proprietatea oraşului. Identitatea celor 16 morți a fost cunoscută, toți 
fiind români.  

Astăzi în cimitirul ortodox din Târgu Jiu este un loc unde încă se află 
aceste morminte. Unele cruci se mai păstrează şi acum, la vremea când scriem 
aceste rânduri, altele sunt distruse, altele nu mai sunt deloc. Numărul mare de 
morti ne vorbeste despre luptele grele care s-au dat pe dealul Târgului, la Obreja 
sau la Podul Jiului, ne vorbesc despre rezistența unei armate inferior dotate, față 
de inamic şi a unei populații hotărâte să se apere eroic. 

Continuând calatoria istorica prin județul Gorj, ajungem  in satul Targu 
Cărbunesti, un sat plin de istorie si mai ales de fragmente de vitejie si patriotism 
lasate in urma de cei celor care le spunem azi eroi. Acest mic sat la prima vedere 

ar putea fi considerat un loc ca oricare dar, multitudinea de lupte purtate in anul 

1916 il transforma intr-un adevarat izvor istoric. În fața Spitalului Petreștii de 
Sus au fost gasiti 3 morti, toti cu identitate necunoscută. Un altfel de mod de 

cerebrare si reamintire in onoarea eroilor cărora azi poate ca le datoram libertatea 
si un mod pe care consider ca e necesar sa il precizez este înființarea 
monumentelor comemorative.  

În opinia mea structurile arhitecturale sunt un punct de plecare prin care 

oamenii pot sa descopere frumusețea si istoria orașului si chiar sa fie punctul de 
la care sa plece interesul oamenilor. 

Un bun exemplu de patriot ce a onorat numele tuturot eroilor este 

Constantin Brâncuși ce și-a dorit sa realizeze un monument la Peștișani, satul sau 
natal, dar îl va ridica la Târgu Jiu, în onoarea tuturor gorjenilor cazuți la datorie 
in războiul reântregirii neamului românesc.  

Un fapt important este acela că geniul sculpturii moderne a refuzat să 
primească bani pentru activitatea sa. Prin opera ridicată la Târgu Jiu, Brâncusi a 
reusit să transforme târgul de pe Jiu, într-un loc cunoscut în intreaga lume. 
Operele lui Brâncuşi de la Târgu Jiu aparțin astăzi întregii lumi. Revenind la 
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ideea inițială aceea a monumentului, Brâncuşi a construit un întreg ansamblu 
format din ,,Masa tăcerii". „Poarta sărutului", „Coloana infinită" şi Aleea 
scaunelor", între care se gașeste biserica Sf. Apostoli". Acest ansamblu se întinde 
pe o axă de peste un kilometru, cunoscută şi sub numele de „Calea Eroilor" sau 
„Axa Brâncuşi. Astăzi toate aceste opere sunt incluse în patrimoniul national al 
României. 

Ansamblul de la Târgu Jiu a fost inaugurat în anul 1938. Dedicat eroilor 
morti în Primul Război Mondial ansamblul are o simbolistică aparte. Toate 
monumentele lui Brâncuşi de la Târgu Jiu reprezintă un ritual al trecerii spre viata 
de apoi, il plasează pe român în dubla dimensiune, mundană si transmundana, 
profană și sacră, materială şi spirituală; putem crede că marele artist a imaginat 
metafizicul din om, insuficienta" vietii con crete care il face să aspire spre 
universal, spre absolut, spre nemurire. In ordinea dispunerii lor pe axa imaginată 
de Brâncuşi ,,Masa tăcerii" este cea de pe urmă masă a solda tilor care urmează 
să plece la luptă, iar scaunele in forma de clepsidră simbolizează timpul, cele 12 
ore ale zilei sau cei 12 apostoli. 

Gândindu-mă la martirii gorjeni, prima personalitate ce îmi trece prin 
minte este Ecaterina Teodoroiu, o cercetașă și participantă la Primul Război 
Mondial, unde a murit la sfârșitul bătăliei de la Mărășești luptând în fruntea unui 
pluton de infanterie al Armatei Române. Pe malul Jiului, în orașul lui Brâncuşi 
eroii sunt aşa cum am văzut, cinstiți și onoraţi cum se cuvine.  

Alături de operele marelui sculptor, la Târgu Jiu se găsește și Mausoleul 
Ecaterinei Teodoroiu, eroina de la Jiu, de corată de însuși Regina Maria, pentru 
faptele sale de vi tejie din Marele Război cu ,,Virtutea Militară". Pornind la 
război să-și răzbune cei doi frați, căzuți pe câmpul de luptă, Ecaterina Teodoroiu, 
dă dovadă de un curaj ieșit din tipare şi de la infirmerie se înrolează alături de 
bărbați să participe efectiv la luptă. A fost rănită în apropiere de Filiași și trimisă 
la Craiova la spital, dar după ce-și revine pleacă după armata română, care va fi 
nevoită să se retra gă în Moldova, în Muntenia şi Dobrogea instaurându-se 

ocupația militară germană. 
Două monumente inedite se află la granițele județului. Primul la granița 

cu județul Dolj, in extremitatea sudică, la Stoina, iar cel Idoilea la granița cu 
judetul Vâlcea. la Polovragi. Cele două monumente au placată pe fatada 
principală, harta României Mari, simbol al desăvârşirii unității naționale. Pe 
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lângă celelalte simboluri existente pe cele două monumente, listele cu eroi, 
crucea, cununa cu lauri, cele două hărți sunt remarcabile prin modul de realizare. 

Monumentul de la Polovragi este situat, în curtea bisericii, pe partea 
stângă şi este flancat de doua tunuri. Acesta este sub formă de obelisc, ce are 

crucea in capăt, iar la baza sa se găsesc listele cu eroii din comuna Polovragi 
morti in cele două războaie mondiale şi răz boiul de independenta. In spatele 
monumentului se află dispuse pe trei rânduri cruci ale celor decedați în războaie. 

O altă sursă de informare pentru recunoasterea eroilor cazuți pe front a 
fost presa. Aceasta a reprezentat şi reprezintă o sursă istorică, chiar dacă 
subiectivă, care arată modul în care societatea se mişcă în raport cu istoria, cu 
evenimentele. În judetul Gorj au apărut în perioada interbelică o serie de 
publicații, fie ale partidelor politice, fie independente, singura însă, care a trecut 
testul timpului a fost ,,Gorjanul". În perioada interbelică ,,Gorjanul" a fost 
principalul organ de presă din judetul Gorj, care a încercat să surprindă, prin 
articolele sale viata politică, socială, economică şi culturală din ju detul de pe 
Jiul de Sus.  

Desigur, după Marele Război, constituia o datorie de onoare pentru cei 
rămaşi, realizarea unor monumente ale neuitärii, pentru cei care îşi jertfise ră 
viata pentru patrie. „Gorjanul", prin echipa sa, a reuşit să surprindă momente 
importante ale ridicării monumen telor dedicate eroilor din Primul Război 
Mondial, reînhumării soldaților identificați în diferite locații din județ sau 
aducerii în județul de baștină a celor care se găseau înhumați în zone mai 
îndepărtate. 

Spre exemplu în „Gorjanul" din 15-22 aprilie 1929, se găseşte un apel al 
lui Ştefan I. Stoian din satul Brătuia către veteranii de război de a se înscrie în 
societatea vete ranilor grade inferior, care a luat ființă, încă din anul 1919, cu 
numele „Valea Jiului" şi care are sediul la Târgu Jiu. Cotizația anuală pentru 
înscriere era între 80-100 de lei, iar ajutoarele care se puteau oferi erau între 
2000-3000lei'. Acest apel ne arată preocuparea constituirii unor astfel de societăți 
care să vină în sprijinul celor greu încercați de război. Aceste societăţi şi asociatii 
ale veteranilor, care au luat ființă, imediat după terminarea războiului au avut un 
rol important în sprijinirea sub diverse forme a orfanilor, văduvelor şi veteranilor 
de război. Totodată, acestea s-au implicat în strângerea de fonduri pentru 
realizarea de munumente mobilizând şi sensibilizând comunităţile. 
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Dacă ar fi sa mă raportez la ziarul Gorjanul articolul meu preferat bazat 

pe istoria micului nostru județ ar fi cel despre Monumentul eroilor din satul 
Brătuia și Fântâna lui Nichifor Crainic. În articolul din ,,Gorjanul" se spunea că 
la solemnitate vor participa de la Bucureşti şi Craiova, reprezentanţii Fundațiilor 
regale, precum și domnii: prof. Nichifor Crainic, prof. Pan Vizirescu, Nicolae 
Crevedia și Vasile Militaru, un colaborator important al ziarului. Din partea 
oficialităților locale se aștepta participarea prefectului județului, Şerban 
Leoveanu și comandantul gărzilor Frontului Renaşterii Naționale, colonelul 
Bădescu. Monumentul a fost amplasat în Valea Brătuii, acolo unde s-au dat lupte 

grele în Marele Război. 
În concluzie aș vrea doar să spun direct tot ce am încercat să prezint în 

cele câteva rânduri pe care le-am adus în fața cititorilor. Am încercat să prezint 

frumusețea orașului și chiar județului.  
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TUDOR VLADIMIRESCU  
 

Gîrlea Răzvan - Costin  

Școala Gimnazială Constantin Săvoiu, Târgu Jiu 

 
Tudor Vladimirescu este una dintre personalitățile gorjene emblematice  

care prin faptele sale a deschis porțile spre epoca modernității și apoi nimeni nu 
le-a mai putut închide vreodată.  

Născut pe la 1780 în Vladimir, județul Gorj într-o familie de moșneni  care 
lupta de două generații să își depășească condiția a dat dovada încă de mic  de un 
caracter puternic,  fiind ager la minte,  descurcăreț și curajos. Rămas orfan de 
tată a fost ajutat de preotul satului să deslușească tainele învățăturii și la 12 ani, 
în casa boierului Glogoveanu, alături de fiul acestuia, a învățat carte ‘boierească” 
, în limba greacă , prinzand mai târziu și rusa și germana.  Boierul a făcut din 
inteligentul și destoinicul băiat , administrator al moșiilor lui și l-a inițiat în 
afacerile de negoț, din care mai târziu, acesta , pe cont propriu, va aduna o avere. 

La 18 ani  intră în rândul pandurilor, cete de voluntari cu atribuții de 
poliție și grăniceri care patrulau  în Oltenia rurală și se remarcă prin vitejia și 
priceperea lui luptând pentru eliberarea de sub dominația otomană. Luptă  în 
razboiul ruso-turc în fruntea unei grupe de panduri cu sarcina de a apăra Oltenia 
și obține 10 certificate de merit,  gradul de locotenent al armatei ruse și  Ordinul 
Sf. Vladimir clasa a III-a. El știa cum se luptă, cum se folosesc armele moderne 
deoarece  studia foarte mult.   

Comerțul și călătoriile făcute în provinciile învecinate, scrisorile de 
recomandare primite de la Glogoveanu si prietenul sau turc Regep Pasa din insula 

Ada Kaleh îl vor ajuta pe “Domnul Tudor” să dobândească diferite funcții 
administrative: postelnic, comis, vel slugger, vătaf de plai și administrator de 
moșii. Așadar devine din ce în ce mai cunoscut și acumulează avere. 

După pacea de la București din 1812 începe agitația la noi și la greci și se 
pune problema cum să scăpăm de dominația otomană.  

Până în 1821, Tudor a făcut dovada spiritului său de iniţiativă, a energiei 
sale, a capacităţilor militare şi organizatorice. Era un om umblat, vorbitor de 
limbi străine, cu bune conexiuni în toate mediile sociale, inclusiv cel boieresc, şi 
un apropiat al consulatului general al Rusiei de la Bucureşti. Cu alte cuvinte, 
Tudor era omul ideal pentru a conduce mişcarea de emancipare a ţării şi 
restabilirea statutului de autonomie al Ţării Româneşti, atât de grav încălcat în 
ultimul veac de către Poarta Otomană.  
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După moartea domnului Alexandru Șuțu (ianuarie 1821) câtiva  boieri din 
Comitetul de Oblăduire,  desemnat să conducă provizoriu țara , aparatori ai 
Eteriei (miscare secreta)  l-au insarcinat pe 15 ianuarie pe Tudor ‘sa ridice 
norodul” la lupta și să îl ajute pe Alexandru Ipsilanti, fost aghiotant rus, 
conducatorul armatei grecesti să treacă Dunarea pentru a ajunge in Grecia.                                         
Scopul acțiunii era răsturnarea stăpânirii otomane şi cucerirea independenţei 
ţării. Tudor era hotărât să ridice steagul revolutiei pentru dreptate inauntru si 

pentru libertate afara. 

Revolutia începe pe 23 ianuarie citeste la Pades “ Proclamaţia lui Tudor” 
adresata tuturor locuitorilor ţării, indiferent de  naţionalitate, limbă şi religie si 
îndreptată împotriva tuturor asupritorilor,  toate averile boiereşti şi bisericeşti 
trebuiau confiscate desi initial era doar de orientare antifanariota el mergea pana 

la revendicari sociale.  Continuă cu fortificarea mănăstirilor din nordul Olteniei 
(Tismana, Motru, Strehaia) şi cu organizarea taberei de instruire de la Ţânţăreni 
  Pleaca spre capitala cu o grupare de panduri si   toti boierii se retrag din 

drumul lor de teama unei rascoale.  Tudor disciplinat insa isi urmeaza telul,  

ajunge cu oamenii sai la destinatie unde se intalneste cu Alexandru Ipsilanti. 

Interesele celor doi nu corespund insa. Daca  grecii urmaresc  independenţa 
patriei lor si vor lupta antiotomana si domni fanarioti care ii pot sprijini ,   românii 
isi doresc  redobândirea autonomiei deci , pot accepta si o  înţelegere cu Poarta  
si doresc indepartarea domnilor fanarioti.  

Tudor avea grija in tot acest timp  să îi  menajeze pe boieri deoarece dorea 
să ajungă domn și ei aveau dreptul să aleagă . Dar nădejdile puse în boieri şi în 
intervenţia Rusiei s-au năruit rând pe rând. Ţarul i-a autorizat pe turci să reprime 
revolta şi aceştia au intrat în ţară. Atunci Tudor s-a proclamat domn și a incercat 
in cele 2 luni de domnie sa faca ceva pentru taranimea căreia îi promisese 
eliberarea de sub stăpânirea boierilor. Pe de-o parte a încercat să pună capăt 
abuzurilor administrative şi judecătoreşti, pe de altă parte a intrat în tratative 
oficiale cu turcii de îndată ce şi-a dat seama că mişcarea eteristă nu mai avea 
susţinerea Rusiei. Acesta era de altfel singurul mijloc de a scăpa ţara de primejdia 
unei ocupaţii turceşti. 

 Cand Tudor simte ca lupta este pierduta incearca sa se alieze in secret cu 

turcii.pe 16 mai pleaca din Bucuresti si  grecii care ii descopera  planurile il vor 

asasina. 

Tudor Vladimirescu a fost victima dorinței sale de reformă și de 
corectitudine. El nu a fost înțeles nici de boieri, nici de unii dintre pandurii lui și 
nici de către mulți țărani, pentru care, boierul era tot boier, adică tot rău, oricât 
de patriot sau nu ar fi fost. 
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Revoluția lui Tudor Vladimirescu a triumfat, fiindcă din 1822, s-au 

reinstaurat domnii pământene, în persoana lui Grigore Dimitrie Ghica la 

București și a lui Ioniță Sandu Sturdza în Moldova continuându-se calea deschisă 
de Tudor și revoluția sa. 

Pe urmele pașilor lui au rămas mărturie peste timpuri diferite construcții 
Casa Memorială din comuna Vladimir, Cula din Cerneţi, Cula Glogovenilor 

unde a crescut, Cloşani, unde a fost vătaf de plai , Colegiul care îi poartă numele, 
Casa Vasile Moangă care poartă amintirea faptelor lui. Ca un omagiu au fost 
ridicate în câteva locuri cu însemnătate pentru parcursul lui,  monumentele: 
Statuia din parcul Tudor Vladimirescu unde s-au intalnit pandurii in fata casei lui 

Vasile Moanga pentru a-l astepta, Monumentul de la Pades ridicat pe locul citirii 

proclamatiei. 

A luptat permanent pentru a-și depăși condiția , chiar și-a dorit să ajungă 
domn al Țării Românești. Purta ișlic alb , culoare rezervată domnului și i-a lăsat 
pe panduri sa îi spună “Domnul Tudor”, si-a zidit culă si s-a lasat zugravit in 

biserica satului in straie boieresti dar nu a apucat sa domneasca decat doua luni. 

Acum 200 de ani, Gorjul a intrat în istorie. S-a aflat peste tot că din 
marginea unui sat din județul nostru “un anume Theodor Vladimirescu” a pornit 
o oaste formată din panduri spre capitala țării, București. Pe 23 ianuarie 1821 
numele Padeșului a apărut ca o lumina de fulger, smulgându-se din neguri adânci 
și făcând înconjurul țării din hotar în hotar, iar mai apoi al Europei prin 
telegramele semănătoare de neliniște ale diplomaților. Începea Revoluția din 
1821, condusă de Tudor Vladimirescu parte  dintr-o  mişcare care avea ca scop 

eliberarea popoarelor creştine de sub dominaţia otomană.  
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TUDOR VLADIMIRESCU,  

CONDUCATORUL REVOLUTIEI DE LA 1821 

 

Giurma Ciprian Mihai  

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu  
 

• DATE PERSONALE:  
Născut – 1780, Vladimir, Tara Romaneasca  

Decedat – 28 mai 1821 (41 de ani) Targoviste, Tara Romaneasca  

Cauza decesului – Pedeapsa cu moartea Frati si surori – Papa si Constandina 

Naționalitate – Romania  

Cetațenie – Tara Românească 

Etnie – România  
Religie – Creștinism ortodox  
Ocupație – Politician  

 

• BIOGRAFIE 

Tudor Vladimirescu s-a născut într-o familie din satul Vladimir, județul 
Gorj care poseda o proprietate de pământ. Tudor Vladimirescu a crescut în 
Craiova, la boierul Ioniță Glogoveanu, unde a învățat limba greacă, ocupându-se 

cu exportul vitelor.  

În perioada 1806-1820, Tudor deținea funcția de vătaf de plai. Tudor 
Vladimirescu a renuntat să se ocupe cu exportul de vite și a intrat în războiul 
ruso-turc, fiind promovat la gradul de locotenent. Tudor Vladimirescu nu a fost 

căsătorit și nu a avut nici copii. 
 

• Vătaf de plai la Cloșani  
În 1806, a fost numit vataf de plai al Cloșaniului, adică administrator al 

unui district de munte și a deținut această funcție până în 1820. În perioada 14 
iunie - 26 decembrie 1814, a plecat la Viena în timpul Conferinței de pace de la 
Cloșani de la Viena (1814-1815) pentru a lichida moșia soției lui Nicolae 
Glogoveanu (fiul lui Ioniță Glogoveanu care a murit la Viena, Și a adus fiica lui 
tânără în această țară.  
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• Revolutia de la 1821 

Revoluția română din 1821 s-a integrat în mișcările generale sociale și 
naționale care au zguduit continentul european de la vest la est, dar au afectat și 
America Latină în afara Atlanticului, la granița dintre secolele XVIII și XIX. În 

toate aceste mișcări revoluționare, există multe obiective comune - libertatea, 

independența și unitatea națională - care au fost promovate la nivel mondial de 

Revoluția Americană din 1783 și Revoluția Franceză din 1789, dar au existat și 
în Supplex Libellus Valachorum.  

Pe pământul românesc, suzeranitatea otomană i-a impus înlocuirea 
domniilor pământene cu cele ale fanarioților la începutul secolului al XVIII-lea 

(Moldova în 1711 și Țara Românească în 1716). Revoluția română din 1821 nu 
a fost un focar spontan provocat de unii factori accidentali, ci o manifestare de 

nemulțumire acumulată la toate nivelurile structurale și de clasă socială din cauza 
crizelor economice și politice severe din secolele al XVIII-lea și începutul 
secolului al XIXlea. Toate clasele și straturile sociale din România - cu excepția 
câtorva triburi boieresti - sunt interesate să schimbe regimul Fanariot, aceasta 
fiind doar o intervenție deghizată în treburile interne ale Țării Românești și 
Moldovei de către Imperiul Otoman. Epoca Fanariota a fost caracterizată de 
politici fiscale excesive, determinate de nevoile Imperiului Otoman și de 
ambițiile conducătorilor.  

 

• Moartea 

Tudor Vladimirescu a fost capturat de Ipsilanti pe data de 21 mai, iar, urmatoarea 

saptamana, pe data de 27 mai conducatorul pandurilor a fost omorat dupa ce a 

fost torturat, corpul lui fiindu-i aruncat intr-o fantana 

 

Bibliografie 

[1] https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/ultimul-drum-tudor-vladimirescu-capturat-ucis-s-a-retras-calea-turcilor-

1_5ccc4ca0445219c57e35f4c8/index.html?fbclid=IwAR1Q8og4qCTRS90qS0k6Jg8Njj2onb2tcNwiFOXT3fmD

_WxZgLAHAJvvPno 

[2] https://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescu 

[3] https://ro.wikipedia.org/wiki/Revoluția_de_la_1821 

[4] https://www.ucv.ro/pdf/international/informatii_generale/doctor_honoris/26.p 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revoluția_de_la_1821
https://www.ucv.ro/pdf/international/informatii_generale/doctor_honoris/26.p


Editura Thoth 

ISBN: 978-606-94662-9-2 

 
 

 

 

32 

 

Autor: 

FLOAREA IOANA ALEXANDRA, Clasa a XI-a B 

Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu 
 



Editura Thoth 

ISBN: 978-606-94662-9-2 

 
 

 

 

33 

TUDOR VLADIMIRESCU 

Motorga Mariana  

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu  
 

Tudor Vladimirescu s-a nascut in anul 1780 (data nasterii inca este subiect 

de controversa istorica) in comuna Vladimir, judetul Gorj, parintii lui fiind 

Constantin si Ioana. Acesta a mai avut un frate, Papa, si o sora, Constandina, ai 

caror descendenti traiesc si astazi in regiunea Olteniei. Preotul Pirvu Cihoiu l-a 

invatat sa scrie si sa citeasca, iar la doisprezece ani a fost trimis la Craiova, 

intrand in serviciul boierului Ioan Glogoveanu. Acesta l-a avansat pe Tudor ca 

administrator de mosie si se folosea de el in afacerile de negot.  

Dupa ce a implinit varsta de optsprezece ani, a parasit casa boierului si a 

intrat intre panduri, asa cum era obiceiul judetului in care se nascuse, si si-a 

constituit o avere prin cumparare de pamant, facand comert pe cont propriu. Fiind 

membru al armatei cu obligatii semipermanente, a participat la razboiul ruso-turc 

din 1806-1812. De asemenea, in 1806, in timpul primei domnii ale lui Constantin 

Ipsilanti, Tudor Vladimirescu, sau Theodor, asa cum se semna intotdeauna, a fost 

ridicat la rangul de mare comis, apoi a fost numit vataf de plai la Closani, adica 

administrator al unui district de munte, functie pe care o va detine pana in 1820.  

Contemporanii sai care au avut ocazia de a-l cunoaste i-au observat 

personalitatea dura, chiar sumbra, vocea taioasa, rastita si poruncitoare. 

Vestimentatia lui Tudor Vladimirescu era foarte impunatoare, avand un aer de 

comandant. 

Cunoscator al limbii germane, a putut sa urmaresca problemele politice 

care se dezbateau in presa in capitala Imperiului Austriac si in 1815, cand s-a 

intors in tara, a aflat ca garnizoana otomana din Ada-Kaleh, care explorasera 

judetele Gorj si Mehedinti, ii distrusese si gospodaria de la Cerneti. 

Prezent în capitala țării pentru sustinerea unui proces de mosie in fata 

Divanului, Tudor afla de hotararea Eteriei de a porni miscarea de eliberare a 

Greciei. Considerand momentul prielnic pentru a ridica poporul la lupta, are 

unele discutii cu reprezentantii Eteriei pentru cooperare militara, astfel incat 

„pandurii sa inlesnească trecerea lui Ipsilanti peste Dunare“. Eteria (sau 
Societatea Prietenilor) era o societate secreta, infiintata în 1814, la Odessa, de 
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trei negustori greci: Nikólaos Skúfas, Tănase Ţakalov şi Emanoil Xánthos. 
Scopul, ca si nationalitatea primilor membri ai societatii, era la inceput pur 

grecesc: eliberarea acestui popor de sub dominatia otomana. Pentru a castiga 

sprijinul şi cooperarea celorlalte popoare crestine supuse Portii, Societatea si-a 

largit programul, propunandu-si sa realizeze uniunea armata a tuturor crestinilor 

din Turcia europeana. Alexandru Ipsilanti a fost ales în functia de conducator al 
eteriei datorita calitatilor sale de general în armata rusa si de ajutor al țarului. 

Tudor avea sarcina de a-i inarma pe olteni si de a-l ajuta pe Alexandru 

Ipsilanti sa treaca Dunarea pentru a ajunge in Grecia. Conducatorii Eteriei erau 

perfect constienti ca doar prin propriile lor mijloace, popoarele crestine, desi 

unite intr-un efort comun, nu puteau rasturna Imperiul Otoman. Succesul 

revolutiei depindea de intervenţia armatelor ruse. La 15 ianuarie s-a constituit un 

comitet de administrare, care i-a poruncit lui Tudor sa-l ajute pe Ipsilanti. Astfel, 

acesta a pornit cu insarcinarea comitetului, scopul acestei actiuni fiind 

rasturnarea stapanirii otomane si cucerirea independentei tării. Dar programul lui 
nu se limita doar la cucerirea independentei, ci mergea pana la revendicari 

sociale, cum ar fi egalitatea tuturor în fata legii si inlaturarea privilegiilor 
boieresti. 

 

Proclamatia de la Tismana 

Proclamatia lui Tudor se adresa tuturor locuitorilor tarii, fara deosebire de 

nationalitate, limba sau religie si era indreptata impotriva tuturor asupritorilor. 

Pentru el toti boierii erau tirani, averea tuturor era adunata ilegal si de aceea toate 

avutiile boieresti si bisericesti trebuiau confiscate. Aceasta proclamatie a fost in 

realitate o declaratie de razboi a taranilor impotriva stapanirii boierilor. 

 

Cererile norodului rumânesc (februarie 1821) 

 Domnul țării să nu aducă cu înălțimea sa aicea în țară mai mulți boieri greci 
decât patru, adică un postelnic mare i un cămăraș i un portar și un grămatic 
mare. 

 Toate scaunele arhierești și toate mănăstirile țării să fie apărate cu totul de 
către călugări greci, rămâind pe sama țării, precum este legat și precum să 
coprinde în hatișeriful răposatului întru fericire împăratul sultan Selim din 
anul 1802. 
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 Din șase dăjdii, care s-au întocmit de către măria sa domnul Caragea, două să 
lipsească cu totul, iar patru să rămâie după aceiași legătură socotindu-se pe 

trei luni, una. 

 Toate câte s-au întocmit și s-au făcut de către răposat întru fericire domnul 
Alexandru Șuțu să strice cu totul, și să rămâie toți streinii și toate cumpăniile 
precum s-au întocmit de către măria sa domnul Caragea;cum și toate ludile 
câte s-au mai adăogat pe la județe de către numitul domn Suțu să scază;iar 
anaforalile1 și întăririle ce s-au făcut de către acel domn asupra arătatelor 
madele2, în fața norodului, să arză toate;precum și oieritul și dijmăritul și 
vinăriciu, să nu fie slobod a să mai adăuga măcar un bănuț piste legătura ce 
s-au făcut de către domnul Caragea.[…] 

 Toate dregătoriile țării, atât cele politicești, cât și cele bisericești, de la cea 
mare până la cea mai mică, să nu să mai orânduiască prin dare de bani, pentru 
ca să poată lipsi jafurile din țară. 

 Asemenea și toate dările preoțești să scază, după cuviință. Și preoți cu dare 
de bani să nu mai facă, ci numai care va fi destoinic și unde face trebuință. 

 Zapcii prin plăși să nu fie slobod a să orândui câte doi, ci numai câte unul, și 
acela să fie pământean, și prin chezășie că nu va face jaf. 

 Caftane cu bani să înceteze cu totul de a să mai face, ci numai după slujbă. 
 Poslușnicii să lipsească cu totul, fiindcă este numai un catahrisis al țării și 

folos al jefuitorilor;precum și toți scutelnicii. 
 Dregătoria spătării cei mari, dimpreună cu toți dregătorii și toți slujitorii 

spătărești, să lipsească cu totul, fiindcă este de mare stricăciune țării, despre 
partea jafurilor, cu căpităniile lor cele spătărești. 

 Țara să fie volnică a-ș face și a ținea patru mii de ostași panduri cu căpeteniile 
lor și două sute arnăuți, scutiți de toate dările, și cu leafă ușoară, a cărora leafă 
să economisească din veniturile mănăstirilor. 

 Toate lefile streinilor să lipsească cu totul. 
 Toți dregători judecătoriilor și ai calemurilor să împuțineze, rămâind numai 

precum au fost în vechime;și lefile să le fie ușoare. 
 Asemenea și havaetu jălbilor și cărților de judecată să scază. 
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 Prăvilniceasca Condică a domnului Caragea să lipsească cu totul, nefiind 
făcută cu voința a tot norodul;iar a domnului Ipsilant să rămâie bună și să 
urmeze. 

(Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, coord. A. Oțetea), I, 
București, 1959, p. 272—273) 

 

Uciderea lui Tudor Vladimirescu 

În dimineata zilei de 21 mai, iesind in fata lagarului, Tudor a fost imediat 

inconjurat de capitanii sai. Capitanul Iordache iesi atunci in fata taberei si arata 

capitanilor si pandurilor scrisorile lui Tudor, spunându-le că voia sa-i dea pe 

mainile turcilor ca sa-i omoare pe toti. Acestia au fost nemultumiti de atitudinea 

lui Tudor si nu l-au mai vrut capitan. Iordache i-a cerut armele si l-a trimis pe 

acesta la Mitropolia de la Targoviste unde noaptea a fost omorat pe malul iazului 

ce curge pe langa oras, iar trupul a fost aruncat intr-un put de langa gradina 

Geartol. 

Destinul lui tragic, romantat desigur, a devenit in anul 1962 sursa de 

inspiratie pentru scenaristul Mihnea Gheorghiu si regizorul Lucian Bratu, care 

au realizat un lung metraj artistic cu Emanoil Petrut în rolul titular.  
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Autor: 
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TUDOR VLADIMIRESCU, PORTRETE 
 

Nădrag Răzvan 

Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu 

 

Bunicul său se numea Mitrofan, și era ieromonah, insurat pe la 1660-70 

cu o femeie pe nume Rusandra. Cu aceasta femeie a avut un singur fiu, pe 

Constantin, poreclit Ursu, tatal lui Tudor, care era de origine din Mehedinti, din 

Plaiul Cloșanilor. 
Constantin sa insură cu o fată, loana, fiica preotului Grigore Bondoc din 

comuna Vladimirul Gorjului, sat de tarani moșneni. Si, cum se întampla de multe 
ori, Ursu se mută în Vladimir, la casa femeii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu Ioana a avut trei copii: pe Pavel, căruia i se mai zicea si Papa, o fata 
Dina sau Constandina, și pe  Teodor, nascut intre anii 1770-75. 

Cel mai mare dintre frati, Pavel, a fost insurat cu Bălașa, cu care a avut 
un singur copil, pe loan Vladimirescu, născut la 1821. Acesta a fost singurul 

descendent cunoscut din neamul Vladimireștilor.   
loan, a trăit la Targu-Jiu ca un boer bogat și foarte respectat. Fata, Dina, a 

fost maritata si a avut doi copii: pe Sanda si pe Gheorghe. Cel de al treilea copil 

al lui Ursu, Tudor, nu a fost niciodata însurat și a murit la vârsta cam de 50 ani, 
asasinat la 1821. 

Casa lui Tudor din comuna Vladimiri, Gorj 
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Asadar, numele Vladimirescu s-a format de la numele comunei gorjene 

Vladimir. 

 În istorie au rămas câteva portrete ale lui Tudor, unele din perioada vieții, 
altele realizate ulterior după descrierea celor ce l-au cunoscut pe revoluționar.  

 

 

 

 

 
Portret făcut de pictorul Teodor Aman si 
reprodus in Istoria lui Aricescu, la 1874, 

identificat de Mincu Panzaru din Bucuresti, 

contemporanul lui Tudor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tudor la vârsta cam de 50 ani. 

Editia Papazoglu. 

Portretul poarta data de 19 Ianuarie 

1821, inceputul revolutiei. 
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Portret cu o expresie diferită de celelalte. 

Proprietatea Georges Olszevschi.  

Editat de vechea casa Sander la Viena în 
jurul anului 1814. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portret mural din Biserica dela Preajna, 

jud. Mehedinti, 1808. 

Teodor Vladimirescu biv vel sluger 

cumandir. 
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MEMORIA CA DATORIE 
 

Neguți Roberta-Mihaela  

Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu 

 

Sfârșitul războiului din anii 1916-1918 a însemnat începutul unei noi 

perioade, mai ales după marea bucurie a Unirii tuturor românilor din anul 1918. 

Perioada care a urmat a fost una în care doliul s-a împletit cu eforturile de 
reconstrucție a tot ceea ce războiul distrusese. Cinstirea sutelor de mii de eroi, 
care au pierit în război a fost una dintre preocupările majore din perioada imediat 
următoare. 

Un rol important în această activitate l-a avut Regina Maria, care încă din 
timpul războiului s-a implicat în activitatea Crucii Roșii. Totodată, în timpul 
războiului au fost înființate societăți de ajutorare a orfanilor și a văduvelor de 
război care, după încheierea războiului s-au dedicat construirii de monumente, a 

aducerii celor decedați din zonele în care erau îngropați în cimitirele eroilor, 
ridicate în fiecare localitate. 

Moartea, doliul și neuitarea au fost resoturile care au determinat 
construirea monumentelor eroilor neamului, ridicate în perioada interbelică, 
postbelică și postdecembristă. Astfel, construirea monumentelor, troițelor și a 
fântânilor a reprezentat o preocupare foarte mare de a păstra memoria celor 
morți, cuprinzând o serie de simboluri ale victoriei, ale onoarei, ale curajului, dar 

mai ales, listele eroilor și marile bătălii la care au participat soldații români. 
Dacă în zonele rurale, toate crucile celor decedați în război au fost așezate 

în fața bisericii, la loc de cinste alături de o troiță, la Târgu-Jiu, pe lângă cimitirul 

eroilor, a fost construit de părintele sculpturii moderne, Constantin Brâncuși, un 
ansamblu ce comemorează eroii. Cu siguranță că este vorba despre Masa Tăcerii, 
Poarta Sărutului și Coloana Infinitului, cele trei capodopere brâncușiene așezate 
pe o axă, pe care este intercalată, în mod firesc, și o biserică. Se spune că în mod 
firesc, deoarece operele marelui sculptor au fost construite în memoria celor care 
au murit pentru patrie, pentru unire, iar biserica, în concepția românească, face 
legătura dintre cei trecuți în lumea fără dor și cei rămași să le rânduiască această 
trecere. 
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Toate monumentele lui Brâncuși de la Târgu-Jiu reprezintă un ritual ce îl 
plasează pe român în dubla dimensiune, profană și sacră, materială și spirituală. 
Putem crede că marele artist  a imaginat metafizicul din om ,,insuficiența'' vieții 
concrete care îl face să aspire spre universal, spre absolut, spre nemurire. În 
ordinea dispunerii lor pe axa imaginată de Brâncuși, ,,Masa Tăcerii'' este cea de 
pe urmă masă a soldaților care urmează să plece la luptă, iar „Scaunele” în formă 
de clepsidră simbolizează timpul, cele 12 ore ale zilei sau cei 12 apostoli. „Masa” 
reprezintă, totodată, și un simbol al reunirii familiei și al meditației; ,,Poarta 
Sărătului'' este un simbol al Întregirii Neamului, prin sărutul realizat de sculptor, 
un sărut așteptat de toți românii. Totodată, „Poarta” este unul dintre cele mai 
răspândite simboluri din tradiția noastră populară; poarta înseamnă intrarea în 
viață, înseamnă căsătoria și tot pe sub poartă mortul e dus solemn spre locul de 
odihnă veșnică. Așadar, ea reprezintă trecerea prin marile momente ale vieții. 
După poartă este dispusă Biserica, unde omul intră în lumea credincioșilor, unde 
se cunună și de unde pornește spre infinitul imaginat de Brâncuși sub forma ,, 
Coloanei fără sfârșit '', ca simbol al sacrificiului suprem, al urcușului și 
coborâșului vieții , dar și înălțarea la cer a sufletelor eroilor. 

Tot în Gorj, pe malul Jiului, alături de operele lui Brâncuși, se găsește și 
Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, eroina de la Jiu, decorată de însăși Regina 
Maria, pentru faptele sale de vitejie din Marele Război cu ,,Virtutea Militară''. Ea 
a dat dovadă de un curaj ieșit din tipare, cunoscută drept un simbol al puterii și 
al determinării până în prezent. 

După cum se știe, la retragerea trupelor din Transilvania în toamna anului 
1916 fiecare palmă de pământ a fost apărată cu sacrificiul suprem al multor 
soldați. Trupurilor lor au căzut în munți, pe dealuri și văi, unele ajungând așa 
cum era firesc în cimitirele eroilor după strămutările din anii ’30, unii, însă au 
rămas pe munți, de strajă patriei. Legat de acest fapt, regăsim povestea 
învățătorului, C.Roman, din satul Bâlta, pe când se afla în excursie cu elevii săi 
pe muntele Rostoveanu a găsit ,,între stânci, rămășițele pământești ale unui 
bărbat îmbrăcat în haine militare, rămas acolo de pe timpul războiului''. Datorită 
semnului de identitate - cruciulița de la gât- s-a stabilit că e vorba de soldatul 
Bușneag Grigore din Reg. 18 Gorj, Bat. IV. Învățătorul a coborât osemintele și 
inițial le-a înhumat în cimitirul satului, iar mai apoi, găsindu-i familia, a cerut 

sprijinul societății pentru a-l duce în satul natal, fapt care s-a admis. 
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Acest eveniment este un exemplu al datoriei noastre față de eroii neamului 

românesc care, prin sacrificiul lor, au făcut posibilă dobândirea şi păstrarea 
independenţei naţionale, a unităţii statale, apărarea suveranităţii naţionale, 
menţinerea ordinii de drept şi a siguranţei naţionale. 

Comemorarea eroilor constituie un gest de recunoştinţă a statului român, 
aşa cum se arăta într-un apel către toţi românii: „sunt fără număr vitejii şi martirii 
căzuţi în văile munţilor, în largul câmpurilor de luptă şi în lagărele de robie ale 
străinătăţii, departe de căminele lor, unde mamele şi copiii lor îi plâng, fără să le 
ştie mormântul. Acum când Patria noastră Mare, liberă şi mândră cum au visat-
o strămoşii noştri, s-a desăvârşit în marginile idealului naţional, se cade să ne 
gândim cu pietate la toţi acei care şi-au dat viaţa pentru gloria ei”. 

Așadar, omagiul adus eroilor plasează în prim-plan ideea că în lume nu 
există un gest mai nobil și mai sfânt decât să-ţi dai viaţa pentru semenii tăi şi 
pentru Patrie. 
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ISTORIA LICEULUI TUDOR VLADIMIRESCU 

 

Nițu Andreea Alexandra 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu  
 

Tudor Vladimirescu născut în anul 1780 în județul Gorj și decedat în anul 

1821 la Târgoviște.  
Tudor Vladimirescu se trage dintr-o familie care de două generaţii se luptă 

să facă avere şi să se ridice peste condiţia în care se născuse. El s-a născut în anul 
1780 în comuna Vladimir, judeţul Gorj, părinţii lui fiind Constantin şi Ioana. 
Ajutat fiind de preotul Pîrvu Cihoiu, a învăţat să scrie şi să citească. La vârsta de 
doisprezece ani a fost trimis la Craiova, intrând în serviciul boierului Ioan 
Glogoveanu acesta a învăţat carte şi limba greacă. Ajuns la vârsta de optsprezece 
ani, a părăsit casa boierului şi a intrat între panduri, după obiceiul judeţului în 
care se născuse. 

În timpul primei domnii a lui Constantin Ipsilanti, Tudor a fost ridicat la 
rangul de mare comis, iar în a doua domnie a fost numit vătaf de plai la Cloşani. 
A îndeplinit această funcţie din 1806 până în 1811. În 1820, Tudor izbuteşte din 
nou, cu sprijinul consulului rus, să obţină vătăşia plaiului Cloşani. În viaţa civilă, 
Tudor se ocupă cu comerţul şi cu arendăşia de moşie. El exportă vite, cereale în 
Ardeal şi Ţara Ungurească. Acesta avea şi o cârciumă, la 6 km de Balta, făcută 
pe moşia sătenilor din Balta. 

Eteria (sau Societatea prietenilor) era o societate secretă, înfiinţată în 
1814, la Odessa, de trei negustori greci: Nikólaos Skúfas, Tănase Ţakalov şi 
Emanoil Xánthos. Scopul, ca şi naţionalitatea primilor membri ai societăţii, era 
la început pur grecesc: eliberarea acestui popor de sub dominaţia otomană. Pentru 
a câştiga sprijinul şi cooperarea celorlalte popoare creştine supuse Porţii, 
Societatea şi-a lărgit programul, propunându-şi să realizeze uniunea armată a 
tuturor creştinilor din Turcia europeană. Alexandru Ipsilanti a fost ales în funcţia 
de conducător al eteriei datorită calităţilor sale de general în armata rusă şi de 
ajutor al ţarului. 
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Începutul revoluţiei 
Tudor avea sarcina de a-i înarma pe olteni şi de a-l ajuta pe Alexandru 

Ipsilanti să treacă Dunărea pentru a ajunge în Grecia. Conducătorii Eteriei erau 
perfect conştienţi că numai prin propriile lor mijloace, popoarele creştine, chiar 
unite într-un efort comun, nu puteau răsturna Imperiul Otoman. Succesul 
revoluţiei depindea de intervenţia armatelor ruse. 
La 15 ianuarie s-a constituit un comitet de oblăduire, care i-a poruncit lui Tudor 

să-l ajute pe Ipsilanti. Astfel, acesta a pornit cu însărcinarea comitetului, scopul 

acestei acţiuni fiind răsturnarea stăpânirii otomane şi cucerirea independenţei 
ţării. Dar programul lui nu se limita doar la cucerirea independenţei, ci mergea 
până la revendicări sociale, cum ar fi egalitatea tuturor în faţa legii şi abolirea 
privilegiilor boiereşti. 
 

Domnia lui Tudor 

Tudor a intrat în Bucureşti la 21 martie, în fruntea unei armate de trei mii 
de panduri şi o mie cinci sute de arnăuţi. La stânga lui mergea un preot cu crucea 
în mână iar la dreapta Dimitrie Macedonski, comandantul arnăuţilor. Tudor a 

trecut peste voinţa boierilor şi a intrat în Bucureşti, înaintea lui Alexandru 
Ipsilanti. Dar a doua zi după sosirea lui Ipsilanti, trupele lui Vladimirescu s-au 

retras la Cotroceni. El însuşi, împreună cu o mână de oameni, a rămas la 
Bucureşti până la 31 martie-12 aprilie, după care s-a mutat la Cotroceni. 

Grija lui Tudor de a menaja pe boieri, cu toate sentimentele de ură pe care 
le nutrea împotriva lor, nu avea decât o singură explicaţie: el îşi dorea să ajungă 
domn cu aprobarea boierilor, cei care aveau dreptul să aleagă domnul. Dar 
nădejdile puse în boieri şi în intervenţia Rusiei s-au năruit rând pe rând. Ţarul i-
a autorizat pe turci să reprime revolta şi aceştia au intrat în ţară. Atunci Tudor s-

a proclamat domn. 

În cele două luni de zile cât a domnit la Bucureşti, Tudor a încercat să 
facă ceva şi pentru ţărănimea căreia îi promisese eliberarea de sub stăpânirea 
boierilor. Pe de-o parte a încercat să pună capăt abuzurilor administrative şi 
judecătoreşti, pe de altă parte a intrat în tratative oficiale cu turcii de îndată ce şi-
a dat seama că mişcarea eteristă nu mai avea susţinerea Rusiei. Acesta era de 
altfel singurul mijloc de a scăpa ţara de primejdia unei ocupaţii turceşti.  
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100 de ani de la înființarea liceului "TUDOR VLADIMIRESCU" 

Aniversarea a 100 de ani de când prestigiosul lăcaș de cultură poartă 
numele luptătorului pentru dreptate și libertate al poporului nostru îngenunchiat 

și obidit în atâtea rânduri de furtunile istoriei,constituie pentru locuitorii Gorjului 

simbolul strădăniilor depuse de aceștia pentru promovarea valorilor morale și 
intelectuale ale neamului nostru. 

Școala a fost una dintre instituțiile cele mai valoroase în organizarea 

socială,ea a cuprins activitatea de instruire și de educare a tinerei generații,care 

constituie o problemă a întregii societăți.  
Cercetarea trecutului Colegiului Național "Tudor Vladimirescu" scoate la 

lumină patriotismul luminat al dascălilor, ce au slujit cu dragoste și cu pasiune, 
dintru începuturi, această unitate de învățământ. 

De la înființare (1890) și până la primul război mondial se conturează 
prima etapă în existența acestei școli, caracterizată prin: entuziasmul 

începuturilor, dorința arzătoare de a ridica PATRIA pe o treaptă superioară, 
munca avântată a cadrelor didactice și a directorilor.  

Se muncea mult și cu pasiune. Elevii desfășurau un studiu individual 
intens. Atmosfera din școală era străbătută de gândul de a realiza lucruri 

deosebite și de a ține tradițiile la loc de cinste. 

Liceul "Tudor Vladimirescu" din Târgu-Jiu și-a împlinit cu prisosință 
menirea,la umbra zidurilor sale pregătindu-se cu pasiune și multă trudă fii 
Gorjului, copii de intelectuali ,negustori,militari,țărani sau muncitori, spre a 
deveni utili patriei. Cu spiritul de dăruire ce l-au dovedit profesorii săi, începând 

cu Iuliu Moisil,Ștefan Bobancu,Arghir Iancu. Mihuleț, N. Andriescu, I. 

Căprescu,pr. Gh Gâță,C. Mihăilescu,Th. Gâlcescu,Em. Morțun etc. și continuând 

cu generații mai noi,din care o parte ei înșiși au fost educați aici ,au modelat 
sufletele călite în muncă,sărăcie și neajunsuri,spre a se ridica în folosul societății. 
"Poarta sărutului"a marelui Brâcuși din Hobița le-a dat mai târziu imbold de unire 

în dragoste pentru patrie, iar "Coloana infinită" le-a fost simbol al idealurilor spre 

care au năzuit în eforturile fără odihnă ce le-au depus pentru progres. 

Tradițiile școlare 

Deschiderea cursurilor școlare a fost dintotdeauna o multiplă sărbătoare: 

pentru elevi, pentru profesori,pentru părinți și de ce nu pentru întregul popor 

român. Elevii reconfortanți după o vacanță mare, revin cu plăcere și emoții la 
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școala lor iubită unde își întâlnesc colegii,profesorii,pentru începerea unui nou 

an școlar. 
Prima zi de școală,bine pregătită de toți factorii,lasă urme adânci în 

sufletele elevilor. Școala a fost an de an pregătită pentru procesul de învățământ 

,mai întâi curățenie generală,aprovizionarea cu manuale școlare,etc.. 
Conducerea Liceului "Tudor Vladimirescu" s-a gândit întotdeauna la proverbul 

românesc că:"lucrul bine început, pe jumătate e făcut"și de aceea prima zi de 

școală a fost și rămâne o frumoasă sărbătoare care a solicitat și solicită multă 
muncă,preocupare și pasiune pentru procesul de învățământ. 

Legătura cu școala  
După terminarea cursurilor liceale,absolvenții n-au uitat de unde au 

plecat, pentru formarea personalității lor,și din cinci în cinci ani se întâlnesc și 
raportează școlii ce-au realizat în timpul scurs de la terminarea cursurilor. 

Cercurile pe obiecte  

Organizarea activității celor mai buni elevi, la anumite obiecte, în afara 

planului de învățământ, dar inclusă în planul general de muncă al liceului a 
constituit un mijloc eficient și necesar pentru pregătirea elevilor și dezvoltarea 
aptitudinilor personale. 

Funcționarea cercurilor pe obiecte în Liceul Tudor Vladimirescu din 

Târgu Jiu s-a impus din cele mai vechi timpuri. 

Fiecare profesor își recruta,din clasele la care preda,un număr de elevi cu 
care lucra în afara orelor de clasă. 

După Reforma învățământului din 1948, s-a impus ca aceste cercuri să se 
organizeze și să fie conduse de un profesor îndrumător ajutat de un colectiv de 
elevi. 

În Regulamentul pentru organizarea și funcționarea școlilor de cultură 
generală din București ,1959, al Ministerului Învățământului și culturii se 

preciza: "Cercurile de elevi contribuie la adâncirea și însușirea temeinică a 
cunoștiințelor,a bazelor științei predate în clasă,la trezirea interesului și la 
educarea dragostei pentru obiectul respectiv, la lărgirea orizontului științific și 
cultural al elevilor,la formarea priceperilor și deprinderilor de bază,necesară în 

viața practică, la dezvoltarea posibilităților creatoare ale elevilor,la întregirea 

colectivului de elevi." 
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Gimnaziul și Liceul Tudor Vladimirescu  
În afară de cursurile școlare, Gimnaziul Tudor Vladimirescu din Târgu 

Jiu și Liceul au devenit un adevărat centru cultural cu o activitate multiplă și 
plină de prestanță. Trebuie să consemnăm că nici o autoritate de stat nu-i obliga 

pe profesori să desfășoare o bogată și interesantă activitate cultural-științifică, ci 

conștiința de apostoli ai neamului îi determina pe fiecare în parte să se afirme în 

fața maselor populare.  

Spațiul nu ne permite și este imposibil să consemnăm tot ce s-a organizat 

de elevi și profesori pe linie culturală într-un secol. 

Biblioteca  

Biblioteca a fost, este și va fi unul dintre mijloacele auxiliare cele mai 
importante ale procesului de învățământ. 

O școală fără bibliotecă este ca o moară fără de apă. 
La înființarea Gimnaziului real din Târgu Jiu, baza materială era 

necorespunzătoare din toate punctele de vedere așa cum reiese din comunicarea 
conducerii gimnaziului adresată ministerului.  

Greutățile începutului au fost fantastice, dar dragostea și setea de 
învățătură, atât a cadrelor didactice cât și a elevilor au învins. 
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TUDOR VLADIMIRESCU 

Oprea Roxana 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu  
 

Născut în 1780 în Vladimir, un sat din județul Gorj, ținutul Olteniei, 
Tudor Vladimirescu reprezintă și astăzi o figură importantă, reprezentativă 
pentru istoria Țării Românești de la începutul secolului al XIX-lea, fiind 

conducătorul Revoluției de la 1821, al pandurilor și domn al Țării Românești.  
Tudor Vladimirescu se trage dintr-o familie care de două generaţii se lupta 

să facă avere şi să se ridice peste condiţia în care se născuse. El s-a născut în anul 
1780 în comuna Vladimir, judeţul Gorj, părinţii lui fiind Constantin şi Ioana. 
Ajutat fiind de preotul Pîrvu Cihoiu, a învăţat să scrie şi să citească. La vârsta de 
doisprezece ani a fost trimis la Craiova, intrând în serviciul boierului Ioan 
Glogoveanu acesta a învăţat carte şi limba greacă. Ajuns la vârsta de optsprezece 
ani, a părăsit casa boierului şi a intrat între panduri, după obiceiul judeţului în 
care se născuse. 

În timpul primei domnii a lui Constantin Ipsilanti, Tudor a fost ridicat la 

rangul de mare comis, iar în a doua domnie a fost numit vătaf de plai la Cloşani. 
A îndeplinit această funcţie din 1806 până în 1811. În 1820, Tudor izbuteşte din 
nou, cu sprijinul consulului rus, să obţină vătăşia plaiului Cloşani. În viaţa civilă, 
Tudor se ocupă cu comerţul şi cu arendăşia de moşie. El exportă vite, cereale în 
Ardeal şi Ţara Ungurească. Acesta avea şi o cârciumă, la 6 km de Balta, făcută 
pe moşia sătenilor din Balta. 

Revoluția din 1821 este un reper foarte important în istoria românilor, 
marcând începutul procesului de renaștere națională a României. Referitor la 

aceste eveniment istoric Nicolae Bălcescu spunea: „Revoluţia de la 1821 a 
strigat dreptate şi a vrut ca tot românul să fie liber si egal, ca statul să se facă 
românesc. Ea fu o revoluţie democratică. Revoluţia de la 1848 a vrut ca românul 

sa fie nu numai liber, dar şi proprietar, fără care libertatea e mincinoasă. Pentru 
aceea adaugă la deviza sa cuvântul frăţiei, această condiţie de căpetenie a 
progresului social. Ea fu o revoluţie socială. Revoluţia viitoare... va cere 
unitatea şi libertatea naţională. Deviza ei va fi: Dreptate, Frăţie, Unitate! Ea va 
fi o revoluţie naţională." 

Revoluția lui Tudor Vladimirescu de acum 200 de ani a reușit să 
determine sfârșitul epocii fanariote, restabilind domniile pământene, astfel 
înlăturând gravele prejudicii de Poartă statutului de autonomie al celor două Țări 
Românești. Tudor a intrat în Bucureşti la 21 martie, în fruntea unei armate de trei 
mii de panduri şi o mie cinci sute de arnăuţi. La stânga lui mergea un preot cu 
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crucea în mână, iar la dreapta Dimitrie Macedonski, comandantul arnăuţilor. 
Tudor a trecut peste voinţa boierilor şi a intrat în Bucureşti, înaintea lui 
Alexandru Ipsilanti. Dar a doua zi după sosirea lui Ipsilanti, trupele lui 
Vladimirescu s-au retras la Cotroceni. El însuşi, împreună cu o mână de oameni, 
a rămas la Bucureşti până la 31 martie/ 12 aprilie, după care s-a mutat la 

Cotroceni. Grija lui Tudor de a menaja pe boieri, cu toate sentimentele de ură pe 
care le nutrea împotriva lor, nu avea decât o singură explicaţie: el îşi dorea să 
ajungă domn cu aprobarea boierilor, cei care aveau dreptul să aleagă domnul. 
Dar nădejdile puse în boieri şi în intervenţia Rusiei s-au năruit rând pe rând. Ţarul 
i-a autorizat pe turci să reprime revolta şi aceştia au intrat în ţară. Atunci Tudor 
s-a proclamat domn. În cele două luni de zile cât a domnit la Bucureşti, 
Vladimirescu a încercat să facă ceva şi pentru ţărănimea căreia îi promisese 
eliberarea de sub stăpânirea boierilor. Pe de-o parte a încercat să pună capăt 
abuzurilor administrative şi judecătoreşti, pe de altă parte a intrat în tratative 
oficiale cu turcii de îndată ce şi-a dat seama că mişcarea eteristă nu mai avea 
susţinerea Rusiei. Acesta era de altfel singurul mijloc de a scăpa ţara de primejdia 
unei ocupaţii turceşti. 

În primăvara anului 1821, Tudor Vladimirescu îi cere lui Alexandru 
Ipsilanti conducătorului Eteriei, să treacă Dunărea pentru ca Țara Românească 
să nu fie transformată în teatru de război între turci si eteriști. Numai că această 
atitudine a lui Tudor Vladimirescu nu este pe placul conducătorilor Eteriei, care 
decid suprimarea acestuia, iar în noaptea de 20 spre 21 mai, în tabăra de la 
Goleşti, Iordache Olimpiotul omul lui Ipsilanti, îl arestează pe Vladimirescu, 
punându-i în faţă acuzaţiile de înţelegere cu turcii. Tudor Vladimirescu este 

asasinat în noaptea de 27 mai 1821, iar sinistra faptă a fost dusă la îndeplinire de 
Vasile Caravia, un beţiv notoriu poreclit „monstrul de la Galaţi”, care împreună 
cu Gherasim Orfanos şi Constantin Cavaleropoulos, au hăcuit trupul lui Tudor 

cu topoare, aruncându-l apoi într-o fântână părăsită. 
Tudor Vladimirescu a rămas și va rămâne în istoria românilor ca cel care, 

într-un moment în care poporul avea nevoie disperată de a fi salvat, s-a ridicat 

împotriva asupritorilor aceste națiuni. A dat dovadă de curaj, patriotism, 
fermitate, talent politic și a luptat pentru câștigarea și apărarea drepturilor țării, 
știind că va plăti cu viața.  
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REVOLUȚIA CONDUSĂ DE TUDOR VLADIMIRESCU 
DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ.  

LUPTELE DINTRE TRUPELE OTOMANE ȘI PANDURI, 

ETERIȘTI ȘI ARNĂUȚI 

 

Răuț Raul-Iulian,  

Liceul de Arte "Constantin Brăiloiu", Târgu-Jiu 

 

Trupele turcești au intrat în țară  la 1/13 mai , prin trei puncte. Ostașii de 
la Nicopole au intrat în Țară Românească și au înaintat pe ambele părți ale Oltului 

spre nord, atacând orașele Roșiorii de Vede si Caracal care au fost incendiate 
după lupta cu garnizoanele de panduri. Pandurii neputând să facă față trupelor 
otomane s-au retras spre nord. 

Ca urmare a intrării turcilor în Muntenia și a jafurilor comise de eteriști 
într-o țară ce nu avea nimic de împărțit cu aceștia, Tudor decide să îi pună pe 
boieri să subscrie la un protest către capetele încoronate întrunite la Congresul 
de la Laibach. 

Tudor părăsește mănăstirea Cotroceni și găsește un vad de trecere a 
Oltului pe la Găești și Pitești, evitând Slatina. Încredințează steagul de luptă ce 
avea pe el Sfânta Treime cu Sfântul Teodor Tiron și Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe lui Ion Cacalețeanu.  

Ca un gest  de încredere acesta îi încredințează sabia sa și un inel 
spunându-i: "păstrează tu această sabie și acest inel cel am de la părinții mei; mi 
le vei înapoia, vrând Dumnezeu să mai trăiesc, iar de nu ne vom mai întâlni, 
păstrează-le ca semn de prieteșug". 

Boierii nesocotesc vorbele lui Tudor și încep să-i jefuiască pe țărani 
văzându-și decât dreptul lor, nefiind capabil să își dea seama că răul făcut 
țăranilor este o nedreptate. 

Chiar și pandurii lui Tudor începuseră să facă astfel de nelegiuiri crezând 
că este rândul lor să jefuiască pe alții cum au fost și ei jefuiți nu de mult. În fiecare 
districte se formau cete de sârbi, bulgari, țărani care jefuiau călători și vandalizau 
biserici. Tudor nu accepta astfel de comportament din partea oamenilor săi și 
pedepsea cu moartea pe cei care acționau orbiți de puterea banilor. Din nefericire 
nu puțini sunt cei care au cunoscut furia lui Tudor, însă toți aceștia au fost 
exemple pentru întreaga oaste, Ca să nu uite de ce fac parte din revoluție. 
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Tudor a spus:” Hoția e o rușine de care nu te spală nici chiar moartea 
vitejească. Și nu îmi vine să cred că vreunul ar voi să stea ca hoț înaintea lui 
Dumnezeu. Nu ne-am sculat ca să jefuim pe frații noștri”. 

Tudor a declarat episcopului Ilarion despre boierii care se angajaseră în 
lupta contra stăpânirii otomane și apoi au fugit la Brașov:” De-oi trăi voi face 
douăsprezece perechi de opinci din pielea a doisprezece boieri divanți îi voi 
scurta de o palmă pe câți sunt boieri divanți”. 

De-a lungul domniei lui Alexandru Șuțu și mai ales în timpul bolii sale la 
sfârșitul anului 1820 s-au format 3 partide. Primul partid dorea un divan  comun 

cu celelalte partide, al doilea respingea această idee dorind ca mitropolitul și 
episcopii să nu fie numiți de greci iar al treilea avea interes fanariot astfel 

împotrivindu-se  primelor două. 
Boierii fiind întotdeauna invidioși preferau să aibă un domn străin decât 

un compatriot sau pe o ruda fiind siliți sa-i sărute caftanul și mâna. 
Neavând nicio cultură, Tudor era înzestrat cu o bună și sănătoasă judecată, 

dar totodată șiret, îndrăzneț și foarte încăpățânat în a-și îndeplini obiectivele. 
Când 1000 de turci au intrat în București, toți boierii fugiseră la Brașov. 
Domnul fanariot Alexandru Ipsilanti a poruncit să se ridice la Șerban 

Vodă în 1775 o casă a Beilicului. Potrivit mărturiei colonelului russ Ivan 
Petrovici Liprandi, pe vremea domnilor fanarioți beilicul "a constituit unul din 
cele mai bogate izvoare de profil personal a domnului, al vistierului, al unor 

boieri din divan și al altora". 
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DOMNUL TUDOR 

Țivlea Maria Viviana 

Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”, Târgu Jiu 

Sentimentul de mândrie națională și bucuria apartenenței la un neam liber 
se revendică de la momente esențiale ale istoriei unui popor, cufundându-ne într-
un trecut îndepărtat, dar luminat de figurile unor eroi, care au dat glas, prin faptele 
lor, năzuințelor de unitate și independență. Din negura timpului răzbate lupta 
națională și socială a lui Tudor Vladimirescu păstrată în memorie drept mișcarea 
revoluționară de la 1821 și proiectată într-o legendă “ce va crește până la 
dimensiunea unui mit, în imaginația populară și în literatură, și din care se vor 
nutri făuritorii României moderne.”  

Gândul și fapta lui Tudor Vadimirescu  se încarcă nu doar de semnificații 
istorice, ci devin și subiect artistic în piesa de teatru istorică “Zavera lui Tudor 
Vladimirescu” semnată de N.N. Sârbulescu,  evocând pe baza mărturiilor unor 
membri ai familiei, care au participat direct la revoluție,  spiritul de luptător al 
lui Tudor și al pandurilor săi, ce a străbătut văile și munții Mehedințiului și 
Gorjului: “Trebuie deschiși ochii românului, că e orb la minte. […] voi lucra pe 
toate căile ca să scăpăm țara de asupritori.” Apelul de răsunet  la lupta de 
dezrobire  de sub regimul domnilor fanarioți și dominației otomane, precum și 
starea de suferință a populației satelor sunt transcrise liric în melodia cuvântului 
din literatura populară: “Foaie verde foaie-n fir,/ Tudore din Vladimiri,/ N-avem 

lescaie-n chimir,/ N-avem apa pe ce-o bea,/ Sărăcuț de maica mea!/ Plâng și 
florile-n zăvoi/ C-am rămas flămânzi și goi;/ Plânge valea Deșului/ Și apa 
Gilortului/ De jalea românului./ Lasă, Tudore, străinii/ Și vino în sat la tine,/ Că 
ne-am gătit coasele,/ Coasele pistoalele,/ Să le spălăm de rugină,/ Vină, 
Tudorică, vină!” 

Rădăcinile sale se leagă de melegeagurile gorjenești, născându-se în 
comuna Vladimiri, ori, după tradiția locală, în apropiere, pe Valea Deșului, în 
Siliștea-Săracă, fiu de țăran liber.  Anii copilăriei i-a petrecut în casa boierului 
Ioniță Glogoveanu, care l-a trimis să învețe carte la Craiova, urmărind să-l ia 

fecior în casă. În acele vremuri tulburi s-a înrolat între pandurii din Mehedinți, a 
luat parte la războiul ruso-turc dintre anii 1806-1812, dovedind inițiative 
curajoase  și un talent militar, care vor fi probate strălucit în revolta sa: “Tip aspru 
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de moșnean din munții Olteniei, a urcat primele trepte ale ierarhiei boierești și a 
asigurat, ani de-a rândul, administrația unei plăși; a comandat pandurii sub 
ordinele înaltului comandament rusesc, dovedind un ascuțit simț de organizare și 
disciplină.” 

Portretul fizic și moral, cu accent pe spiritul autodidact și pe curajul 
legendary, i se creionează pe baza descrierilor realizate de cunoscuți și prin 
informația transmisă de izvoare istorice, ilustrând trăsăturile unui bărbat brav, 
menit să ajungă un nume “Tudor Vladimirescu era un bărbat serios și gânditor, 
om energic și drept, sincer și activ, uneori crud și chiar răzbunător/ nu ierta 
nerespectarea cuvântului dat și mai ales jurământul/n-a mers la școli înalte să 
învețe contabilitate, căci vârtejul vieții l-a prins de timpuriu, apoi afacerile și 
slujba nu i-au mai dat răgaz. Dar a ajuns unul dintre cei mai întreprinzători 
negustori olteni, rulând mari sume de bani și având relații de afaceri în țară și 
peste hotare/ n-a învățat știința și arta războiului la școli de îanlte studii militare, 
dar a ajuns un excelent comandant în războiul ruso-turc/ nici știința administrației 
n-a învățat-o Tudor în vreo școală, dar a condus, ca vătaf de plai, aproape 
continuu/ nici știința legilor n-a deprins-o Tudor la vreo Academie. Dar a 

deprins-o din mers, sub presiunea cerințelor și greutăților vieții și ale afacerilor” 

Dorința de eliberare națională de asuprirea străină și interesul neamului 
său a cărui căpetenie se credea l-au determinat să încheie în numele pandurilor 
săi o înțelegere de ajutor militar reciproc cu Eteria. El a emis celebra Proclamație 
de la Padeș în care a chemat norodul la arme: “Veniți dar, fraților, cu toții, cu rău 
să pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bine!” este limpede că ținta întregii mișcări 
era marea boierime fanariotă, adunată la București, așa cum i se adresează direct 
și fără menajamente lui Al. Ipsilanti: “Scopul vostru este cu totul opus scopului 
meu. Voi ați ridicat armele pentru eliberarea Greciei, iar eu pentru a elibera pe 
compatrioții mei de jugul prinților greci și al unora din marii boieri; locul vostru 
nu este aici; duceți-vă, treceți Dunărea și luptați contra turcilor.” Dincolo de 
mesajul eroic  răzbate înverșunarea cu care se aruncă în luptă: “…proclamațiile, 
ca și scrisorile sale, au o forță de expresie, o violență stăpânită și înălțătoare, care, 
chiar și astăzi, mai păstrează parfumul locului și mirosul de praf de pușcă.[…] 
dorința de reforme era vădită, iar ura de ciocoi și de boieri izbucnea la fiece 
vorbă.” 
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Lupta  lui Tudor Vladimirescu  n-a fost o izbândă în sensul  eliberării 
neamului, mișcarea fiind înăbușită violent în urma unui complot, care a dus la 
arestarea și uciderea  căpeteniei revoluționare. În ciuda tragicului sfârșit de care 
a avut parte, Tudor Vladimirescu a dat naștere, prin mișcarea sa revoluțonară, 
speranțelor  de conturare a unor noi forțe politice care vor determina împlinirea 
idealului national: “Figura centrală a acestor evenimente, Tudor Vladimirescu s-

a dovedit cea mai înălțătoare pildă de eroism patriotic și sacrificiu. A fost 

personalitatea politică cea mai îndrăzneață și tragică, în același timp, din istoria 
Principatelor, în secolul al XIX-lea. El a și intrat, ca atare, în memoria 
contemporanilor, fiind socotit, un simbol al mișcării de redeșteptare națională” 
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TUDOR VLADIMIRESCU ȘI ETERIA  
ÎN VÂLTOAREA EVENIMENTELOR DIN 1821 

 

Udișteanu Teodora,  
Colegiul Național Iași 

 

Tudor Vladimirescu, un reformator în zorile modernității românești 
Secolul al XIX-lea este „secolul naționalităților” [6] fiind dominat pe 

plan internațional de revolte, cu scopul îndepărtării vechiului regim, care se 
dovediseră în timp a fi necorespunzătoare doleanțelor popoarelor de 
modernizare. Mai ales după 1815, dorința generală se îndrepta spre emancipare, 

astfel încât în Europa veacului al XIX-lea au loc mișcări care determină apariția 
revoltelor, când marile puteri încearcă să readucă în prim-plan vechiul regim [6] 

de dinaintea lui Napoleon Bonaparte. 

Popoarele creștine din Balcani, inspirate de Revoluția Franceză sunt cele 
care, în amploarea momentului, întrezăresc șansa egalității sociale și în drepturi.  

Un asemenea exemplu îl constituie și modelul lui Tudor Vladimirescu 
(1780-1821), care în Țara Românească, la data de 23 ianuarie 1821 lansa 

„Proclamația de la Padeș” întărind astfel mănăstirile din nordul Olteniei. La 
mănăstirea Tismana, el lansează Proclamația prin care face presiuni asupra 
dreptului poporului de a opune rezistență în fața opresiunilor. Din acest punct 
ecoul capătă amploare, iar tendința de răscoală este din ce în ce mai accentuată. 
În drumul său spre Craiova, lui Tudor Vladimirescu i se alătură numeroși țărani, 
pandurii cu care își stabilește tabăra la Țânțăreni.  

Una dintre doleanțele acestei revoluții – cu caracter tragic pentru 

protagonistul ei - care constituie scânteia premergătoare Revoluției de la 1848, a 
fost una chiar dintre consecințele faste în Principate. Turcii, deci nemaiavând 
încredere în greci, au hotărât să asculte cererea boierilor români de a li se da un 

domn pământean [1]. 
De altfel, „definirea rădăcinilor istorice ale revoluției de la 1848, este 

valabilă şi pentru explicarea cauzelor revoluției naționale din 1821” spune 

Nicolae Bălcescu.  
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Un aspect controversat din biografia lui Tudor Vladimirescu: 

membru sau colaborator al Eteriei? 

Tudor Vladimirescu se dovedește a fi un personaj relevant încă din anul 
1806, când a luptat alături de ruși pe post de locotenent. El este cel care a avut în 
plan, după Pacea de la București din 1812, să lupte împotriva turcilor. De 

asemenea, trebuie menționat faptul că Tudor Vladimirescu făcea parte dintr-o 

generație născută în mijlocul noilor idei, care l-au menținut într-o poziție ce i-a 

permis să-i cunoască pe reprezentanții diferitelor clase sociale [3]. 
Premisele revoltei în Principate pornesc de la credința unor boieri români 

că aliindu-se cu grecii, vor ajunge să aibă mai multă libertate în Țara Românească 
și Moldova. Altfel spus, obiectivul principal era acela de a apăra autonomia, care 
fusese încălcată de domnii fanarioți. Din această cauză Tudor Vladimirescu 
stabilește relații cu Eteria, fiind inițiat în planurile sale care prevedeau, printre 
altele, transformarea Moldovei într-o bază a ofensivei spre Grecia la care se 
adaugă o răscoală în Oltenia [9]. Impresia pe care au lăsat-o istoriile tradiționale 
ale răsecoalei din 1821 e că mișcarea a izbucnit spontan [4], alimentată de 
nemulțumirile generale. 

Trebuie lămurit totuși, și aspectul Eteriei (în limba greacă „hetairia” 
înseamnă „societate”), pentru că și-a avut partea ei importantă în demersurile 
revoluției. Înființată în anul 1814 pe teritoriul Mării Negre, scopurile incipiente 
nu erau altele decât pur național-grecești, membrii acesteia contribuind la spiritul 
comun de eliberare a neamului. În primii ani de activitate, societatea a facut 

relativ puține progrese întrucât Odessa era prea departe de centrul vieții grecești. 
Până și originea Eteriei este legată de Țările Românești. După cum spune 
Prokesch-Osten, primul plan de înfiintare a unei astfel de societăți ar fi efectul 

contribuției lui Alexandru Mavrocordat, Domnul Țării Românești,  care a fugit 
în Rusia în anul 1784 [4]. 

Rolul Eteriei în evoluția răscoalei concretizate în Revoluția din 1821 se 
traduce prin implicarea lui Tudor Vladimirescu. Conducatorii Eteriei au înțeles 
încă de la început, importanța unei persoane de mare prestigiu în frunte, pentru a 
le spori influența. Organizată pe teritoriu rusesc, având sprijinul autorităților 
locale, Eteria avea în plan ridicarea armată a popoarelor din Balcani, plecând de 
la premisele că Rusia va fi susținătoare planului. Înțelegerea încheiatp între 
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Tudor Vladimirescu și Eteria prevedea colaborarea cu scopul eliberării de sub 
opresiunea barbarilor [9]. 

Se pare că a avut loc o întrevedere între Alexandru Ipsilanti și Tudor, 

prin care acestuia i se cerea să se unească cu tabăra eteriştilor, în vederea 
războiului cu turcii. Răspunsul aparent afirmativ avea anumite limite când vine 
vorba despre schimbarea obiectivului mişcării sale, spre a se alătura unei acţiuni 
care, nesprijinită de ruşi nu poate izbuti. Ce a făcut el a fost să arate că scopul 
său era acela de a ţine cont de interesele şi de situaţia Ţării Româneşti, care la 
acel moment trebuia a fi ferită de otomani. A mai adăugat că lupta pentru 
eliberarea Greciei nu poate avea loc pe teritoriul propriu şi a cerut lui Ipsilanti să 
treacă Dunărea, pentru a nu atrage asupra Principatelor efectele nemulțumirilor 
turcilor [10]. 

Vine în final, întrebarea de ce anume eteriștii și-au îndreptat alegerea 
asupra lui Tudor? Răspunsul este faptul că a avut în spate un istoric care i-a 

confirmat abilitățile. În primul rând, misiunea din timpul războiului rus-turc din 

anii 1806-1812 când el a fost cel care a preluat inițative importante, și 
impresionând prin energie și vitejie. Apoi, în urma funcțiilor avute în Oltenia, el 
cunoștea deja oamenii și implicit locurile de acolo. De asemenea, se garanta 
fidelitatea pentru cauză, prin relațiile de cordialitate cu rușii.  

Așadar, rămâne ideea că a vorbi despre Tudor Vladimirescu înseamnă a 
înțelege implicarea lui în istoria românilor din veacul al XIX-lea, astfel încât să 
fie constant readus aminte în memoria colectivă.  
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Autor: 

MĂRĂCINE ANA, Clasa a VII-a  

Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu 
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SABIA REVOLUȚIEI 

 

Adrian Tudor Draghici 

Lector Seminar “200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu” 

 

În anul 1872, istoricul C.D. Aricescu, a publicat câteva articole în revista 
”Columna lui Traian”, despre presupusa sabia lui Tudor Vladimirescu. 

Istoricul relata că C. A. Rosetti pretinde că deține sabia revoluționarului, 
pe care o primise de la poetul Iancu Văcărescu. În primul articol publicat C.D. 
Aricescu prezintă o serie de îndoieli cu privire la autenticitatea acestei arme, 
scriind în articol despre mai multe falsuri ce se vindeau în perioada respectivă ca 
fiind arme ale unor personalități.   
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Trei numere mai târziu, publică câteva informații într-un nou articol unde 

nu mai susține ferm că sabia ar fi un fals, ci oferă câteva detalii cu privire la 
proveniența acesteia, precizând și cum a ajuns în posesia lui Tudor Vladimirescu 
și mai târziu la familia Rosetti.   

Se face referire la un articol apărut în ziarul Guardistul Civic, publicat la 
Galați în 1872, de unde reiese că Episcopul Ilarion a făcut cadou această sabie 
lui Tudor, împreună cu suma de 4000 galbeni, în momentul în care Tudor pleca 
peste Olt spre a-și ridica poporul.  

După moartea lui Tudor, sabia a ajuns la Ioniță Crețulescu, apropiat si 
confident al lui Tudor,  fiindu-i oferită acestuia de către Căpitanul Iordache.  

Căpitan Iordache sau Iordache Olimpiotul,  a fost cel care l-a ridicat pe 

Tudor de la Golești, dezarmând-ul și luându-i desagii din piele în care se spune 
că se aflau banii necesari oștirii. După cum relatează și istoricul Ilie Fotino în 
lucrarea sa: ”Tudor Vladimirescu și Alexandru Ipsilanti în Revoluțiunea din anul 
1821”, Capitanul Iordache a fost cel care a umblat în bagajele lui Tudor la 
Golești, când acesta a fost capturat, găsind și acolo o corespondență cu turcii.  

Sabia fiind o armă de gală, o podoabă, cu siguranță era păstrată împreună 
cu alte obiecte de valoare ale lui Tudor.  

Mai târziu, Ioniță Crețulescu a plătit lui Iancu Văcărescu o datorie mai 
veche oferindu-i această sabie, după spusele profesorului Ion Brezoianu, fapt 
menționat de C.D. Aricescu în lucrarea ”Istoria Revoluțiunii Române de la 
1821”. 

Trebuie să luminăm și precizarea lui C.D. Aricescu, că adevărata sabie, a 
fost oferită de Tudor, împreună cu inelul său, Căpitanului Cacalețeanu, atunci 
când a fost arestat. Sabia oferită spre păstrare alături de inel, era o sabie de luptă, 
devreme ce Tudor o purta asupra sa, acesta nu ar fi stat înarmat cu o sabie de 
paradă. Sabia oferită lui Cacalețenu, a fost păstrată de familia acestuia până în 
primul război mondial, când a fost furată de niște soldați germani care le-au jefuit 

casele. Nici istoricul Aricescu nu exclude în lucrarea sa posibilitatea ca Tudor să 
fi avut două săbii.  

C. A. Rosetti a oferit această sabie Muzeului Național în anul 1880, astăzi, 
sabia se aflându-se în inventarul Muzeului Național de Istorie al României fiind 
clasificată ca piesă din categoria Tezaur, evaluată la suma de 225.000 lei.  
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Arma este o Sabie de tip Șamsir, de proveniență orientală, fabricată în 
jurul anilor 1761/62. Lama curbată și muchia nu sunt tăioase, iar garda este în 
forma unor frunze cu nervuri. Pe gardă și pe teacă se poate observa o floare cu 

cinci petale, Floarea de Nu Mă Uita.  
Mânerul cu capul curbat este îmbrăcat în piele presată, prăselele fiind 

îmbrăcate cu catifea roșie si ornamente filigramate, fapt ce ar face ca aceasta 
armă să nu poată fi mânuită confortabil într-o luptă.  

Teca este din lemn îmbrăcat în argint, bogat ornamentat și are un șnur de 
culoare roșie.  

Lama prezintă mai multe inscripții: Un medalion cu o inscripție în limba 
turcă, precum și o stea în șase colțuri, steaua sultanului.  

Cu litere chilirice, adăugate mai târziu, este inscripționat numele Th. 
VLADIM și un corb cu o cruce în cioc, acestea find aurite. Între numele gravat 
pe lamă și corbul aurit se afla simbolul crinului.  

Cu siguranță vor exista semne de întrebare cu privire la autenticitatea 
acestei săbii, care având stema domnească, corbul cu crucea în cioc, este 
explicabil de ce Tudor nu s-a afișat cu ea, nedorind să fie acuzat că urmărește 
tronul țării. 

Trecând peste toate acestea, o sabie care poartă numele lui Tudor 
Vladimirescu, inscripționat în litere de aur, devine un simbol al Mișcării de 
Redeșteptare Națională, alături de steagul Revoluției și de Proclamația care a 
ridicat poporul unit sub o singură sabie. 
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