
Tudor Vladimirescu în documente gorjene 

POPESCU FLORINA 

Revoluţia de la 1821 condusă de Tu.dor Vladimirescu 
cnostituie un permanent prilej pentru cercetători şi lucră
torii din arhive de a da la lumină noi documente care să 
completeze informaţia existentă sau să elucideze o serie de 
date referitoare la desfăşurarea evenimentelor, la viaţa şi 
actvitatea ·conducătorului revoluţiei, precum şi la imaginea 
lăsată de aceasta în conştiinţa generaţiilor următoare. 

Avînd în vedere nP.mărul mic de documente referitoare
la Tudor Vladimirescu ca şi cele despre evenimentele din 
1821. ne-am propus să semnalăm cîteva dintre ele existente 
la Filiala Arhivelor Statului Gorj. 

Aceste documente se pot împărţi în trei grupe: 
- documente ulterioare evenimentelor de la 1821 care 

iac referiri la reV·)]uţie, cercetate în anii 1832-1835; 
- documente create în anii 1832-1920 care conţin in

formaţii despre funcţiile administrative şi proprietăţile lui 
Tudor Vladimirescu şi 

- documente ce consemnează preocuparea conjudeţe
nilor de a-i 'cinsti memoria, făcîndu-1 să trăiască în con
ştiinţa generaţiilor ce i-au urmat, create în anii 1920-1934. 

O primă categorie de documente, ulterioare evenimen
tului, conţine referiri la evenimentul de Ia 1821. 

Jalba p,nui sudit englez numit Gheorghe Zaharat, da
tată la 26 noiembrie 18321, adresată Judecătoriei jud. Gorj, 
prin care petiţionarul, cerind s_ă fie despăgubit de către clă
caşii de pe moşiile Bengeşti şi Negoeşti al căror arenda$ 
fusese menţionează că în 1821 a fost nevoit „să fugă în ţară 
străină din pricina răzvrătirii ce era în ţară" şi că n-a pv.:tut 
reveni decît după ce s-a liniştit şi a venit domn stăpînitor. 

Despre participarea ţăranilor clăcaşi din zona de munte 
la revoluţia lui Tudor, în oastea căpitanului Gîrbea, vorbeşte 
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o altă jalbă datată la 30 decembr1e 18342
• Egumenul mănăs

tirii Hurezu,· Hrisantie, cerînd domnului ţării pedepsirea as
pră a locuitorilor satului Baia-de-Fier pentru nesupunere la 
ob1'igaţii1e de dijmă şi clacă, arată spiritul răzvrătit al aces
tora, relatînd că ... " şi trednd la mijloc multă vreme, au dat 
apoi răzvrătirea în ţară şi acei oameni răi, puind la cale pă 
tot satul. s-au unit cu gospodarul Gîrbea ce a fost comandir 
pe toată linia muntelui şi viind împrenină cu oştirilP sale la 
mfo3stire au. făcut nesocotite pagube şi puţin· rămăsese ca 
să pierdem şi viaţa". 

O altă 'cateqorie, mai bogat reprezentată în fondurile 
şi cole·cţiile filialei noastre, este cea a dcumentelor refori
toare la functiil~ administrative ocupate de sluger şi la sta
rea sa materială. 

Memoriul (tacrirul) unuia dintre mosnenii Closani. da
tat 26 noiembrie 18333, de către !naltul Divan din Bucu;.. 
re5ti. argumentînd iniusteţea hotărîrilor date de Judecătoria 
de îritîia cercetare Gorj şi Divanul Craiovei în pricina pen
tru încălcarea păminturilor şi munţilor Closani dintre mo
sneni si un stolnic. qinere al armasului Sandµ Deqerăţeanu„ 
confirm"l faptul ·că sluqeruf Tudor Vladimirescu a fost vătaf 
al nlaiului Closani unde-si avea si ·locuinţa, Acelasi docu
m~rit preci?:e.nă că Tudor Vladimirescu a posedat în mw1tPle 
Clnc;nnu ni'i.mînt pe care si-a fikut culă si moară. stifoînind 
p1n"i h c;fîrc;itnl zilelor sale> vorbind totodritii de mentalitatea 
c;nerifir"i vremii, a celor ce nos 0 dau nămînt df' a-c;i mări 
nro11rif't'ltile ,.pentru 'cil priqonitnl stolnic scoate acum Ja ve
dere si rliri partea lui Tudor 7.apiis suot numire de protimisis 
că ri.r fi r"lsc1111"\rat elf' la Turlor, lucrul QI totul neste nutintă, 
ci'id ac 0 l hr"initor cit au triJit nimic n-au· vîndut ci an co
prine;. st"\nîninrl nînil în· ziua nlecării săle de acolo în Buicu
resti rl 0 n11 ril.dirat zavera". 

Argumentînd imposibilitatea încheierii unui act de răs
cumpărare între armaşul Sandu Degeraţeanu şi Tudor Vladi
mirescu, petiţionarul menţionează despre confruntarea lui 
Tudor cu boierii în mănăstirea Motru în timpul revolu~iei 
„şi nici ştire să fi petrecut vreodată bine cu Tudor, dovadă 
fiind că în zilele zaverii s-au bătut unul cu altul prin arme 
de ;noarte în mănăstirea Motru 11

, 

In spiritul tradiţiei populare, autorul memoriu.ilui arată 
că „muntele Cloşanu a fost şi este loc de ocrotire la vreme 

·de năvală a turcilor, 'comandirilor răzvrătitori, în care s-au 
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alimănit atît armaşu Sandu Degerăţeanu comandir precum 
şi răposatul sluger Tudor Vladimirescu". 

Informaţiile despre exercitarea funcţiei de vătaf de plai 
şi despre proprietăţile lui Tuldor din Cloşani sînt confirmate 
şi de un alt document ce pare a fi o scrisoare aparţinînd 
unui dascăl din partea locului adresată unei personalităţi 
culturale, datată de noi în jurul anului 19204• Spre deosebire 
de autorul documentuluii precedent la ·care este vizibilă nota 
de subiectivism, aceasta arată că pămîntul din ·părţile Clo
şanilor a fost obţinut de către Tudor Vladimirescu în 1818 
de la moşnenii Cloşani, Mărculeşti, Stănciuleşti, lzbăşeşti 
şi Neguleşti drept răsplată pentru hotărnicia făcută părţilor 
lor de moşie, întrucît slugerul era şi inginer hotarnic, la 
porunca domnu1lui Ţării Româneşti. Pe acest pămînt şi-ar fi 
·construit Tudor o casă modestă din lemn, cu două încăperi, 
casă care a devenit „casa comunei" - primărie - şi a durat 
pînă la 1867 şi o moară care a fost lucrată de popii greci 
aduşi de la Vidin. Documentul vorbeşte despre intenţia lui 
Tudor de a ridica o biserică, în care scop ar fi făcut şapte 
varniţe şi despre o însemnare a sa pe o carte de cult ·ce ar 
fi fost luată ulterior de dl. H. Constantinescu pentru.1 „expo
ziţia generală". La modul legendar se vorbeşte şi despre 
comorile lui Tudor care ar fi fost îngropate în pămînt de 
către panduri înainte de a fi luat şi dus la Cerneţi, comori 
după care ţăranii scormonesc mereu şi zadarnic pămîntul. 

Dacă documentele din timpul vieţii şi din anii im~dW 
următori mcirtii slugerului, cu.Im sînt diata lăsată în 1812 cind 
avea intenţia să meargă în Rusia şi inventarul averii sale fă
·cut în 1824, notează -o avere remarcabilă alcătuită din pă
mînturi, vii, clădiri, mori îri judeţele Mehedinţi şi Gorj, bani, 
odoare, la 1832 această avere este atît de modestă şi de 
grevată de datorii incit Dumitrache Golumbeanu şi soţia ·sa 
Bălaşa din Vladimir, tutorele şi mama unicului moştenitor.
fiul vistiern1lui Papa Vladimirescu, refuză să moştenească 
această avere deoarece nu se pot angaja să achite suma 
de 21903 taleri pe care slugerul o datora parucinului Pavel 
Machidonschi încă din anii 1820 şi 18215. 

Un alt grupaj de do·cumente reflectă strădaniile gorje
nilor de a cinsti memoria celui care, ridicat de pe aceste me
leaguri, şi-a asumat răspunderea de a ridica poporul la luptă 
pentru o viaţă liberă şi de a face din· el un exemplrn pentru 
generaţiile viitoare. Dintre acestea se detaşează iniţiativa 
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consilierului comunal Frantz Milescu care, la 6 martie .1877, 
propune prin raport Consiliului orăşenesc ridicarea ooui 
monument al lui l'udor Vladimirescu în oraşul 'fîrgu-Jiuli, 

Ar~itînd 'că este cazu[ ca Gorjul să dea un semn dt: 
viaţă pentru eternizarea memoriei domnului Tudor, născut 
în V la-dimir, -raportul prezintă primăriei schiţa sta tuiei alcă
tuită de sculptorul Carol Storck, dînd şi detaliile de execuţie, 
atît de ordin artistic cit şi de ordin material, precizînd câ 
pentru realizarea, figurii lui Tudor va fi utilizat portretul 
făcut de Th. Anian, reproduis în volumul ,,Istoria revoluţi
unii române de la 1821" a lui C.D. Aricescu. 

Tentativa lui Fr. Milescu se materializează abia în 1895 
cînd un ·comitet de ihiţiativă alcătuit din reprezentanţi ai ti

·nerimii universitare solicită, la 2 aprilie, Primăriei oraşului 
Să _se stabilească locul unde va fi amplasată statuia şi tot
odată să aloce din bugetul comunei o sumă oarecare pentru 
plata sculptorului7• Lucrarea este contractată cu sculptorul 
român Constantin Bălăcescu, născut tot pe plaiurile' Gorjului 
şi stabilit la Milano, şi către finele anului Ulrmător este a
proape gata, făcînd consulului regal român din Milano, E. 
Mambergi, o bună impresie pe care o transmite primarului 
oraşului Tîrgu-Jiu printr-o scrisoare datată 9 octombrie 1895 
în următorii termeni : „Am plăcerea· s~ vă informez că de 
curînd am vizitat atelierul de sculptură al D-lui Constantin 
Bălăcescu1 pentru a vedea aici monumentul naţional al lui 
Tudor Vladimirescu a cărui execuţie i-a fost încre::linţată. 
Pot deci să declar că opera artistică mi-a făcut o foarte bu
nă impresie. Figura eroului este impozantă şi de ·o expresie 
foarte remarcabilă"„.s. ' 

lncercarea de reconstituire a casei din Vladimir in care 
s-a născut Tudor Vladimirescu şi de transformare a ei în
tr-un l'icao;; de luminare a maselor populare în ·sensul educării 
a·cestora în spirit patriotic este menţionată în 1920 în apelu.
rile adresate de autorul acestei iniţiative, preşe:lintele bănoi 
populare „Staicu Bengescu", către Primăria oraşului Tg-Jiu 
şi alte instituţii din judeţ0• 

Iniţiativa aceasta va fi înfăptuită după 1934, an în care 
Tudor C. Vladimirescu, fiul strănepotului erou[ui, vinde Liq; i 
Naţionale a Femeilor Române - Secţia -Gorj - reprE'zentată 
de Arethia Tătărăscu, casa în care a văzut lumina zilei condu
cătorul revoluţiei şi terenul aferent în dimensiuni de 30/-10 m. 
Apreciind ·că aceste bunuri sînt un patrimoniu naţional, vînză · 
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torn! se desparte fără regret de ele cu condiţia ca ele să se 
constituie într-un muzeu naţional în care să fie adunate toate 
obiectele ce au aparţinut eroului şi epocii sale. EI consideră 
că acest muzeu trebuie să fei un lo'c de pelerinaj pentru între
gul popor român de unde generaţiile viitoare să poată lua 
exemple convingătoare despre marile virtuţi ale neamului 
nostru. Vînzarea, la preţul de 25.000 lei este condiţionată 
şi de dorinţa de a i se atribui lui sau des·cendentului celui 
mai în vîrstă de sex bărbătesc calitatea de cu1stode al mu
zeului 10. 

Despre organizarea sărbătorilor prilejuite de centena
rul Tudor Vladimirescu în 1921, precum şi despre partici
parea la aceste festivităţi a unor personalităţi de seamă ale 
vieţii politice şi cultuirale ale vremii printre care poetul 
Octavian Goga, ministru în acel timp, se vorbeşte în mai 
multe ordine, apeluri, invitaţii, adrese ce sînt însumate în 
fondul Primăriei oraşu1lui Tîrgu-.Hu11• 

NOTE 
1• Arh. St. Gorj, Prefectura jud. Gorj, dos. 57 /1832, f. 363, c. 
l, Ibidem, Prefectura judl. Gorj, dos. 44 / 1834-1836, f. 25-26, c. 
J. Ibidem, Colecţia „Documente foi volante" XII /1514. 
4• Ibidem, Colecţia „Documente, foi volante" XIl/1528. 
:i. Ibidem, Prefectura jud. Gorj, dos. 83 /1831-1832, f. 20. 
ij. Ibidem, Primăria oraşului Tg.-Jiu, dos. 10 /1877, f. 12, 14. 
1• Ibidem, Primăria oraşului Tg.-Jiu, dos. 5 /1896, f. 1. 
d. Ibidem, Primăria oraşului Tg.-Jiu, dos. 5 /1896, f. 182, 196, orig. lb. 

franceză. 
~ Ibidem, Primăria oraşului Tg.-Jiu, dos. 15 /1920, f. 47. 

IJ. Ibidem, Judecătoria mixtă Tg.-Jiu, dos. 160 /1934, f. 2. 
u. Ibidem, Primăria oraşului Tg.-Jiu, dos. 48 /1921, f. 3, 36, 42, orig„ dos. 

13/1921, f. 2. 

64 -,.l'I 




