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Gheorghe Nichifor 

„ i tr ia pe vremea aceea, – 
 la Curtea lui Glogoveanu de la Pruni or, Tudor din Vladimir; era înc  

„Domnitor 
f r  coroan ”. Tudor Vladimirescu în con tiin a i memoria gorjenilor,

„Cu un sfert de veac în urm , când 
preg team – împreun  cu al i colegi – colec ia de documente despre 1821, am citit i eu scrisorile 
trimise lui Aricescu de fo ti panduri i am constatat c , în adev r unii afirmau c  Tudor avea în 
timpul revolu iei cam 40 de ani , iar al ii relatau c  avea cam 50 de ani , erau îns  i unii care 
sus ineau c  eroul din Vladimir avea între 40 i 50 de ani. Este greu de apreciat care dintre aceste 
relat ri controversate – f cute din aduceri aminte, la 50 de ani dup  evenimente sunt mai aproape 
de adev r.” Activitatea lui Tudor Vladimirescu pân  la 1821

„Na terea nu s-ar fi f cut acas , ci în drum spre o 
mo ie de peste deal – Totea.” Tudor Vladimirescu în legende,

Tudor Vladimirescu. Studii i documente,

„ca un boer bogat i 
respectat” Revolu ia lui Tudor Vladimirescu

loc. cit.,
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copil, i a auzit i el din vorbele oamenilor ce se petrece la m n stirile din Bistri a. 
i când a venit cu pandurii lui la Cerne i, de se f cuse c pitan al lor, întâi i-ntâi a 

venit la Bistri a de a dat foc la m n stirile astea, i gonindu-i pe grecii aceia, iar 
pe al ii omorându-i, a trecut dealurile c tre Fântâna Domneasc  i c tre Gorj.”7 

„de bun  voie, comandant peste o mie de panduri, la 
Cerne i a oprit timp de un an de zile atacul turcilor asupra acelui inut.”10 

Din „gura poporului” despre Tudor din Vladimir,

„prin care slugerul Tudor 
Vladimirescu ia în arend  pe trei ani mo ia Plo tina din jud. Mehedin i, de la M n stirea 
Tismana.”

Revolu ia din 1821 condus  de Tudor Vladimirescu

Documente privind istoria României. R scoala din 1821,

Ibidem,
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„Sultanul –  
– trimite chiar pe un capegiu la Vod  Caragea, cu porunc  s -l prind  i s -l aduc  viu sau mort la 
Constantinopol. Acesta se afla tocmai atunci în Bucure ti, la Constantin Samurca , protectorul s u 
divanist. Boerul aflând despre acel ordin, previne imediat pe Tudor i, ca s -l scape, îi puse un cal 
la dispozi ie. Olteanul nostru se f cu nev zut din Bucure ti; el f cu drumul c lare pân  la Târgu-
Jiu. Desc lecând tocmai în b t tura prietenului s u Vasile Moang  îi spuse totul. Atunci Moang  
chem  numaidecât pe egumenul de la schitul Lainici, omul s u i sf tuindu-se împreun , egumenul 
îmbr c  pe Tudor în ras  de c lug r, îi dete în mân  un pa aport cu nume str in i-l îndrept  astfel 
înspre frontier . Pa aportul era f cut tot de Moang , om cunoscut în ora . Pân  s  apuce îns  a 
pleca spre grani , el mai ezu ascuns câtva la schit. Iat  c  vine într-aceea la Târgu-Jiu i 
capegiul, care îi luase urma lui Tudor din Bucure ti. Moang , întrebat, îi r spunse c  Tudor a fugit 
la casele lui din Cerne i. Capegiul se duse la Cerne i, dar acolo neg sind, fire te, pe Tudor, de 
necaz dete foc casei, apoi, ca s  nu r mâie de râs în fa a sultanului, prinse pe malul Dun rei un 
biet ran nevinovat, c ruia îi t ie capul, de-l duse la pa a de la Rusciuc, spuindu-i c  acela era 
capul lui Tudor, pentru ca pa a s  trimit  aceast  veste la sultan.” loc. cit.,

„Nu m-am n scut pentru însur toare!” Tudor 
Vladimirescu în legende,

op. cit ,
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„…În leat 
1818 au venit, domnii rii Române ti, u ul; i au domnit vreo doi ani i s-au 
început zavera care se lucra p  tain  în toat  lumea. În leat 1819, octomvre, au 
otr vit p  Iosif episcopul Arge ului, aflându-se în Bucure ti. În leat 1820 au murit 
i domnul u u i-l inea t inuit vreo doo s pt mâni, pân  a început zavera a s  da 

p  fa , în leat 1821, ghenar întâi. Capu zaverii erea în Moldova domnu Ipsilant, 
în ara Rumâneasc  domnu Tudor, iar în Grecia un Riga i Korais.”16 

„Fiindc  este 
s  se fac  ob tescul folos neamului cre tin i patriei noastre drept ca ceea ca ni te 
buni i credincio i fra i cre tini i iubitori neamului, (pe) dumneata sluger Teodore 
te-am ales s  r dici norodul cu arme i s  urmezi precum e ti pov uit.”17

op. cit
Însemn ri despre 1821,

Omagiu Tudor Vladimirescu. 1780 (?) – 1980,

op. cit
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„Noi, cu 13 arn u i, ne-am dus în satul Pade , unde, în cele trei zile cât am 
stat acolo, am scris din partea poporului i am explicat am nun it tot ce sufer  
acesta, precum i scopul celor întreprinse de noi pentru a se trimite Por ii 
otomane”.21 
 

„ridicat pe un pinten de 
deal, al turi de o bisericu  de lemn, veche.”

„Undeva, –  – înapoia 
altarului bisericu ei de lemn, într-un boschet de liliac, mi-a atras aten ia o cruce 
simpl  cioplit  din piatr  de calcar, pe care nu era scris niciun nume, ci doar 
imaginea în basorelief a dou  palme reunite. Sub imaginea ruginit  de cancerul 
vremii la baza crucii am descoperit numerele 231 – 821. Am întrebat pe parohul 
Ferescu despre aceasta. (...) Cic , la Boboteaza din anul 1821, în acea bisericu  
ponosit , a fost sfin it steagul revolu iei pandurilor, inut în mân  de viteazul 
Domn Tudor, i flamurile purtate în mâini de 23 de c petenii care au depus 
jur mântul de solidaritate i credin .” 

. „Primele dou  cifre (23) –  – reprezentau 
data zilei, a treia num rul lunii din an, iar ultimele trei, anul 1821, deci 23 
ianuarie 1821, când revolu ia s-a declan at sub conducerea lui Tudor 
Vladimirescu, iar «oastea norodului» de acolo a pornit spre Clo ani – Baia de 
Aram  – Tismana...” „palmelor 
reunite”

 „Ce moment solemn! –  Poate a a au procedat i pandurii la 
Obâr ia-Clo ani, dac   vor fi fost  23...”22

 

op. cit.
Ibidem,

Amintiri despre umbre,
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„Se cade –  – s  fac tiut c  eu sunt un 
adev rat fiu al Patriei care din tinere ea mea i-am f cut multe i folositoare slujbe; 
îns  c  n-am dobândit alt folos f r  cât iubire i jertfire de la norod, iar din partea 
boierilor nu mi-a fost cu putin  a dobândi cât de mic folos.”

„C ci trebuie s  v  fac tiut, domnule, c  de se va trage m car 
un singur foc de arm  asupra norodului, atunci în ara Româneasc  nu va mai 
r mâne nici m car un suflet de neam boieresc.”24 

„ ine Ioni  – 
  – s  fie de poman  lui Tudorin, c  ne-a sc pat de bir.”26  

„c  nu mai sunt ciocoi în ar ”.27 
 

op. cit ,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
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„Dar cum nu socoti i dumneavoastr  c  patrie se 
cheam  poporul, iar  nu tagma j fuitorilor?”32 
 

Ibidem,
Ibidem,

„Sub Tudor era cam de 17 ani i a 
avut mare zel a se înrola voluntar de atunci, dar nu l-au l sat p rin ii. i ca s -i curme aplecarea 
c tre arme, l-au însurat pu in dup  aceea, cam f r  voie. Cu toate acestea, nu dup  mult timp a 
ajuns c pitan de panduri, mi se pare era pe atunci de 20 ori 21 ani.” Pandurii din 

ara Româneasc ,
op. cit.

Ibidem,
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„mi carea lui nefiind înc  bine l murit , i în 
bun  parte îndreptat  contra Cârmuirei, boierimea i negu torimea fu pus  pe 
gânduri”. „Boierii sunt înv a i cu fuga, c  
acestora fuga le este o engligea (distrac ie), sunt obi nui i cu ea.”36 
 

„Vulturescu, care iubea pe 
Tudor i era din partidul lui, pe când acesta dicta proclama iile, îi ia c ciula de pe 
mas  i trece cu ea al turi în odaie, la nevast , la cocoana Bica, i îi zice s -i pun  
pe fundul din afar  al c ciulei postav alb, ca la un domnitor. Femeia coase la 
repezeal  postavul, iar Vulturescu, reintrând în odaie îi dete c ciula lui Tudor, 
zicându-i: S  tr ie ti, M ria Ta!  Tudor surâse i continu  dictatul proclama iei 

Ibidem,
Fa a secret  a mi c rii prepa optiste române

Craiova în veacul trecut (începutul sec. XIX),
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mai departe. (...) De fa  la aceast  scen  era i Iancu Jianu, care se scul  i îi zise 
lui Vulturescu: Bine ai f cut, Vulturescule! ”37 
 

„prea puternicii împ r ii, ca s  cerceteze jalnica 
lor stare i s  le fac  dreptate i orânduial  bun .” 

„Pentru care v  încredin ez c  to i câ i se 
vor uni cu ob tescul norod i vor fi întocmai urm tori cu dânsul, nicidecum nu vor 
r mânea c i i, sau boieri, sau osta i, sau vericine vor fi. Iar care împotriva mea va 
urma, în veac se va c i.”39 
 

Tudor Vladimirescu,

Ilarion Gheorghiadis, vrednic ierarh i ap r tor al revolu iei lui Tudor Vladimirescu,

op. cit.,
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Ibidem, 
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„Aceast  retragere –  a fost o mare gre eal , 
c ci el fa  de turci nu avea aceea i situa ie ca Ipsilanti, pentru a p r si capitala; 
din contr , el era în leg turi bune cu turcii i ei nu-i purtau nicio ur , a a c  la 
toate luptele ce s-au dat între eteri ti i turci, el putea s  r mân  simplu 
spectator.”41 

„s-a petrecut unul 
din cele mai dramatice episoade ale începutului de istorie modern  a românilor: 
un complot preg tit îndelung i cu minu iozitate, cu o viclenie i un sadism care s-
au întrecut pe sine, dar care acuz  pe autori în fa a istoriei obiective” „a 
putut s  reu easc  într-un moment psihologic greu, greu de repro uri i pentru unii 
români – oricât de pu ini vor fi fost în preajma comandantului lor i au în eles ce 
se pune la cale – care n-au tiut, atunci, s -l dep easc , dejucând complotul.”42 

„A fost – 
 – un moment psihologic greu, o noapte de co mar, care a servit cum nu se 

putea mai bine cauza eteri tilor. Pandurul, în toat  frumuse ea lui omeneasc , 
atârna de una din s lciile de pe muchea dealului din fa , la lumina focurilor 
lag rului . Scena era de natur  s  impresioneze profund, s  inoculeze teama, 

dac  nu s  zdruncine încrederea multora, panduri i c pitani.”43 

„Ho ilor  i tâlharilor, dac  sunte i oameni vrednici, duce i-v  i v  bate i cu 
turcii i-i scoate i din ar , dar  nu cu mine, un om dezarmat. i s  ti i c  

art. cit
op. cit.,

Ibidem,  
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trupurile voastre o s  le m nânce câinii rii Române ti i p s rile prin mun i”.

„Omoar -m , 
s  scap!”.

„pentru a 
le îngropa la locul unde s-a a ezat i crucea lui Tudor Vladimirescu”,
„dup  toate indiciile, aceste oseminte par a fi ale lui Tudor Vladimirescu i 
pandurilor care îl înso eau atunci când au fost omorâ i”.
„Întrucât osemintele cerute, pân  azi n-au fost reclamate de nimeni; întrucât ca 
corp delict n-are pentru stat nicio valoare din care ar putea stingheri  i întrucât d-
na Smara dintr-un sentiment pios i na ional le reclam , le încredin m d-sale, 
spre a le îngropa pe locul unde a a ezat crucea.”45 

.  „Dup  90 de ani, –  – în 1911, întâmpl tor, s-au g sit într-o 
lad  de lemn, osemintele eroului ascunse într-o firid  a turlei unei biserici. Iar pe 
locul unde a fost ucis s-a ridicat o cruce din piatr  de calcar ce se vede i ast zi în 
parcul din centrul ora ului Ini iativa a apar inut 
înv toarei Smaranda Gheorghiu, scriitoare cu numele literar Smara.”46 
 

Ibidem, 
În jurul mor ii lui Tudor Vladimirescu

Foi orul lui Tudor,

O nou  legend  despre Tudor Vladimirescu
 O ipotez  îndr znea : Tudor Vladimirescu nu a fost 

asasinat
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„Poarta a primit zilele trecute un transport de rebeli f cu i prizonieri în 
lupta de la Slobozia din ara româneasc  i un sac plin cu c p âni i urechi.”48 

„Campionii eteri ti fuseser  strivi i în lupte de 
sabia otoman . Cu toate acestea i cauza lor dreapt , pentru independen a i 
libertatea statului elenic, a trebuit s  triumfe, c ci dac  nu acum, în amurgul 
anului 1821, dar mai târziu, în urma tratatului de la Adrianopol din 1829, Grecia 
rena te, recâ tigându- i independen a, de când a început iar i s  existe ca stat 
suveran pe harta Europei. Programul politic al lui Ipsilanti a fost deci îndeplinit, 
ca i cel al rivalului s u, Tudor Vladimirescu, fiecare în parte om mare pentru ara 
sa.”49 

Revolu ia din 1821 condus  de Tudor Vladimirescu. Documente externe,

art. cit
Omagiu Tudor Vladimirescu. 1780 (?) – 1980. Documentar
Ibidem,
Ibidem,
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