
TREI CASE MEMORIALE îN JUDEŢUL GORJ 

1. TUDOR VLADIMIRESCU ŞI CASA MEMORIALA DIN VLA.DThiIR 

La circa 40 de ki:ometri de municipiul Tîrgu-Jiu, în p.artea 
de sud-est ·a judeţului Gorj este situat satul V:adimi·r. Aşezat 
în valea rîu'.ui Gil·ort, Vlad!mirul este amintit în document•e ca 
fiind o asewre de mosneni. La 1583 Mihnea Vodă îi confirmă 
lui Jiti·anu şi fraţi:or sdi pămîntu•I cumpă.rat în Vladimir. La 16 
odombrie 1636, Ră1ducanu Crăsnaru execut.ă porunca caimaca·
ni:·or craioveni, delimitînd moşia· v:adimiru!, de faţ.ă f.iind „moşi;i 
v:.adimireni". 1 

Două sute de ani mai tîrziu, la 1835 nepotul lui Dumitru 
Gîrbea, prieten al lui V:adim;rescu, va ridic.a o biserică în Vla
dimir punînd ctitori printre ·al.ţii, pe Gheorghe Magheru, şi pe 
lo·n V.'.adimirescu n·epot al lui Tudor. 2 

Cel ce vi·zitează astăzi satul v:adimir, nu trebuie să pi.ardă 
pri'.eju·I de .a vizita Casa Memoria·lă Tudor Wadimirescu. T:i 
cas·a ţărăneasc.ă cu pridvor de lemn, în cele două camere, iu
bitorul de ist•o·rie pă1t•runde pentru cîteva clipe în atmosfera 
începutul·ui de se•col XIX, avînd în faţa ·ochi'.or imagini· şi do
cumente legate de viaţa lui Tudor, de perioada· r,remergătoare 
revoluţiei şi de desfăşurarea evenimentului de „a 1821. 

Tudor a fost cel de-·al treilea copiii a·I lui Com.t.antin zis şi 
Ursu şi al Ioanei Bondoc. Cei ce l-au cuno·scut pers·ona1I ami·n
resc că Tudor ar fi avut în jur de 40 de ani în timP'ul revolu
ţiei, ·alţii înc:inînd cîte 50 de ani. 3 

Tatăl său era originar din Mehedinţi, pl•aiul C!oş·ani+or, de 
fa Prejna unde Tudor .a şi ctitorit împreună cu Gheorghe Dun
cea, o biseriică pe care a înzestrat-o şi cu pămînt. BunkUll 
lui Tudor se numea Mitirofan şi era ieromonah, i·ar pe la 
1670 s-a căsătorit cu o femeie pe nume Ruxandra cu care 
a avut un singur copiol, pe Const.antin p·oredit şi Ursu. 4 Acesta 
s-o căsătorit cu Ioana, sora sau fii·ca lui Bondoc, preot în Wa
dimirul Gorjului, unde s-a şi st·abilit. Ei au awt trei copii, pe 
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Pavel cel că.ruia i se mai spunea şi Pap-a, pe Constandina ş1 
pe Tudor cel care se pare că s-a născut între 1770-1780. 

Mu·lţi au înc.:ina~ să creadă că numele lui Tudor, acela de 
Vladimirescu se datorează O·rdinuilui Sf. v:adimir ce îi fuS·3Se 

conferit de ţaml Alex·andru I pentru particip.ar.ea sa la războiu: 
ruso-turc. Dar un document emis la 20 deoembrie 1806 îl a
minteşte pe Tudor cu nume'.e de V:adimirescu, deci înainte 
de începerea războiu1:ui din 1806...:.1812. în afară de faptu·! a
cesta şi fmtele său Papa este numit tot Vl·adimirescu el nefiind 
ti&u.'.ar O'I ordinui:ui ruses·c. 5 Deci se pare că numele 1lui Tudor 
vine de 1!.a nume:e satu•lui gorj·an Vl·adimir. 

Despre originea fa.mi·'.iei lu·i Tudor eX1istă de ·asemenea mai 
mu:te păreori. Se înc'.ină mai a:es spre stabilirea unei condiţii 
sociale ma·i răsărite printre locuitorii satului, avînd în vedere 
faptul că eil a avut în f.amilie ascendenţi preoji s•au că:'.ugări. 

Dar Gheorghe Dune.ea, ce·! cu care Tudor rid:cuse bise -
rica de la Prejna. arninteşt.e că „Tudor ·a fost fiu de ţăran", 6 

Iorga spune şi el că Tudor o· fost moşnean din Gorj, adică 
ţăran liber. Cert apare 'Un singur lucru, că Tudor se trăgea 
dintr-o fami11-ie robust.ă, dîrză şi întreprinzătoare în p:ină as
censiune de a-şi depăişi condijia în care se născu·se. în ace:aşi 
timp, Tudor a încercot toate mijlo.ace:·e prin care un moşnean 
putea asoede l·a o condiţie superioară; slujba l·a stat, oren
dăşia, negu·storia sau mi:i~ăria în serviciul Rusiei. 

Primii ani ·ai copii'.ăriei şi-i pe-trece pe plaiuri1le V!.adimi
rului, iar Ghe·orghe Duncea spune că taine'.e ·a'.fabe,tului le-a 
af:.at de fo un moşnea·g cu care Tudor păştea vitele. 7 Istori
cul Aricescu a1minteşt·e de preotul Pîrvu Cihoiu ca fiind cel 
care i~a dat lui Tudor prime,:e noţiuni· ale cărţilor. 8 

La. 12 ani tatăl său î·I trimit·e fo Craiova la o rudă a sa, 
Lupu, pe a.tunci condicar la curtea biserici·i· şi şcolii Obedea·nu
lui, şcoa1!ă ce după revo1lujie va• fi· transformaită în şcoală do·!T·· 
nească. După o perioadă, Tudor este dus ·la curtea boierului 
Ioan Gl1og·oveanu din Craiova unde, alături de fiul boierului, 
Tudor va învăţa noJiuni de retorică, de gramatică şi de limbă 
g1reacă. Gheorghe Dunc·e,a aminteşte că după o perioadă de 
un an, Tudo·r este numi·t logofăt la moşia G'.1og.oveanului, timp 
în c·ar.e îşi îmbunătăţeşte studii1le pînă ce „domnul Tudor a a
juns un cărturar fo.arite deştept". 9 în scurt timp este cunoscut 
şi preţuit de boierii craioveni, aşa îndt aceste relaţii îi favo
rizează numirea de că,tre Constantin lpsilanti (1802-1806, 1807) 
în funcţia de comi·s. Apoi e·s·te numit vă·taf de plai la Cîi· 
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neni, 10 ca prin decretu.I din 20 decembrie 1806 să fie numit vă
taf în p!·aiul Oloşanilor. 11 

Vladimirescu rămîne vătaf de plai l·a Cloşani din 1806 pînă 
în 1811 cînd este numit de căke ruşi zapciu la pfosa Mvntele, 
armata rusă fiind nevo.ită să facă ape·I ila panduri 12 ce pe peri
oada ră.zboiU':ui ruso-turc din 1806-1812 au fost de un real fo
lo·s în respingerea tu1rcil·or. Tudor capătă gradul de porucic, 
locotenent în c.adrul armatei ru-se, iar la recomandC3rea genera
lului ms lsa·ev, torni Alexa·ndru I. îi conferă l1ui Tudor ordi·nul 
Sfîntul Wadimir. 

Tn 1812 după sfiirşitul războiului, VJadimi·res·cu avea· să se 
retragă cu armata rusă peste Prnt de teama represali:lor tur
ceşti, dar amnisitia acorda.tă prin tratatul de la Bucureşti din 
1812 şi gairanţiile consulului rus îl vor face să rămînă în ţară. 
Curînd el face o călătorie la Viena în legătură cu punerea în 
ordine a moşte·nirii lăsate lui Nico:ae G:og·oveanu, ispravnicul 
de Mehedinţi prin moarte.a soti·ei acestuia Elena Gl·ogoveanu. 

La întoarecere·a· în ţară, susţinut şi de ambasadoruil rus 
la Viena, obţine cu bani de la Caragea Vodă, postul de vă~af 
în plaiul Cloş.anilor. 

Din această perioadă încep să se lege destinele lui Tudor 
de mişcarea Eteri·a·. Vladimire·scu deja cu o puterni·că persona
litate format.ă, cu o viziune p·o:itkă crista:'.izată, vede în miş
carea eterisită posibi:itat.e.a unei· schimbări a raportu'.ui Ţării 
Românesti fată de Poartă. Din nefericire evenimentele ulte
rioare ~or infirma spernnţe1le pe care Tudor şi se pusese în 
mişcarea e!enă. 

Legat de personalitatea lui Tudor şi de lnfăti•şarea sa, con
temporanii săi spun că avea un caracter sumbru, închis şi 
aspru. Vorba îi era scurtă, r·epede şi poruncitoare. Ţinuta lui 
era impunăt·o.are şi avea în înfăţi1şare „un aer de comandir". •:J 

Un spirit naturnl care îl ridica pest·e gradul de cultură p~ 
care p·oseda, o ambiţie puternică susţinută de o mare presiune 
revoluţi.onoră, 14 au fost principalele însuşiri pe car·e TU<dor ·le-q 
pus în s!ujba misiunii ce şi-o înciredinţase. 

Lui Tudor Vl.adimire·scu îi revine marele merit de a fi fost 
conducătorul revolvţiona·r care a a:utat popornl să dobîndeas
că conş.tiinţa forţei sale, a uriaşei puteri de a stăvili rău·l. 

Casa memorială Tudo1r Vladimirescu nu încearcă deci~ să 
deschidă sufletul în faţ.a istoriei, în faţa unui erou ce şi-a tras 
seva din p.ămîntul Gorju·lui, U<n erou ce şi-a închinat viata co
·uzei atît de măreţe a libertăfii. 
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. 2. F.CATERINA. TEQDOROIU ŞI CASA MEMORIALA DIN YAQE-NI 

··La 14· ·i·anu.arie 1894 în fami·lia .:ui Ya·s:le si a· E:eriei To
doroiu se năştea cel de~al treilea capi:, o fată 'ce va purta nu
rŢie:e de Catalinci Teodoroiu. 1 

. Va~1ile Todemiu născut fo 14 martie 1858 în Vădeni si 
soţi::i sa Elen'a Balanu origina,ră din satul Slobozia - Gorj, ţ6-
rani săraci st·abiliţi în Vădeni ·:ucrau din greu pe moşia boie
ru:ui · P:eniceanu, moşi·e întinsă l·a nord de Tlrg1u-Jiu, pînă :a 
Curtişoara şi Bumbeşti-Jiu. 

Ei au avut opt copii, iar condi·~ii:·e în care ~i-au dus viaţa 
au fost din ce:e mai gre1:e; „am creswt opt copii, trei fete şi 
cinci băieţi cu două pogo·ane de păimînt şi un car cu do! boi" 
spunea mama Catalinei. 2 

Casa fami.:iei Toderoiu din Vădeni este o mărtur:e în 
plus în a grăi despre viaţa mizeră pe care cei op1 copii 'JU 

dus-o a:ă~uri de părinţii ce munc·eau din greu pămintvl. C:Jsa 
avea două cămăruţe de·s.tul de joa·se, o pri·spă cu stî'.pi lungi 
de ':emn înconjură mica constr1ucţie de-a lungul a două l·atur:, 
i1a1r acope1rişul cu streşini :argi este din şiţă. Ce'.e cîteva feres
tre mici cu greu pu·teau lumina cămărut·e:e unde opt copii dor
meau ades într-o singură cameră. · 

Din ·anul 1938 aici a fost organi·zată Casa Memor:ală 

Ecaterina Teodoroiu în memoria celei care şi-a da·t viaţa pen
tru popor şi ţairă. Un interior ţărăne·S·C alătura.t unor fotogra
fii, desene şi public-aţii ce ·amintesc de Eroina de p·e Jiu, vin 
s.ă;: întregeas.că ·o imag:ne cît mai dară a ce,:ei ce s-a nă-scut 
aici. Cu atît mai emoţionantă poate fi o vizită la aceas~ă casă 
memoriplă cu cit despre Ecat·erina' vorbesc documen,te'.e ex
puse. 

Ca~a\na avea· să fi.e singurul copil a,I foi Vasile si a! Elenei 
Toderoiu ce va dori cu ardo·are să mearg.ă la ~co•a11ă. Se pare 
că prime:e două clase primare ·le-a urmat la şcoala din Vă
deni prin anii 1901-1903, :i iar mai tîrziu a~te do1uă clase pri-
marr·e :·a· nrgu-Ji·u. Probabil că cel ce ia fost primul care i-a 
îndrumat paşii sp.re abecedar a fos·t învăţătorul Nico:ae Pă
trăşco.iu. 

Cu o mică bursă şi cu un neînsemnat ajutor de la cei de 
a·casă, Cătălin.a p1'.,eacă la Bucureşti unde se va înscrie la un 
„gimnaziu-pension de lingă Cişmigiu".• Dorin~a· Cătălinei era 
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aceea de a deveni înv6ţătome sau profesoară, spune Sabina, 
sorn ei ma.i mică. 5 

Se paire că a urmat în continuare $tudiil.e I.a o ş·coa.lă de 
infirmiere. 6 Pe dnd era în da•sa a· V-a, cu ocazia războiul.ui 
d:n 1913, spune Cata'.ina întir-un memo,riu, 7 se înscrie în pri
ma asociaţie .a cercetaşel'Or române „p.entru a-şi folosi oricît 
de puţin ţara în împrejurări grele". 

Tn vaconta din vara anului 1916 se Via· .reîn~oarce din nou 
la Vădeni. Era peri·oada de din.ainte de furtună cînd toată lu
mea t~ăia sub spedrul vii~oruilui război. ln ac·este momente 
Catalina se prez·intă l1a· sediul Crucii Roşii din Tîrgu-Jiu de un
de va fi repartizată la unul din spi'ale1le ce se organizo·u în 
oraşu·! Tîrgu-Jiu. 

Prin intermediul frate'lui său1 caporalul Nicolae Teodoro
iu, cel care fă.ce•a porte în acel·e momente din regimentul 18 
Gorj, Cata'.·ina y;a ilua C'Ont·act şi-i va cunoaşte pe cei dintre 
ca.re vor pier.i pr·imii în curînd pe cr:este'.e Carpaţilor în lup
tă pentru apărarea gliei sf1rămoşeşti. 

Odată războiu'. dedanşat, Catalina va fi tot timpul a
proape de răniţii ce sosea.u 'de pe f~ont sa·u a1:ături de frate'.e, 
său N:co!ae pe lini.a frontului, alături de cei ce străjuiau în 
ca:·ea cotropitorului. 

Intrarea CataHnei ca voluntmă în armata română, parti
cipare1a ei directă,. fo luptele grele, dovadă rănile sal·e căpă
t.ote la Bărbăteşti şi Fi1liaşi, apo.i· pa1rticiparea· l<J luptele d!n 
Mo'.d'Ov•a reprezint.ă nu numai o pildă pentru post.erita•te ci şi 
un simbol al· d:r<Jgo·stei• •românului pentru pămîntul ţă1rii, dra
goste oe numai prin jertfo supremă poate f.i. udsă. 

în după-<amiaz<l zi1lei de 22 august 1918, pe valea Zăbrăn
ciorului, judeţul Putna, aV!ea să codă pe cîmpul de lup.tă vo
·luntarn Toderoiu 6oaterina. Soldaţii care îi \tor fi săpa.t mor
mîntul în pămînifiul românesc a1I v.ăii piî1rîu·lui G!·od vor fi trăit 

·o mare emofi'e căd 1,ea a fost sufletul ne·amului". 6 

Re·alizare•a· mausoleului 6cat·erina Teodoroiu, monument 
sub care se a·Hă o·semintele eroinei aduse de pe frontul d;n 
Moldova în anul 1921, alături de caisa memoria,'.ă r·eprezintă 

dom o porte di·n recunoştinţa pe care gorjenii o poa·rtă ero
ine1i lor, reprezintă l'Ocuri· pătrnnse de isto11ie, pe cam călăto
rul ce trece prin Gorj nu trebuie să le ocol·e.asc.ă. 
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~. CONSTANTIN BRANctJ$1 şi cAsA MEMORIALĂ. DIN H:oâ\tA 

Pe malul Bistiriţei, la hotarul· pămtnturilor ce ţineau de 
mlnăstirea Ti•smana şi cam la o zi de mers pe jos pînă Io Tîr
gu-Jiu, se a~lă satu;! Hobiţa, după cum însuşi Brâne.uşi o a
minteste. 1 

Sa·tul al cărui n•ume e·site amintit de hrisoavele secolului 
XVI ·are o obîrşie de moşneni, locu·i·torii lui fiind multă vreme 
în conflict cu călugării mînă.stirii Tismana, aceşti.a dorind să 
cupri.ndă ·în moşia1 mînăst·iri·i· şi pămînt•u·ril·e Hobiţei. 

Sculptorul se trăgea dintr-o ramură a Brîncuşilor cărora 
li se mai spunea şi oi lui B·ejuică. Tn pisania bi·sericii de lemn 
din Hohita r.idica.fă fo. 1822 apare şi numele .unu·i Ion Brâncuşi. 
Meşter-u·I· ·în lemn, Ion a avut un urmo·ş ce i-a continvat meseria, 
p·e Consta1ntin DtintJo, acest·a a'V'înd fo·rîndul ·lu.i ·un fiu, pe Nicol·a·e
R·adu. l 

Nicol.ae-R·adu a fost căsătorit de două ori, cu prima ne
vastă, Dinca a avut trei băieţi, iar cu cea de-a doua, Maria 
Dia·conescu a avut trei· băieţi şi o fată. Unul din băieţii Ma
riei a· fost Cons't·antin Brâncuşi. 

ln no·apt·eo de viner·i spr·e sîmbăltă 3 la 19 februarie 1876 
se năştea în cătunul Hobif·a din Goirj, ce·I c·e avea să fie mai 
tîrzi u supranumit şi pă:rinte~ie sculpturii moderne. 

Ccsa în care s-a nă.scut Brâncuşi avea două încăperi nu 
p.rea• ma·ri·, despă1rţite între .e'.e de o cameră ce avea în spate 
o vatră micuţ.ă cu co·rl.ată. în fota lor se î.ntindea o prispă cu 
stîlpi de lemn puţin scu'.ptaţi l·a capete, intirarea prispei fiind 
şi ea străjuită de sttlpi de lemn. Acoperişul era făcut din şiţă. 
Fusese construită pe l·a· 1870 de către tatăl său, căci Nicolae
Radu „se pricepe•a• de minune să cresteze lemnUil c•u dalta şi 
securea".' 

La moartea lui Nicolae-Radu casa reveni surorii lui Brân
wşi, Fri·şinei B·riînzan, e·a fiind cea ca.re o mută pe a:t loc, 
n·u departe de cel clintii, la cîteva· zec.i de metr•i. Casa 
făcută din gri·nzi mari, ca· de pod 5 a fost desfăcută bucată 
ou bu•c·aM şi reasambl·ată fidel. J.n plus, pest·e blăni~·e şi ~rin
zile de gorun a fost cş.ezat un st~at de tencuială cu v·ar care 
cu timpu·! a• căzut. 

Casa aceasta mică şi sobră a păşit acum spre un nou des
tin, după oe în ea s-a născut marele artist, acum s:ujeşte a
mintirii lui celor oe vor să o viziteze, ea fii.nd transformată 
din anul 1970 în ca•să memori•a•lă. 
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La şapte ani BrâncuŞi învă.ta ciobă.nia la stîn'ă su·s· în· ur
cuşul munte•lui. Şcoal·a a urmaf-o cu intermitente, cînd I.a ·Peş
tişani, cînd la Brădi·ceni, mama sa fiind ce·a· care se o'cup.ă .mai 
atent de el în ciuda gr·eutăţilor pe care o go·spodărie ţără
nească cu mulţi copii le ridica. Pe l·a 11 ani fuge pentru pri
ma dată de acasă,, a:unge la Tîrgu-Jiu unde rămîne pînă în 
1892 ca· boiangiu la dugheana unui vopsitor. Re.adus la Hobi
~a, va fugi din nou şi va ajunge tocmai la Slatina unde va 
luora ca argat la un han-cîrcioumă. După scurt timp p!eacă !a 
Craiova· unde timp de d6i ani va lucra tot într-o oîrciumă. 

Va a·junge apoi la Şco·ai'.ia de arte şi meserii, o şcoală de 
~tat pe care o abso:vă în anul 1898. Pe perioada studiilo·r va 
primi o bursă dar acest lucru nu vn put-ea să amelioreze sta
rea de mizerie în mre tră;eşte Brâncu~i. încă din p.rimul an 
de învătămînt viitorul artist încearcă să învete cît mai bine 
meşteşugu•! lucrului în lemn, iar spre sfîrşi.tu1 I studii'.or, w bani 
ec·onomisiţi din greu va face o scurtă că'.ăt<:>irie la Viena. 

De la sfîrşitul şco1 :ii craiovene datează şi prima• lucrnre 
de valoare muze1ală a lui Brâncusi. Lvcrarea sa de absolvire 
este un bust de gips reprezentînd pe împăratul roman Vitel
lius, luorare ce anunţa rn:ităţile viitorului maire a·rtist. 

Curînd Brâncu·şi va pleca la Bu·cureşti pentru a· se ins.orie la 
Şcoala naţio·na:ă de ierte frumo.ase, unde se va impune cu
rînd atenţiei, cîştigînd prin lucrări valoroa1se ·cîteva' premii. 
Pe la mijlocul lui 1904 ajung·e la· Pairis unde va pa·rticipa la 
cursuri'.e Şc.olii de arte frumoase, în dasa lui "Antonin Mercie. 
Va lucra apoi în atelierul mare•'.ui Rodin. Tncepînd din 1907 
îşi va urma ca!·ea singur, el fii,nd cel care va de·schide artei 
·şi spiritului omenesc poarta unui nou univers. 

Dar nu trebuie uit·at că e•I s-:a n6s1cut la Hobiţa Gorjului, 
acolo unde a· trecut pentru prima dată" pe sub porţi încrustate, 
acolo unde a stat pentru prima oară la mesele scunde ·şi joa
se înconjurate de scaune ·mici. Nu trebuie uitat că la Hobit·a 
a văzut stî'.pii pridvoarelor, că liîngă casa părintească a• sim
ţit tremurlJ''. lemnu:ui, în zăv·oiul în care a crestat primul său 
lemn cu prima sa cichi·e. 6 · • · 

NOTE 
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cei scutiţi de biruri. 

13 C.D. Aricescu, op. citat. pag. 160. 
14 A. Oţetea, op. citat. pag. 206. 

ECATERINA TEODOROIU ŞI CASA MEMORIALA .DIN VADENI 
- .._. .• ... • v •· „. ·r'· - , .,.7'~ ~ 
t Arhivele Statului, Filiala Gorj, Tîrgu-Jiu, fond primăria Vădeni, Pa-

chet 1177, dosar 133, Registrul stării civile pentru născuţi pe 1894, fila 2. 
z Ion Mocioi, Ecaterina Teodoroiu, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 

1981, pag. 18. 
3 N. ·Tăutu, Cătălina (Adevărata viaţă a eroinei Ecaterina Teodoroiu), 

Bucureşti, Editura militară, 1959, pag. 40. 
• I. Mocioi, op. citat., pag. 24. 
s Maria Birău, art. ,,La casa ei". Coloana, supliment al „Gazetei Gorju

lui", Tîrgu-Jlu, 1974, august. 
d N. Tăutu, op. citat., pag. 34. 
7 Dumitru Almaş, Evocări şi portrete istorice, Bucureşti, Editura Politica, 

1968, pag. 304. 
s I. Mocioi, op. citat., pag. 115. 

CONSTANTIN BRANCUŞI ŞI CASA MEMORIALA DIN HOBlfA 

1 Tretie Paleolog, De vorbă cu Brâncuşi, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 
1976, pag. 15. 

i Conform unor obiceiuri vechi, copiilor mici, foarte bolnavi, li se schim
bau numele în speranţa scăpării de boală. Tatălui lui Brâncuşi i-a fost 
schimbat astfel numele, Nicolae fiind înlocuit cu Radu. 

3 Tretie Paleolog. op. citat., pag. 21. 

' Id~m, pag. 14. 
5 W.G. Paleolog, Tinereţea lui Brâncuşi, Bucureşti, Editura Tineretului, 

19'7, pag. 12. 
' Idem, pag. 52. 
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