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Ianache  Cacalețeanu  

tablou realizat în 1921 de pictorul Petrache Roșianu 

Ianache  Cacalețeanu a donat în 1882 autorităților 
române steagul Revoluției din 1821. 
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George I. Cacalețeanu, fiul lui 
Ianache Cacalețeanu,   

tablou realizat în 1921 de 
pictorul Petrache Roșianu 

Ana Cacalețeanu  

tablou realizat în 1921 de 
pictorul Petrache Roșianu 
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 Una dintre funcțiile majore ale unui muzeu este cea educativă, vizând 
prezentarea, promovarea și receptarea valorilor concrete dintr-un anumit domeniu de 
manifestare – istorie, artă, literatură. Totodată, muzeul este și un perimetru de 
memorizare culturală, de „prezentificare” sau de transmitere a unor experiențe 
culturale, de prelungire a influenței lor la nivelul omului și timpului din prezent.  
 Muzeul dezvoltă și formează percepții și trăiri emoționale față de timp și de 
temporalitate, îi responsabilizează pe tineri față de o anumită tradiție, contribuind la 
conturarea identităților individuale și colective prin respect și autodisciplină. Urmele 
culturale pe care le oferă cadrul muzeal conduc la o îmbogățire umană a celor care îi 
trec pragul, prin prezentarea și discutarea unor comportamente care s-au editat cândva. 
El poate da seama de anumite constante umane, configurate diferit în spațiu și timp.  
 Ca loc sau rezervor de resurse, muzeul poate deveni un teritoriu pentru fixarea 
unor cunoștințe, pentru asigurarea unor integrări, corelări cu caracter concluziv ori 
transdisciplinar sau pentru declanșarea interesului, de plonjare în complexitatea 
fenomenului, pentru a motiva și a stârni bucuria pentru învățare.  
  Așadar, cadrul specific muzeal exercită o importantă influență educativă 
asupra elevilor, a căror pregătire în domeniul istoriei, realizată în școală, trebuie 
completată printr-o parte aplicativă. Ea se poate realiza cu succes în muzeu, iar dacă 
acesta este amenajat în incinta instituției noastre, accesul elevilor la informație este cu 
atât mai facil. 
 Inaugurat cu ocazia omagierii bicentenarului Revoluției de la 1821 și a 
Eroului–Martir Tudor Vladimirescu, muzeul nostru este o instituţie vie, o sursă de 
învățare esențială. Prin replicile unor artefacte, documente, costume de epocă, acesta 
oferă elevilor un orizont al cunoașterii care le permite contactul direct, palpabil, cu 
trecutul istoric. 

Sala-Muzeu „Tudor Vladimirescu” se compune, aşadar, dintr-o expoziție 
permanentă care ilustrează aspecte ale vieții și acțiunii pandurului oltean, precum și 
cele mai importante momente ale Revoluției din 1821. 

Planșele care tapetează pereții sălii expun într-o succesiune cronologică 
informaţii ce reflectă aspecte referitoare la originile, copilăria și adolescența lui Tudor 
Vladimirescu, experiența sa administrativă, juridică și militară, dobândită  în perioada 
premergătoare declanșării revoluției, principalele momente ale revoluției: Proclamația 
de la Padeș, tabăra de la Țânțăreni, intrarea și staționarea pandurilor în București, 
relațiile cu boierii și deznodământul revoluției prin execuția lui Tudor Vladimirescu, 
ultimele confruntări ale pandurilor și eteriștilor cu turcii și revenirea la domniile 
pământene. 

 

 

SALA-MUZEU TUDOR VLADIMIRESCU 
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Pentru o mai bună înțelegere a evenimentului, există și o hartă a Revoluției de la 
1821, în care se poate urmări drumul pandurilor de la Târgu Jiu la Padeș, apoi de la 
Țânțăreni spre Slatina și București și desigur, ultimul drum al lui Tudor de la Golești la 
Târgoviște. Drumul pandurilor este punctat și de prezentarea unor  monumente de for 
public înălțate în localitățile aflate pe acest traseu. 

 O altă planșă este dedicată principalilor colaboratori ai lui Tudor: Vlădica 
Ilarion, Ianache Cacalețeanu, Gheorghe Lazăr, Petrache Poenaru, Iancu Jianu. 

 În Sala-Muzeu sunt expuse și cele trei tablouri donate Colegiului Național 
Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, în martie 2017, de distinsa familie Caletzeanu, 
urmașii lui Ianache Cacalețeanu. Cele trei tablouri realizate în 1921 de pictorul Petrache 
Roșianu îi înfățișează pe maiorul Ianache Cacalețeanu, pe fiul acestuia George 
Cacalețeanu și pe soția acestuia, Ana. 

 La loc de cinste în această expoziție se află și o replică a Steagului Revoluției din 
1821, precum și Steagul de identificare al Colegiului Național Militar „Tudor 
Vladimirescu” din Craiova, care îl are drept patron spiritual pe Marele Pandur. 

 Tabloul de epocă este desăvârşit prin prezentarea unor replici ale costumelor 
purtate de protagoniștii revoluției. Costumul lui Tudor Vladimirescu se compune din 
cămașă, dulamă căptușită (haină lungă), cepchen cu găitane, căciulă de hârșie neagră 
(executată din piele sintetică) cu capacul alb din postav, așa cum purtau domnitorii, 
pantaloni din doc, brâu și cizme negre. Costumul de pandur include cămașă de pânză, 
cepchen, pantaloni de postav cu găitane, brâu, căciulă și cizme de piele, iar costumul de 
arnăut este alcătuit din cămașă, cepchen cu găitane, pantaloni de doc cu găitane și brâu. 
Costumul de boier se distinge prin calpac (căciulă din blană sintetică), cămașă lungă, 
caftan garnisit cu blană sintetică și brâu. 

 Expoziția găzduiește și replici ale unor tablouri care îl portretizeză pe Tudor 
Vladimirescu sau prezintă diverse scene din timpul desfășurării acțiunii revoluționare și 
care se găsesc în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, Muzeul Municipal 
București, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Muzeul Olteniei, Muzeul 
Județean Gorj „Alexandru Ștefulescuˮ.  

De asemenea, sunt expuse copii ale unor scrisori redactate de Tudor 
Vladimirescu, cărți poștale, medalii și plachete comemorative, un bust al lui Tudor 
Vladimirescu și o statuie a pandurului erou (ultimele două exponate fiind donate 
colegiului de Muzeul Olteniei, respectiv de Comandamentul Comunicațiilor și 
Informaticii, în 2016). 

O minibibliotecă, compusă din lucrări valoroase (științifice și literare), unele 
dintre ele publicate cu prilejul centenarului revoluției, precum și reviste în care au fost 
publicate articole dedicate evenimentului, vine să întregească această expoziție, 
îndemându-i pe cei care vor trece pragul acestei săli la lectură și reflecție. 
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„Tudor Vladimirescu  
la Cerneți, 1821” 

desen de M. Olarian 

Patrimoniul M.M.N  
Colecția „Desene” 

Decorarea lui Tudor Vladimirescu   
Desen de Mircea Olarian  

Colecția Muzeului Militar Național 
„Regele Ferdinand I”  

achiziție din 1951 

„Conspirația boierilor împotriva 
lui Tudor Vladimirescu, 1821”,  

desen de M. Olarian 

Patrimoniul M.M.N. 
Colecția „Desene” 
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Tudor Vladimirescu 1821 

desen de M. Olarian 

Patrimoniul M.M.N  
Colecția „Desene” 

„Intrarea lui Tudor Vladimirescu  
în București, 1821”,  
desen de M. Olarian 

Patrimoniul M.M.N 

Colecția „Desene” 

„Asaltul Mănăstirii Gura Motrului, 
1821”,  

desen de M. Olarian 

Patrimoniul M.M.N 

Colecția „Desene” 
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 În prezent, se află la Muzeul Național de Istorie a României, la categoria obiecte 
clasate. A fost confecționat din mătase și pictat. Flamura a fost realizată la Mănăstirea 
Antim din Bucureşti, de către pictorul-călugăr David. Avea înălțimea de 1460 mm și 
lățimea de 1560 mm.  

 Compoziţia picturală, realizată pe o mătase albă foarte fină, cuprinde:  
 în mijloc, sus, se află Sfânta Treime – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, 

odihnind pe norii cerului şi Sfântul Duh, „în chip de porumbel”, simbolul 
fundamental pentru unitatea „norodului românesc”;  

 la stânga se află Sfântul Theodor  Tiron, patronul spir itual al lui Tudor  
Vladimirescu, în poziţie de port-drapel; cu dreapta ţine strâns harpa, iar mâna 
stângă o ţine ridicată la piept, la inimă;  

 la dreapta se află Sfântul Mucenic Gheorghe, „purtătorul de biruinţă”; în 
mâna dreaptă ţine, nu lancea, ci un „mascanon”, simbolul înţelepciunii, iar în 
mâna stângă o ramură de măslin, simbolul păcii;  

 în planul de jos al flamurei se află „vulturul cruciat” , simbolul tradiţional 
al Ţării Româneşti, înconjurat de o cunună de frunze de laur, prinsă jos în 
panglică roşie şi versurile scrise în chirilica de tranziţie: 

„Tot norodul românesc / Pe tine te proslăvesc/Troiţă de o fiinţă / Trimite-mi aju-
torinţă / Cu puterea ta cea mare / Şi în braţul tău cel tare / Mă obidea de dreptate / 
Acum să am parte. 1821 Ghenarie”.  

 Un element de excepţională valoare este prezenţa celor trei culori naţionale pe 
flamură, atât în ansamblul cromatic al acesteia, cât şi în ciucurele de mătase prins la 
hampă. Mantiile personajelor sunt roşii, inscripţiile şi invocaţia sunt galbene, justanela lui 
Hristos şi alte piese vestimentare sunt albastre.  
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 Steagul de identificare reprezintă un simbol care promovează spiritul de corp şi 
de apartenenţă a structurii respective la un simbol național. Steagul de identificare al 
Colegiului Național Militar ,,Tudor Vladimirescu” se compune din hampă și flamură. 
Hampa este confecționată din lemn cu lungimea de 2000 mm și are diametrul de 30 de 
mm. În partea de jos are prevăzut manșon metalic pentru protecție și fixare. 
 Flamura este confecționată din mătase de culoare albastră și are formă 
dreptunghiulară. Pe avers, în partea de sus, este înscrisă deviza Colegiului: ,,PER ASPERA 
AD ASTRA” - Pe căi anevoioase (se ajunge) la stele. Deviza este un vers din tragedia 
scrisă de Seneca, ,,Hercule furios”. 

 La mijloc este reprezentat scutul de nivel regiment, compus din două linii 
curbe de culoare neagră ce marchează conturul acestuia. Are trei părți, fiecare 
conținând câte o figură heraldică, iar în partea de jos se află denumirea în clar și 
denumirea onorifică a Colegiului. 
 Prima figură o constituie un calculator, reprezentând specializarea 
profesională a elevilor, figurile a doua și a treia constând în reprezentarea unui 
stilou și a unei cărți deschise. Peste cele trei părți este suprapus însemnul armei 
comunicații și informatică, cu trimitere la comandamentul de sprijin din care face 
parte colegiul. 
 Marginile exterioare sunt tivite, latura de la hampă este prevăzută cu inele 
de prindere, laturile lungi și latura opusă hampei sunt brodate cu fir auriu împletit. 
 Pe revers, este reprezentat portretul lui Tudor Vladimirescu, realizat de 
pictorul Theodor Aman, după moartea marelui pandur, pe baza mărturiilor 
pandurilor.  
 În partea de sus este înscris numele revoluționarului, iar în partea de jos,  
anul nașterii și anul morții acestuia. 

STEAGUL DE IDENTIFICARE  
AL COLEGIULUI NAȚIONAL MILITAR  

„TUDOR VLADIMIRESCU” DIN CRAIOVA 

MACHETĂ (color)   
Avers          Revers 
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Statuia lui Tudor Vladimirescu donată de 
Comandamentul Comunicațiilor și 

Informaticii 

Bustul lui Tudor Vladimirescu donat de 
Muzeul Olteniei. 

„Omorârea lui Tudor Vladimirescu, 
1821”,  

desen de M. Olarian 

Patrimoniul M.M.N 

Colecția „Desene” 
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Portretul lui Tudor în haine boierești 
scumpe. Se află la Academia Română și a fost  
dăruit de d-l Teodoru. Poartă inscripția: 
Redeșteptătorul simțului național.  
 Aici Tudor este îmbrăcat în haine de 
boier mare, din stofă scumpă, cu blând de jur 
împrejur cu ciucuri aurii, iar în brâu poartă 
pistoale și este încins cu sabia.  
 Sursa: C. V. Obedeanu, Tudor 
Vladimirescu, în Arhivele Olteniei, anul VIII, nr. 
43-44, mai-august, 1929, Craiova, p. 250. 

 Portretul îl reprezintă pe Tudor bust, bărbat 
frumos, tânăr, iarăși cu mustața lungă, cu 
îmbrăcămintea pompoasă și oltenească, cu arme la 
brâu.  
 Face parte din ediţia lt. Papazoglu şi este 
lucrat de vechea casă Sander. Stampa originală se 
găsea în 1929 în posesiunea d-lui Georges Olszewski. 
 Sursa: C. V. Obedeanu, Tudor Vladimirescu, 
în Arhivele Olteniei, anul VIII, nr. 43-44, mai-august, 
1929, Craiova, p. 251. 

Portretul lui Tudor Vladimirescu realizat de 
către pictorul craiovean Ion Stăncescu (Giovanni), 
decedat la Viena în anul 1912. 

Portretul se află în colecţiile Muzeului 
Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescuˮ din Târgu Jiu. 
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TUDOR DIN VLADIMIREȘTII GORJULUI 
 

Vremea le uită pe toate, praful acoperă  orice, dar rugina cea mai distrugătoare, nu e a fierului, ci a nerecunoștinței. 
A. Vasculescu 
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 Cula lui Tudor Vladimirescu este amplasată în localitatea Cerneți din 
județul Mehedinți, unde se afla una dintre proprietățile sale. Nu există o dată certă 
a ridicării construcției, se pare că ar fi fost înălțată prin anul 1800 de către Tudor 
Vladimirescu, după incendierea orașului Cerneți de către turci. După moartea lui 
Tudor, în 1823, Vasile Strâmbeanu a luat cula în proprietate, cu un act de la 
căimăcămia din Craiova. În anul 1838, ea a revenit lui Ion Gârdăreanu, prieten al 
lui Tudor, care a lăsat-o soției, Sevastiţa, fiind moștenită apoi pe linie feminină. A 
ajuns, astfel, în moștenirea diverselor familii din Craiova (Mitescu, Popescu etc.).  

 Între anii 1927-1932, cula a suferit câteva lucrări de întreținere, printre 
care armarea zidurilor de est și vest. Lucrarea s-a făcut cu fondurile comunității 
localității Cerneți, sub îndrumarea profesorului Mihai Gușiță.  

LOCURI ALE MEMORIEI 

 Începând cu anul 1959 și până în 1977, aici a funcționat un muzeu  
memorial dedicat lui Tudor Vladimirescu, ca secție a Muzeului Județean 
Mehedinți.  

Cula lui Tudor Vladimirescu de la 
Cerneți  

Foto: 1935 

Sursa: http://monumenteuitate.org/
ro/monument/662/Cerneti-Tudor-
Vladimirescu 
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 Portret în care Tudor are o 
înfățișare mai diferită decât în alte 
reprezentări, atât ca expresie, cât și ca 
îmbrăcăminte.  
 Sursa: C. V. Obedeanu, Tudor 
Vladimirescu, în Arhivele Olteniei, anul 
VIII, nr. 43-44, mai-august, 1929, Craiova, 
p. 247. 

 Tudor la vârsta  de aproximativ 
50 de ani. Ediţia Papazoglu.  

Portretul îl arată pe Tudor 
îmbrăcat cu caftan și ișlic, cu blând de 
samur, cu figura mult mai în vârstă. Pe 
banderola portretului este scris 19 
Ianuarie 1821.  

Sursa: C. V. Obedeanu, Tudor 
Vladimirescu, în Arhivele Olteniei, anul 
VIII, nr. 43-44, mai-august, 1929, 
Craiova, p. 249. 

http://monumenteuitate.org/ro/monument/662/Cerneti-Tudor-Vladimirescu
http://monumenteuitate.org/ro/monument/662/Cerneti-Tudor-Vladimirescu
http://monumenteuitate.org/ro/monument/662/Cerneti-Tudor-Vladimirescu
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Portret zugrăvit de pictorul Theodor 
Aman și reprodus în lucrarea lui C. D. 
Aricescu, la 1874, identificat de Mincu 
Pânzaru din București, contemporanul lui 
Tudor.  

Aici Tudor este îmbrăcat cu bunda 
oltenească și cu căciula de hârșie neagră pe 
cap, cu fundul alb, ca la Domni; figura este 
mai vârstnică, sprâncene mari, lăsate pe ochi, 
mustață retezată pe buze, părul tuns la ceafă, 
taiat drept, astfel după cum se purta el. 

Sursa: C. V. Obedeanu, Tudor 
Vladimirescu, în Arhivele Olteniei, anul VIII, 
nr. 43-44, mai-august, 1929, Craiova, p. 244.  

 Portret din colecția Lt. Col. Papazoglu, 
identificat de Mihai Preotul și Eclesiarhul de la 
Mitropolia din București, contemporan cu 
Tudor, editat în 1873.  
 Tudor pare mai în vârstă, 
îmbrăcămintea este la fel cu cea din portretul lui 
Aman reprodus în cartea lui Aricescu.  
 Sursa: C. V. Obedeanu, Tudor 
Vladimirescu, în Arhivele Olteniei, anul VIII, 
nr. 43-44, mai-august, 1929, Craiova, p. 246.  
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Bustul lui Tudor Vladimirescu, aqua-forte, 
realizat în 1879 de Theodor Aman. 

 

Aici Tudor arată mai tânăr. El poartă pe umăr 
sabia. Este reprodus în stampe. 

 Sub portret în partea stângă: Th. Aman 1879. 
Colecția Muzeului Olteniei Craiova 

Tablou realizat de Theodor Aman [1879]  
Galeria de Artă Românească Modernă MNAR 

Tablou realizat de Theodor Aman [1874 - 1876]  
Cabinetul de desene și gravuri MNAR 

TUDOR VLADIMIRESCU - UN CHIP ZĂMISLIT ÎN ATELIERE 
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 Biserica ortodoxă din Obârșia Cloșani, județul Mehedinți, cu hramul „Sfântul 
Mare Mucenic Teodor Tiron” a fost construită în 1936 pe locul unei mai vechi biserici din 
lemn.  

TUDOR VLADIMIRESCU  
ACTIVITATEA ECONOMICĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI MILITARĂ  

ÎNAINTE DE 1821  
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 În 1814 - la Odessa se întemeiază societatea secretă „Philike – Hetaria” (Eteria – în 
traducere Frăţia) al cărui ţel era eliberarea Greciei de sub dominaţia Porţii.  

 În 1814 - din însărcinarea boierului Nicolae Glogoveanu, Tudor se duce la Viena 
pentru a rezolva problema succesiunii rezultată din decesul soţiei boierului. Procesul 
cu autorităţile austriece îi dă prilejul lui Tudor să-şi pună în valoare iscusinţa între-ale 
„pravilelor” (legilor).  

 Luând contact cu realităţile Congresului de la Viena din 1814, Tudor surprinde 
lapidar starea de aşteptare şi de nelinişte ce se crease în urma discuţiilor marilor puteri, 
exprimându-şi speranţa că „atunci va fi ceva şi pentru locurile acelea (Principatele 
Române). Ci mult au fost şi puţin au rămas”.  
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COLABORATORII LUI TUDOR  
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REPERE ALE REVOLUȚIEI DIN 1821  

 

Începutul revoluției și constituirea   
„Adunării Nordului” 
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 28-29 mai 1821 - Trupele pandurilor încearcă o rezistență în fața turcilor la Zăvideni 
și Drăgășani.  

 7 iunie 1821 - Bătălia de la Drăgăşani; turcii zdrobesc oastea eteristă; Alexandru 
Ipsilanti fuge în Transilvania.  

 17 iulie 1821 - Lupta de la Slobozia (sud-vest Târgu-Jiu). Cetele de panduri sunt 
înfrânte de turci.  

Revenirea la domniile pământene  
 La sfârșitul lunii aprilie 1822, după ce a aflat opinia reprezentanților celor două 

Principate, Imperiul Otoman a admis ,,cerința cu privire la restabilirea domniilor 
pământene și a excluderii grecilor din funcțiile civile și ecleziastice”.  

 La 1/13 iulie 1822, Grigore Dimitrie Ghica, fiul banului Dimitrie Ghica și al Mariei 
Văcărescu, a fost numit domn al Țării Românești, iar la 24 septembrie/6 octombrie 
1822, acesta a intrat în București, unde a fost primit cu alai.  
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 Domnul țării să nu aducă cu înălțimea sa aicea în țară mai mulți boieri greci decât 
patru, adică un postelnic mare, un cămăraș, un portar și un gramătic 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.  

 Din șase dăjdii, care s-au întocmit de către măria sa domnul Caragea, două să lipsea-
scă 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 anaforalile și întăririle ce s-au 
făcut de către acel domn asupra arătatelor madele, 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-și 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 econo-
misească din veniturile mănăstirilor.  

 Toate lefile streinilor să lipsească cu totul.  
 Toți dregătorii 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.  
  

 Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cererile_norodului_rom%C3%A2nesc  
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 Profitând de nemulţumirile unora dintre căpitanii 
pandurilor, Iordache Olimpiotul, comandantul 
eteriştilor, revine la Golești și reuşeşte să-l 
aresteze pe Tudor în tabăra sa, predându-l lui 
Ipsilanti.  

 În noaptea de 20 spre 21 mai 1821, în conacul 
boierilor Goleşti a fost desăvârşit complotul 
eterist căruia i-a căzut victimă eroul-pandur 
Tudor Vladimirescu. Acuzat de trădare şi de 
înţelegere cu turcii care invadaseră ţara, Tudor 
este arestat de către Iordache Olimpiotul, din 
ordinul lui Alexandru Ipsilanti.  

Legenda asasinării lui Tudor Vladimirescu cunoaşte o serie de variante:  

 Tudor este condamnat la moarte de un tribunal constituit ad-hoc de Alexandru Ipsilanti. Odată condamnat la 
moarte, ar fi fost lăsat într-una din zile să se plimbe „liber” prin oraş. În ziua următoare, Tudor este invitat la 
„un ospăţ” la Mitropolie. Pe la mijlocul nopţii, după ce pleacă invitaţii, urmând instrucţiunile lui Ipsilanti, 
Vasile Caravia, sub pretextul unei plimbări nocturne, îl scoate din oraş, aproape de „o grădină, zisă a lui 
Ciocârlan, şi unde va fi decapitat de călăul Nicolas Pargas. Corpul lui fu aruncat în groapa care era deja 
pregătită...”. 

 Tudor a fost închis în beciurile Mitropoliei şi torturat de un scelerat pe nume Vasile Caravia, mai multe zile. 
În cele din urmă, „l-au anunţat pe Tudor că-l trimit la divan şi, legându-l, au ieşit noaptea afară din oraş. 
Apropiindu-se de râul Dâmboviţa, Caravia l-a împuşcat cu pistolul, apoi l-au tăiat, i-au tăiat capul, iar trupul 
l-au aruncat în râu...”. Apud prof. Ionel Turcin, prof. Ionela Nori Cadea, Gl. mr.(r) prof. univ. dr. Ion Pâlșoiu, 
Eroul-martir Tudor Vladimirescu și Cronica Revoluției Române din 1821, Editura Aius, Craiova, 2017, p. 
54.  



20 

 

Portretul lui Tudor Vladimirescu, zugrăvit de Theodor Aman, între anii 
1874 – 1876  
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 Deşi trecerea Oltului i-a fost înlesnită de haiducul Iancu Jianu, s-ar părea că a avut şi 
unele împotriviri, după cum reiese dintr-un cântec popular:  

Cine trece peste Olt? 

Tudor cu popor cu tot, 
Dânsul crud la uitătură 

Strigă la podar din gură: 
 

Băi viclene, nu da-n gene 

Şi ne trece, între piene 

Oaste să-mi orânduiesc, 
Poporul să-mi dezrobesc! 
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 La 16 martie 1821 - Tudor trimitea, din Bolintin, o nouă „Proclamație” către 
locuitorii Bucureştilor, dându-le acestora toate garanţiile de siguranţă şi securitate  
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