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SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ
CU EROUL NOSTRU

Prenume: Tudor
Nume : Vladimirescu
Numele tatălui : Constantin, zis Ursu
Numele mamei : Ioana, sora preotului
Grigore Bondoc din Vladimir
Data nașterii : necunoscută, probabil
între 1770 și 1880
Locul nașterii : satul Vladimir (de
unde i se trage și numele de
Vladimirescu)
Slujbe : negustor de vite,
administratorul moșiilor boierilor
Glogoveni, vătaf de plai, sluger,
căpitan de panduri
Fapte : a fost unul dintre liderii
Revoluției de la 1821.

1. Aceasta este casa din Vladimir în care s-a
născut Tudor Vladimirescu. Plimbă-te prin sală
și identifică pe unul dintre panouri o altă casă în
care a locuit Tudor, de astă dată din Cerneți.
Cum ți se pare că arată:
a. Este o casă modernă și luxoasă.
b. Este o casă simplă, de tip țărănesc.
Casa din Cerneți este de tip culă (*locuință boierească
fortificată, răspândită în sud-estul Europei)
Fă o schiță a culei din Cerneți aici

2. Atunci când se ridica o biserică din
cheltuiala unui om înstărit, fie el domnitor,
boier sau de alt rang, în pridvorul acesteia se
picta portretul ctitorului. Un astfel de portret
i s-a făcut și lui Tudor Vladimirescu în
biserica din Prejna Mehedinților. Este unul
dintre cele mai vechi portrete ale sale (cca.
1806). Astăzi acest portret se află la Muzeul
Național de Artă al României. Caută-l în
expoziție și identifică ce poartă în mână cele
două personaje centrale:
a. O corabie
b. O biserică
c. Un bloc

3. În timpul evenimentelor din 1821, Tudor
Vladimirescu purta pe cap o căciulă înaltă,
dreaptă, din blană neagră de miel cu fundul de
postav alb, ceea ce era considerat un semn de
domnie. Peste pieptar purta cămașă, o dulamă de
culoare neagră-verde, lungă până la genunchi. Pe
deasupra, purta o scurteică până la brâu. Privește
cu atenție portretul pe care i l-a realizat Theodor
Aman apelând la descrierile celor care îl
prinseseră în viață. În ce se sprijină mâna stângă
a lui Tudor?
a. o pușcă
b. un buzdugan
c. o sabie

4. Personajul își ține cu nonșalanță mâna
dreaptă în șold. Ce exprimă acesată
atitudine a lui Tudor?
a. Lașitate
b. Dârzenie*
c. Frică

*curaj

5. Pe vremea lui Tudor Vladimirescu, comerțul înfloritor
din Imperiul Otoman permitea ca domnii și doamnele
din Țările Române să fie în ton cu eleganța celor de la
Istambul (Stambul, cum i se zicea pe atunci, era
capitala Imperiului Otoman).
Două costume, din categoria Tezaur, se găsesc într-una
dintre vitrinele din expoziție. Identifică-le și scrie-le mai
jos denumirile pieselor din care sunt alcătuite:

*Roagă un adult să consulte un dicționar online și să îți
spună ce înseamnă fiecare denumire.

6. Caută fotografia sabiei care a aparținut lui
Tudor Vladimirescu. A fost realizată într-un
atelier din Imperiul Otoman. Pe lângă o serie
de caractere orientale, pe sabie poți citi
numele lui Tudor Vladimirescu cu caractere:
a. Latine;
b. Grecești;
c. Chirilice.

Alfabetul chirilic a fost creat de frații
Chiril și Metodiu pe baza unei
variante a alfabetului grecesc de
odinioară. Acest alfabet a fost folosit
la scrierea textelor redactate în limba
română, începând din secolul al XVIlea până în secolul al XIX-lea.

7. Imaginează-ți că ești unul dintre
pandurii lui Tudor Vladimirescu și trebuie
să te înarmezi până-n dinți pentru a lupta
alături de el în revoluție. Alege 3 arme
care crezi că te-ar ajuta și scrie-le numele
în panoplia de mai jos. Nu uita să îți iei și
praful de pușcă la tine!

*Pandur, soldat din oastea lui Tudor
Vladimirescu, avea rolul să păzească
drumurile și granițele.

8. Dacă te-ai plimbat cu metroul prin București, s-ar
putea ca la un moment dat să fi auzit de stația
Petrache Poenaru. Cei mai mulți dintre noi știm că
el este inventatorul stiloului cu rezervor. Puțini știu
că el a fost și secretar de cancelarie boierească în
tinerețe. A fost în trupele de panduri ale lui Tudor
Vladimirescu, precum și omul de încredere și
secretarul acestuia. Se pare că tot el este și cel care
a conceput steagul Revoluției de la 1821.
Plimbă-te prin expoziție și caută imaginea acestui
steag, Indiciu: imaginea e foarte mică. Ce e
reprezentat pe steag?

9. Tudor Vladimirescu a fost considerat mereu
un erou național. Banca Națională a pus în
circulație în diverși ani (1948, 1952, 1966)
bancnote cu diferite valori pe care apărea și
chipul lui Tudor Vladimirescu. Identifică în
expoziție vitrina în care sunt expuse cele trei
bancnote și găsește detaliul care face diferența
dintre ele:
a. Tudor Vladimirescu este reprezentat fără
mustață pe una dintre ele;
b. Tudor Vladimirescu este reprezentat cu un
fes pe una dintre ele;
c. Tudor Vladimirescu este reprezentat privind
în altă direcție pe una dintre ele.

PROCLAMÁȚIA este un
text oficial prin care se
aduce
la
cunoștința
publică un fapt de mare
importanță

10. Se pare că și pe vremea aceea nu era
suficient să știi să mânuiești bine spada și
pușca pentru a-ți face auzite ideile. Trebuia
să știi să mânuiești și condeiul. Caută în
expoziție proclamația rostită de Tudor
Vladimirescu. Nu o să te rugăm să o citești
pentru că e scrisă cu caractere chirilice, ci să
scrii mai jos propria ta proclamație.
Gândește-te că ai de făcut un anunț foarte
important pe care trebuie să îl afle toată
lumea. Pentru început poți folosi chiar
primele cuvinte din proclamația lui Tudor:
„Fraților, locuitori ai Țării Românești, veri
de ce neam veți fi!...."

FELICITĂRI! AI TERMINAT CU BINE
ACEST TRASEU! EȘTI UN PANDUR CURAJOS CARE
MERITĂ SĂ FIE DECORAT CU ORDINUL TUDOR
VLADIMIRESCU!
Răspunsurile corecte la întrebări erau:

1.a; 2.b; 3.c; 4.b;
5.cepchen, fermenea, anteriu, pirpiri,
6.c;
8. Sf. Treime, doi sfinți militari și stema Țării
Românești;
9.c
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