Documente necunoscute despre familia Vladimirescu
Aurelia Florescu
Registrele de stare civili ale oratului Craiova, plstrate la Arhivele Naţionale din Craiova, menţioneazl în
al XIX-iea (1832-1894) câteva familii cu numele VLADIMIRESCU, necunoscute din studiile ce s-au publicat.
Una din ele îşi are obârşia în Vladimirii Gorjului, localitatea despre care se ştie că acolo s-a nAscut conducătorul
revoluţiei de la 182 1 , TUDOR VLADIMIRESCU.
Pentru a putea fi studiate, actele referitoare la această ramuri sunt prezentate, succint, în cele ce urmeazl.
I . Certificat de deces din data de 19 iunie 1 872, al lui NICOLAE VLADIMIRESCU, în vârstă de 80 de ani,
proprietar, căsătorit cu ELENA, în vârstă de 60 de ani. Locuiau în strada Sf. Spiridon nr. 962. Actul este semnat de
Thoma Dobrotescu, proprietar, în vârstă de 30 ani şi de Grigorie D. Livezeanu, funcţionar, de 23 ani.
2. Certificat de deces, din data de 19 septembrie 1 847, pe numele " ELENCA, fiica Dwnnealui sărdarului
Nicolae Vladimirescu" din suburbia Episcopia.
3. Certificat al unei căsătorii ce a avut loc la Craiova, în data de 1 3 februarie 1 870, între IOAN
VLADIMIRESCU, proprietar, de 44 ani, fiul lui Nicolae şi al Mariei Vladimirescu, proprietari, cu domiciliul în
Craiova, suburbia Sf. Spiridon şi OOBROTESCU ARISTIŢA, de 1 7 ani, fiica lui Ioan şi a Smarandei, cu domiciliul în
suburbia Sf. Apostoli.
4. Sentinţa civilă nr. 7 1 din data de 3 martie 1 873, pronunţată de Tribunalul jud. Dolj, prin care se hot!răşte
rectificarea numelui de Elena cu acela de Maria Vladimirescu, în urma greşelii constatate privind pe mama lui Ioan, fiul
lui Nicolae Vladimirescu. Este transcrisă în Registrul stlrii civile de la Primăria Craiova.
5. Sentinţa civilă nr. 36 din anul 1880 pronunţată de curtea de Apel Craiova prin care se desfiinţează căsătoria
dintre Vladimirescu Ioan şi Aristiţa năsCută Dobrotescu. Este transcrisă în Registrul stlrii civile de la Primăria
Craiova.
6. Certificat de căsătorie ce a avut loc la Craiova, în data de 25 mai 1882, intre VLADIMIRESCU VASILE,
fiul lui Ioan şi al Constantinei, născut în anul 186 1 , în comuna Vladimir, plasa Gilort, judeţul Gorj, cu domiciliul în
Craiova, suburbia Sf. Apostoli şi MARIN MARIA, în vârstă de 19 ani, domiciliată în comuna Cârcea judeţul Dolj, fiica
lui Ioan şi a Pătrei.
7. Certificat de deces, din data de 23 octombrie 1 890, al lui IOAN VLADIMIRESCU, în vârstă de 60 de ani,
născut în comuna Vladimir, judeţul Gorj, fiul lui Nicolae şi al Ilincăi Vladimirescu, domiciliat în Craiova, strada
Militarilor nr. 49, suburbia Harşu. Este semnat, ca martor, de către fiul său, Vasile Vladimirescu, în vârstă de 30 ani.
în baza informaţiilor oferite de actele prezentate, se poate stabili că VLADIMIRESCU NICOLAE, domiciliat
în Craiova, suburbia Sf. Spiridon, s-a născut în anul 1792 şi a decedat în anul 1872, la Craiova. A fost căsătorit de două
ori, cu Maria şi mai apoi cu Elena. A avut cel puţin doi copii, pe Ioan, şi pe Elenca. Avea locuinţă şi în comuna
Vladimir judeţul Gorj iar în Craiova, pe strada Militarilor1, unde locuia fiul său Ioan.
Prezenţa la Craiova, a acestei ramuri a familiei, este atestată şi de alte documente. Registrele de stare civili ii
prezintă pe Maria şi Nicolae Vladimirescu, în calitate de naşi ai tinerilor căsătoriţi Gheorghe sin Diaconu Constantin şi
Maria sin Matei Ceauşu, la 8 noiembrie 1842, cărora le-au botezat şi pe cei doi copii născuţi în anii 1844 şi 1845. La 3 1
octombrie 1861 sărdarul Nicolae Vladimirescu şi Maria, soţia sa, cununau, la biserica Sf. Spiridon din Craiova pe
Nicolae Z.ătreanu fiul lui Dimitrie, cu Maria Cesleniu, fiind vecini, dar, probabil, şi rude2• Fiul lui Nicolae
Vladimirescu, Ioan, cununa, la 14 ianuarie 1840, pe Nicolae sin Mileu Tutanu, din comuna Slăvuţa, cu Dumitrana, iar
în anii 1845 şi 1847 ii boteza pe copiii familiei Ioan şi Zoiţa Prejbeanu din Craiova. în anul 1868, Vladimirescu N. Ioan
semna, în calitate de martor, certificatul de deces al lui Gheorghe, fiul pictorului Costache Petrescu, cu care era vecin,
locuind împreună în suburbia Sf. Spiridon din Craiova.
Câteva documente păstrate la Arhivele Naţionale din Craiova, ii prezintă pe Nicolae Vladimirescu cu rangurile
de pitar şi serdar, angajat al Episcopiei Râmnicului, pentru a-i apăra interesele în diferite pricini3• Un document
menţionează că, în anul 1 844 la 27 iunie, serdarul Nicolae Vladimirescu a cumpărat un loc de casă în mahalaua Sf.
Spiridon din Craiova, cu 1 100 lei de la Maria Văduva4• Pe acest loc s-a înălţat casa în care a locuit din acel moment şi
care a rezistat timpului. Se află pe actuala stradă Vasile Conta la nr.24, fostă strada Sf. Spiridon cu nr. 16. În anul 1916
această casă devenise proprietatea avocatului Mihail Angiulescu. Într-un împrumut pe care avocatul l-a contractat,
imobilul a fost ipotecat, iar actul respectiv păstrează învecinările de atunci: "la nord, în faţă, cu strada Sf. Spiridon pe o
faţadă de 19 m; la sud, în fund, cu altă proprietate a D-lui M. Angiulescu, pe o latură de 1 5 m 60 cm ; la est, în stânga,
cu proprietatea D-lor Costică Bădulescu, Mihail Oromolu şi Andrei Pascu, pe o latură în linie frântă de 37m 50 cm; la
sec.

1

Strada s-a numit ulterior Buciumu1ui, iar în prezent, partea din ea unde a fost casa cu nr. 49 se numeşte N. Iorga. Casa a fost demolată în jurul anului
1985, în baza unui plan de sistematizare.
2 Casa familiei Zătreanu existl şi în prezent pe strada Vasile Conta la nr. 37, locuitl de unnaşii care poartă numele Mutill. Mai înainte strada se
numea Sf. Spiridon şi casa era la nr.27.
3 Arh . Naţ. Craiova, Fond Documente. P. LXI, f. 30.
4 Ibidem, P.LIV, f. 22.
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vest, în dreapta, cu proprietatea preotului Marin Marinescu pe o lungime de 38m".5 Mai târziu casa a devenit
proprietatea lui Oscar Feldeistein, până în jurul anului 1945, când a fost cumpărată de către Garip Hachicovici, bunicul
actualului proprietar si locatar, Dan Rădulescub.
În anul i 858 Nicolae Vladimirescu se înscria în listele de alegători din oraşul Craiova, pentru deputaţii
Adunării Obşteşti. Cererea sa aduce informaţii preţioase privind obârşia familiei şi a încadrării ei în societate: "Supt
însemnatul având calităţile de proprietar direct prin proprietăţile ce am, însă aici în capitală, casă, han, prăvălii şi moşie
în hotaru Stanomir, plasa Amărăzii, al cărora preţi trecând peste suma de 6.000 galbeni, rog . Onor Administraţie să
binevoiască a mă înscrie în lista de alegători aici în oraş, fiind în etate de 66 ani şi naţie român. N. Vladimirescu"7•
Probabil că hanul menţionat se afla în suburbia Sf. Apostol, unde locuia fiul său Ioan, atestat în documente
cu ocupaţia de cârciumar. Avea conac în satul Tălpaşu din judeţul Dolj ce a fost moştenit de nepotul său Nicolae de la
fiul său Ioan Vladimirescu. Moşia Stanomir este atestată, în anul 1 900, ca aparţinând de satul Tălpaşu, prin actul de
arendare de către văduva lui Ioan, Siţa I. Vladimirescu8 (vezi anexa). A existat şi un sat Stanomireşti în această zonă,
dispărut, atestat într-un document din anul 1 64 1 , emis de către Domnitorul Ţării Româneşti, Matei Basarab, descoperit
Ia Craiova şi publicat în revista "Arhivele Olteniei"9• Această zonă geografică ar trebui studiată, în mod deosebit, ca
urmare a unor informaţii ce le-ar putea oferi în legătură cu familia VLADIMIRESCU 10•
Obârşia comună a lui NICOLAE VLADIMIRESCU şi a conducătorului revoluţiei de la 1 82 1 , TUDOR
VLADIMIRESCU, dată de localitatea Vladimir din judeţul Gorj, de la care îşi trag numele; conduce la concluzia că
familiile celor doi sunt înrudite.
Corelarea acestui studiu cu alte documente, multe existând încă necunoscute, în diferite colecţii, va putea
aduce lumină pentru o perioadă rămasă încă în umbră din istoria ţării.
ANEXĂ
Arh. Naţ. Craiova, Fond Trib. jud. Dolj , act nr. 2.308 din 2 1 iunie 1 900, 1 . rom. ,lat.
Siţa I. N. Vladimirescu din Craiova arendează D-nei Alexandra Sotir Pascal moşia Stanomiru comuna Tălpaşu jud.Dolj,
pe trei ani.
Contract de arendare
Subsemnata Siţa I. N. Vladimirescu din Craiova, în calitate de tutore legală a minorului meu fiu Nicolae I.
Vladimirescu, declar că am arendat Doamnei Alecsandra Sotir Pascal tot din acest oraşiu Craiova moşia Stanomiru
pendinte de comuna Tălpaşiu plasa Amaradia judeţul Doljiu, remasă de la defunctul meu soţ I. N. Vladimirescu, în
întindere de trei sute treizeci stânj ini latul şi lungimea până în Gemărtălui la hotarul comunei Gheroiu, pământ de
muncă, vii şi pomi fructiferi precum şi toate ecaretele aflate la conacul moşiei adică casă de locuit, magazie, pătul, grajd
şi şopru.
Termenul arendării este de trei ani cu începere de la 23 aprilie 1 902 când acoperă vechiul contract şi până la 23
aprilie 1 905.
Preţul arenzii este de lei una mie pentru fiecare an plătibil în două rate egale, adică cinci sute lei la 23 aprilie 1 902
şi cinci sute lei la 26 octombriu acel an, urmându-se astfel cu plata din şease în şease luni până la ecspirarea termenului
de arendare.
D(oamn)a Alecsandra Sotir este liberă de a cultiva cu orce semănături şi pământul de la spatele conacului moşiei
pe care a fost pădurea ce i-am vândut-o tot D(umi)sale prin osibit act de vânzare.
Conacul moşiei cu toate dependinţele sale-I voi preda Doamnei Sotir cu inventar după care şi D(omnia) sa mi-l va
preda la ecspirarea termenului în starea în care 1-a primit.
Eu Alecsandra Sotir Pascal declar că am luat cu arendă de la D-na Siţa I. N. Vladimirescu moşia Stanomiru
pendinte de comuna Tălpaşiu remasă de la defunctul său soţ I. N. Vladimirescu cu preţul şi în condiţiunile stipulate prin
acest contract.
Făcut astăzi douăzecişiuna iuniu 1 900.
Acest contract s-a format în trei ecsamplare luând fiecare parte câte unul, iar celălalt a remas la Tribunalul de
Notariat Doljiu.
Alecsandra Sotir Pascal
Siţa I. N. Vladimirescu, tutorea legală a minorului meu fiu Nicolae Vladimirescu.
Cuvintele de la rândul 20 sunt adăugate cu scrierea noastră.
DES DOCUMENTS INCONNUS DE FAMILLE VLADIMIRESCU
Resume
L · auteur presente des documents conserves a Archives Nationaux de Craiova sur la famille VLADIMIRESCU
qui s'apparente a celle du dirigeant de l' action revolutionnaire de l' annee 1 82 1 . Cette brauche a l' origine dans la
comune Vladimir de departament Gorj et le domicile dans la ville Craiova de departament Dolj .
Arh. Na\. Craiova. Fond frih11na/11/j11d. Dolj. act autentic nr. 2. 1 1 2 din 27 iunie 1 9 1 4.
lnfonnatii preluate de la DL Dan Rădulescu. proprietarul casei. în anul I Q98.
· Arh. Nat. Craiova. 1-imd. Pre( jud. Dolj, inv. 1 05: 1 858. f. 1 1 2.
' !hidem. Fond frih11nalrtlj11d. Dolj, aci autentic. nr. :!.308 din 2 1 iunie 1 900.
• Document transcris şi publicat de Ioan F. Rădulescu din Craiova. în A.O . 1 937. p. 374-376.
"'În baza Registrdor de stare cfrilă ale comunei Vladimir jud. Gorj, Nicolae Vladimirescu este atestat ca tiu al lui Gligorie. boiernaş de neam.
�
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