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CRONICĂ 

CRONICA MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE ORGANIZATE  

DE INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE  

„C.S. NICOLĂESCU-PLOPȘOR” DIN CRAIOVA CU OCAZIA 

BICENTENARUL REVOLUȚIEI CONDUSE  

DE TUDOR VLADIMIRESCU 

Anul 2021 a fost declarat de Parlamentul României, drept „Anul Tudor 
Vladimirescu”, cu ocazia bicentenarului Revoluției române de la 1821. Textul art. 3 
alin (1) al Legii 65 din 08.04.2021 menționează: „Se declară erou al națiunii române 
Tudor Vladimirescu, pentru rolul marcant, curajul, eroismul și sacrificiul lui din timpul 
Revoluției din 1821”.  

Cu acest prilej, colectivul de cercetători din cadrul Institutului de Cercetări 
Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, al Academiei Române, a 

inițiat un amplu program de manifestări științifice, pentru celebrarea solemnă a 
personalității lui Tudor Vladimirescu și a Revoluției de la 1821, în anul în care se 
împlinesc două secole de la acest eveniment care a marcat începutul procesului de 
renaștere națională a României. În susținerea acestui proiect, o atenție deosebită a 
fost acordată instituțiilor de învățământ din Oltenia, unele purtând numele marelui 
erou național, astfel încât elevii și studenții pasionați de istorie au avut posibilitatea 
să participe la dezbateri în cadrul proiectului „Amfiteatrul Tudor Vladimirescu”. 

Seria manifestărilor științifice a fost deschisă de workshop-ul cu titlul 
„Tabăra revoluționară de la Țânțăreni” (25 februarie a.c.), organizat în 
parteneriat cu instituțiile de învățământ din cadrul proiectului „Amfiteatrul Tudor 
Vladimirescu”. Sesiunea științifică a fost coordonată prof. univ. dr. Cezar Avram, 
de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, din Craiova 

și prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, membru onorific al aceleiași instituții. Temele 
alese au fost reprezentative pentru acest demers salutar: Trezirea națiunilor  
1800–1830. De la bizantinismul fanariot la revoluții (prof. univ. dr. Cezar Avram); 
Începuturile revoluției conduse de Tudor Vladimirescu (prof. univ. dr. Dinică 
Ciobotea); Prima adunare a pandurilor mehedințeni și gorjeni la Padeș  
(conf. univ. dr. Tudor Rățoi); Drumul revoluționarilor pe Valea Motrului  
(cercet. șt. III, dr. Gabriel Croitoru); 1821. Tabăra pandurilor de la Țânțăreni  
(prof. univ. dr. Vladimir Osiac); Satele de pe raza comunei Țânțăreni legate de 
Adunarea norodului și Tudor Vladimirescu din februarie 1821 (dr. Emilian Cojocaru); 
Drumul revoluționarilor de la Țânțăreni la Slatina (cercet. șt. III, dr. Narcisa-Maria 
Mitu). 
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Evenimentele dedicate celebrării Revoluției de la 1821 au continuat cu 
workshop-ul „Adunarea Norodului în primăvara anului 1821”, organizat în data 
de 8 aprilie a.c., de asemenea, în parteneriat cu instituțiile de învățământ din cadrul 
proiectului „Amfiteatrul Tudor Vladimirescu”. Dezbaterea științifică a fost 
moderată de prof. univ. dr. Cezar Avram și prof. univ. dr. Dinică Ciobotea. În 
cadrul manifestării științifice au fost evidențiate aspecte fundamentale privind 
evenimentul revoluționar de acum 200 de ani, începând cu Marșul Adunării 
Norodului spre București, din primăvara anului 1821, până la consemnări privind 
sfârșitul pandurului Tudor. Au susținut comunicări: cercet. st. III, dr. Ileana 
Cioarec, Marșul Adunării Norodului spre București; cercet. st. III, dr. Gabriel 
Croitoru, Tudor Vladimirescu și boierii: negocieri și înțelegeri; conf. univ. dr. 
Tudor Rățoi, Tudor Vladimirescu „poruncitor țării”; cercet. st. III, dr. Narcisa 
Maria Mitu, Sfârșitul lui Tudor Vladimirescu; cercet. st. III, dr. Georgeta Ghionea, 
Bătăliile de la Zăvideni și Drăgășani; prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, O mărtuirie 
din 1898 despre Tudor Vladimirescu. 

La cele două workshop-uri, alături de cercetători din cadrul Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, au participat cadre didactice, 
masteranzi și elevi din cadrul instituțiilor de profil din Oltenia, reprezentând 
Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”  din Craiova, Colegiul Național Carol 
I din Craiova, Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, Colegiul 
Național „Ștefan Odobleja” din Drobeta Turnu Severin, Colegiul Național „Tudor 
Vladimirescu” din Târgu Jiu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și 
Facultatea de Științe Sociale. De remarcat faptul că în cadrul dezbaterilor, faptele 
istorice au fost relatate de universitari reputați și cercetători din domeniu, dar și că 
adresabilitatea a fost extinsă spre publicul tânăr, spre mai multe instituții de 
învățământ liceal din Oltenia, refăcând legătura firească a procesului de înnobilare 
culturală. Interacțiunea participanților a probat atât interesul pentru istorie, cât, mai 
ales, certitudinea asupra perenității cinstirii eroilor noștri. 

Păstrând continuitatea evocării faptelor istorice, în perioada 14–15 mai a.c., 
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova a 
organizat, online, Simpozionul național „1821-2021. Bicentenarul revoluției 

conduse de Tudor Vladimirescu”. Colectivul de cercetători din cadrul 
Institutului, pornind de la reperele cronologice ale desfășurării Revoluției române 
de la 1821, a reușit să aducă laolaltă magiștri și discipoli, în spiritul cunoașterii și al 
misiunii nobile de a împărtăși din focul sacru al culturii și civilizației acestui popor, 
nu de puține ori încercat. 

Evenimentul s-a bucurat de prezența mai multor personalități din mediul 
academic și universitar din spațiul românesc (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 
București; Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, 
Craiova; Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca; Universitatea din 
București; Universitatea din Craiova; Universitatea Valahia, Târgoviște; 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; Academia Oamenilor de Știință, 
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Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Rm. Vâlcea etc.) și de peste 
hotare (Institutul de Istorie a MECC, Chișinău). 

Manifestarea științifică a fost deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele 
Academiei Române, care a subliniat rolul marcant al revoluționarului român. 
Totodată, în cuvântul adresat participanților la simpozion, președintele Academiei 
Române a făcut referire la doi mari istorici care au abordat cuprinzător opera lui 
Tudor Vladimirescu: Constantin Aricescu, care, la 1871, adică la jumătate de veac 
după revoluție, a scris prima monografie tradițională referitoare la mișcarea din 
anul 1821, și Andrei Oțetea, care, în prima parte a secolului al XX-lea, a publicat o 
laborioasă lucrare pe aceeași temă.  

Acordându-se o atenție specială relației dintre local, național și internațional, 
simpozionul a cuprins trei secțiuni: Cadrul internațional și mișcările de eliberare 
națională, Acțiune și discurs revoluționar, Memoria evenimentului istoric și a 
personalității lui Tudor Vladimirescu, care au ilustrat o multitudine de aspecte ale 
istoriei, în speță ale revoluției de la 1821 și a personalității lui Tudor Vladimirescu, 
dar și aportul istoriei, ca știință socio-umană, la buna însușire a trecutului. 

În data de 14 mai s-au desfășurat lucrările primelor două secțiuni ale 
simpozionului, în cadrul cărora au fost prezentate studii de un interes deosebit. Prima 
secțiune a reunit teme precum: Greci, aromâni și români în revoluție la 1821  
(cercet. șt. I, dr. Ela Cosma, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca), Un 
episod al afilierii lui Tudor Vladimirescu la Eterie? Tentativa de reinstalare a lui 
Karageorge în fruntea mișcării sârbești (1817) (conf. univ. dr. Cristian Ploscaru, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași), Situația din Balcani în timpul 
revoluției lui Tudor Vladimirescu: mișcarea de eliberare a sârbilor și grecilor  
(cercet. șt. III, dr. Șerban Pătrașcu, Institutul de Cercetări Socio-Umane  
„C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova), Tudor Vladimirescu și Eteria (prof. Claudiu-
Constantin Mărăcine, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu) ș.a. 

În cadrul celei de-a doua secțiuni au fost abordate teme variate, printre care: 
Tabăra pandurilor de la Țânțăreni (prof. univ. dr. Vladimir Osiac), Tudor 
Vladimirescu și Cerneții (conf. univ. dr. Tudor Rățoi, Dr. Tr. Severin), Steagul 
revoluției conduse de Tudor Vladimirescu – 1821 (prof. univ. dr. Adina 
Berciu-Drăghicescu, Universitatea din București), Tudor Vladimirescu și pieirea 
lui în Târgoviște (Radu Ștefan Vergatti, Academia Oamenilor de Știință, 
București), Boierii Otetelișeanu în timpul Revoluției de la 1821. Raporturile cu 
Tudor Vladimirescu (cercet. șt. III, dr. Narcisa Maria Mitu, Institutul de Cercetări 
Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova), Luptele de la Drăgășani  
și împrejurimi din iunie 1821 (cercet. șt. III, dr. Diana-Mihaela Păunoiu,  
cercet. șt. III, dr. Georgeta Ghionea, Institutul de Cercetări Socio-Umane  
„C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova) ș.a.   

Un interes deosebit a prezentat comunicarea susținută de prof. univ. dr. Sevastian 
Cercel și prof. univ. dr. Cezar Avram, din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane 
„C.S. Nicolăescu-Plopșor” – Conceptele și argumentele juridice în documentele 
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programatice și acțiunile revoluționare din anul 1821, în care autorii au subliniat faptul 
că scrierile lui Tudor Vladimirescu, fie că este vorba de documente programatice ale 
Revoluției de la 1821, fie că reprezintă corespondența trimisă în legătură cu acțiunile 
revoluționare din acel an, cuprind  o veritabilă dimensiune juridică. Iar sintagma 
„Adunarea norodului” poate fi considerată drept prima formă de exprimare a voinței 
poporului, concept care, mult mai târziu, avea să îmbrace haine juridice sub forma 
suveranității și a reprezentativității. 

Cea de-a doua zi a simpozionului a debutat cu cuvântul de salut al domnului 
acad. Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române, președintele Secției de 
Științe Istorice și Arheologie. Pe parcursul zilei, s-au desfășurat lucrările secțiunii a 
III-a a simpozionului, în cadrul căreia au avut loc dezbateri pe marginea memoriei 
evenimentului istoric și a personalității lui Tudor Vladimirescu, remarcându-se 
diversitatea abordărilor: etnografică, folclorică, istorică, filologică.  

Comunicările prezentate au avut o tematică variată, de la reflectarea 
evenimentului istoric de la 1821 în literatură și teatru, la ideea de libertate în 
literatura populară, analiza unor nume de personalități istorice românești, până la 
memoria culturală locală a personalității lui Tudor Vladimirescu și a revoluției 
conduse de acesta. „Cântece pandurești”: un portret liric popular al eroului Tudor 
Vladimirescu (conf. univ. dr. Ioana-Ruxandra Fruntelată, Universitatea din 
București, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia 
Română, București),  Căpitanul Iancu Jianu, precursorul lui Tudor Vladimirescu 
în documente și în istorii orale (lect. univ. dr. Luminița Tucă, Universitatea 
Valahia, Târgoviște), O piesă de teatru și contextul ei: drama „Tudor 
Vladimirescu” de Nicolae Iorga (1921) (cercet. șt. II, dr. Bogdan Popa, Institutul 
de Istorie „Nicolae Iorga”, București), Memoria culturală a revoluției de la 1821. 
Studiu de caz: monumente dedicate lui Tudor Vladimirescu la Drăgășani  
(cercet șt III, dr. Georgeta Ghionea, cercet șt III, dr. Ilin-Grozoiu Loredana-Maria, 
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”), Casa Tudor 
Vladimirescu – monument de arhitectură populară (cercet. șt. III, dr. Anca 
Ceaușescu, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”) sunt 
doar câteva dintre comunicările prezentate.  

Revoluția de la 1821, desfășurarea și direcția evenimentelor de la acea dată, 
încă sunt o temă de reflecție în cercetarea istoriografică. Timpul, deși a adus date și 
fapte certe, putând stabili mai ușor firul evenimentelor, tot mai rămân zone 
necercetate sau față de care istoricii nu s-au pus de acord, astfel că orice moment de 
analiză a subiectului este mai mult decât binevenit. În acest sens, demersul inițiat 
de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, al 
Academiei Române, prin care au fost puse în lumină faptele, ideile și reverberațiile 
ce au caracterizat mișcarea socială condusă de Tudor Vladimirescu, reprezintă o 
contribuție salutară la ideea de salvgardare a memoriei istorice. 

Anca Ceaușescu 
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CRONICA EVENIMENTELOR DEDICATE  

LUI TUDOR VLADIMIRESCU ÎN OLTENIA 

La începutul secolului al XIX-lea, aliniindu-se curentului general european 
de reînnoire, popoarele din sud-estul Europei au fost martorele unui proces de 
redeșteptare națională și de profunde schimbări, survenite în toate domeniile. 
Pricinuită de o adâncă stare de nemulțumire și de un regim socio-politic 
necorespunzător, revoluția română de la 1821 a marcat un moment de cotitură în 
lupta pentru libertate și dreptate socială, pentru înlăturarea dominației străine și 
afirmarea drepturilor naționale ale poporului român. Deși înfrântă, revoluția din 
anul 1821 permitea conturarea unor idei referitoare la necesitatea reorganizării 
Principatelor Române, după îndepărtarea domniilor fanariote.  

Anul 2021 ne-a oferit posibilitatea ca, împreună cu profesorii de la Colegiul 
Național Militar „Tudor Vladimirescu”, din Craiova să construim căile de 
înțelegere a secolului al XIX-lea și să descoperim lucruri noi despre o personalitate 
excepţională a secolului, Tudor Vladimirescu.  

În 25 mai 2021, cadrele didactice de la colegiul mai sus amintit, în parteneriat cu 
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, din Craiova, 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Arhivele Militare Naționale Române, Muzeul 
Olteniei Craiova, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia, Liceul de 
Arte „Marin Sorescu”, din Craiova au organizat Simpozionul Național „Tudor 
Vladimirescu 200”. La simpozion au participat cercetători din cadrul Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, cadre didactice de la colegiile 
naționale militare din Craiova, Constanța, Alba-Iulia, muzeografi de la Muzeul Olteniei 
Craiova și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, filiala Constanța ș.a.  

Manifestarea științifică a fost deschisă și prezidată de col. Gheorghe Boboc, 
comandantul Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” și a cuprins două 
secțiuni, în cadrul cărora s-a acordat o atenție specială relației dintre local, național 
și internațional: Tudor Vladimirescu omul care prin faptă și-a depășit veacul 
(secțiunea I); Posteritatea lui Tudor Vladimirescu (secțiunea a II-a). 

 În cadrul primei secțiuni au fost prezentate 14 comunicări, fiind abordate 
teme variate precum: Cerneții lui Tudor Vladimirescu (cercet. șt. III, dr. Sava 
Laura Antoaneta - Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, 
din Craiova), Târgul Drăgășani în timpul mișcării revoluționare de la 1821 
(cercet. șt. III, dr. Georgeta Ghionea – Institutul de Cercetări Socio-Umane  
„C.S. Nicolăescu-Plopșor”, din Craiova), Mișcarea lui Tudor Vladimirescu, între 
lumea occidentală și lumea orientală (prof. Dr. Adrian Ilie – Colegiul Național 
Militar „Al.I. Cuza”, din Constanța), 200 de ani de la Revoluția Română din 1821 
condusă de Tudor Vladimirescu (Gl. mr. prof. univ. dr. Ion Pâlșoiu), Mănăstirile 
fortificate din Oltenia (prof. Florin Ionescu – Colegiul Național Militar „Tudor 
Vladimirescu” din Craiova) etc. 
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Secțiunea a II-a a reunit teme privitoare la Tudor Vladimirescu 200, prezențe 
oltene pe meleaguri prahovene (prof. Dănuț-Viorel Ionescu – Colegiul Național 
Militar „Dimitrie Cantemir”, din Breaza), Serbările omagiale închinate Eroului – 
Martir Tudor Vladimirescu (prof. Nori Ionela Cadea, Colegiul Național Militar 
„Tudor Vladimirescu”, din Craiova), In memoriam Tudor Vladimirescu. 
Onomastica instituțiilor de învățământ din România (prof. Otilia Grigore – 
Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, din Craiova) ș.a.  

În cadrul evenimentului a avut loc oferirea premiilor speciale, acordate de 
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, elevilor laureați la 
concursul „Tudor Vladimirescu 200”, secțiunea I, Eseu istoric. Manifestarea s-a 
finalizat cu lansarea revistei „Orizont Cultural”, nr. 1/2021, număr omagial „Tudor 
Vladimirescu 200”, din cuprinsul căreia ne atrag atenția următoarele capitole: 
Profil de revoluționar; Colaboratorii lui Tudor; Amprente în timp; Incursiune în 
lumea condeielor; Tudor Vladimirescu-repere teatrale și cinematografice etc.  

          
Fig. 1-2. Programul Simpozionului „Tudor Vladimirescu 200”  

și revista „Orizont Cultural”, nr. 1/2021 

Arhiepiscopia Râmnicului și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” – Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea, Centrul de Cercetări Istorice 
„Pr. Dumitru Bălașa” a organizat, în ziua de 27 mai 2021, la Centrul Eparhial al 
Arhiepiscopiei Râmnicului, în cadrul programului de cercetări istorice „Pe urmele 
eroilor și martirilor neamului”, Simpozionul regional De la Mihai Viteazul, Tudor 
Vladimirescu și Alexandru Ioan Cuza la Ferdinand I.  

Evenimentul a fost deschis cu intonarea imnului de stat al României de către 
Fanfara „Sfântul Constantin Brâncoveanu” a Consiliului Județean Vâlcea, urmată 
de alocuțiunea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie care a insistat pe rolul 
Bisericii Ortodoxe în trezirea spiritului identității naționale și în făurirea României 
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Mari, precizând că: „Secole la rând, Biserica Ortodoxă a pregătit înfăptuirea Unirii 
prin cuvântul rostit în limba poporului, prin şcolile confesionale, prin tipărituri și 
prin publicaţii ori asociații culturale, în rândul cărora episcopii și preoții nu au avut 
doar un rol onorific ci s-au dovedit a fi cei mai înflăcărați militanți ai ideii de 
unitate națională”. De asemenea, domnia sa a menționat că, în multe dintre 
relatările evenimentelor conduse de Tudor Vladimirescu, identificăm prezența unui 
preot în apropierea sa, iar legăturile cu stareții mănăstirilor, dintre care se remarcă 
apropierea sufletească de starețul Eufrosin Poteca, a dezvăluit parte din planurile 
sale, privind rolul strategic al mănăstirilor în fața atacurilor oștilor turcești.  

Programul stabilit a inclus o prezentare de către organizator – domnul Eugen 
Petrescu, președintele Filialei Județene „Matei Basarab” a Asociației Naționale 
Cultul Eroilor „Regina Maria” – a personalităților care au participat la eveniment și 
o sesiune de comunicări structurate pe două secțiuni.  

În cadrul primei secțiuni, „Revoluția de la 1821 și eroul - martir Tudor 
Vladimirescu”, au fost susținute următoarele comunicări: cercet. șt. III, dr. Gabriel 
Croitoru, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor, cu 
tema Revoluția Română din 1821. Repere istoriografice și cercet. șt. III, dr. Georgeta 
Ghionea, din cadrul aceluiași institut, cu tema Luptele de la Drăgășani și împrejurimi 
din mai-iunie 1821. În cadrul secțiunii „Principiul statului național în istoria românilor. 
Făurirea României Mari”, dl conf. univ. dr. Tudor Rățoi a susținut comunicarea cu 
titlul: De la marele voievod și domn Mihai Viteazul la regele Ferdinand I. 

Un alt obiectiv al manifestării a fost decernarea medaliilor și diplomelor 
aniversare „100 de ani de la recunoașterea internațională a Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918” (manifestare reprogramată  de mai multe ori din cauza 
pandemiei), iar la final Fanfara „Sfântul Constantin Brâncoveanu” a susținut un 
recital de muzică patriotică, din repertoriul național.   

       
Fig. 3-5. Imagini din timpul Simpozionului regional De la Mihai Viteazul,  

Tudor Vladimirescu și Alexandru Ioan Cuza la Ferdinand I. 

În data de 7 iunie 2021 au avut loc, la Ștefănești, jud. Vâlcea o serie de 
evenimente prilejuite de împlinirea a 200 de ani de la jertfa lui Tudor 
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Vladimirescu. Manifestările au fost organizate de „Asociația cultural-istorică 
Teodor Bălășel”– Prof. Ilie Bucă, președinte și Parohia Șerbănești – Pr. Paroh 
Cristian Cojocaru. 

Programul activităților a cuprins între altele „Sfințirea Troiței” ridicate în 
amintirea evenimentelor din anul 1821, în curtea Mănăstirii Morunglavu, din 
Ștefănești, simpozionul „Răscoala condusă de Tudor Vladimirescu în 1821” și 
lansarea lucrării „Revoluția de la 1821 la Drăgășani”.  

La simpozionul care s-a desfășurat în curtea Mănăstirii Morunglavu au 
participat invitați de la Episcopia Râmnicului, de la Seminarul Teologic  
Rm. Vâlcea (pr. prof. dr. Dumitru Scurtu), Mânăstirea Șuiești-Stănești (stareț  
pr. arhimandrit Antim Motorga), Institutul de Cercetări Socio-Umane  
„C.S. Nicolăescu-Plopșor” (cercet. șt. III, dr. Georgeta Ghionea), poeți din 
Drăgănești Olt (Liliana și Bebe Jianu), președintele UZPR Vâlcea (prof. Nicolae 
Dinescu), reprezentantul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” (Zenovia Zamfir), 
preoți, profesori de istorie, elevi și reprezentanți ai autorităților locale. 

Organizatorii simpozionului au propus teme extrem de ofertante, vizând nu 
doar istoria localității Ștefănești, martoră a evenimentelor de la 1821, dar și teme 
privind luptele din 7 iunie 1821, de la Drăgășani, personalitatea lui Tudor 
Vladimirescu, a lui Iancu Jianu sau evocarea unor panduri din oastea lui Tudor 
Vladimirescu. 

Un alt obiectiv al manifestării a fost lansarea lucrării „Revoluția de la 1821 la 
Drăgășani”, tipărită la Editura Kitcom, din Verguleasa, ai cărei autori un profesor 
de matematică (Ilie Bucă), un poet (Marian Bărăscu) și un preot (dr. Liviu Lazăr) 
și-au unit eforturile pentru a ne aminti că în Drăgășani și în împrejurimile acestuia 
(Șerbănești, Strejești, Stănești, Mamu, Dobrușa, Sutești, Capul Dealului), în urmă 
cu două secole, au avut loc confruntări militare între panduri, eteriști și turci, 
prezentate generic, în lucrare sub numele „Bătălia de la Drăgășani”.  

                 
Fig. 6-7. Imagini de la „Sfințirea Troiței” ridicate în amintirea  

evenimentelor din anul 1821 
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Evenimente prilejuite de împlinirea a 200 de ani de la revoluția română 
condusă de Tudor Vladimirescu s-au desfășurat și în ziua de 9 iunie, la Tg. Jiu, în 
incinta Teatrului „Elvira Godeanu”, sub egida Primăriei municipiului Târgu-Jiu. 
Programul activităților a cuprins între altele: un minirecital de versuri susținut de 
actori ai Teatrului „Elvira Godeanu”; expoziția de desen, cu tema „Tudor 
Vladimirescu”, autori  Daria și Grigore Haidău; expoziția foto-documentară „Drumul 
lui Tudor”, autor Dumitru Dădălău; lansarea volumului Tudor Vladimirescu și 
Revoluția Română de la 1821, cu cele 18 comunicări ale participanților la simpozion 
și un cuvânt de salut din partea domnului Academician Dan Berindei. Din cadrul 
Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” au participat la 
simpozion cercet. șt. III, dr. Ileana Cioarec, cercet. șt. III, dr. Georgeta Ghionea și 
cercet. șt. III, dr. Mitu Narcisa Maria. 

În data de 10 iunie 2021, cercetători din cadrul Institutului de Cercetări 
Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” au participat, la Drăgășani, cu prelegeri la 
simpozionul dedicat împlinirii a 200 de ani de la revoluția română din anul 1821, 
condusă de Tudor Vladimirescu. La evenimentul desfășurat în cadrul bibliotecii 
municipale din localitate au luat parte reprezentanți ai autorității locale, directorii 
instituțiilor de învățământ, profesori de istorie, bibliotecari, poeți, elevi, pasionați 
de istorie.  

În cadrul simpozionului au fost prezentate materiale interesante referitoare la 
Târgul Drăgășani în anul revoluționar 1821 (cercet. șt. III, dr. Georgeta Ghionea), 
Boierii Otetelișanu în timpul Revoluției de la 1821. Incidentul de la Benești (cercet. 
șt. III, dr. Narcisa Maria Mitu), Revoluția română de la 1821. Crochiu istoriografic 
(cercet. șt. III, dr. Gabriel Croitoru), Iancu Jianu (Liliana Jianu, Drăgănești Olt), 
Steagul de luptă al lui Tudor Vladimirescu (George Rotaru – președintele 
Asociației de Vexilologie „Tricolorul”). 

Unul dintre momentele importante ale evenimentului a fost difuzarea Revistei 
de Cultură, Spiritualitate și Informație „Rusidava Culturală”, Anul V, Nr. 6/2021, 
periodic editat de Asociația Culturală Rusidava Culturală - Drăgășani. Numărul 
lansat cu această ocazie, prezentat de prof. Ion Ciucă, istoric local, a fost dedicat 
Bicentenarului revoluției române de la 1821.  

În dorința de a lăsa generațiilor viitoare o parte din istoria locală, moderatorul 
manifestării dl Marian Bărăscu a readus în atenția invitaților lucrarea „Revoluția de 
la 1821 la Drăgășani”, lansată în data de 7 iunie 2021, la Ștefănești, Vâlcea. Cartea 
în sine a precizat dl Bărăscu, de altfel unul dintre autorii lucrării „nu se vrea o carte 
de specialitate și mai de grabă o carte destinată publicului larg pentru o mai bună 
cunoaștere a locurilor și a istoriei locale”. 

Momentele muzicale și poetice care au urmat au reflectat specificul istoric 
local adaptat la această manifestare. Și-au adus contribuția Dan Șalapa (scriitor din 
Turnu Severin), Tatian Miuță (poet de la Oteșani), Constanța Tanți Triță (poet din 
Piatra Olt), Doina Bonescu (poet din Craiova), Dan Mitrache (poet din Bălcești), 
Pandele Jianu (solist romanțe din Drăgănești Olt) ș.a. 
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Fig. 8-13. Imagini din timpul simpozionului, Drăgășani, 10 iunie 1821 

Apreciem pozitiv experienţa întâlnirilor prilejuite de manifestările 
organizate cu ocazia Bicentenarului Revoluției Române din anul 1821, conduse de 
Tudor Vladimirescu şi ne exprimăm mulţumirile față de cei care au făcut posibile 
aceste întâlnirie și ne-au facilitat o serie de contacte utile.  

Georgeta Ghionea 
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A XI-A CONFERINȚĂ A REȚELEI DE SOCIOLOGIA ARTEI 

 

Rețeaua de Cercetare a Sociologiei Artei atașată Asociației de Sociologie 
Europeană, în colaborare cu Universitatea de Arte din Helsinki și Centrul pentru 
Politici Culturale CUPORE, au organizat A XI-a Conferință Intermediară (Online) 
cu tematica „Efectele Sociale ale Artei”, în perioada 9-12 martie 2021, cu o pre-
conferință pentru doctoranzii din domeniu. 

Conferința pune un accent important pe funcția socială și efectele ei în artă. 
Astăzi, foarte mulți sociologi abordează această problematică pentru că, atât 
guvernanții, cât și alți finanțatori ai artei doresc să afle dacă investițiile lor produc 
atât efecte sociale, cât și venit. Sociologii artei pot monitoriza, pot realiza anumite 
scheme de valorizare a activităților cultural-artistice, pot propune soluții în ceea ce 
privește politicile culturale. Totodată, practicile sociale și participative au devenit 
populare în artă, oferind un subiect atractiv pentru cercetarea sociologică. Aceste 
practici au devenit importante în comunitate, devenind active în sectoarele social și 
al sănătății. Tot mai mulți practicieni din științele sociale lucrează în proiecte 
interdisciplinare cu scopul de a răspunde unor probleme societale folosind arta 
drept unul dintre principalele mijloace. În acest punct este vital pentru cercetătorii 
din științele sociale și artă, să își reconsidere rolul: sunt ei neutri cercetători de a 
căror muncă pot beneficia toate părțile interesate, sunt ei implicați în promovarea 
artei sau asistă pasivi la instrumentalizarea artei, cu bună știință sau nu? Cât sunt de 
eficiente datele oferite de sociologii artei pentru implementarea unor bune și 
durabile politici culturale? Ce abordări am aplica dacă am putea alege liber cum să 
studiem semnificația societală a artei? – acestea au fost principalele interogații la 
care au încercat să răspundă organizatorii și participanții, conferențiarii manifestării 
științifice prezentă. Din Comitetul științific au făcut parte: Anna Lisa Tota, 
Constance DeVereaux, Olga Kolokytha, Christopher Mathieu, Aleksandra Nenko, 
Dafne Muntanyola Saura, Valerie Visanich and Sari Karttunen. Conferențiari din 
partea Universității de Artă din Helsinki au fost – Kai Lehikoinen, Director al  
CERADA, și Riikka Haapalainen, din partea Universității din Aalto. 
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Pre-conferința din 8 martie 2021 a fost organizată în cadrul proiectului 
ArtsEqual Research Initiative 2015-2021, coordonată de Uniarts Helsinki. 
Discuțiile au debutat cu o prezentare a ideii de cercetare strategică orientată către 
formulări ale unei politici publice în artă; a confrențiat profesorul  Kai Lehikoinen de 
la Uniarts Helsinki. A urmat un dialog despre exemplele oferite de Centrul ArtsEqual, 
după cum urmează:  Pauli Rautiainen (Kalevi Sorsa Foundation): „Cultural Rights 
Perspective”, Alexis Kallio (Griffith University, Australia): „Basic Arts Education, 
Equality and the Sami Communities”. La secțiunea ArtsEqual and Activism au 
participat: Jussi Lehtonen (Finnish National Theatre) cu comunicarea: „Artist-
Researcher as an Activist – Promoting the Status of Immigrant Artists”, Anu 
Koskinen (Uniarts Helsinki) cu comunicarea „Artist-Researcher Promoting Prison 
Theatre”, Tuula Jääskeläinen (Uniarts Helsinki) cu comunicarea „Workshops 
against Hate Speech”. Referitor la tematica „Research Communications & Societal 
Interaction” a făcut completări  Heta Muurinen  de la Uniarts Helsinki.  

În prima zi a Conferinței, discursul de deschidere a fost prezentat de  Kaarlo 
Hildén, Rector, University of the Arts Helsinki. Câteva cuvinte de bun venit 
adresate participanților au fost rostite și de primarul orașului Helsinki, Jan 
Vapaavuor. A urmat o comunicare a cercetătoarei Laura Beloff, cu tema: „Art & 
Science – Socially-engaged?“ și un speech al organizatorului  Kai Lehikoinen, 
director, CERADA, University of the Arts Helsinki, & Sari Karttunen, coordinator, 
ESA Research Network for the Sociology of the Arts. Au contribuit la atmosfera 
placută a conferinței recitalul  Duo Ali Saad și  Sanna Salmenkallio, care 
explorează culturile europene și arabe, unde abundența orientală întâlnește 
minimalismul nordic. Programul lor muzical cuprinde note din folclorul arab și 
influențe pop cu noi aranjamente - Dreaming of Joy (Visând la bucurie). 

Ziua de 9 martie 2021 a debutat cu un dialog  despre „Artă ca act social și 
politic”, a continuat cu dezbateri despre „Arts and cultural policies”, „Artworks 
and actions in public spaces”, „Transversal expertises, crossover collaborations”, 
„Art, capabilities and wellbeing”, „Artistic knowledge – artistic research”, „Artistic 
processes, material practices and engagement approaches”, „Participatory art 
projects for social transformation”, „Sociology of literature”, „Societal impacts and 
sustainability of festivals”, „Corporeal Sociology – Acknowledging class 
background through corporeal research“. O contribuție importantă a fost realizată 
de Eduardo de la Fuente prin susțirea unei comunicări despre „Attuned to texture: 
Place Intelligence and the sociology art“. Coordonată de Christopher Mathieu cu 
Susanne Janssen și Arturo Rodríguez Morató, secțiunea despre „Viitoarele 
Proiectele Horizon Europe” a adus în prim plan noile finanțări pentru Innovative 
Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative 
Industries. Mai mulți cercetători au împărtășit din experiența lor ca și coordonatori 
ai unor proiecte Horizont 2020. 

Cea de-a treia zi a conferinței a propus dezbateri despre „Cultural 
consumption and visitor practices” – secțiunea unde am prezentat „Comunicarea 

https://sites.uniarts.fi/en/web/artsequal/home
https://sites.uniarts.fi/web/esa-arts2021/3#Laura%20Beloff
https://sites.uniarts.fi/web/esa-arts2021/3#Laura%20Beloff
https://www.uniarts.fi/en/documents/workshop-by-laura-lehtinen-sanna-tirkkonen-elsa-heikkilacorporeal-sociology-acknowledging-class-background-through-corporeal-research/
https://www.uniarts.fi/en/documents/workshop-by-laura-lehtinen-sanna-tirkkonen-elsa-heikkilacorporeal-sociology-acknowledging-class-background-through-corporeal-research/
https://sites.uniarts.fi/web/esa-arts2021/3#Eduardo%20de%20la%20Fuente
https://sites.uniarts.fi/web/esa-arts2021/3#Eduardo%20de%20la%20Fuente
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Identity, Cultural Memory and the XIX Century’s Architecture in Craiova city and 
Bucharest, Romania“. Alte teme abordate au fost: „Critical interventions in urban 
spaces and rural areas”, „Efforts to improve the accessibility of music education in 
Finnish music schools“, „Street art and collective memory”, „Presentation and 
mediation of contemporary art”. Conferința prezentată de  Stephen Duncombe & 
Steve Lambert, Making Art Work, a încununat dialogurile zilei.  

Manifestarea științifică a continuat cu un recital de jazz performat de  Sir. 
Garrison  de la University of the Arts Helsinki Sibelius Academy jazz students, 
Sami Leponiemi (saxophone),  Nathan Francis (bass) și  Okko Saastamoinen 
(percuție). 

Conferința a fost un succes, cercetătorii–sociologi ai artei deja privesc spre 
viitoare acțiuni și evenimente bine organizate.  

Gabriela Boangiu 

 

https://www.uniarts.fi/en/documents/boangiu-gabriela-identity-cultural-memory-and-the-xix-centurys-architecture-in-craiova-city-and-bucharest-romania/
https://www.uniarts.fi/en/documents/boangiu-gabriela-identity-cultural-memory-and-the-xix-centurys-architecture-in-craiova-city-and-bucharest-romania/
https://www.uniarts.fi/en/documents/efforts-to-improve-the-accessibility-of-music-education-in-finnish-music-schools-panel-convened-by-marja-leena-juntunen/
https://www.uniarts.fi/en/documents/efforts-to-improve-the-accessibility-of-music-education-in-finnish-music-schools-panel-convened-by-marja-leena-juntunen/
https://sites.uniarts.fi/web/esa-arts2021/3
https://sites.uniarts.fi/web/esa-arts2021/3

