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... Fiind la un gînd și într-un glas cu Moldova, 
dreptățile acestor prințipaturi, ajutorîndu-ne unii

să putem cîștiga deopotrivă 
pe alții." TUDOR VLADIMIRESCU

, FIGURI ALE ISTORIEI 
ROMÂNEȘTI

trăim un an încărcat de evenimente cu sem
nificație istorică pentru poporul nostru, an 
de comemorări epocale centenare ale unor 
personalități ale culturii noastre. Faptul căi 

in acest an, la noi iși va desfășura lucrările Congre
sul mondial al istoricilor este șl acesta un fapt 
istoric.

Ar fi potrivit ca in acest context revistele noastre 
să mijlocească un număr sporit de pagini istoriei, să 
reia mai ales la un alt nivel discuțiile seculare in spa
țiul nostru cultural, asupra legământului profund din
tre istorie și literatură, faptul că cei mai de seamă 
scriitori români pină astăzi și-au zămislit lucrarea 
prin asumarea istoriei mărețe și zbuaiumate a po
porului nostru în întregimea ei, că adevărata litera
tură care să răminâ nu se poate face fără această 
zilnică pogorâre in straiul de suferință și jertfe și 
bucurii ale străbunilor. Se împlinesc anul acesta șase 
sute cincizeci de ani de cînd Basarah cel Mare, înte
meietorul după lupta de la Rovine a statornicit Inde
pendența Țării Românești, independență la care n-am 
renunțat pină astăzi in ciuda uriașelor jertfe umane 
și materiale la care poporul nostru a fost chemat 
de-alungul alitor veacuri în care țărișoarele noastre 
au văzut căzind imperii in toate porțile și regate în 
jur puternice devenind pașalicuri sau fiind înglobate 
unor servitudini nedemne. De la Eminescu și Alecsan- 
dri încoace poeții noștri indiferent de forța creatoare 
a-au știut cu toții așezați in matca istoriei noastre 
naționale au cartea de Istorie a neamului deschisă 
zilnic pe masa de lucru. Pentru a te pătrunde de 
putere intru răbdare ziditoare al nevoie vitală de 
pilda înaintașilor pentru a ctitori în cuvînt faptă intru 
edificarea morală a semenilor se cuvin mereu aduse 
la lumină făpturile jertfitoare șl iubitoare ale stră
moșilor.

De peste un deceniu cartea de istorie a poporului 
nostru este deschisă și pe masa mea și-mi fie iertat 
să spun cit de departe mă simt cu cit aprofundez eve
nimentele de a le fi deslușit în profunzime semnifi
cațiile. Personalități ca Mihai Viteazul, Horea, Con
stantin Brâncoveanu cu cel patru fii ai săi, acesta din 
urmă de proporții cosmice. Ștefan cel Mare. Tudor 
Vladimirescu și atiția alții sînt inepuizabili ca și 
trandafirul și holda bătută de vint pe colinele Tran
silvaniei.

loan Alexandru
I udo r Vladimirescu — xilogravura de Șe r ba n Rusu Arbore

*
Revoluționarul

conștiința întregului popor român din toate

1 epocile ce au urmat marii încleștării revolu
ționare de la 1821 ,pînă azi, numele lui Tudor 
_ Vladimirescu a rămas înscris cu Litere de 
aur. Figura lui apare în deplină puritate a luminii 

pe care-a proiectat-o asupra istoriei întregului pămint 
românesc, a oamenilor acestuia. Portretul acestei mari 
personalități istorice este puternic marcat de trăsă
turile firii și temperamentului său ardent de luptător 
neînfricat pentru cauza poporului, fie reliefează în 
această privință o asemănare frapantă cu portretul 
altui mare erou al istoriei românești — Avram Iancu: 
amîndoi cumpăniți și profunzi în gînduri, îmbrăcați în 
„cămașa morții“, sobri și aspri la înfățișare, arzind 
cu toată ființa lor de setea dreptății și a libertății, 
puțini la vorbă și aprigi, neînfricați și bogați în faptă, 
patrioți înflăcărați cu o mare putere de convingere 
și mobilizare a maselor la o luptă fără preget mergînd 
pină la sacrificiul de sine, veritabile torțe vii, care 
au străfulgerat cerul sumbru al patriei și au iluminat 
apoi, pină în zilele noastre, istoria atît de învolburată 
a poporului român. „Cu adevărat avea omul și duh 
firesc, și vorba lui puțină și totdeauna- pe gînduri ; 
și cînd il frigea cărbunele ce-I avea ascuns în inimă 
scăpa cîte o vorbă desperată asupra tiraniei" (Zilot 
Românul). Toate aceste mari calități personale expri
mau în ultimă analiză adevăruri eterne ale istoriei 
românești, caracteristici definitorii ale luptei ne
curmate a poporului român pentru o viață dreaptă, 
de sine stătătoare și pentru progres.

Vechiul regim era incapabil să mai facă față anar
hiei generale. Acuitatea contradicțiilor acumulate a 
făcut ca deviza lansată de Tudor — „Dreptate și Slobo
zenie" — să electrizeze masele. „Ne ajunge fraților 
atîta vreme de cind lacrimile de pe obrazele noastre 
nu s-au mai uscat !“ — exclama Proclamația de la 
Padeș (23 ianuarie 1821). Pe bună dreptate il numea 
Nicolae Iorga pe Tudor, „un apărător al săracilor." 
Tudor Vladimirescu și revoluția condusă de el s-au 
ridicat împotriva tuturor nedreptăților timpului, so
ciale și naționale, împotriva dominației și asupririi 
interne și externe, oricare ar fi fost acestea din urmă, 
otomane, fanariote sau chiar venite din unele acțiuni 
de moment ale Eteriei săvîrșite pe pămîntul româ-

Alexandru Porțeanu
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fără el, martir al neamului, 
cum ar arăta marile noastre 
virfurl de munți 7 Fiindcă se 
știe, este tot mai greu azi să 
desparți forme de relief, geografice, de 

relieful însuși al istoriei și spiritualității 
unui popor. Mai ales atunci cînd vorbim 
despre eroi. Și Încă despre un erou luptă
tor ca Tudor Vladimirescu, cel care, prin 
tragicul său sfîrșit, ni se asociază mai 
degrabă cu o fintină In memorie, dacă 
nu cu memoria însăși, dintr-un motiv 
care ține de etosul nostru românesc. In 
fond și Manoie, meșterul, s-a preschim
bat in fintină, nu 7 Da, dar aceasta era 
legenda doar, explicația, justificarea prin 
mit a unei opere, pe cită vreme, aici, 
crudă, reală și nemeritată fintină există, 
ea este tot atlt de adincă pe cit de Înalt 
i-a fost spiritul. Nimic nu-1 clintește pe 
pandur din legenda In care a intrat și 
totuși, șl totuși, ceva parcă, un vag pre
sentiment al morții 11 străbate din margi-

TUDOR
de Mihnea Gheorghiu

A n evlavia românului fața de e- 
Iroii lui naționali se amesteca în

totdeauna un dram de intimi
tate, pomenindu-i pe numele de 

ca pe o ruda sau un frate mai 
Tudor, Mihai, Ștefan. Amintirea lor 

fi uneori dureroasa, dar niciodată

botez, 
mare : 
poate 
tragică ; de cele mai multe ori rapsodul 
popular îți îmbărbătează eroul cu o reto
rică particulară, în care dragostea măgu
lește ți sfătuiește, presupunind că destinul 
eroilor a imbâtrinit odată cu istoria nea
mului și de aceea știe mai multe și despre 
viața și despre moarte, decit Tudor, Mihai 
și Stefan, ai săi, ai noștri.

Tot astfel s-a întîmplat și cu legendarul 
nostru „oltean ce nu-i pasă de Sultan" 
născut in Vladimirii Gorjului acum două 
sute de ani. El a pătruns in memoria co
lectivă pentru marile lui fapte, de condu
cător politic și militar al revoluției națio
nale și sociale din 1821, dar și pentru 
conștiința martiriului său, pentru faptul că 
„a îmbrăcat cămașa morții", că și-a asu
mat conștient riscul suprem, atunci cînd a 
pornit din satul lui spre capitala Domniei, 
in fruntea marii răscoale pandurești și 
țărănești.

împlinirea celor două secole de la naș
terea căpeteniei revoluției de la 1821 a 
oferit prilejul festiv al unor evocări bio

grafice și al unor studii noi, dedicate per
sonalității lui Tudor Vladimirescu și ope
rei la care a lucrat cu ultima dăruire in 
scurta lui viață politică, menite sâ-i resta
bilească mai exact înaltele coordonate in 
istoria națională. Prin urmare, să fim 
exacți : nu „răscoala", ci Revoluția, care 
marchează inceputul Istoriei moderne a 
României. Pentru reforme democratice și 
pentru eliberarea de sub asuprirea împă
rățiilor străine.

Născut in ultimul sfert al veacului al 
XVIll-lea, - secolul „luminilor", al revolu
țiilor antifeudale și burghezo-democratice 
europene și al Independenței americane 
- Tudor Vladimirescu este in același timp 
urmașul și continuatorul mișcărilor revolu
ționare din România și în primul rind al 
revoluției antifeudale române din 1784 din 
Transilvania, condusă de Horia, Cloșca și 
Crișan, al cărei ecou in celelalte două 
Principate n-a putut fi mai puțin intens, 
decit ecoul însuși al revoluției lui Tudor, la 
timpul său, in inima și speranțele români
lor ardeleni. Și tot astfel, - mai departe 
spre noi, - Bâlcescu avea să se declare 
continuator al Vladimirescului, vestind ma
rile transformări revoluționare care au cul-
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Cavaler al speranței
nile firii sale celei mai adinei. De ce stă, 
așa cum ni se înfățișează memoriei, cu 
mina gata așternută pe sabie, doar-doar 
intr-o clipită s-o smulgă și să-i rotească 
prin aer tăișul de fulger, prelung 7

Ca un cavaler al speranței, dar șl mai 
mult, ca un Împătimit de dreptate, el face 
drumul de legătură, în linie dreaptă, intre 
Mihai Viteazul și Bălcescu. -Revoluția pe 
care a condus-o a fost mare prin dimen
siunea politică și socială pe care L-a im
primat-o, avlud la bază o clară concep
ție și o clară strategie patriotică, in con
textul evenimentelor și aspirațiilor ace
lor vremi. Să ne amintim doar că, In 
miezul luptei și cu prețul sacrificiului su
prem, de la el și prin el avem una din 
cele mal tulburătoare definiții despre

reflex
patrie șl esența el socială, astfel Incit, 
vorba cintecului, la rostirea ei se fă
ceau pale obrazele șl tremurau măști. A 
refuzat coroana ce 1 se oferea pentru a 
se consacra pe mai departe obștei, ștlln- 
du-se un ales al ei. N-a permis trupe
lor străine să Intre In București, făclnd 
politică de mare strateg și consacrind, 
odată cu aceasta, unul din principiile de 
fond ale suveranității și Independenței, 
cauza de fapt a propriei și permanentei 
noastre actualități. Istoria modernă li

datorează unul din cele mai importante 
capitole șl sensuri ale sale, de mișcarea 
ți numele eroului său fiind legată Însăși 
trezirea la viață și la conștiință istorică, 
profundă, a ființei noastre naționale, 
astfel incit, pe bună dreptate, Tudor 
Vladimirescu poate fi socotit capăt de 
serie In marea, eroica galerie de pa
șoptiști. A sflrșlt tragic, ceva In felul 
Mioriței șl al meșterului de pe Argeș, cu 
deosebire doar că opera sa nu s-a putut 
încheia decit tlrziu, in răstimpuri și, ca 
orice operă de pionierat, a putut Încălzi 
și urni pe mal departe energiile din adine 
ale poporului, fiind una dintre cele mai 
puternice conștiințe revoluționare pe 
care, la vremea lui, pămîntul nostru Ie-a 
putut da.

Neadormită, fintină sa luminează de-a- 
tunci mari virfurl de munți.

A.I. Zăinescu

Necuprinsul
I £X4IX I £ SCU
O sută treizeci de ani de cind s-a născut

Eminescu. Concomitent cu sporirea lu
minii ce-a revărsat-o asupră-ne, încep 
sâ-i dispară urmele pămintești. Pulbe

rea timpului se așterne tot mal groasă pe că
rările călcate de pașii săi. Noi. cei prea virstnici 
de actăzi, am mai intilnit in tinerețe oameni care 
l-au cunoscut pe Eminescu. Unii dintr-inșii erau 
chiar mai mari în virată decit el. îmi amintesc, 
bunăoară, de emoția care m-a încercat, asistînd 
la o șeiinU a Academiei, prezidată de Iacob 
Negruzzi. după ce citisem ale sale Amintiri de la 
Junimea. Aceasta a fost cândva, în tinerețea noas
tră a celor bătrini. Astăzi se pare că nu mai 
există nimeni din cei ce l-au cunoscut pe Emi- 
nescu. l-am pierdut urmele directe prin oameni. 
Eliam perire ruinae.-

Și totuși, Eminescu se Înalță astăzi deasupra

oricăror amintiri umane despre existenta sa, 
apârind mai mare și mai viu decît orieînd. El 
continuă încă să ne aducă cele mai incredibile 
suj^jrize din tezaurul parcă nesecat al minții și 
inimii saie. Vom da numai un singur exemplu 
— atît ne Îngăduie cadrul de față — din cele 
neștiute de noi pînă acum. Iată în magistrala sa 
Istorie a literaturii române — Epoca marilor 
clasici, apărută în anul curent, George Munteanu 
reproduce, în formă de versuri din M-sul 2262, 
următoarea minunată poemă a „ochilor" : „Se 
atirna de suflet șt din rudenia minții / cei doi 
luminători ai trupului, I cei doi luminători ai 
feței, 1 cei doi intîi tilhari al păcatului ; / ochii

Edgar Papu
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Pentru o mai dreaptă cinstire 
a lumii eminesciene ®

recenta dezbatere inițiată si găzduită 
de „Luceafărul" asupra valorificării 
fondului principal al literaturii româ
ne a înregistrat o serie întreagă de 

propuneri, multe vizînd aspecte esențiale ale 
acțiunii de cercetare și editare științifică a pa
trimoniului cultural autohton. Nu na propunem 
aici o abordare a opiniilor formulate DÎnă în 
prezent (ne place să credem că dezbaterea va 
fi preluată si de celelalte reviste literare, deve
nind o manifestare de rezonantă națională), ci 
prezentarea cu deplină sinceritate a unui du net 
de vedere asupra uneia din problemele vitale 
ale acestui proces si anume valorizarea operei 
și exegezei eminesciene.

A nu repune periodic atenției generale situa
ția receptării și cercetării operei poetului na
țional. în numele unor resemnări obosite si tot 
mai covirșitoare. a nu repeta an de an că Româ
nia înregistrează in privința creației poetului 
său național, suma spiritualității etnice, etc., 
cumplitul paradox pe care il reprezintă lipsa 
operei sale editată si reeditată cu tenaci
tate si deplin profesionalism, a nu observa 
că, în ciuda sutelor de articole publicate în presă, 
cărțile și abordările sistematice care să 
contribuie substantial la exegeza eminesciană 
sînt încă puține (I. Negoitescu, E._ Papu, 
C. Noica, G. Munteanu, E. Todoran, fit. 
Cazimir, Z. D. Bușulenga, E. Tacciu, ĂI. 
Mincu. L. Rusu. Ioana Em. Petrescu. Gh. Bulgăr. 
D. Irimia și cîteva cărți ale unor autori străini), 
a ignora atîtea si atîtea alte aspecte ale lipse 
de preocupare fată de opera si posteritatea 
critică eminesciană. — înseamnă mult mai mult 
decit o simplă dezinteresare. Or, situația in care 
se află în momentul de față opera emines
ciană (în ciuda numeroasele exemple care ne 
pot contrazice) iși răsfrînge efectele și asu
pra situației exegeticii eminesciene, care, 
la rîndul ei, se răsfrînge asupra receptării celor 
două categorii dinainte. Cînd. in mediul liceal sî

chiar în cel universitar se aude tot mal des 
expresia „Eminescu — poet depășit" (cu varian
tele sale de „poezie fumată" sau „romantlozi- 
tate edulcorată", ș.a.), cînd cea mai mare parte 
a publicului larg nu țunoaște decît edițiile din 
B.P.T.. reprezentînd mai puțin de o zecime din 
opera poetului si cînd un om de prestanța cri
tică a lui Serban Cioculescu — „decanul de 
vîrstă al criticii noastre de azi" — poate afirma, 
uluind orice bun simt intelectual avînd cit de 
cit o cultură poetică, faptul că a-1 prezenta pe 
Eminescu „ca ce un contemporan" și „ca pe un 
mare modern" este „o eroare", un „vițîu ra
dical". — înseamnă că simpla dare din umen 
trebuie înlocuită de o sistematică si amplă 
campanie de re dimensiona re a lumii eminescie
ne în cadrul receptivității literare românești. 
Rîndurile de fată se vor un pre-text pentru re-

Dan C. Mihăilescu
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• „Tudor Vladimirescu și idealul independen
ței naționale" de Gheorghe 1scru ® 0 monogra
fie justițiară : „Despre Eroul revoluției de la 1821" 
de M. Ungheanu • „Reportaj la Padeș" de Nico
lae Dragoș • „Tudor se desparte de tinerețe" 
de I. Oltean <1 „Tudor Vladimirescu in revoluția 
«norodului românesc-" • Conducătorul panduri
lor - personaj de roman".

Se-nalțâ griu-n zbateri largi de vergi, 
in inimă se-adună din cimpie.
Prin holda românească de-l alergi 
ca valul se întoarce in lipie.
Pămîntul țării-i toarce miezul dulce 
dindu-i izvorul apei descuiat
E-un semn de taină tocmai din Necuice 
ce-ntotdeauna-n vară l-am aflat.
Zvintată ziua-și potrivește roata 
minindu-și caii spicelor prin șes 
pentru a-și afla dacă sămrnța-i gata 
întru supremul ceas dinspre cules. 
Oceanul verde-și datină veșmintul 
prinzindu-și clipele în lutul meu străbun 
Mișcarea-și sunâ-aripele cind vintul 
transpira strecurat pe sub zâbun.
Ne-am moștenit vecia și simțirea 
cînd mirosul de piine-aprepiat 
respiră din adine și glăsuirea 
talazului sub care seceri bat.

Al. Raicu

Flori de miazănoapte
Stelian Gruia sensibilizează cu poe

mele recentei sale cărți — Nord — un 
teritoriu hibernal, o natură posomo
rită, orientată cu polii spre visare a 

nopților scânteietoare de frig. Dar în lumea in 
care „Copacii priponiți de cer / Mă-mbie doar 
cu flori de ger", poetul intuiește și cintă fluxul 
de energie ce străbate perpetuu de la un regn 
la altul, conferind sensibilitate pămintului, pie
trei, hlamidei albe sau stelei îndepărtate. In 
întregul său, volumul pare un vis al nopților 
de iarnă, cind „Ursita doarme beată de scru
tare / Alăturea de osteniții zori".

Un motiv obsedant al acestor poeme este pre
zența cocorilor, simbol al incurabilei nostalgii 
pentru platourile solare. De tip expresionist am 
putea spune că este sufletul expansiv care ani
mă bulgărele de pămint : „Pasărea de lut j Cu 
văz neînceput / îndeamnă la vad netrecut, / 
Pasărea de lut, pasărea de lut". Cu atlt mai 
permeabile mișcării, găsim că sînt măștile din 
Ritualurile poetului, ce-și redescoperă în ele

• IN . ACEST NUMĂR: • Cronica literară
• Viața cărților • Atelier literar de Geo Dumi
trescu • Mapamond • Din lirica italiană
• „Structuri culturale : Mircea Eliade" de Mircea 
Mâciu • „Nebănuitul liric : Camoes" de Mihai 
Zamfir • Revista străină.

copilăria. Ca o împușcătură suavă apare In 
această climă „Un mac dintr-un lan de seca
ră I Zvicnire deschisă de sînge“ iar în căldura 
puțină a nordului, sufletul se lasă pradă sfintei 
miresme eminesciene : „Ah. iară ne devoră 
teii / în nopțile cu lună plină / Cînd dulcea 
lene citadină / Ucide ritmic funigeii".

O sete bărbătească de verticalitate, un dor 
de căldură a relațiilor umane și de reînviere a 
fabulei copilăriei străbate materia mai tuturor 
acestor poeme. Departe, într-un spațiu seches
trat de un ger real și al amintirii în același 
timp, făptura aievea a mamei nu mai apare 
decît ca o muzică abia auzită : „Pe glasul ei 
însingurat / Se lasă într-o mlădiere / Mestea
cănul însîngerat / Cu umbra albă de părere ; / / 
Cocorul taie gerul crunt, / Iar mînzul e bărbat 
cărunt".

Nordul acestui poet („îngheață sufletul în 
pietre / De-atita ger întins de-a valma I Me
moria preacalmei vetre / Ogoaie scrîșnete cu 
palma") răsare cu puritatea primei flori din an, 
mai cu seamă în Nedumerire, dar forța talen
tului său ni s-a părut mai concludentă în poe
mul Să pot vorbi, text reprezentînd esența ori
cărui demers poetic, adică dorința și voința de 
a comunica.

Volumul Nord il plasează pe Stelian Gruia 
în rîndul poeților care au cîntat cu iubire, nu 
anotimpuri și fapte ale etnografiei, ci acea parte 
a sufletului nostru călită la flacăra florilor de 
miazănoapte.

Gheorghe Pituț
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Tudor - desen de Eugen Palade

„EU NU MĂ TEM DE MOAR
TE. EU AM ÎNFRUNTAT 
MOARTEA ÎN MAI MULTE 
RÎNDURI. MAI ÎNAINTE 
DE A RIDICA STEAGUL 
SPRE A CERE DREPTURILE 
PATRIEI MELE, M-AM ÎM
BRĂCAT CU CĂMAȘA 
MORȚII". Tudor Vladimirescu

lui au fost nesigure, contradictorii, iar moartea 
Iui a fost urmarea firească a părăsirii planuri
lor eteriei. Această interpretare a faptelor de la 
1821 bizuită numai pe unele știri provenite de 
atunci are însă defectul ne atrage atenția Mir
cea T. Radu, că lasă de o parte nefolosite o 
parte a știrilor, documentelor, mărturiilor, lasă 
neexplicate multe împrejurări și sporește con
fuzia și așa existentă. Consecință din cele mai 
importante, figura lui Tudor Vladimirescu, iese 
diminuată din această interpretare, care intră în 
contradicție cu imaginea tradițională pe care 
poporul a conservat-o ..domnului Tudor".

Operația pe care o face Mircea T. Radu, in- 
trind în război cu mai toate interpretările ante
rioare, fie integral fie parțial, este de întoar
cere continuă la izvoare și la confruntarea lor. 
Rezultatele pe care ni le prezintă cartea lui, 
adevărat dosar detectivistic, este că aceste teze 
curente nu se potrivesc adevărului istoric gene
ra! asupra epocii și nici aiupra revoluției după 
cum nici asupra lui Tudor. Ceea ce putea pune 
in mișcare masele românești ale pandurilor, in
tr-o izbucnire pornita de jos în sus, nu era o 
idee abstractă cum era aceea a eteriștilor. 
Pandurii s-au răsculat din pricina exploatării 
interne pricinuită mai ales de boieri și precum
pănitor de administrația fanariotă. Turcia era in 
acel moment un protector îngăduitor și înțele
gător față de cererile pâmtatenilor.

Țelul antiotoman al răscoalei pandurilor pos
tulat de alți istorici este infirmat de realități. 
Dușmanul era in interior |i se Înfățișa sub chi
pul domnitorilor șl administrației fanariote. 
Scopul revoluției lui Tudor, evident la analiză fi 
conștient la conducătorul revoluției, este anti- 
fanarioi și național. încă de la început. Direcția 
antiotomană propusă de eteriști era pentru ro
mâni nerealistă pentru că turcii nu se făceau 
vinovați de jaful economic al țărilor românești 
și pentru că eteriștli erau in majoritate fana- 
rioți. A-i alia pe pancfairi cu ei însemna a-i 
alinta cu dușmanul lor de fapt Conduita finală 
a pandurilor care au refuzat să facă corp 
comun cu trupele ’.ni Alexandru Ipsilanti 
este după dispariția lui Tudor de altfel extrem 
de grăitoare. Cauza teoretici a eliberării grecilor 
nu-i interesa. Procec!r. d marxist Mircea T. Radu 
deosebește intre contradicțiile Țării românești 
pe cea mai important-- cea intre populația țârii 
și exploatatorii fanarioți subliniind că «copul 
revoluției pandurilor nu putea fi altul decit cel 
bizuit pe contradicția tecăritoare a momentului.

Dacă adăugăm la toata acestea că eteriștii au 
intrat in țările românești ca o armată de inva
datori, că s-au dedat la jafuri ți atrocități asu
pra populației românești nemaivăzute nici chiar 
pe vremea turcilor, attrngem La cnnrhm», «lă
turi de Mircea T. Radu, că a asemene» armată 
cu tot țelul ei declarai antiotoman nu putea 
seduce pe țăranii lui Tudor urniți de aeasâ «Sr. 
cu totul alte motive dedt ale conspirație: gre
cești cu sediul dincnio de Prut, Tudor Vladi
mir eseu a cerut de altfri de mai multa eri Im 
Alexandru Ipsilanti să-și roeunue druuml către 
sudul Dunării, afa cwa acesta antrrr^se, pentru 
a nu transforma Țzra românească iair-<xn tea
tru de război cu turoL ceea ce Alexandru Izm- 
lanti n-a înțeles să £icâ Acțiunea etartttî a 
sfirșit fraudulos jafr-rw pe pămlnt ramââeac 
demonstrind bp&a de tenaSl K de vwnta a tru
pelor eteriste de a-M «rttoe dezjderacrie. La pre
zentarea lui Mircea T-R*dc  acpomtla M Tuâor 
Vladimirescu au coer^^ ■. rară, dovedaac
o bună cunoaștere a rotatltor paMttce eztrme 
și intereselor rmâanL. Toata «canea ni fac 
din Tudor nid na nXî m afeai al
eteriei ei un ctmdKâaar de revnlarie c« pro
gram ferm in cnamm da maalfBsxare grele 
confuze. Aoaainarm ta « îori paadâl datorita 
tocmai aerat ctaertire. eoaiuEsi
generale, ca fi eeta ^K*e  dt tangile eferisie, 
ținem antă atrioacă a taberei M IpsOnrL

Mai mult derfl seae T. BaAa atrage
atenția asupra el praâaă ulterior
de către noga*  . In tetarpretarea pe
care Mircea T. fapMta a*a iLiii și
complicii Lor «■ a nrl imigmirt hit
T udor : 
jasnâcf 
rot&ăn a2 
mărea pe ă» • 
Tu itr de parsea 
xvtrm se dr

Conducătorul pandurilor

O MONOGRAFIE JUSTIȚIARĂ:

Despre
Eroul revoluției de la 1821

rima Întrebare pe care mi-aș pa
ne-a ca scriitor saa cititor made» 
interesat de destinul Pandandoi, 
scria Mihnea Gheorghiu mtaroga- 

tiv față de soluțiile pe care cercetările istorice 
le d&deau evenimentelor de La 1821. ar fi aceasta: 
cum a fost posibil ca Tudor Vladimirescu «ă fie 
ridicat de ucigașii săi din mijlocul taberei șl 
tovarășilor lui de arme, fără rezistență și fără 
mustrări de conștiință, decit tardive? ȘL de- 
curgînd din această chestiune, încă neikmariti, 
aș continua, adincind investigația : a coi a fast 
vina tragicului sfirșit al lai Tadar

Intr-adevăr sfîrșitul celebrului conducător al 
revoluției pandurilor are un aer enigmatic. 
Confuzia a fost sporita de ftirile conți aatctocu 
asupra cauzelor și felului morții lui Tudor 
Vladimirescu. Tudor a pornit intre pandurii 
și a ajuns in situația de a fi luat din propna 
tabără și dus in stare de *rest  in tabăra îji 
Ipsilanti fără ca cei din jur să reacpooeze. 
Prima interpretare care s-a dat acestui fast 
indiscutabil este că intre Tudor fi pandurii săi 
intervenise un dezacord. Istoriograful eteriei au 
prezentat situația ca pe un lucru firesc : țăranii 
Iui Tudor ar fi dorit să lupte alături de eternii 
împotriva turcilor, dar Tudor opunindu-se aces
tei dorințe pandurii l-au părărit.

Din păcate Istoriografia română l-a adresat 
uneori mai mult concluziilor martorilor ocuL-n 
decit faptelor propriu zise. Preluate fără verifi
care știrile și interpretările vechi, nu odată in
teresat, nu intrat ți in bibliografia recentă a 
problemei. Cercetarea faptelor arată Lisă cu 
totul altceva. Ziua intilnirii vinzâtorulm lor- 
dache Olimpiotul cu Tudor Vladimirescu in ta
băra acestuia s-a produs intr-o zi de sărbătoare. 
21 mai ziua sfinților Constantin ti Eena. Ea a 
fost aleasă de cei care cunoșteau conduita ro
mânilor de aceste sărbători. Pandur» fideli 
lui Tudor au fost învoiți deliberat in această 
Zi de sărbătoare de căuitanii interesați. Lingă se
diul lui Tudor au fost așezați mai ales lirbii hii 
Hagl Prodan. în aceste condiții alarma firească 
n-a mai fost dată $i reacția, prevăzuta de com
plotiști, a fost preintimpinată ti anulata. Ridica
rea lui Tudor din propria tabără a fost prezen
tată pentru cei bă tui tori drent o deDlaaare 
firească In condiții amicale către tabăra lui 
Ipsilanti. Că pandurii iși doreau conducătorul 
stă dovadă faptul că 40 dintre căpitanii săi l-au 
cerut Înapoi Iul Alexandru Ipsilanti. Dacă Tudor 
Vladimirescu ar fi fosț intr-adevăr urit de ță-

personaj de roman
opular și vestit încă din timpul vieții, 
Tudor Vladimirescu a intrat fulgerător 
fn legendă după moartea sa. Au contri
buit la repedea consacrare nu numai 

calitățile de excepție ale militarului și omului
politic, ci și moartea lui prin asasinat. Eroul 
popular al Olteniei și al tuturor țărilor româ
nești, sfirțise tocat cu satirul ori cu săbiile de 
citita eterifti despre ale căror fapte de arme 
nimeni nu mai auzise pină atunci și nici după 
aceea, iar trupul ciopîrțit și aruncat. Spaima 
ucigașilor de ce s-ar fi intimplat dacă se afla 
cadavrul lui Tudor a fost atit de mare incit 
l-au dezbrăcat după moarte de mundirul după 
care putea fi recunoscut. Și ea și cind această 
operație n-ar fi fost de ajuns îl aruncară in
tr-un puț.

Lui Tudor i s-au închinat legende, cîntece, po
vestiri și romane. Unul din primele romane im
portante care se ocupă de figura marelui con
ducător popular este Ciocoii vechi și noi de 
Nicolae Filimon. Se știe că Nicolae Filimon a 
făcut o documentație specială pentru a-și scrie 
romanul ți că este unul din cele mai bine 
documentate romane istorice românești. Ca
drele balzaciene ale narațiunii sale se bizuie 
pe o informație riguroasă la nivelul timpului.

Ciocoii vechi și noi apare la 40 de ani de la 
tragicul sfirșit al revoluționarului. Este intere
sant ed Nicolae Filimon nu scapă prilejul de a 
integra în romanul tău revoluția lui Tudor, ca 
ți acțiunea eteriei, preocupat fiind mai ales de 
portretul lai Tudor pi de sfîrșitul său. La 1860 
amintirea acestei mișcări revoluționare era foarte 
puternici ca ți resentimentele pe care invazia 
eteriei le produsese populației Țării Românești. 
Dar dacă vom privi mai atent romanul vom 
observa ci el este intim legat de revoluția lui 
Tudor ți de cauzele ei fundamentale.

Dina Păturică e unul din personajele memo
rabile ale întregii literaturii române. El perso- 
■ i icd ambitus de a achiziționa și de a ajunge 
fără scrupule. iar romanul e din acele cărți 
justițiare care-ți propune sd pedepsească pe ti
căloși ți pe trădători. Pe de o parte, vom avea 
deci înfățișată o carieră ticăloasă, pe de altă 
parte, pedeapsa pentru mijloacele folosite pen
tru realizarea ei. Nu întimplător personajul 
principal este un fanariot. Nicolae Filimon a 
stocat tema cea mai vie și mai dureroasă a 
timpului său. Perioada fanariotă a fost una de 
grea rpoliațiune pentru țările românești, timp 
- care eompțîa ajunsese la forme dintre cele 

suri murdare. Aversiunea față de stâpînirea 
fanariotă era puternică atit înainte cit și după 
revoluția lui Tudor, iar Ciocoii vechi și noi res
piră diu pUn această aversiune. Se știe cum a 
început Dinu Păturică. Cu plocoane la scara 
■nari boter fanariot. Apoi urcușul treaptă cu 
treaptă către condiția de administrator general 
al averii Hdpintttat. Timp in care-l fură cit 
poate, trece cit mai multe bunuri ale lui Tuzluc 
In p-opria posesie, terminînd prin a i-l lua șt 
pe ultimul: femeia. Andronache Tuzluc sfîrșește 
«abțin datorită vicleanului cu nas de vulpe pe 
ca*e  l-a primit in casă. Dacă Tuzluc este fana
riotul îmbogățit prin mijloace aparent mai cin
stite. dar roi de vicii. Păturică, urmașul său, 
este fanariotul ridicat de jos exclusiv prin vicle
nie ri prin disprețul față de orice criteriu mo
ral întrebarea unde-s „ciocoii vechi" sau cei noi 
este credem inutilă. Prin ciocoi scriitorul nu
mește pe fanarioți in dubla ipostază temporală, 
veche ți nouă. Prima este reprezentată de An
dronache Tuzluc, cea de a doua de Dinu Pă
turică. Nu țtim dacă autorul voia intr-adevăr 
să cotmue cartea sau nu. Sigur este ci in
tenția lui era de a înfățișa fanariotismul.

Lui Nicolae Filimon ii trebuia o apoteoză 
neagră c imorofitdtii lui Dinu Păturică. In în
cercarea de a ni-l face cit mai antipatic cu putin
ță. scriitorul U împinge pe Dinu Păturică la 
crimă. Vicleanul nu asasinează Irwd pe oricine ci 
pe cel mai mare om al românilor de atunci după 
ram acrie chiar Nicolae Filimon : Tudor Vla- 

Diaa Păturică, crezind că in spatele 
taTirte. '• tadaMOtd

prur m.’ de a gdes ia 
ti toeUirt riteW 4r o*nrv.  Ja»4

•Certei, pertm a 
k cDotacatorului 
ea ta Tudor ur-

kr fa

tz=a X; ene

— Ei bine, arhon stolnlce, eu am a-ți împărtăși 
o taină care poate să te ridice la mărire și 
bogăție, dacă mă vei sluji cu credință, dar 
care negreșit te va pierde, dacă mă vei înșela 
sau mă vei vinde, ai auzit ?

— Spune-mi, Măria ta, ce-am de făcut și răs- 
punz cu capul, că nu vei fi nici înșelat, nici 
vîndut.

— Ascultă, arhon stolnice. Cunoști pe Domnul 
Tudor?

— 11 cunosc Măria ta !
— 11 cunoști bine ?
— Foarte bine, Măria ta!
— Spune-mi dar, ce fel de om este T
— Este viteaz și drept, Măria ta !
— Astea sînt darurile ce poate avea : eu voi s& 

aflu cusururile lui.
— Are și cusururi.
— Care sint acele cusururi,
— Este mindru șl furios La
— As tea-mi plac; dar 

banii?
— Nicidecum, Măria ta !
— Dar muierile?
— Nici pe dinsele.
La aceste cuvinte, prin care Păturică fără 

voia sa făcea panegiricul omului pe care voia 
să-1 vînză, Ipsilanti rămase uimit". Urmează o 
înțelegere in urma căreia Păturică contra pieirii 
lui Tudor va deveni ispravnic de Săculeni și Pra
hova. tehnica fanariotului e de a se împrieteni cu 
ofițerii revoluției și de a-i ridica împotriva lui 
Tudor. Un cirac al lui Păturică îndeamnă pe 
panduri la libertăți asemănătare celor din 
tabăra lui Ipsilanti. Rezultatul este că numărul 
pandurilor executați pentru indisciplină crește, 
iar Tudor Vladimirescu vrea să obțină de la 
căpitanii săi garanția acestei discipline soldățești. 
Pe acest fir este înfățișată desprinderea lui Tu
dor de propriile trupe. Este evident că Ntcolae 
Filimon și-a pus întrebarea de ce Tudor a putut 
fi ridicat din propria tabără de eteriști și că felul 
cum narează totul caută sd dea o explicație psi
hologică acestei intimplări. Acțiunea lui Păturică 
reușește, Tudor este ridicat din tabără tar între 
cei care-l omoară și aruncă în fîntina lui Gear- 
tolu se află și Dinu Păturică. Nu este un simplu 
adaus al cărții. Adică nu este o întâmplare că un 
ciocoi e cel care contribuie decisiv la moartea lui 
Tudor. Ntcolae Filimon surprinde în romanul său 
o stare de lucruri caracterisciă Munteniei acelui 
timp.

Adversitatea față de fanarioți este foarte puter
nică ți întregul roman o respiră. Fie vechi fie 
noi, ciocoii sînt fanarioți. Iar vinovați de moartea 
lui Tudor sint în viziunea scriitorului fanario- 
ții. Revoluția lui Tudor Vladimirescu nu apare 
în roman ca un apendice ci ca o culminație. 
Sfîrșitul lui Păturică se știe. Ispravnic de Pra
hova și Săculeni el comite atît de multe abuzuri 
încît noul domn Grigore Ghica Vodă îl trimite la 
Ocna Părăsită. Iar postul de caimacam al Cra- 
iovei pe care Dinu Păturică îl arvunise de la 
Ipsilanti revine sub noua domnie tinărului 
Gheorghe, pământeanul, de la curtea lui Andro- 
nache TuAuc. Ciocoii vechi și noi are evident 
o teză. Adversarii românilor sînt pedepsiți și cei 
merituoși răsplătiți. Optica pe care Ntcolae Fi
limon o are asupra evenimentelor și a epocii 
poate interesa și pe istoric. Cîteva capitole sînt 
consacrate amănunțit revoluției lui Tudor și ete
riei, cu care prilej Nicolae Filimon scrie rinduri 
arzătoare: „Au fost intr-adevăr timpi, cind su
ferința zdrobise curajul românilor. Inamicii noș
tri crezind că luxul șl moliciunea introduse de 
dinții, au stins inima poporului român, simță
mântul de naționalitate și libertate, săltau de bu
curie; dar se amăgeau: căci românul s-a deșteptat 
tocmai la timp și cu armele în mină, le probă 
că este încă viu și gata a se lupta pentru drep
turile sale.

Revoluțiunea de la 1821. ce este ea oare, dacă 
nu vocea disperării ridicată in contra apăsării? 
Oare nu arată ea, de ajuns pe un popor viu și 
hotărît a muri sau a trăi pentru libertate?"

Chiar daci «u este un roman proprtu-zis ai 
revoluției de la 18’1. Ciocoii vechi și noi respiră 
dia plin mentalitatea reuoluției pandurețti.

ia

spune-mi ? 
minte.
spune-mi. iubește

Gabriel Mocanu

REVOLUȚIONARUL
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o - ăoea *•-  f pe unui du marii voevozi ai 
' Denaturarea portretului l*i

— are o -Z? asemănătoare. Uciderea ’ui 
t-’xtt* q Jtr-ur romar. tenebros de cea 

■■ PCOAaM • naturalista formulă încearcă să 
c- t zr -cr.zz^ prin acuza de trădare a 

S. iot ca intr-un roman din- 
-• eona v.? Tudor Vladimirescu a pre-
?-■ . ’ — '• al vistieriei pandurilor,

este cea care a înfățișat 
aotJH *_>  pentru a-și acoperi crima. Stu-
±.u fui. W-r^ea T Radu, 1821 Tudor Vladimires- 
ra ■ iiiaMta I*r«  românească este prima 
^-cercare de ar-.-ergură de a restabili adevărul 

astcoce obiective și de a restaura cu 
omului de știință portretul unui 

ar de o spiță suoerioară. Poporul a 
fișgl i-.ima lui figura idealizată a 

dată cînd 
imaginea

r- *■  c’tb
pAftrat . _ ___

Twtar*.  Este nentru prima 
rxm «e pan fa complet acord cu 

pșc-^jră a M«_-elui Pandur.
OM «im ees care au hotărît și dat morții pe 

Tuior VLidimîrescu ? Alexandru Ipsilanti. ge- 
necahi! ur>ei armate de amăuți care au adus la 
<2*»p«rarc  pe locuitorii țărilor românești, inca- 
P*bC  de a face față celei mai mici sarcini mi- 
i «re. refugiat ta timpul luptelor decisive care 
au chw la dezastrul eteriei la 15 kilometri de 
fraaî. De ia trecerea Prutului cu minciuna aju- 
torohti armatei rusești pe buze și pină la fuga 
fa Transilvania, realizat tot cu ajutorul unei 
nine uni similare. Alexandru Ipsilanti a dus-o 
in serate ti baluri

Naufragiul arnăuților Iui Alexandru Ipsilanti 
«pune tocul despre consistența acțiunii eteriei. 

adâuglo că secretarii lui Ipsilanti Cara- 
•■u. Lasanis și Scufos sînt cei ce l-au torturat 
pe Tudor pentru a-i dibui averile inexistente și 
că tot « 1-ru și ucis iar că Scufos a fugit cu 
vistieria Întregii eterii conturăm portretul moral 
al unei bande pentru care marile aspirații erau 
o-:ar pretexte de petrecere și de jaf.

M. Ungheanu

Urmare din pag 1

neoc. Nicidecum împotriva altor popoare, 
nicidecum împotriva grecilor ca națiune, 
nicidecum din spirit xenofob, profund străin po- 
pcrulul român (iarăși, ce asemănare cu înfrun
tarea tragică dintre două revoluții surori în 
1848 !). Independența țării a fost steaua călăuzi
toare a concepției politice și a faptelor marelui 
oltean. Independența era cel mai revoluționar 
obiectiv al unei mișcări politice a acelei vremi 
și a rămas ca atare încă mult timp. Raporturile 
revoluției lui Tudor cu boierimea, cu Eteria, cu 
Rusia, cu Poarta, explică în bună măsură unele 
limite care poartă amprenta epocii, iar căderea 
revoluției e de un tragism zguduitor. Nu e de 
mirare multitudinea și diversitatea ecourilor 
externe ale revoluției române, personificată de 
Tudor — mărturii scoase la iveală tot mai mult 
ta ultimul timp prin osîrdia vrednicilor noștri 
arhiviști ; ele grăiesc elocvent despre puternica 
impresia produsă de Tudor asupra contempo
ranilor la cele mai diferite niveluri socLale- 
politice, In toată lumea. Lupta aprigă pornită de 
Tudor in fruntea poporului său a fost și o 
exemplară luptă pentru valorile spirituale și 
culturale ale națiunii, sufocate de realitățile so
ciale interne și de dominația externă. Este evi
dent faptul că înflorirea culturii naționale in 
epoca interrevoluționară a deceniilor 3—5 ale 
secolului trecut e destul de strins legată de con
secințele revoluției lui Tudor, de restaurarea 
domeniilor pămintene, de suflul înnoitor ce-și 
făcea loc pretutindeni. Insistența cu care apare, 
ca niciodată pină atunci, in mărturiile vremii 
Patria romănă, conferă semnificații in privința 
deschiderii orizonturilor lumii moderne pentru 
societatea românească. La marile reverberații 
produse de revoluția franceză, de lupta națio
nal-eliberatoare a grecilor, în conștiința publică 
de pretutindeni asupra sensurilor profunde, re
voluționare, ale PatrieL se asocia, la un înalt 
nivel de gindire și acțiune, pilda românească 
exprimata de Tudor. Se năștea cu adevărat, 
fie și numai conceptual deocamdată, in acele 
zile fierbinți ale anului 1821, România modernă 
(termenul Însuși, desemalnd denumirea de țară, 
se contura ta aceleași Împrejurări istorice). Și 
poate că nu întimplător aceasta realitate se 
afirma cel mai evident prin renașterea armatei 
naționale după atita vreme de Întuneric social-
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minat cu revoluția burghezo-democraticâ din 1848 
și cu Unirea.

Aș dori să reținem, de asemenea, că revoluția 
patriotică și popuknâ din 1821 se declara tole
rantă cu toate națiile și cu toate religiile (...„frați 
locuitori ai țării românești, ori de ce neam ați 
fi !...), dar intolerantă cu exploatarea de orice 
fel („Patria este poporul, nu tagma jefuitori
lor!...). Astfel începe istoria modernă o poporu
lui român și a democrației române. Ne aflam 
pe atunci r secolul principalelor revoluții națio
nale și sociale europene și latino-americane, al 
pașoptiștilor, al Unirii principatelor și al Inde
pendenței României.

Soarti tragica a eroului nostru național a fost, 
desigur, ‘nseparabilă de rolul nefast al politicii 
antipopulare al așa-zisei „Sfinte Alianțe- a im
periilor europene ale timpului : țarist, habsbur- 
gic și otoman ; dai anul revoluționar 1821 și 
scurta lui izbîndâ oți reușit să zguduie vechea

TUDOR
orinduire hegemonicâ, deschizând cartea istoriei 
moderna a patriei.

Referindu-se la acel eveniment crucial din is
toria luptelor poporului nostru împotriva domina
ției mperiului otoman și pentru dreptate sociala, 
tovarășul Nicolae Ceauțescu spunea : „In caf
tea de aur a națiunii noastre va rămîne veșnic 
înscrisa, alături de celelalte lupte revoluționare, 
marea mișcare revoluționară condusă de Tudoi 
Vladimirescu. Ne plecam cu adîncâ smerenie și 
cinstim memoria celor ce au condus aceasta 
mare bătălie, a luptătorilor de la 1821, care s-au 
ridicat cu hotărîre In numele idealurilor sacre 
ale poporului nostru. Poporul român va păstra 
întotdeauna in amintire pe înaintașii săi progre
siști, pe revoluționari, pe toți cei care au contri
buit la crearea României moderne, la împlinirea

aspirațiilor de libertate și progres ale întregului 
nostru popor."

Reprezentarea artistică a lui Tudor in litera
tura noastră a inceput cu poetul Văcârescu, încă 
din timpul vieții eroului. Apariția lui legendară, 
firea lui pasională, viziunea istorică prospectivă 
(conștiința unității tuturor românilor, armata na
țională, constituția, trecerea spre „folosul ob- 
ștei" a averilor „celor rău agonisite ale tiranilor 
boieri" etc.) și crunta-i ucidere mișelească da 
mina asupritorilor străini, nu puteau să nu stîr- 
neascâ imaginația creatorilor de frumuseți du
rabile, incepind cu balada populară. Cineva l-a 
comparat cu figura căpeteniei revoluției mexi
cane : este o comparație la care aș fi aderat, cu 
condiția ca eroilor haiducești cu sombreros, să 
li se adaoge nivelul ridicat al gîndiril soclal-

politice și al experienței revoluționare pe care 
i-o cunoaștem. Fiindcă, ar fi greșit să uităm că, 
dacă nu i-a „păsat de Sultan", Tudor avea să 
învețe, cu prețul vieții sale, că Jarul pravoslavnic 
și împăratul catolic și „Congresul de la Viena" 
care dansează sub bagheta lui Metternich și 
toată mascarada aceea a „apărătorilor micilor 
națiuni" cu marile lor armate, toți puteau sâ 
„se certe" și să se împace pe seama celor prea 
încrezători in izbinda pretimpurie a libertății și 
dreptății popoarelor. Tudor a știut și „n-a avut 
încotro", căci dincolo de visul sâu neîmplinit nu-l 
aștepta decit somnul fără vise.

După mai bine de un sfert de veac, de cînd 
chipul și drama lui Tudor mi-au Inspirat o ne
contenită cercetare, - științifică și afectivă, în 
poezie, proză, teatru și film, — nu pot scrie de- 
cît că istoria contemporană justifică în perma
nență dragostea națiunilor pentru eroii lor iu
bitori de libertate și explică eterna memorie a 
popoarelor în confruntare cu cei care cred că 
totul se iartă si se uită.

politic, mergînd pină la încălcarea integrității 
teritoriale a principatelor (expediții de jaf ș.a.). 
In domeniul istorici militare, cu toate că răz
boaiele ruso-turce au rămas în istoria univer
sală ca expresii certe ale politicii expansioniste, 
Tudor a înscris o pagină de seamă a colaborării 
armate româno-ruse, care a contribuit într-o 
măsură importantă la slăbirea dominației oto
mane asupra principatelor, în direcția cuceririi 
independenței depline .culminînd cu istoricele 

^evenimente ale anilor 1877—1878. Steagul lui 
Tudor a insuflat poporului credința în posibili
tatea realizării idealurilor sale. Tudor rămine 
astfel in conștiința noastră, a tuturor, ca un 
deschizător de drum nou, care întruchipează do
rința dintotdeauna a poporului român de a trăi 
pe deplin liber în patria sa. Tot atît de eloc
vent este și ecoul puternic al revoluției lili Tu
dor în Transilvania, amplificat considerabil de 
situația națională de acolo, de oprimarea majo
rității populației, românii. Posibilitatea reedi
tării „horiadei" îngrozea nemeșimea. Dar rela
țiile lui Tudor cu Transilvania se întregesc in 
domeniul formării ideologiei revoluționare, na
ționale, a concepției asupra unității neamului 
și pămintului românesc. Rolul lui. Gh. Lazăr 
in această privință este bine cunoscut. O re
flectare deosebit de amplă și profundă, la un 
înalt nivel de simțire și expresie, a dobindit, 
după cum se știe, Tudor Vladimirescu in cul
tura noastră populară, în folclor. în literatură, 
în muzică, în artele plastice. El continuă să 
inspire creația contemporană in cele mai dife
rite genuri și modalități. S-au scris și se scriu 
și se vor acrie mereu pagini de creație emo
ționante, de comentarii și istorie culturală, asu
pra atitor ipostaze ale unei surse inepuizabile 
de inspirație fecundă tocmai pentru că ea țiș- 
nește din adincurile ființei poporului nostru.

Tradiția pașoptistă, urmată de cea a luptei 
pentru unire și apoi pentru Independență, au 
păstrat la loc de cinste memoria Vladimirescu- 
lui. Mai tirziu. mișcarea socialistă a reliefat 
continuitatea tradițiilor revoluționare, care aveau 
în Tudor un punct forte de sprijin și de refe
rință. ..Dacia Viitoare", „Convorbiri sociale" și 
alte publicații socialiste au apelat nu intimplă- 
tor la exemplul luptei lui Tudor Împotriva do
minației străine, pentru „domnia poporului", 
care, in noile condiții, corespundea cu lupta 
pentru votul universal. Karl Marx Însuși a 
apreciat cu viu interes evenimentele revoluțio
nare românești ale anului 1821, Lucrețiu Pătrăș- 
canu a elaborat cunoscuta lucrare de sociologie 
istorică marxistă românească „Un veac de fră- 
mîntări sociale" — avînd ca punct de plecare 
tot revoluția lui Tudor. în cele mai grele mo
mente ale luptei revoluționare antifasciste a 
întregului popor român lua fiirrță divizia „Tudor 
Vladimirescu" care ocupă un loc de frunte in 
istoria nouă a patriei și a „mîndrei armii româ
nești", purtătoare a unor atit de înălțătoare 
tradiții de patriotism revoluționar. Comuniștii 
români s-au inspirat întotdeauna din pilda re
voluționară a lui Tudor. Datorită Partidului Co
munist Român, secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-au clarificat unele in
terpretări istoriografice oscilante, de inspirații 
dogmatice, asupra caracterului revoluției lui 
Tudor.

Anul revoluționar 1821 și personalitatea lui 
Tudor Vladimirescu se reliefează mai proemi
nent atît în cadrul manifestărilor aniversării 
celor 2050 de ani de lâ crearea statului dac cen
tralizat și independent al lui Burebista, cit și 
în lumina Indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la intîlnirea cu reprezentanții oame
nilor de știință din domeniul istoriei consacrată 
pregătirii istoricilor români pentru cel de al 
XV-lea congres internațional de științe istorice.

Spiritul revoluționar al lui Tudor călăuzește 
peste veacuri națiunea română.
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„Eu numai cu pandurii țării, făr’ de nici un ostaș străin
voi face de nu să va mișca o iarbă pe pămîntul țării." TUDOR VLADIMIRESCU

Motto î
„Din ceasul cînd m-am născut 

m-am îmbrăcat cu cămașa morții".

anumite împrejurări au concurat pentru 
a ușura trecerea lui Tudor Vladimirescu 
în legendă, de care greu le-a fost apoi 
istoricilor să se desprindă. Vîrsta la 

care „pandurul" și-a dat din plin măsura i-a 
rămas aproximată „din ochi", căci nu i s-a știut 
și încă nu i se știe data exactă a nașterii. Poate 
1770. Mai sigur — 1780. Oricum, era la virsta 
răspunderilor și a împlinirilor cînd a ridicat „în 
cerul țârii, aidoma cometelor,... freamătul și fiorii 
marilor întîmplări ce vor să fie“. Nu i se cu
noaște adevăratul chip decit din descrieri. în 
viață fiind, nimeni nu i-a schițat un portret iar 
despre cel din biserica de la Prejna, ctitoria sa, 
toți s-au îndoit că i-ar reda înfățișarea. S-a 
bucurat de marea încredere a mulțimilor — dar 
a trăit un moment, un singur moment al vieții, 
bine regizat de acel „șearpe gal bin prefăcut", 
la Golești, cînd și cei mai apropiați lui au avut 
o îndoială față de „comandir" ori au fost puși 
în imposibilitatea de a mai face ceva pentru el. 
Un moment de îndoială, de slăbiciune sau de 
neputință pentru care „în veac se vor căi". Vi
teazul care în război Intra în dansul morții „ca 
la nuntă" a avut parte de o moarte la care nu 
se va fi gîndit niciodată. Trupul „ciocîrtit" de 
iatagane — dar nu ale turcilor ! — i l-a acoperit 
pămîntul țării, undeva în Tîrgoviște. fără a ști 
exact unde anume și este greu de crezut că i-1 
vom mai putea identifica vreodată. „Rămasurile" 
din averea strînsă la Cerneți și în alte părți i 
s-au risipit după ce el n-a mai fost, pentru în
destularea creditorilor care și-au cerut, prin tri
bunale, banii nerestituiți la vreme, căci vreme 
nu mai avusese, de acela care îi împrumutase 
„pentru folosul de obște" in anul de cumpănă 
1821. Singurii „clironomi“, un nepot cu mama lui, 
renunțaseră la „drepturile" de moștenire — și 
așa, in afara numelui, greu de purtat atunci, ar 
fi moștenit doar datorii de plătit —, din nepu
tință dar mai ales de teamă. Mulți ani după 
ce Tudor n-a mai fost — doar vreun pandur mai 
slobozea flinta, pentru numele lui, făcînd să 
răsune ponoarele Mehedinților sau pădurile de 
pe Jii_ ori vreun pamfletar mai curajos îndrăz
nea să mai amenințe „De boieri și pe ciocoi'* 4 
cu alți Teodori care „or să mai apară".

Emil Vîrtosu, Mărturii noi..., p. 11, 15, 16 gg_ gg
5) Ibidem. p. 19—20.
4) Doc. 1821. I, nr. 17 : Em. Vîrtosu, Op. cit., p. 

23—26, 88—90 ; S. Iancovici, Tudor Vladimirescu. 
Documente și date noi, în „Revista Arhivelor", 
nr. 2'1970. p. 571. 591—587.

3) Nicolae Stoica de Hațeg, Cronica Banatului, 
ed. D. Mioc, Ed. Acad. R.S.R., București, 1969, 
p. 304.

B) C. D. Aricesca, Istoria revolutiunii..., p. 
31—32.

7) Em. Vîrtosu, Mărturii noi..., p. 10.
®) C. D. Aricescu, Istoria revoluțiunii..., p. 27,
») Doc. 1821. I, nr. 26 și 27.
,0) C. D. Aricescu, Op. cil., p. 30.
“) Ibidem, p. 28.

’«) Em. Vîrtosu, Op. cit., 9, 16, 8S—JT, M—93. 
Doc. 1821, I. p. 51—52; Arh. St Buc-, ms. 89, 
f. 210—211 și ms. 108, f. 236.

’®) Doc. 1821, I. p. 47 / 66—68; S. Iancovici, loc. 
cit., p. 578.

10) Doc. 1821, I, p. 112—113: S. Iancovici, loc. 
cit., p. 588-589.

21) S. Iancovici, Ioc. cit, p. 589—593 ; Em. Vîr
tosu, Op. cit., p. 60.

a2) Em. Vîrtosu, Op. cit., p. 64 ; Doc. 1821, L 
p. 116; S. Iancovici. loc. cil., p. 589; C. D. Ari
cescu, Istoria revolutiunii..., p. 36.

2I) Doc. 1821, I, p. 40—43, 45, 46 , 48—51, 53— 
55, 57—58.

J1) Ibidem, p. 142.
Ibidem, p. 72—73.
Doc. 1821. I, p. 60—61.

r) Em. Vîrtosu, Mărturii noi..., p. 43—52.
*1 Ibidem, p. 49.
”) Nicolae Stoica de Hațeg, op. cit, p. 3(M.
M) Al. Duțu, Cărțile de înțelepciune in cultura 

română, Ed. Acad. R.S.R., București, 1972, p. 32.
31) Ibidem, p. 37.
32) Nicolae Stoica de Hațeg, Op. cit., p. 14
a*) Em. Vîrtosu, Mărturii noi..., p. 19.
34) Nicolae Stoica de Hațeg, Op. cit., p. 12—13.

Și totuși, „norodul" care-1 alesese atunci să-i 
fie „chiveraisitor în treaba cererii dreptăților" 
îl va păstra în locul unde omul simplu păstrează 
chipurile sfinte, prețuindu-1 înainte de a-1 înțe
lege și a-1 prețui cărturarii și trecîndu-1 urma
șilor, de la suflet la suflet, cu aureola martiri
lor „din tristul nostru călindar", ca să le fie 
lor învățătură pentru azi și pentru mîine.

tudor era bărbat serios și gînditor ; om 
drept și energic ; activ și sincer ; uneori 
crud și chiar răzbunător. Scurt la vorbă 
și bogat Ia minte — șl-1 amintea un 

pandur de-al lui, Dumitru Cățel Bresniceanu din 
Cerneți. Nimeni nu-1 văzuse rîzînd vreodată. Se 
zice că doar doi confident! ai lui îl văzură o dată 
zîmbind. Statura lui Tudor era de mijloc. Era 
om „legat", cum se zice și de o constituție ro
bustă. Culoarea părului și a mustăților era gal- 
ben-castanie. Părul capului, dat pe spate în for
mă de chică scurtă, lăsa să i se vadă ceafa rasă. 
Fruntea lată și încrețită, sprîncene groase și cam 
lăsate pe ochii căprui, cu o căutătură cruntă, ce 
insufla respect și frică. Fața smeadă, cam lungă 
și cam grăsulie, nasul drept și potrivit, gura bine 
făcută, mustața groasă și tunsă, lăsată pe buze, 
bărbia cam rotundă și un neg pe umărul sting al 
obrazului. Este tot ce a mai putut reconstitui 
Constantin Aricescu — de la martori oculari unii 
foarte apropiați — în anii In care se documenta 
pentru scrierea primei „istorii" asupra „revo
lutiunii române de la 1821“, în urmă cu peste 
100 de ani1).

Sub aspect fizic, aproape că nu mai rămîne 
nimic de adăugat. Poate, detalii neînsemnate la 
hotarul dintre fizic și moral adunat©, în cea mai 
mare parte, tot de primul său istoric.

Si tot C.D. Aricescu ne-a reconstituit costu
mația lui Tudor „în timpul revoluției" : pe cap 
purta căciulă dreaptă și înaltă, de hărșie neagră. 
In formă de stup, numită „gilepească" sau „caza
ci ie“, cu fundul de postav alb, cum purtau atunci 
numai Domnii și membrii familiei domnitoare. 
Peste cămașă purta pieptar cu șireturi negre, iar 
pe deasupra pieptarului dulamă încopcîată de 
culoare negru-verde și lungă pină sub genunchi. 
Peste dulamă — cepchen (un fel de scurteică) 
pină la brîu ; gambele — acoperite cu poturi 
strimți, cu copci și găitane. In picioare purta 
cisme lungi la drum iar in oraș iminei. Iama, 
pe deasupra veștmintelor, purta o ..tătarcă" (un 
fel de bundă), lungă și îmblănită, strînsă la spate, 
cu gulerul scurt și ridicat, cu puțină blană la 
capul minecilor și primprejur, cusută cu găitan 
de mătase — roșu, negru și albastru —, împletit 
cu fir, cu mîneci lungi și strimte și cu un găi
tan, gros atîrnînd la spate. în formă de unghi, 
avînd în virf doi ciucuri de mătase.

Ca armament, avea o sabie turcească după gît 
și două pistoale.

n istorie Tudor a intrat orfan de lată

1 (Constantin, supranumit Ursu, din Me
hedinți, poate din Prejna) iar mama — 
Ana Bondoc, din Vladimirii Gorjului — 
8-a prăpădit mai tîrziu, de inimă rea, consem

nează tradiția, după ce i-a murit singura fiică 
pe care încercase s-o fure o ceată de greci : in 
încăierarea lui Tudor cu grecii, fata, în cădere, 
s-a izbit puternic și a murit.

Destule informații ni-1 prezintă pe TuJor. In
tr-adevăr, ca „bărbat serios și gînditor". Reflec
țiile sale, scurte, veneau tîrziu, după o lungă 
„convorbire" cu sine, ca o concluzie, apoi trecea 
la faptă ; cîte o idee mai importantă rămînea 
Împlîntată adine în „programul" său „de pers
pectivă".

Fără a fi un ascet, Tudor n-a fost însurat iar 
viața lui „particulară", atît cît i-o cunoaștem 
din documente, și-a trăit-o cu cumpătare, făcind 
pe cei din jur, însă să-i respecte „dreptul", și 
aici, ca și în afaceri2). Era uneori crud și chiar 
răzbunător, deși o singură dată știm că a ajuns 
la această — recunoscută și de el — „neajun- 
gere de minte", obligîndu-se să suporte, bănește 
totul3). Nu lua viața unui om cu atîta ușurința, 
cum s-ar putea crede despre un militar „ie ca
rieră" al timpului — căci Tudor așa a fost — 
ți era gata sâ ierte dacă avea garanția că peri
colul a trecut Altfel, dacă era convins de nocivi
tatea faptei, ducea represaliile pînă la exter
minarea adversarului sau Dină la punerea lui în 
totală neputință de acțiune4).

Aceste trăsături temperamentale și de caracter, 
la Tudor, l-au impresionat pe cronicarul bănă
țean Nicolae Stoica de Hațeg, care l-a cunoscut 
personal in 1816. „Bine să păzea" — notează cro
nicarul, vorbind despre primul ..cvartir", de 6 
săptămîni, al Iui Tudor, la Mehadia. Si era „cu
minte" — mai adăuga cărturarul. Tudor s-a dus 
la București. A revenit în toamnă la Mehaiia, 
cînd a mai șezut 9 săptămîni. Ti vizita des pe 
românul bănățean, fie la acesta acasă, fie la băi, 
unde se întîlneau. „Tot cuminte" — revine, ca 
o constatare definitivă, după o nouă „probă", 
reflecția finală5 * 7).

Am spus că n-a avut, el. familie. Umblind cu 
treburile slujbei în plaiul Cloșani. un sătean de 
încredere din partea locului l-a întrebat : „Boie
rule, să mă ierți, să te întreb ceva. De ce nu 
te însori ? Să te statornicești aici la noi ; să te 
avem în toată viața vătaf de plai ; căci ești 
iubit de toți, ca boer drept și cu frica Iui Dum
nezeu ; ne-ai scăpa de ciocoii care ne-ar prăda". 
Tudor a răspuns într-un tîrziu. mai mult pentru 
sine : „Ei ! Talamane ! Eu nu sint făcut nici pen
tru avere, nici pentru muiere ; sint făcut pentru 
altceva." 8)

Izvoarele păstrează și alte asemenea reflecții 
ale lui Tudor. Conștiința că ar fi un „predesti
nat" ? Din actele și faptele lui anterioare anu
lui 1821 rezultă, oricum, un drum parcă ales, sfi- 
dînd riscurile, orară conștiință a răspunderii Den- 
tru soarta oamenilor intre care trăia și despre 
care se convingea tot mai mult că, în fond, ca 
să-i ajute eficient exista o singură cale : o acțiu
ne de amploare — ..cuminte" insă —. în numele 
țării și pentru binele de obște. Tradiția conservă 
o opțiune a lui Tudor. Iancu Jianu dorea să se

’) C. D. Aricescu : Istoria revolutiunii..., p.
14—42. Reluarea datelor hiografice și întregirea 
lor — Ia Andrei Ofetea, Tudor Vladimirescu, 
1945, p. 71—91 ; idem, Tudor Vladimirescu, 1971, 
p. 114—162.
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căsătorească cu sora lui. Cînd tocmai puneau la 
cale căsătoria, la Vladimiri, pe fată au furat-o 
grecii. Fata murind, apoi, în încăierarea lui Tudor 
cu ceata de greci cei doi au jurat să se consi
dere totuși apropiați și rude de aci înainte. Iancu 
Jianu ar ii spus : „Eu mă fac hoț, un le oi prinde 
grecii îi omor !“ „Nu, eu mă duc la Rusia, sâ 
lupt !“ — ar fi răspuns Tudor’). Că această îm
prejurare sau alta mai dificilă8) au determinat 
opțiunea lui Tudor, contează mai puțin. Noi știm 
că gindul acesta Tudor l-a avut prin 1812 sau 
imediat după aceea9). Plecarea in Rusia nu apare 
ca un scop în sine, ci ca un mijloc pentru împli
nirea „predestinării". In altă împrejurare, cînd 
era urmărit și se ascundea la un credincios, în
trebat de gazdă ce are, Tudor, după vreun sfert 
de oră, ar fi răspuns, ca pentru sine, întrebător : 
„Trăi-voi, oare, să scap țara de leprele străine ?“10). 
Nu este vorba despre sentimente xenofobe, ci 
de ura pentru străinul exploatator, „leora". Tn 
acest sens, tot tradiția conservă o ,.scenă" edifi
catoare : într-o zi, cînd Tudor se afla la via sa 
de la Cerneți, servitorii săi își permiseseră să 
maltrateze pe un marchitan evreu care umbla 
cu marfă prin sate ; Tudor, aflînd, i-a dojenit 
aspru, arătîndu-le că și evreul este „făptura lui 
Dumnezeu" și nu trebuie batjocorit ; apoi le-a 
poruncit „strașnic" să nu mai cuteze altădată să 
batjocorească pe oricine ar intra în curtea sa că 
vor fi aspru pedepsiți11 *).

Cu timpul, pe măsâră ce greutățile generale 
se vor amplifica, dar și cele personale vor 
crește în duritate, această revoltă neputincioasă, 
dincolo de o ipotetică conștiință a „predesti
nării", se va transforma în convingeri și acestea 
vor conduce la fapte, cînd se va Ivi ocazia. 
Aici stăruim incâ asupra omului concret, cu 
calitățile lui, ca și cu limitele și slăbiciunile 
sale, asupra apartenenței sale la clasa evului 
nou, care „se năștea".

In sufletul aspru al pandurului, militarului și 
omului de afaceri, mereu confruntat cu greu
tățile vieții, tandrețea și afecțiunea își aveau 

totuși locul lor. Plecase la Viena, in 1814. cu 
afacerile boierului N. Glogoveanu O îndrăgise 
mult, părintește, pe fetița acestuia. ramasă 
orfană de mamă între timp. Din Viena, ii scria 
boierului în țară despre acest „juva^r de copil-, 
„ca un inger", care era „coconița Masinca", de 
care a avut foarte multă grijă, ca de propriul 
său copil’-’).

Cită învățătură avea Tudor — greu de spus, 
căci nu știm să fi învățat prea mult timp in
tr-un mod organizat, intr-o instituție școlară. 
Deprinsese slovele de la un preot din sat, ci
tise din Bucoavnă cînd păștea vitele pe dealu
rile Vladimirilor și scrisese pe foi de fag, in 
lipsă de hîrtie. Pe la 1G—12 ani intrase ..pe 
procopseală" la un „condicar" din Craiova, 
dascălul Lupu, de la care mai d^jrinde. poate, 
ceva „învățătură", dar la care nil stă mult. 11 
găsim apoi în casa bătrinului boier Ion Glogo- 
veanu, tot „pe procopseală". după datina vremii, 
ca „fecior in casă", Juind și el sau „furînd" în
vățătură de la dascălul care pregătea pe fiul 
boierului. Nicolae, cu care Tudor astfel a co
pilărit și care, in ciuda sfitului tatălui. l-a 
menținut mult timp pe lingă sine pe Tudor, 
ca om de mare încredere’2).

Tudor a fost însă — putem spune acurn, fără 
teamă că vom greși — un strălucii autodidact.

N-a mers la școli înalte, să învețe contabi
litate, căci vîrtejul vieții l-a prins de mic iar 
apoi afacerile nu i-au dat răgaz. Dar a ajuns 
unul dintre cei mai întreprinzători negustori 
olteni, rulind mari sume de bani și avînd re
lații de afaceri in țară șl peste hotare11). Tra
diția consemnează că „el făcea negoț de porci, 
vaci și capre iar oamenii lui se duceau peste 
graniță, pină la Peșta, la Viena și nu veneau 
luni întregi"13). El însuși a ajuns cu vite pînă 
la Pesta, cînd era încă îngrijitor la moșia Iui 
N. Glogoveanu16). După invazia adalîilor (1814), 
care l-au prădat și pe el cumplit, scriindu-i lui 
N. Glogoveanu spera „că doar să va mai face 
cumvași, fiindcă și eu prea multe lucruri am 
în țară și cu unii-alții mă tot păgubesc de 
toate părțile"17). Făcea negoț in țară și peste 
graniță, cu de toate, de la făină Ia fier și de la 
turme de capre Ia zeci de vite mari, toate tre
cute cu grijă în „catastih"; avea circiumă și

,2) Doc. 1821, I. nr. 46. S. Iancovici, loc. cit., 
p. 581.

°) C. D. Aricescu, Istoria revoluțiunii..., p. 
15—16.

’4) Em. Vîrtosu, Mărturii noi..., p. 18—19, 40, 
99—10,8; Doc. 1821, I, p. 59, 60—62, 70—71; 75, 
86 —88, 101—106, 109 etc.

,5) Em. Vîrtosu, Op. cit, p. 10
’6) C. D. Aricescu, Istoria revoluțiunii..., p. 

17—19.
17) Doc. 1821, I, p. 90—91. 

mai multe mori de apă1*) ; avea relații de afa
ceri in Austria — de la Orșova la Viena —, Ia 
sud de Dunăre, la sîrbi și la Odesau). In 1816, 
de pildă, solicita acoperirea unei creanțe de la 
Regep-aga. executat atunci la Orșova, in va
loare de 163.087 piaștri (sau chiar 290.400 piaștri, 
după știința marelui vizir însuși)10).

N-a studiat Tudor Vladimirescu agrimensura 
la vreo școală înaltă, dar a ajuns un bun ho- 
tamic, căutat și preferat, de la hotărnicii obiș
nuite pină la îndreptarea hotarului țării.21) A 
hotărnicit Împreună cu apropiatul său „biv. clu
cer za arie" Ștefan Miculescu și cu învățatul boier 
Iordache Otetelișeanu.22)

N-a învățat „arta" războiului la școli de Înalte 
studii militare, dar a ajuns un excelent co
mandant de batalion în războiul ruso-turc din 
1806—1812, precum se știe, apreciat de multe 
ori la superlativ de generalii ruși,23) decorat cu 
ordinul „Sf. Vladimir" și recompensat cu gra
dul de locotenent în armata rusă (brevetul 
pentru grad îl va primi, Ia cerere, în 10192i) ; 
in 1812 fusese numit comandant de panduri 
pentru două județe,25) iar in 1821 s-a dovedit 
capabil să organizeze și să conducă, de fapt, 
prima armata modernă a Țării Românești.

Nici „știința legilor" n-a învățat-o Tudor Ia 
vreo Academie. A deprins-o „din mers", in 
confruntarea cu cerințele și greutățile vieții și 
ale afacerilor: de îngrijitor de moșie șl om de 
mare încredere al boierului N. Glogoveanu; de 
arendaș; de „stâpin", el însuși, cu ceva moșie, 
cumpărată cu stinjenul de la diverși; de code- 
vălmaș cu alți săteni la mori sau la păminturi; 
de hotamic; de vătaf de plai; de ctitor de bi
serică și de purtător de grijă la alte schituri 
și biserici; și mai ales de negustor — activitate 
care-1 definește prin excelență.

In toate aceste împrejurări Tudor a trebuit 
să știe cutuma, datina dar și slova „pravilei". 
Cind nu se putea prezenta personal la proces, 
își punea „vechil" (reprezentant), după regula 
timpului pentru oamenii cu „dare de mină"* ’) ; 
și acesta trebuia, firește, instruit. La Viena, 
într-o țară străină, a trebuit să poarte proces 
pentru încurcatele afaceri prilejuite de moartea 
soției Glogoveanului.27) „Mă sufocă tare ju
decata" — scria el odată, boierului.®) Pusese 
avocat, dar a trebuit să cunoască și el, cît de 
cit. legea acelei țări, ca să nu facă prea multă 
cheltuială — lucru care-1 deranja cel mai 
mult („m-au afanisit cheltuiala din țara aceas
ta drăcească", scria el) — și să-i poată opune, 
într-o împrejurare legea țării sale. Este un mo
ment asupra căruia merită să insistăm, pentru 
a ințelege ceea ce socotea Tudor firesc și ne
firesc in raporturile dintre oameni din țări și 
de legi diferite, deci între două entități poli
tice. Crescuse cu acest mod de a gindi. Prin 
legăturile lui de afaceri peste hotare își con
solidase cunoștințele și nu înțelegea să fie su
pus la alt tratament, cunoscind că țara lui 
avea dreptul să urmeze după legile sale. în 
spiritul timpului, omul trebuia ludecat după 
legea țării Iui. Judecătorii de la Viena — scria 
Tudor lui N. Glogoveanu Ia 25 aug. 1814 — 
„după pravila lor, au găsit cu cale" să meargă 
judecata intr-un fel care dezavantaja pe boier. 
„Fu am stătut împotrivă cu pravila noastră 
fiind noi de altă tară și lege". Si, probabil, a 
trebuit să insiste pentru a-i convinge pe juriștii 
vienezi. „Văzind ei așa — continua Tudor scri
soarea —, au hotărit să le aducem ponturile 
pravilii noastre".

Afacerile 1 se încurcaseră foarte rău, către 1821, 
cum se va vedea, și el trebuia să se apere cu 
legea. Dar legea, și așa expresie a voinței celor 
puternici, putea fi interpretată, cuvintul de pe 
urmă intr-o asemenea interpretare ne fiind al 
lui. Oricum, legea trebuia cunoscută, pină cînd 
va veni și vremea schimbării ei, vreme la care 
Tudor, prin replici scurte, ca un ecou interior, 
consemnat în izvoare, a făcut citeva „aluzii" 
înainte de 1821.

Lecturile lui Tudor Vladimirescu ? Cît ii dă
deau răgaz multiplelele-i activități. Dacă a cerut 
de la cărturarul Nicolae Stoica de Hațeg „ca- 
lendare‘,2u), înseamnă că era obișnuit cu astfel 
de lucrări pline de învățături practice. Calenda
rul — gen de carte care și-a avut maxima cău
tare și difuziune in epoca formării lui Tudor, 
Rimnicul oltean fiind unul din cele mal impor
tante centre de producție și desfacere al acestor 
cărți —, „adevărată publicație periodică"®), tin
dea, ca și alte publicații ale vremii, la formarea 
omului activ, întreprinzător, la dezvăluirea ca
pacităților pe care omul le posedă și care pot 
determina o mai bună organizare a vieții și a 
muncii31), cu condiția înlăturării unor stavile. 
Este, dealtfel, aceasta, epoca de mare difuziune 
a „cărților de înțelepciune" în general și din 
acestea va fi găsit Tudor și in casa din București 
a Glogoveanului și in alte case de aci pe care le 
frecventa, cind venea cu vreo „pricină", și cit 
vremea îi dădea răgaz. Astfel de cărți, nu numai 
calendare, diverse alte „cărți de ințelepciune", 
va mai fi găsit Tudor în biblioteca lui Nicolae 
Stoica de Hațeg — un om care s-a instruit toată 

^viața și a cărui bibliotecă număra, in 1821, 137 
de titluri (263 volume)11), in intervalul de 15 
săptămîni, in 1816, cit a stat la Mehadia in 
„cvartir" sau la băi, vizi tin du-I pe cărturar sau 
primind vizitele acestuia.

Tudor a fost, de asemenea, un cititor al căr
ților bisericești, atunci de mare autoritate mora
lă. cu învățături încărcate de simplitate și drep
tate. ca reguli de conviețuire pe care divinitatea 
le-ar fi dat oamenilor, reguli contrazise flagrant 
de atitea realități ale timpului său. In documen
tele emanate din cancelaria lui Tudor. in 1821, 
dar și altele anterioare, concepute și scrise nu
mai de el (deci, din care aportul altora se ex
clude) sint frecvente expresiile și ..învățăturile" 
luate din astfel de cărți. în 1800 Tudor dăruia 
biericii din Preșna un Triod. cumpărat de el.33)

Reținem insă, ca unul din cele mai importante 
lucruri pe linia formării sau, la un om ca Tudor, 
a consolidării unei concepții, citirea acelei cărți 
de căpătîi a generației sale și a multor generații 
următoare : Istoria pentru începutul românilor 
In Dachia, de Petru Maior, împrumutată de la 
Nicolae Stoica de Hațeg. Lucrare? apăruse. cum 
se știe, in 1812. Protopopul Nicolae (Nicolae 
Stoica de Hațeg), in 1813, o recomanda. spre 
cumpărare, preoților, împreună cu alte două lu
crări : ,.Să le luați, să le cetiți și să Ie știți". 
Personal, a prețuit-o mult, ca toți românii care 

( au ajuns s-o citească sau cel puțin să afle des
pre cuprinsul ei. Cărturarul român bănățean 
o numește „întîia Istorie a românilor In limba 
românească" și o recomandă și cititorilor cronicii 
sale : „sâ o căutați, să vă invățați-34), poate, 
Tudor aflase între timp despre această carte. 
Nu i-a cerut-o în primul „cvartir", de 6 săptă- 
minl, la Mehadia. Avea probleme Încurcate de 
rezolvat la Rușova (Orșova), rămase poate din 
„perioada vieneză". A plecat la București- In 
toamna lui 1816, în septembrie — notează croni
carul nostru —, „călare din Ardeal la mine veni", 
cu o slugă a lui. După ce băgară caii in grajd 
și prînziră — continuă protopopul prețioasa no
tare — „ceru Istoria Romăne&scă, calendare, c-« 

să șadă la băl, să cetească, să-și petreacă. Și 
pan in noemvrie, 9 săptămîni, la băi șezu. Ve
nea, ne iniilneam aici și la băi. Tot cumin
te".35)

Oprind aici comentariul nostru privind astfel 
de lecturi ale lui Tudor, notăm un tipic proce
deu do autodidact pasionat. A luat de la un căr
turar și om de prestigiu („față bisericească *),  
cărți, între care celebra lucrare a lui Petru Ma
ior. Poate, în intîlnirile de la casa protopopului 
și de la băi îl va fi întrebat și altele, curios sâ 
afle. 11 va fi întrebat și protopopul despre nou
tățile din Viena, de unde Tudor abia venise, 
poate din acelea, politice, despre care Tudor 
scria lui N. Glogoveanu. Nu va fi lipsit din con
versația lor conținutul cărții lui Petru Maior. 
Am văzut mai sus că românul bănățean ținea 
atit de mult s-o citească preoții din subordinea 
sa, poate pentru a-i „învăța" și pe enoriașii lor 
români, s-o citească și cititorii cronicii sale, „sâ 
se învețe" și ei. Dar avea și Tudor obiceiul de 
a întreba și de a asculta „istorii". „I-a mai spu
ne, popo, istorii d-alea care-mi plac mie" — i se 
adresa el, mai tîrziu, și episcopului Ilarion.341)

Importantă prin ea însăși, informația cărtura
rului român bănățean — că Tudor i-a cerut, pen
tru a citi, Istoria lui Petru Maior —, își ampli
fică, pentru noi, valoarea prin menționarea con
vorbirilor frecvente pe care le-au avut cei doi, 
vizitîndd-se.

Făcîndu-se legătura cu o remarcă usturătoare 
a lui Tudor, dintr-o scrisoare din Viena către 
N. Glogoveanu, la adresa boierilor țării, s-a pre
supus că, între alte probabile lecturi, acesta ar 
fi putut citi și cartea de călătorie a lui Karaczai, 
publicată în 1815 Ia Viena și existentă pe piața 
vieneză în vremea șederii lui Tudor acolo.37) Să 
reținem că tot la Viena apăruse, în 1806, în gre
cește, cunoscuta Istorie a firii Românești de 
Mihail Canlacuzino Banul iar în 1816 apărea, in 
Lipsea Saxoniei, tot în grecește, Geografii*  Româ
niei de Dimitrie Philippide.

Curat lucru, fără a nega importanța le
găturilor cu episcopul Ilarion (nu știm 
de cînd anume) — de la care, desigur, 
avea ce învăța —, este greu de admis 

că la vîrsta pe care o avea Tudor, în ajunul ac
țiunii celei mari și cu „științele44 dovedite în di
verse împrejurări, pină atunci, avea atîta nevoie 
să fie „învățat" cum să formuleze „cererile no
rodului" său. Firește — așa cum mai pe larg 
vom reveni în alt loc —, programul revoluției 
din 1821, ca sinteză programatică, nu este rodul 
numai al gîndirii lui Tudor Vladimirescu. Dar 
gindirea și fapta acestui om format, cu aproape 
toate calitățile de conducător politic și militar, 
au constituit forța de legătură a ideilor și ele
mentul care le-a ridicat, „înnobilate", pe treap
ta consecvenței revoluționare. Desigur, a avut 
și sfetnici" — consilieri, spunem azi —care 
poate l-au sfătuit nu numai de bine (vezi defăi
marea, la început, a mitropolitului — ranchiună 
mai veche a lui Ilarion) ; a învățat încă și de la 
boierii rămași în București în cîteva zile de 
„parlamentari", înainte de a intra în Capitală ; 
poate a mai învățat și pe parcurs. Dar centrul 
de elaborare și difuziune a ideilor și direcțiilor 
de acțiune l-a constituit, în 1821, „Adunarea no
rodului" condusă de Tudor Vladimirescu.

Aici, legînd numai „firul pregătirilor" de co
ordonatele personalității lui Tudor, încercăm 
să surprindem, in continuare, pe de o parte mo
dul în care propriile sale necazuri se împleteau 
tot mai strins cu greutățile tot mai mari ale ță
rii, fapt care a putut contribui la o și mai mare 
angajare a lui pe drumul către acel „altceva" 
despre care încă nu se destăinuise moșneanului 
oltean, spunîndu-i doar că el, Tudor, nu este fă
cut „nici pentru muiere, nici pentru avere" ; pe 
de altă parte să notăm felul în care, într-un 
context oltenesc mai larg, generator de surprize 
pentru puternicii zilei, Tudor Vladimirescu era 
cunoscut de oameni, de la cei care șl-1 dore<|i 
să rămînă între ei, spre a le face dreptate, pînă 
la unele figuri proeminente aje zilei.

Desemnat, în 1821, să ridice „norodul In arme" 
pentru „binele de obște", Tudor Vladimirescu a

Patria pandurilor
Lâsați drum despicat 
intru prezent și istorie 
pentru a păstra acel 
verde insingerat al ierbii 
ca pe-o monedă plătită 
dreptății 
ca sub lacrima 
aducerii-aminte 
ca o rană 
să strâluceascâ-n memorie 
ascuțișurile de furci 
ale pandurilor — 
(coasele lor aruncate in iarba 
tagmei de jefuitori 
de neam 
și din afară) — 
ei arăfind cum patria 
nu e formată din 
ierburile bolnave 
ci din țarina trupurilor lor 
țarină pe care noi 
cei ce veghem la incolțirea 
seminței sub brazdă 
o purtăm pe miini 
și pe pleoape...

Gh. Manafu —
Bucovicior

Întruchipat conștiința românească a epocii sale.
A căzut, la Tirgoviște, la virsta împlinirilor, 

victima unui complot in pregătirea căruia vicle
nia, sadismul și lăcomia unor căpetenii eteriste 
s-au întrecut pe sîne.

Scriind despre autorii acelui „asasinat mirșav" 
din noaptea de 26 spre 27 mai 1821, Nicolae 
Iorga sintetiza durerea păstrată în memoria pă- 
mintului românesc : Tudor fost omorît noap
tea..., sub geana dealului de pe rare priveghea/^ 
mănăstirea Dealului ru rămășițele păniintești ale 
lui MihaL.. 11 ciocirtlră cu iataganele la ceasurile 
de noapte, eind fae isprăvi tâlharii..., și zvirliră 
inlr-o fintina părăsită trupul spintecat care nu 
s-a vrednicit niciodat de îngropare. Jâranul a- 
eesta — încheia marele istoric — făcuse intr-a
devăr un mare păcat : voise ca in țara Iul sa 
aibă parte de fericire și de putere săracii nea
mului românesc".

„Și am mers cu părințele Ilarion Ia mănă
stire de am făcut slujbă pentru odihna sufletu
lui" — își aducea aminte un modest popă Ilie 
de la mănăstirea Butoiul. „Și plingea lumea, și 
părintele Ilarion să batea cu pumnii in piept și 
da crucea la norod de se-nchina. Șl multă jale 
era pe noi toți".

Tudor căzuse. Dar revoluția condusă și per
sonificată de el în acel început de ev modera 
românesc nu avea să moară cu dinsul — după 
cum bine va preciza mai tîrziu un alt român 
integru al veacului trecut, Nicolae Bălcescu. Ei 
va urca drumul anevoios al împlinirilor, pre
sărat cu sacrificii și cu jertfe.

Gheorghe Iscru
33) Ibidem, p. 304, s.n., G.D.I.
36) C. D. Aricescu, Istoria revoluțiunii..., p. 60.
37) S. Iancovici, loc. cit., p. 573 (F., conte de 

Karaczay, Einiges uber die Moldau und ihre Be- 
wohner, Viena, 1815),



I

nicolae 
dragoș

Reportaj la Padeș
Demult, demult, cu zeci de ani in 

urmă / Cînd literele alfabetului adunau 
Istoria / Petrecind-o în lumina lui / „A 
fost odată ca niciodată44..^ Demult, de
mult, cu zeci de ani în urmă / Bătrînul 
dascăl nu-nceta să spună : / „Ca nicio
dată, a fost odată, / De nu ar fi nici nu 
s-ar povesti / A fost odată unul ce nici 
Făt Frumos n-a fost / Nici vreun erou 
ce urcă-n ritmuri > Demne de Homer - / 
A fost odată unul Tudor, / Fiu de țărani 
din Vladimiri...".

Călătorea copilăria prin legende / pe 
firul cuvintelor / Pînă departe in Cîm
pia Padeșului / Pînă departe în oglinda 
fintinii / Unde ascundea miratul ochi / 
Al luminatului Zeu / Ce, într-o dimi
neață, / Ca toate diminețile lumii, / 
Privise spre Paring / Să afie-acolo dru
mul vieții... H Călătorea copilăria- 
vîrstă / nedeprinsă cu legile istoriei, / 
Călătorea adine în lumea poveștilor, 
Ademenită de un Zeu / Ce purta pe cap 
căciula de miel / Ca pe o turlă solemnă 
de mănăstire / Iar la cingătoare trona / 
Spada de care cei mai crînceni balauri / 
Ai mitologiei puteau afla ! Motivul spai
mei lor. / Și Zeului aceluia i s-a spus / 
Tudor din Vladimiri. // îl adunam din 
învolburarea cuvintelor / Iar în taina 
somnului cind călătoria / Urca spre 
chipul de Zeu / Căutător de adevăr, 
îl întîlnea proclamînd pe Cîmpia Pade
șului (cîmpie ce trebuia să fie departe,/ 
Foarte departe. în istorie, / între munții 
Cloșanilor / Și stelele bolții cerești) / Și 
călătoria îl întîlnea proclamînd : „Patria 
este norodul, iară nu / tagma jefuitori
lor*...  // Și-l auzea ureînd cu viforită 
privire / Prin cumpăna veacului / Să-și 
spună de pe calul / bîntuit cu ura-n- 
spuniată / a vremii potrivnice / Cuvîn- 
tul de jertfă / Șoptit de cămașa morții / 
smulsă din sîngele fintinii / Ce-1 aștepta 
ca pe un Zeu predestinat / La răscrucea 
Istoriei... H Acum, soarele poartă aceleași 
priviri / Pe fața mereu primenitoare I 
Și aceeași mereu, a Cîmpiei Padeșului... 
/ Din adîncul statuii, în care / S-a cu
tezat să se-adune / O clipă din fulgerul 
viu de pandur / Dacă prielnică este și 
martoră clipa / Se-aude cum urcă le
genda / Să-și afle trupul firesc / în albie 
veche.„ // Acum, pe Cîmpia Padeșului 
urcă / — Dacă visul este călăuză / de 
credință-n trecut — / Tînără statura lui 
Tudor, / Cuvîntul slobod urcă i Din co
pilărie în carnea legendei, spunînd : / 
Această cîmpie, se află undeva, în urmă, 
/ La un veac și mai bine distanță / De 
ochiul ce caută încărcat de candori, / 
lumina vremurilor (deși între Cîmpia 
pe care Zeul își / semnase umbra vieții / 
Și locul ce visa adevărul / era, să spu
nem o clipă de drum, / cam cît de la 
Glogova Ia Padoș, / Șl aste n-ar fi prea 
mult / în epoca zborului cosmic.) 
Acum, cînd lingă statuia mă surind ca 
o busolă a istoriei / Cîmpia, / duc, peste 
decenii, inimii zborul / cînd matur e 
trăită vîrsta legendei / Clipa se cere 
oprită în loc / Pentru vestea solemnă. / 
Și în reculegere, cu frunțile plecate / 
Spre trupul de jertfă al plaiului veșnic, / 
Se aude cum trece Voievodul Țăran 
Bătînd în cremenea muntelui / Cu spada 
ce-și spune, prin vremi, / Dreptate, / 
Cu ochiul de vultur, / Și sufletul pur / 
Tragic, eroicul vremii pandur. Soare- 
le-și scrie pe ceruri destinul /Și-n adine 
do fintîni / Cu ochi de răcoare Strigă 
cum viața / E dreptul suprem al ființei 
Un suflet ce-și spune, tăcut, din statui / 
Un nume în care nu-ncape orgoliu 
Nici umbra ce-nvinge un trup trecător / 
Un nume ce urcă spre ochiul ce știe / 
Privi-n viitor— H Auziți, pe Cîmpia din 
Padeș, / Cum trece Voievodul țăran / 
Dintr-un an în alt an / Pe al vremii 
drumeag / Cu pas de legendă ureînd / 
Dintr-un veac in alt veac...

rimori tea trai m generai =1 pentru
pnma dată teatrul raKânesc a cunaaruî 
intr-o lingură p.—â o ■ com
plexitate a a

de a trăi In și prin alternative ca in
Echipa de ișamaie. Forma cea mal evidsni-â 
a închiderii lumii o desigur, ițsdlou!: fa
milia Râm ni cea nu produce intr-un stu
dio, la comandă. Ea nu are de ales: ea trăiește 
pentru a produce zgomote și pentru că produce 
zgomote. Există posibilitatea de abandonare a 
unui asemenea spațiu dominnt de un inginer de 
sunet drastic și sarcastic, dar nimeni n-o folo
sește pentru că nu există ceva mai bun. Cine 
pleacă, sacrificat sau a ir. osa cri fi cat, dispare defi
nitiv. Iată o primă bolgie a Marii Fundături. Alta 
se conturează in actul al doilea al piesei: stu
dioul este înconjurat de ciini feluriți dar iden
tici prin ferocitatea fată de cel care va Încerca 
să iasă. Fără îndoială, un accident temporar: 
dar închiderea este încă o dată și foarte bine 
realizată. Sfînta familie 11 va sacrifica pe Nil, 
fiul risipitor și risipit, potrivit unui clasic ritual 
de îndepărtare a primejdiei: oricum, o Închidere 
amintind de O zi din viata lui Ivan Deni- 
sovici, unde cîinii lagărului devin ciinii satului. 
Apoi, o altă închidere, introdusă tot prin Nil: 
acesta a fost obligat și 3-a obligat să părăsească 
familia și să intre într-o altă lume, care nu de
vine însă nici pentru el și,nici pentru ceilalți 
biblica cetate de scăpare. Maxima poziție la 
care parvine este aceea de călău, dar pentru fa
milie, sarcina lui Nil este să nu se întoarcă: 
să demonstreze, cu alte cuvinte, că există o al
ternativă pentru viata familiei Râmniceanu. Și 
Nil se întoarce. Alternativa s-a dovedit o iluzie.

în sfîrșit, o altă fundătură este familia. Una 
dintre posibilitățile de a fi a unei familii este

Cu inima zdrobită de cele ce-i fu dat 
să vadă in scurtul popas făcut la 
Cerneț, cula și celelalte acareturi, 
pentru care se ostenise atîta pînă le 

înc herb ase. de nerecunoscut, scrumite, cu sus
pinele și căinările oamenilor săi de încredere, 
feciorul Marin și tovarășul său de negoață, 
Zoican Nicolae de la Balta, în auz, Tudor o 
porni zburat spre București. Voia să dea cît 
mai degrabă ochii cu vornicul Samurcaș, bo
ierul grec care îi îndreptase pașii către orașul 
de scaun al împărăției austriecești în momen
tul cînd această cetate se învrednicea să găz
duiască întâlnirea de neuitat pentru el, a mal 
marilor care hotărăsc soarta lumii și pe care 
îl ascultase cu încrederea omului încercat în 
drămuirea cinstei unui obraz cunoscut fiin- 
du-i de la o bucată de vreme destul de bine. 
De la Rușava făcuse un bun ocol pe la prie
tenul său Nicolae Stoica din Hațeg, cu care 
se sfătuise cîteva zile m șir asupra celor ce 
avea să facă de acum înainte, de cînd se so
cotea și el cu alte gînduri împuindu-i capul, 
decit cele dinainte, de simplă căpătuială și 
chiverniseală cît mai bună, de cînd se socotea 
și el cu adevăratelea un om umblat prin lume, 
prin lumea celor sus-puși care țin în mină 
cheia destinelor noroadelor. Se oprise și pe 
la prietenul său Alman din Gorj, de data 
aceasta cu mai multă siguranță de sine cînd el 
îi ieși înainte cu același zîmbet în colțul gu
rii, pe care îl cunoștea din primul moment 
cînd își puse în gînd să-l momească cu însu
rătoarea. Ieșindu-i în întîmpinare cu urarea 
de bun găsit, Alman își deschise larg brațele, 
privindu-1 cu aceiași ochi umeziți de dra
goste, își dete seama însă că îmbrățișa un alt 
om decît pe prietenul său de odinioară. Se 
așteptase la aceeași sfială, la aceeași fîstîceală 
feciorelnică, la același Tudor care în timp ce-i 
respingea propunerea, roșea ușurel îndepăr- 
tîndu-și privirile dinspre el, fără să-l poată 
lămuri însă pe deplin asupra pricinii pentru 
care nu înțelege să se întemeieze cu gospo
dărie și muiere ca toată lumea. îi părea de 
fiecare dată bîntuit de alte nădejdi, urmărind 
parcă din priviri un punct luminos ce se pier
dea parcă în îndepărtata zare. Se simțea mîh- 
nit bietul Alman ca de o nălucire de care se 
lăsase cuprins prietenul său, își spunea însă 
că asta poate fi totuși ceva trecător la el și 
că într-o bună zi îi va asculta sfatul priete
nesc. Acum însă, de cum îl zări figura mai în
cruntată și mai hotărîtă, mult mai hotărită 
decît în alte dăți, zimbetul său inimos din 
colțul buzelor îi îngheță lăsîndu-1 cu gura 
strîmbată. Avea în fața ochilor un om cu ade
vărat nou, mult mai învîrtoșat sufletește, cu 
o privire mult mai dîrză dar și mai semeață. 
Nu era o semeție rece, răutăcioasă, de om tru
faș față de semenul său. Dimpotrivă, ceea ce 
se^ citea nou pe obrazul lui Tudor era acea 
mîndrie bărbătească a omului sigur pe soco
telile ce și le face. Era o semeție senină a omu
lui care stăpînește tainele grozavnice, a omu
lui care știind multe știe în același timp și 
ceea ce vrea și ceea ce are de gînd să facă. 
Cînd mai văzu și ditamai lădoiul de fier cu 
încrustați! meșteșugit lucrate pe el, Alman se 
cruci. Glasul îi pieri și se ținea căit că fl zgîn- 
dărise de atîtea ori cu chestia însurătorii, de 
parcă ar fi avut de a face cu un neispciv» 
care trebuia xjutet oeșumd j* e - «i 
ce e rău pe icise n wK? -s
petenie ale unui osii bc pe
pămîntul ăsta a‘Jt de ucălc^L

— Să o dosești dt mal bine pînă c-t va& 
să o duc — îi «puse Tudor scurt nel*iîndu-l  
timp bietului Alman să se dezmeticeau. 
Apoi, parcă ghicind tainica dorință a priete
nului său de a ști dt mai grabnic dar*  Uda 
de fier are vreo legătură cu vech.ă lor 
trivire de păreri, cu vechia nălucire de 
II bănuia bunul său prieten, adăugi :

— Ei, Almane, e ușor să stai lingă 
un trup fierbinte de muier*  
așternut moale, dacă nu te gind-st .-ă 
alții, atîția alții n-au nici măcar □ rogo
jină pentru niște oase chinuite, nici ș&scaro 
mină de mălai să-și minți burțile k)r ș: 
copiilor. Umblai mult, dar cu isust fotos 
de cînd nu ne mai văzurăm. Fvso țș Boc.. in 
cetatea de scaun a împărăției nemțești ș; hiai 
parte chiar la a ti tea zaiafeturi e.Sieșîî Dacă 
pînă acuma mă cuprindea un fel «le sfiala cind

DobrmI T«d«r - ulei de Virgil Almdțon

tudor 
se desparte 
de tinerele

FRAGMENTE DE ROMAN DE

ion oltean
ttmmaisare, ei bine, acu pot 

Ctapuad șj cinstit că rostul meu
?-i-<«sluiLă nu e nici pentru 

avene ori pentru vreo altă 
Cc pînă acuma asupra

e? tr^uie făcute de către un om ca mine 
w ară.tș odimoară, e adevărat, doar ca un 

rât frwwoe cu ochii deschiși, vis de om tânăr, 
dar și nepregătit și neștiutor asu

pra feiuKJi cum voi începe și cum voi desă
vârși cSe începute. Un om adevărat, Almane, 
esi*  37L-UI care se gîndește in primul rind la 
bineie ș. îeiicirea de obște. $i numai după 
aceea la nevoile și la poftele sale...

— Că bine grăiești Tudore... Ca din sfînta 
•er-pțură de la biserică.. Dragostea pentru 
ÂprxMpe înainte de toate. Și cînd te gîndești 
te auxea necazuri pe bieții oameni...

— Și cînd te gîndești că stîrpirea lor poate 
sta cîteodată în puterea noastră...

Alman rămase încurcat, că din partea unei 
judecăți atît de adinei nu se prea putea lăuda. 
Ultimele vorbe auzite din gura lui Tudor nu 
le mai auzise niciodată din nici o altă gură, 
iar ceea ce sta scris în Biblie încă era știut 
pe de-antregul de el, ca un om bisericos și cu 
frica lui Dumnezău ce se afla. Se grăbi să 
spună :

— Pe toate le rînduiește Cel de sus după 
marea lui îndurare, slugere.

— Oare e bună rînduială Almane, ca unii 
să ardă luminări într-o singură noapte de 
petrecere în preț de mii de galbeni iar alții 
să n-aibă para chioară ?

Alman își privea prietenul pentru prima 
oară cu un fel de înfricoșare. Privirile lui

Tudor scăpărau fulgere după care este știut 
că vin de obicei tunete.

— Deh, Tudorine, — se hotărî Alman să 
preintîmpine un nou tunet ce ar putea fi o 
ocară sau chiar o sudalmă a dreptății cerești 
— fiecare cu priceperea sa după cum îl trage 
capul și după cum îi cade plocon norocul...

Tudor era un om care se înfierbînta ușor, 
dar care nu disprețuia niciodată grăuntele de 
adevăr ca se poate ascunde în vorbele cuiva. 
De aceea se mai domoli la gîndul că, intr-un 
fel, prietenul său are dreptate.

— Eu nu mă leg și nu mă voi lega nicio
dată de agoniseala cinstită. A vericăruia, Al
mane. E dreptul lui să facă avere și sa se 
procopsească cum crede mai bine și mai 
spornic, dar nu pe spinarea și prin ponoslui- 
rea altora. Asta nu voi răbda cîte zile voi 
trăi, iar de va fi nevoie le voi da bucuros pe 
cele ce-mi vor rămînea spre a face ca dosada 
acestui norod să fie curmată într-o zi... Al
man îl petrecu cu privirea îndepărtîndu-se și 
lăsîndu-I bezmetic asupra rostului casei de 
fier, a cărui atingere părea să-l vrăjească și 
mai mult după cele ce-i fu dat să auză.

Cînd intră pe Podul Calicilor, amurgul se 
lăsase de-a binelea peste vatraa Bucureștilor. 
Mintea lui Tudor se găsea la acel ceas de 
vreme năpădită de gînduri triste, bîntuită de 
presimțiri neplăcute. Cînd copita calului se 
izbi de prima piatră așezată de mină de om, 
abia în acel moment călătorul îngîndurat păru 
să tresară ca de o întîmplare neprevăzută. 
Numai în acea clipă își dete el seama că fă
cuse bunătate de drumeție aproape fără să-i 
simtă nădușala din pricina grijilor ce nu-1 
lăsară să prididească luînd aminte la arșița 
zilei, la colindul haitelor de lupi ce ar fi pu
tut să-i ațină calea în timpul nopții. Se gîndi 
o clipă că n-ar strica să se abata pe la arhi
mandritul Ilarion, de Argeș, cu care să se po
trivească mai întîi în păreri, înainte de a 
înnădi taifasul cu boierii, căci se aștepta ca pe 
Samurcaș să nu-I găsească niciodată singur 
ca omul liniștit la casa lui. Ajunse după ce 
se înserase pe deplin in mahalaua lui Popa 
Ivașcu, un fel de cartier al fețelor bisericești, 
din pricina numeroasei popimi ce sălășluia pe 
acolo, ca și din aceea a numeroaselor și în
semnatelor lăcașuri de închinăciune de care 
te izbeai de la fiecare pas. Printre acestea 
turnul înalt al bisericii Antimului se profila 
semeț deasupra celorlalte ca și deasupra în
căpătoarelor case boierești, ocolite de acare
turi și grădini cît cuprindea! cu ochii, mai 
toate aflate în stăpînirea unor boieri de viță 
oltenească, dintre care pe mulți dintre ei Tudor 
îi cunoștea deja din casa Glogoveanului, unde, 
atunci cînd ședeau la Craiova, se adunau 
adesea la taifasuri prelungite și la jocul de 
cărți cum se obișnuia pe timpurile acelea 
printre evgheniștii cu respect pentru spița lor. 
Trecîndu-i pragul casei, Tudor avea senti
mentul, de data aceasta, că nu-și mai vizi
tează un vechi prieten, pe Popa Ilarion de 
odinioară. 11 apucase acum un fel de sfiiciu
ne, intrînd în această bătătură ce-i fusese 
odinioară atît de familiară, sfiiciune în care 
el, slugerul Tudor, prietenul apropiat al ar
himandritului, părea să nu se mai recunoască 
pe sine. își aduse pe dată aminte de celălalt 
cleric pe care îl cunoscuse în împrejurări atît 
de dramatice, pe popa caterisit și afurisit de 
toată tagma preoțească pentru că își făcuse 
nevoile pe cele sfinte, pentru că o trădase 
fără să-l împungă cugetul și care pusese cu 
atîta îndrăzneală umărul la desăvîrșirea re
voluției, acolo, în țara sa, în Francia, și care 
în fața lui se opintea cu și mai mare îndrăz
neală să-i izbăvească acelei țări condamnate 
de toată lumea pentru cele ce făcuse, cinstea 
obrazului de rușine și să o mai arate atîtor 
împărați și regi, adunați de-a valma la Viena, 
ca pe ceva ce le mai poate tulbura odihna 
așternuturilor și trăinicia tronurilor, în cazul 
cînd aceștia îi vor călca toate vrerile în pi
cioare. 11 revedea aevea pe prințul de Tal
leyrand, sprijinit în cîrjea-i daurită și proță- 
pindu-se cu mîndria-i și îndrăzneala-i de tot
deauna în fața celui mai puternic stăpînitor 
de noroade de pe suprafața pămîntului, nu ca 
reprezentant al unei țări îngenunchiate poate 
pentru multă vreme ci ca unul al unei țări ce 
se mai credea, în virtutea celor cu care ui
mise lumea pînă atunci, o mare putere încă.

«F=oFAi pa de
Magicianul 
cuvintelor

acum citiva ani. am scris intr-o re
vistă clujană, cu o febrilitate orgoli
oasă, câ Fănug Neagu ascunde sub 
armura lui nepăsătoare stafia unui poet 

întemnițat de bună voie.
Cunoseîndu-i nonșalanța verbală, ușurința cu 

care alcătuiește frazele. fri2ind conformismul 
unor urechi inspăimintate de adevărul culme
lor. umorul și spontaneitatea replica, m-am 
Întrebat apoi, dacă aceat temnicer nu ține legat 
alături, s pa te-n spate, și un dramaturg domic 
să iasă la rampă.

Și iată că după ..Scoica de lemn", acea splen
didă vuire a mării răsunind In noi cu singură- 
tatea-i milenară, insul moștenitor de aleuă si 
dulce limbă românească Își tnmite a doua oara 
solul vocației obstinate venind să ne intrige și să 
ne uimească cu o „Echipă de zgomote”.

Nefiind mețtețugar ci doar artist adevărat 
risipind nestematele cuvintelor cu dărnicie și har, 
el închipuie un conflict dramatic profund și zgu
duitor. îmbrăcat în mantia vaporoasă și uneori 
derutantă a metaforelor.

Dar, să nu uităm că ..sinceritatea simulată 
este o înșelătorie rafinată"... Altfel spus, să nu 
uităm că dincolo de farmecul replicilor rostite 
cu dezinvoltură se ascunde, de fapt, un adevăr 
uman dureros și dramatic.

Un adev&r transmis nouă cu rafinament, prin 
forța miraculoasă a sugestiei, despre o lume a 
dezrădăcinaților, a neputinței, a rutinei, a umi
linței și automatismului comandat

Magician al cuvintelor, Fănuș orînduiește, in 
nopți cu „insomnii de mâtasă". cohorte de fluturi 
sclipitori veniți să ne vestească sonor, adevă
ruri de iarnă și moarte.

Intuind această scriitură de finețe, lipsită de 
ostentația „conflictelor tari“, Alexa Visarion 
conturează un spectacol modem, convingător si 
de o derutantă sinceritate. O mină de actori în
zestrați, cu un Mircea Albulescu pătimaș și 
profund, alături de un Ion Vflcu natural și in
ventiv, amindoi secondați de bogatele și surprin
zătoarele calități actoricești ale Dorinei Lazăr, 
dau strălucire și autenticitate, de multe ori bru
tală. textului care, la o primă lectură pare în
cărcat de parfumul unei cascade de metafore.

Această piesă misterioasă, care invită la medi
tație asupra „condiției umane", îmi întărește con
vingerea că Fănuș Neagu imprimă dramaturgiei 

noastre o turnură modernă și nebănuit de ac
tuală.

Dincolo de frumusețea tezfuiui și savoarea *im-  
bii, inegalabilă altfai, spectacolul ne-a vestit și 
confirmat un observator lin. lucid și necruțăîor.

Ii mulțumesc pentru bucuria unei seri in care 
inima mi-a fost legănată in emoția 
său unic și inimitabil.

Mircea Micu

Zgomote 

în fundătură

unitatea marcată prin deschidere. Nu este un 
paradox: o familie exi3tă pentru a demonstra 
principiul multiplicării. Cînd această condiție nu 
este îndeplinită, atunci regimul de existență de
vine in interior unul excentric, ca in orice 
sistem automorfic, adiabatic sau incestuos cău- 
tînd să-și epuizeze variațiile de reprezentare. 
Omul incestuos este omul incapabil sau privat 
de posibiliatea de a-și părăsi existența reproduc
tive pentru una creatoare. Situația aceasta a făcut 
obiectul unora din cele mai zguduitoare drame 
închise ale literaturii: să zicem Hamlet și Pră
bușirea Casei Usher. In aceeași categorie intră 
Echipa de zgomote. Familia Râmniceanu este una 
perfect închisă, în prezență și în absență ; mai 
întîi prin mitul tatălui-blzon, apoi prin Sofia și 
Maria, cele două femei ale celor doi frați, prin 
fiul celor doi frați, prin tot restul.

Faptul că piesa există ne împinge să credem 

că nu este just să se vorbească despre imposi
bilitatea vieții în fundătură: este important să 
se vorbească Insă despre formele ei. Acestea 
sint cele cunoscute de la Hamlet încoace, cînd 
omul are drept unică șansă să facă curte dezas
trului: isteria domină totul, temele și variațiu- 
nile, definește înjurătura urlată și sictirul șoptit. 
Desigur, și o dezvoltare teatralizată, cifrată în 
sintagme baroce, a isteriei in care Fănuș Neaga 
este un maestru incontestabil, și de altfel unic. 
Se poate afirma că această tensiune existențială 
imprevizibil transformată în act exploziv atit de 
caracteristică universului automorfic a fost prinsă 
de toți actorii, care au jucat excepțional. Și în 
primul rind de regizorul Alexa Visarion care i-a 
adus în acea scenă unică, a mînjirii cu noroi, 
ceremonie făcută cu infinită tandrețe și optimism.

Marian Popa

Un senzațional 
debut dramatic

echipa de zgomote, piesa de debut în 
dramaturgie a lui Fănuș Neagu, scrisă 
și editată exact acum zece ani, a fost 
înconjurată de o paradoxală tăcere. 

Reprezentarea ei recentă, cu deosebit succes, 
ne-a confirmat încrederea în marele scriitor care 
e Fănuș Neagu șl ne-a propus un dramaturg 
posibil.

Spectacolul teatrului giuleștean (regla Alexa 
Visarion) a întrunit laude unanime $i nu despre 
el îmi propun să scriu în aceste rînduri excla
mative, ci despre strania frumusețe a textului 
interpretat, vădind neașteptate virtuți dramatice. 
Citind piesa, trebuie să mărturisesc aici că n-am 
,,văzut-o“ urcată pe scenă; mi se părea prea 
luxuriant-metaforică și handicapat prea lite
rară pentru a fi jucată, citită cu ochii (dar nu 
și cu urechea). „Echipa" justifică însă pe deplin 
ambițiile autorului ei, capătă nerv, ritm, tipa
rele fluide ale imaginii se umplu de viață M 
convenția e respectată. Fiindcă literatura lui 
Fănuș Neagu se oferă mai cu seamă unor citi
tori... „profesioniști", capabili să tălmăcească 
exact simbolurile adesea fastuos incifrate ale 
paginii scrise. Ca în cărțile populare medievale 
(înțelepciune antică, orientală transpusă in pilde 
și cimilituri) Fănuș Neagu își pune personagiile 
să se exprime cu o vicleană simplitate dincolo 
de care palpită mecanismele subtile ale unor te
ribile capcane. Fraza e caligrafiată diafan, are o 
muzicală curgere, are lentori și viscole, e între
țesută cu savori de mare boierie stilistică, pare 
ușor de „înțeles" deși aproape totdeauna textul 
e pretext. Autorul e un constructor de parabole 
dar unul a cărei lucrare e neostentativă. El nu 
face caz de înțelepția sa și se rostește cu pre
cădere cu vorbele unor eroi nutriti mai mult cu 
gustul pierderii decit cu a triumfului. Toți sîn- 
tem adunați într-o cosmică echipă de zgomote 
vane, pare să ne spună filozoful tîrînd lotci cu 
metafore din ostrovurile Brăilei pînă în Bucu
reștii Mateiului și prefirind ca pe metanii cu- 
vinte-scoici. Echipa tocmită să producă zgomote 
reface în euritmii naive întreaga mișcare a lumii. 
Și dintre sunetele recompuse cu trudă nu putea 
lipsi tropotul calului — personaj capital al lite
raturii lui Fănuș Neagu. Bineînțeles lumea ca 
studiou cinematografic presupune nu doar echipe 
de zgomote ci și echipe de... tăcere, vreau să 
spun că dincolo de limbuția metaforică a mare-



)

una de prim rang. întâmplarea făcu însă ca 
popa, la rînaul sau, să nu se găsească a casa 
la ora aceea iar slugerul nu avu aecît să se 
bucure de vestea pe care i-o dete, buimăcit 
de vizita lui neașteptată, slujitorul arhiman
dritului. Cum 11 știa pe stăpînul său avind 
obiceiul să nu lase niciodată vorbă acasă pe 
unde își are colindul mai ales nopțile, Tudor 
socoti de prisos să-1 mai iscodească pe bietul 
om, și așa speriat din fire asupra locului unde 
ar fi putut fi găsit prietenul său în seara 
aceea : de bună seamă la vreun boier dar 
oare la care anume, dintre atâția cărora le 
plăcea sa primească serile musafiri cu care 
să-și mai fărîmițeze din vreme tăifăsuind 
despre unele și altele ori mai rareori, cum 
auzise că făcea marele logofăt Dinicu, fecio
rul banului Radu Golescu, acu după ce se 
instală ca un principe în casele încăpătoare 
de pe Podul Mogoșoaiei, de lingă biserica 
Cretzulescului, și găzduia, de la înființarea 
ei chiar, seratele societății culturale greco- 
române. Tudor îl știa pe boierul Constandin 
Golescu ca un om cu dare de mină, bun pa
triot, mare filotim și, bașca peste toate aces
tea, un om de o rară cinste și de o mare în
drăzneală. Mai |tia că același fiu mezin al 
marelui ban Radu Golescu, întrebat fiind de 
către acesta ce are de gînd să facă cu dita
mai căsoaia cum era asta de pe Podul Mogo
șoaiei, arătoasă și mult prea încăpătoare pen
tru trebuințele din acei ani ale noului pro
prietar, răspunse :

— Tată, eu clădesc totul de pe acuma pen
tru viitorime 1

La care tatăl său nu avu ce răspunde alt
ceva decît dîndu-i binecuvîntarea cuvenită din 
partea unui părinte, care îi împărtășea vede
rile după ce el se ostenise să-1 c'onducă, cu 
osîrdia-i cunoscută, pe această cale nu toc
mai pe placul altor boeri,

Pe cînd trecea Dîmbovița pe podișca 
ca trosnea din toate încheieturile, 
lui Tudor nu-i mai slăbea gîndul de 
la cele ce se cloceau în casele im

punătoare ale lui Golescu și tare ar fi vrut 
să dea o raită pe acolo, măcar spre a lua 
aminte la rîvna cu care membrii acelei fră
țietăți se istoveau să tăinuiască adevăratul 
țel al întrunirilor. își aminti însă că, prieten 
bun fiind cu popa Ilarion, nu i-ar ședea bine 
să frecventeze o casă unde știa că vine ade
sea și mitropolitul Dionisie, nu ca un om al 
stăpîniril, ci ca un propagant de taină aJ lup
tei împotriva jugului otomanicesc. Și apoi, 
mitropolitul Dionisie mai avea un mare păcat 
în ochii cinstiți ai prietenului lui Ilarion : 
acela că ședea in scaunul mitropoliei Ungro- 
vlahiei, care i s-ar fi cuvenit de fapt lui Ila
rion. însă acesta, neavînd la îndemînă atîtea 
pungi de galbeni cîte poftea vodă pentru me
zatul scaunului metropolitan, se adeverea zi
cala că în Țara Românească pînă și cinstea 
obrazului se vinde și se cumpără ca pe o 
marfă. De aceea Tudor se întreba acum cînd 
știa că Samurcaș, spre casa căruia se îndrepta 
grăbit, obținuse pentru el nu numai iertarea 
din partea lui Regep-pasa pentru pagubele ce 
la pricinuise împărăției turcești în ultimul 
rezbel, ci și porunca strașnică să fie miluit 
de către Vodă Caragea cu o slujbă, dacă aces
ta se va încumeta să-i ceară cuvenitul ciubuc 
pentru ea, trecînd peste voia turcului.

Parcă era un făcut pentru Tudor în această 
seară, ostenit de zdrunciala drumului să ni
merească tot pe de-a-ndoaselea, neaflînd nici 
pe vornicul Samurcaș acasă și nevoindu-se să 
bată încă o bucată de drum pînă la casa Zoi- 
ței Brîncoveanu, de sub dealul Mitropoliei, 
unda slugile vornicului spuseră că i-ar putea 
da de urmă. Ajuns acolo, palatul era luminat 
ca ziua, semn că adăpostea într-însul o mare 
adunare de oameni. Tudor aruncă frîiele ca
lului într-o ulucă a gardului. Nu voia să dea 
buzna așa, pe nepusă masă în casa lui Brîn
coveanu, pe care nu-1 prea avusese Ia inimă 
niciodată, din pricina aerului de viclenie pe 
care-1 citea întodeauna pe obrazul avutului 
boier cit și din aceea că se certase adesea cu 
el pentru năpăstuirea de care se plîngeau ve
chii săi tovarăși de arme ajunși din nou în 
stare de robie pe moșiile acestuia de pe cu
prinsul Olteniei.

„EU NU CAUT CEVA PENTRU MINE, CI MĂ 
ÎNGRIJESC DE BINELE PATRIEI ȘI DE FIII EI 
SĂRMANI CARE AU RĂMAS CU DESĂVÎRȘIRE 
GOI DIN PRICINI ȘTIUTE DUMNEAVOASTRĂ"...

Tudor Vladimirescu

Răscoala lui Tudor Vladimirescu - tablou de Vasile Celmare și Ștefan Mermeze

Tudor Vladimirescu 
în Revoluția „norodului românesc"

1821 ianuarie 28, CeovirnoșanI.

DIN SCRISOAREA LUI TUDOR VLADIMI
RESCU CĂTRE CLUCERUL CONSTANTIN 
RALET, ISPRAVNICUL DE MEHEDINȚI, 
CARE PONEGRISE 1N JUDEȚ REVOLUȚIA 
Șl PE CĂPETENIA EI, ÎNDEMNÎNDU-ȘI 
SUBALTERNII SĂ-L PRINDĂ PE TUDOR, 
„ORI VIU SAU MORT".

„Din aceasta te cunoști că ești om procopsit!...
Și pentru ce î Au pre semne nu vă ajunge 

că i-ați prădat și i-ați despuiat pină cind au 
rămas ticăloșii țărani mai goli decît morții cei 
din morminturi 1 Și acum se vede că aveți poftă 
ca să-i și omorîți !... Eu însă nici nu sînt hoț, 
nici am fost vreodată, nici voi fi, ci sint, atit 
eu cit șl cei împreună cu mine, eșiți pentru 
mare folos obștesc, și al celor mari și al celor 
mici... Iar dumneata prea râu te-ai purtat... Ci 
iarăși zic, să știi că eu sînt cel mai bun fiu al 
patriei mele ; și de la București pînă aici am 
venit tot prin orașe și âata. și nimeni, nu 
suoărat de nimica... Ci mă rog dumitale,’ de 
ești patriot, lasă-ți acest fel de fantâzii... Nu 
da pricină legăturilor celor sfinte, că la urmă 
nu vei putea da răspunsul. Și mai mult să nu 
dai pricină vecinătății (măcar că le este știută 
celor mari trebuința cea de obște folositoare)... 
Și încă, dacă voiești folosul de obște, vino din- 
preună cu toți boierii păminteni, ca să ne întâl
nim ; sau trimite numai pe dumnealor și le po
runcește ca să fie silitori spre săvirșirea trebu
inței. SI iarăși, zic, păzește-te bine, să nu dai 
norodului vreo pricină cu vreo imooțrivire de 
arme ; că atunci bine să știi că nici in găurile 
șerpilor nu veți scăpa ; pentru că noroiul cel 
ars și friot de către dumneavoastră este amărit 
și înfocat asunră-vă si numai oricină caută... 
Ci îmblați cu bine... de voiți să vă fie bine ; 
că cu rău n-alege,i nimic, pentru că nu v-ațl 
așternut hine mai denainte." (Ibidem, p. 212).

1321 martie 20, Cotrocenf

~;TN A TREIA PROCLAMAȚIE A LUI TUDOR 
VLADIMIRESCU „CĂTRE TOȚI LĂCUITORII 
DIN ORAȘUL BUCUREȘTI... ȘI CĂTRE TOT 
NORODU".

„Pricinile care m-au silit a apuca armele 
sânt perderea privileghiurilor noastre și jafu

rile cele nesuferite care le pătimea frații noș
tri. Mai naintea intrării mele în București cu 
cale am socotit să vă vestesc mai întiiu, ca din 
partea norodului, uitare de istov celor mai 
nalnte lucrate și să vă chem pe toți ca să vă 
uniți cu norodul și să lucrați cu toți dlnpreună 
obșteasca fericire, făr de care norocire in parte 
nu poate fi.

Fraților ! cîți n-ațl lăsat să să stingă în ini
mile Dv. sf[inta] dragoste cea către patrie, 
aduceți-vă aminte că sintem părți ale unui neam 
și că cîte bunătăți avem sânt răsplătiri din 
partea neamului către strămoși [i] noștri [i] pen
tru slujbile ce au făcut.

Ca să fim și noi vrednici acestor cinstiri ale 
neamului, datorîie netăgăduită avem să uităm 
patimile cele dobitocești și vrăjbile care ni-au 

t atit incit să nu mai fim vrednici a ne 
numi neam. Să ne unim dar cu toți, mici și 
mari, și ca niște frați, fii ai uniia maici, să 

n cu toți împreună, fleșcare după uestoi- 
niclia sa, câștigarea și nașterea a dooa a drep- 

ilor noastre. Veri carele va îndrăzni a face 
eea raai mică înpotrivire în lucrări acești! naș
teri de al doilea, unul ca acela, fraților să se 
•■'euepsească cumplit." (Original, Arh. St. Buc., 
fond. Saint Georges, inv. 1126, pachet. III, doc. 
nr. 10).

1821 martie 23, București

DIN „ÎNSCRISUL- LUI TUDOR VLADIMI
RESCU, CU DATA DE MAI SUS, PENTRU 
..VREMELNICA STĂPtNIRE A ȚĂRII" (DIVA
NUL DIN BUCUREȘTI) ȘI SPRE ȘTIINȚA 
TUTUROR BUNILOR MIIEI PATRIOȚI".

„Ajungând intr-această politiie a Bucureștilor, 
cu o parte din ostașii ce au încins arme spre 
izbăvirea răutăților ce au cercat toți lăcuitorii 
acești! țări din pricina oblăduirii domnilor ce au 
stăplnit pînă acum, și unindu-mă, întru bune 
cugetări, cu toți cei ce au cunoscut întru adă- 
văr că voiesc binile și folosul patriei..., mă leg 
și eu din parte'm, cu glasul obștii norodului—, 
intiiu că nici odinioară nu voiu cugeta, nici de 
față nid prin chip de vide ni ie. asupra viietli și 
a cinsti (i) cui v ași din patriot ii miei sau asupra 
răpirii averii sale ; și al doilea, că de astăzi îna
inte, cunoscând vremelnica stăpînire a țârii, voiu 
cere toate trebuindoasile oștirilor a să înplinl 
prin poruncile acestii stăpîniri, voiu chlpzui și 
voiu pune în lucrare or ce nizam spre încetarea 

păgubitor șl a răutăților ce au cercat drumeții 
și alții din partea ostașilor furii și voiu îndupleca 
pe tot norodu din dte șaptesprezece jude (fele), 
prin oricâte mijloace și cu oricare îndălătnicire 
voiu avea, a da toată supunerea și ascultarea la 
stâpinirea țării întru toate ingrijitoarile trebu
ințe, pe dt să va putea, cind în(să) și această 
atăplnlre va avea Îngrijire pentru dînsul a-1 feri 
de orce jef și nedreptate".
(Original, Arh. St. Buc., fond. Saint Georges, 
inv. 1 126, doc. 11, f. 1)

1821 martie 22/aprllie 3, București.

DIN DECLARAȚIA FĂCUTĂ DE TUDOR 
VLADIMIRESCU LUI UDRI7KI, CANCELAR 
AL AGENȚIEI AUSTRIECE LA BUCUREȘTI, 
IN TIMPUL UNEI CONVORBIRI PE CARE A 
AVUT-O CU ACESTA — „NOI DOI ÎMPREU
NĂ. MAI BINE DE O ORĂ", RAPORTA AGEN
TUL IMPERIAL —, LA DATA DE MAT SUS. 
A DOUA ZI DUPĂ INTRAREA LUI TUDOR IN 
BUCUREȘTI.

„Eu sînt în înțelegere cu sîrbii și această nați
une, care trăiește cu românii în trainică armonie 
și în relațiuni de bună vecinătate, mă va spri
jini alăturea cu poporul român In intervențiu- 
nile ce le face pe lingă Poartă în propriu său 
interes.

Eu nu mă războiesc cu Poarta, ci dimpotrivă îi 
rămîn totdeauna supus, împreună cu poporul 
român și de aceasta mă voi retrage pretutindeni 
în fața ei, dar eu nu voi înceta de a cere, cu 
glas tare, reintroducerea drepturilor și pronomi- 
ilor Țării Românești, de asemenea nu voi con
teni a solicita mereu puternica intervenție a 
M.S. împăratului Austriei.

Trebuie să vă mărturisesc sincer și cu încre
dere că apropierea unui corp elin, sub comanda 
prințului Ipsilante. mă pune In cea mai mare 
încurcătură, pentru că nu știu pe ce temei se 
razemă o asemenea acțiune si eu n-asi dori să 
zădărnicesc anumite planuri secrete ale unei pu
teri mai înalte. De aceea eu am provocat pe 
prințul Ipsilante să se oprească la bariera Bucu
reștilor pînă ce-mi va aduce dovezi că are 
Intr-adevăr autorizația unei puteri mai înalte 
pentru desfășurarea acțiunii «ale și aceasta pen
tru motivul că eu nu sint dispus să vărs sîngele 
românilor pentru Grecia și nu vreau ca printr-o 
măsură nesocotită și pripită si Întreprind ceva 
în detrimentul poporului român". (Ion Nistor, 
Tudor Vladimirescu și Sfinte Alianță, in An. 
Acad. Române, Mem. secț. lst_ seria III, tomul 
XXII, mem. 25, București, 1940, p. 12—13).

1821, Incepînd cu 23 martie/4 aprilie. Bucu
rești.

DIN PROCLAMAȚIA LUI TUDOR VLADIMI
RESCU „CĂTRĂ LOCUITORII ORAȘELOR ȘI 
SATELOR... DIN ORICE TREAPTĂ", PRIN 
CARE REAFIRMA ȚELURILE REVOLUȚIEI.

„Iar cea mai de temei hotărîre a mea, Însoțită 
cu glasul norodului, iaste ca nici într-un chip să 
nu încetez din cererea dreptăților țării, pre care 
și de nu le voi vedea dobîndite printr-âcele des
toinice cuvinte care s-au făcut cunoscute pînă 
acum pă unde s-au cuvenit, vă făgăduiesc sufle
tește că să vă vor dobîndi negreșit prin vărsare 
de sînge împotriva verlcărula vrăjmaș să va arăta 
călcătoriu acestor dreptăți, de care întâi voi 
aveți să vă bucurați.

Așadar, ajungînd și aici în politia Bucureștilor, 
care isste scaunul oblănduirii norodului, ...arn 
hotărit, ca un voitoriu de dreptate, să cunosc 
vremelnica stăpînire a țării, supuindu-să toți cei 
ce au încins arme de izbăvire la legile și pă- 
mînteștile obiceiuri ce li să vor arăta de cătră 
stăpînire prin mine și le voi cunoaște că sînt 
întru adevăr folositoare patriei și de mare tre
buință obștii norodului... Căci și eu și toți <cet ce 
s-au înfrățit cu mine slujim nu cu cuget de do- 
bîndire de bani, ci porniți de rivna binelui ce 
așteptăm și pentru noi și pentru coniii noștri". 
Indemnîndu-i pe unii să se înroleze în oștirea ce 
comanda („cîți sînteți vrednici de a purta arme 
împotriva vrăjmașului dreptăților țării"), pe cei
lalți să-si achite rămășița birului, Tudor încheia :

„...Șl fiți încredințați că mai la urmă veți în
țelege și rodurile fericirii voastre... Să știți fără 
îndoială că mare ușurință are să vi se facă, nu 
numai întru răspunderea dâjdillor, ci și întru 
toate celelalte dări și orînduieli, cum și jefuirile 
vor lipsi cu totul și veți înțelege înșivă scăpa
rea robiei întru care va-ti aflat pînă acum'*  
(D.I.R., 1821..., I, p. 385—387).

ULTIMELE CUVINTE ALE LUI TUDOR 
VLADIMIRESCU CĂTRE ASASINII SĂI, A- 
FLATE DE LA CHIRIAC POPESCU :

„Aflîndu-mă în Brașov, ca persoană atașată pe 
lîngă episcopul Ilarion Argeșiu — relatează N. 
Popescu din Mușetești, „fecior în casă" și con
fident al episcopului —, au venit, duoă moar
tea lui Tudor, în Brașov, Chiriac Popescu..., 
spuind episcopului, și la toți chiar, că pe Tudor, 
din porunca lui Ipsilantu, l-au scos noaptea că
pitanul Vasile Caravia din Mitrioplia Tîrgoviști(i) 
unde era arestat, și l-au dus, împreună cu alți 
arnăuți, pe iazul mori(i) unde, din porunca lui 
Caravia, arnăuți (i) au înfipt sulițele în spatele 
lui Tudor, care au căzut în brînci. zicînd aces
te cuvinte : «Hoților și tâlharilor, dacă sîntetl 
oameni vrednici, duceți-vă să vă bateti cu turcii 
și-i scoateți din țară, dar nu cu mine un om 
desarmat. Și să știți că trucurile voastre o să le 
mănînce câini(i) Țării Românești și păsările prin 
munți». Dupe aceea Tudor au murit. Iar eî i-au 
aruncat trucul în putui de lingă acest iaz care 
trecea pe lingă grădina lui Geostol". (Arh. St. 
Buc., fond Saint Georges, inv. 1 126, pachet III, 
doc. 14, f. 30 ; am modernizat ușor grafia textu
lui, pentru o mai bună înțelegere azi).

DIN ÎNSEMNĂRILE POPEl ILIE DE LA 
M-REA BUTOIU, APROPIAT EPISCOPULUI 
ILARION :

„Si cu durere de inimă am auzit si am nlîns 
cînd l-au vîndut pe Tudor 3oi căpitani ai săi, 
de l-au tăiat noarotea. Și am mers cu uârintele 
Ilarion la mănăstire de am făcut slujbă pentru 
odihnea sufletului. Și plîngea lumea și părintele 
Hartan să bătea cu pnmnii în oieot și da crucea 
la norod de se-nchina. Și multă jale era pe noi 
toți". (Vifgil Andronescu, Un fragment de cro
nică, în Contribuțiunl istorice, voi. întâi, Con
stanța; 1901, p. 18)

KARL MARX S

„Vladimirescu era patriot român... Proclamația 
Iul Tudor are un caracter national ; invită pe 
boierii păminteni a se uni cu dînsul ; el nu vrea 
să conteste drepturile de suzeranitate ale Porții". 
Pentru el țarul și fanarioțil sînt dușmanii — re
zumă în continuare K. Marx. „El cTudon re
clamă numai vechile drepturi etc. Adresează 
Porții asigurări de fidelitate, proteste împotriva 
actelor lui Ipsilanti 8i Cantacuzino... Ipsilanti îl 
invită la o întrevedere care eșuează. Numai fana- 
rioțil țin cu dînsul (cu Ipsilanti — n.n., G.D.I.). 
Tudor... nu admite nimic comun între cauza gre
cilor și cea a românilor. Se despart, Vladimirescu 
pentru a se retranșa în mănăstirea Cotroceni, de 
unde domină toată țara. Ipsilanti pentru a se 
așeza la Tîrgoviște, în așteptarea evenimentelor". 
Revoluția a fost infrintă. „Totuși — continuă K. 
Marx —, speranța renăștea In inima românilor. 
Trădarea fanarioților deschisese ochii Divanului, 
fidelitatea lui Vladimirescu fusese înțeleasă. 
Poarta restitui românilor dreptul de a avea 
domnii lor păminteni și dreptul de a-i alege". 
(K. Marx, însemnări despre români, ed. A. Oțe
tea și S. Schwann, Ed. Acad. R.P.R.. București 
1964, p. 110—113)

lui scriitor transced semnificații profunde, medi
tații asupra destinului oamenilor intr-o existență 
brută amenințată de moarte. Ori de urît. Fiindcă 
frica de urîtul existențial produce în paginile 
sale acea rostogolire de imagini adesea greu de 
urmărit. $i imaginile lui Fănuș Neagu sint, cu 
cît îmbătrinesc tot mai puțin „frumoase", 
tot mai abrupte.

Echipa de zgomote nl se propune cu îndrep
tățire ca o adevărată biruință a intregei noastre 
literaturi dar prefigurează și liniile de forță ale 
viitoarelor cărți pe care cu atitu avariție Fănuț 
Neagu ni le oferă din scrupul și timiditate, 
dintr-o superioară înțelegere a rosturilor scrii
torului.

Ajuns aici, nu pot să nu-mi spun că nu sînt 
Soar cititorul ci și prietenul lui Fănuș Neagu. 
Cel marcat de cultul prieteniei ca nimeni alt
cineva e admonestat intr-un recent citit „Jur
nal Iu pentru vina de a fi scris o Carte cu prie
teni ! Vreau să laud în Fănuș Neagu nu numai 
pe scriitorul de unică înzestrare ci și pe omul 
generos și tandru, plin de humor care înnobi
lează obștea scriitorilor.

Ghcorghe Tomozei

Complexitatea 
poemului dramatic

Iiteratura lui Fănuș Neagu tinde să 
reprezinte într-o manieră din ce în ce 
mai pregnantă anumite situații arhe
tipale. Ipostazele cele mai elocvente 

din operele sale stau sub semnul tatălui. Acesta, 
poate fi dispărut în anumite condiții misterioa
se, mort sau decăzut din demnitatea sa de șef 
al familiei. Comunitatea restrînsă din operele 
sale ne aduce aminte de structura „hoardei" și 
mecanismele sale socio-psihice de comporta
ment, așa cum le concepuse Freud. Cele mai 
multe personaje din literatura lui Fănuș Neagu 
trăiesc reveria in stare de veghe. In aceste 
ipostaze, „eroii" scriitorului se manifestă mai 
ales prin cuvinte. Acestea sînt destinate fie să 
mascheze prin discursul metaforic existența 

I unor oameni frustrați, a unor inși exilați in
tr-o existență banală, fie să elibereze prin frag
mente incoerente de limbaj episoade din anu
mite drame petrecute într-un timp îndepărtat, 
între refulare și defulare prin cuvinte se con
figurează traiectul unor existențe trăite între 
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uitarea voluntară și amintirea nefericită sau 
nostalgică.

Teatrul lui Fănuș Neagu reprezintă cu precă
dere anumite situații arhetipale. De aceea, per
sonajele sale sint mituri degradate, transpuse 
într-o existență cotidiană, situații sub zodia 
unor valori degradate. Dacă personajele lui 
Beckett relevă situații tragice la modul incon
știent, acestea fiind < percepute doar de specta
tori, scriitorul român sparge la un moment dat 
iluzia, întrerupe starea de reverie cu o anumită 
discreție, spre a lăsa drum liber conștiinței să 
ia act de starea de aporie a existenței în care 
este aruncată. Echipa de zgomote concentrează 
o suită de motive obsedante care traversează • 
cele mai multe opere ale scriitorului. Poemul 
acesta dramatic este în așa fel construit îneîț 
el oferă o continuă pendulare între real și 
imaginar.

Echipa de zgomote reprezintă un grup uman 
mic, o familie descentrată, o „hoardă" a epocii 
moderne în care autoritatea celui mai bătrîn 
este contestată, puterea autentică fiind semnifi
cată de cineva din afară, de un exponent al 
tehnicii, al ordinii.

Pusă să imite zgomote pentru diferite filme, 
personajele din această piesă ar putea face 
orice altâ muncă silită, fiindcă semnificația lor 
ar rămîne aceeași. Un grup uman de inși de
pendent este nevoit să execute ordinele unei 
autorități (inginerul de sunet) nevăzute. Grupul 
uman este astfel acționat din exterior prin cu
vin tul învestit cu forța capabilă să transforme 
comunicarea în gest. Dar gestul este imitație, o 
repetiție continuă a unei surse de iluzii pentru 
niște destinatari necunoscut. Grupul uman are 
astfel un rol în ceva (un film) care este pentru 
el un ansamblu necunoscut, un obiect străin și 
indiferent. Rolul trebuie insă executat, fiindcă 
mica „hoardă" nu are o altă sursă de existență.

între roluri există pauze. Pauza este însă 
repaos, libertate provizorie reverie, intermi
tentă, comunicare necomandată, tâmp spatializat 
în care omul se poate întîlni cu sine și cu cei
lalți. Dacă zgomotele secularizate de o anumită 
autoritate fac parte dintr-un gest unanim, sin
cronizat prin înseși exigențele ordinii tehnice, 
pauza este particulară, aptă să genereze acte 
neomogene, să confere grupului uman iniția
tive centrifugale. Există astfel în Echipa de 
zgomote o realitate dictată care presunune în 
acest caz un singur fel de comportament șl o 
realitate ieșită de sub aceste criterii, aparent 
liberă, în care personajele pot deveni dorințe, 
instincte, reverii, așa cum pot fi victimele agre
siunii proprii lor conștiințe încărcate, ca și a

Romul Munteanu
Continuare in pag. a 7-a

0, Nil, descinzi 
din O’Neill?

echipa de zgomote e o piesă americă
nească : și nu atât pentru că își fixea
ză locul în lumea cinematografului, 
intr-un studio de efecte sonore, care 

ne trimite, înecați în prejudecăți cum suntem, 
mai mult la Hollywood (și la relațiile de pro
ducție de acolo), și mai puțin Ia Buftea, — cit 
mai ales pentru că e, in ultimă instanță, o 
„dramă de familie", care ne amintește de 
O’Neill, ca situație, dar și ca scriitură, cu un 
personal plus de lirism și cu un echivalent 
minus de dramă. Iar continua referire a erou
lui central, Nil, la neamul său de „bizoni", tre
zește asociații mai curind cu preeria, decît cu 
bărăganul. O Americă bucureșteană și nostalgic 
pariziană freamătă în și printre replicile acestei 
piese, în care — ca la O,Neill, tocmai — se 
amestecă elemente naturaliste, expresioniste și 
simboliste, într-un tot de o stranie elocvență. 
Piesă ? Ocazie teatrală, aș zice. Ocazie în sens 
goethean, firește. De fapt, un apolog. Al cui ? 
Răspunde, cu simțul ei comun de femeie, Buna
vestire Maria, una din plăsmuirile cele mai vii 
ale autorului : „Noi suntem ceea ce nu se vede 
în film, Nil. Suntem zgomotul". Adică — îmi 
permit să înțeleg — non-protagoniștii istoriei, 
cei care nu mai fac istoria (pentru că nu toată 
lumea o face, automat), și pe care iconografia 
oficială, astăzi, nu-1 mai înregistrează. Dar care 
execută, totuși, zgomotul de fond (Ia comanda 
uscată a inginerului) ? Poate : un fel de lumpen- 
mică-burghezie, cu gălăgia ei emarginată, de 
acvariu biologic, din care răzbat, mute, veleități, 
ifose, deziluzii, renunțări, umilințe, amărăciuni, 
revolte în genunchi, răfuieli familiale. O lume 
ciudată populează de zece ani ediția de buzunar 
a Echipei de zgomote și, de curind, scena 
Teatrului Giulești. Dar dacă e vorba, în schimb, 
de sublimarea (depășirea) vechii mahalale și a 
„lirismului" ei ? Sau a vechiului tîrg de pro
vincie ? Posibil, și atunci un fir nevăzut îl 
leagă pe Fănuș Neagu, pe sub ani șl spații, de 
Mircea Ștefănescu din Acolo departe, ca și de 
G. M. Zamfirescu și de Tudor Mușatescu. Cert 
e că — în barba străvechilor „norme" și „reguli" 
de construcție dramatică — Fănuș Neagu și-a 
creat, cu abilitate, o fîșie de acțiune verbală și 
gestuală, în care și-a implantat, cu știuta-i 
vervă, aforismele, metaforele, ocările, (reținu
tele) efuziuni sentimentale. Că întregul acesta 
epico-liric are și eficacitate teatrală, scenica, a 

demonstrat cu pregnanță vigurosul spectacol al 
lui Alexa Visarion, din viziunea căruia mi-a 
părut rău doar că e estompat — datorită unei 
modificări de soluții scenotehnice — raportul 
fundamental, deși aparent episodic, dintre in
ginerul care nu se vede, dar știe ce se întâmplă 
in film (adică in istorie), si echina-familie, care 
se vede, dar nu știe, Închisă cum e in strimta 
încăpere căptușită cu vată de sticlă. Sau. în 
sfirșit, apologul lui Fănuș Neagu e unul estetic, 
a run cl nd în discuție dialectica de contrapunct 
care unește sau desparte componenta vizuală 
de cea auditivă, in bi-unitatea audiovizuală a 
filmului ? Posibilă și o asemenea interpretare. 
Am spus că Echipa de zgomote e o piesă ame- 
ricănească, din cauza cinematografului, a lui 
Nil (o. Mill, descinzi tu, oare, din O’Neill ! ?) 
și din cauza bizonilor. Dar bizonul. pentru 
autor, nu cumva e o simplă retroversiune a 
bourului sau a zimbrului, cum stă scria și în 
dicționar ? Ipoteza aceasta (mai mult un dubiu 
final) nu schimbă, in fond, nimic, dimpotrivă, 
poate că întărește. întărește polisemia anologu- 
lui și încrederea noastră în talentul abundent 
al Iui Fănuș Neagu, in arta lui de a povesti 
despre anumiți oameni, despre bizoni, despre 
cîini și păuni. Și ce contează — ca să fructific 
propriile sale replici — faptul că nu ține neapă
rat să-și dea „cureaua lată, bătută cu pietre", 
de narator fascinant, pe o artizanală pereche 
de „bretele" de dramaturg banal ?

Florian Potra

Fiul 
marelui Bizon
Cu echipa de zgomote, Fănuș Neagu reia 

motivul sacrificiului, prezent atit în 
nuvele cit și in romanul îngerul a stri
gat. Autorul a reușit să creeze o atmos

feră încărcată de dramatism. In care se con
sumă crepusculul unei familii, condamnată de 
propria lașitate să producă zgomote într-un 
oarecare studio cinematografic. In loc să umple 
vidul existențial, tropăiturile de cal il amplifică, 
materializind o oarbă supunere, îmbolnăvind 
mai mult conștiințe somnolente, incapabile să 
mai discearnă un sens al vieții. Fiindcă familia 
Râmniceanu este totuși descendenta unui clan de 
onoare, de bizonul pur sînge, care nu îngenun- 
cheau niciodată în praf, ci doar în vadul apelor.

Condiția morală precară, abulia, îi dau statutul 
elementelor Inseriate și inseriabile, de indivizi 
fără memorie și istorie (dacă totuși există, e una 
rearesivă), damnați să se autodistrugă.

Tocmai in acest moment, al unei instabilități 
degradante, apare Corcitura — Nil, fratele lui 
Mușaî, ultimul exemplar nmi apropiat de stir
pea bizonilor, dar el e doar jumătate animal 
de soi, cealaltă fiind de ciine. Nările îi sînt in
jectate de furie, descoperind că in lipsa sa bi
zonii de odinioară se transformaseră in propria 
lor hrană. De aici beția zgomotelor inconștiente, 
oamenii nu știu pentru ce muncesc, nu-și cu
nosc menirea lucrărilor, chiar banda care-i înre
gistrează pare a fi mai lucidă. Asemeni lui 
Ion Mohreanu, Nil nu sesizează forțele oculte 
care ii mărginesc revolta, marca eternei imper
fecțiuni umane. E bintuit de secretele lumini 
ale eliberării dar unica ieșire e cămașa celui 
ce trebuie jertfit. In parte e conștient de com
plicata dialectică a călăului-victimă din sufletul 
său. Tragismul predestinării cit și efectul cat- 
harhic al morții sale sînt minate de ambiguitate, 
și in instabilul joc al sublimei jertfe de sine și 
în același timp al voluptoasei contemplări a 
decăderii-dramă fără aureolă, dar nu mai puțin 
crudă a timpurilor moderne- — stă reușita cea 
mai de preț a lui Fănuș Neagu.

Corcitura tulbură apele, denunță anormalul 
stabilizat — devenit rațiune de a fi a celorlalte 
personaje — amintește că vinovăția nu e in bi
ciul călăului ci în supușenia victimei.

Alexa Visarion, unul din cei mai inteligențl 
regizori ai ultimelor stagiuni, a înțeles perfect 
pretextul și, mai ales, subtextul piesei. El a do
zat efectele cu subtilitate, sugerind prin mișca
rea scenică întreaga traumă care se poate ima
gina dincolo de rampă, a intuit „nevăzutele'1 și 
le-a dat amploare prin mimica actorilor, deoa
rece, ca și la Brecht, emoția se traduce in ges
tică, limbajul aluziv mai mult estompînd-o. Cla
nul atrofiat pare să se regăsească temporar prin 
apariția Iul Nil, dar sacrificiul acestuia e lipsit 
de grandoarea gesturilor esențiale sau a ritua
lurilor inițiatice. Lugubrul lătrat de cîini — stă- 
pini pînă și pe felinarele îmblinzite de oamenii 
decăzuți - mușcă din carnea vie dar și din lumi
na lor, coborindu-i încă o dată în noaptea con
științei de sine.

Și totuși, în timp ce echilibrul inițial pare 
restabilit, după ce Nil și-a urmat destinul, o 
replică a Măriei, matrice originară a regeneră
rii, împrumută gestului acestuia o aură justi
țiară: „Ingropați cîlnli sub pragul bisericii. Șl 
cine o trece pragul fără să latre să-l faceți 
vinovat."

Făcind abstracție de virtuțile pur dramatice, 
„Echipa de zgomote" este, ca orice întâlnire cu 
Fănuș Neagu, o sărbătoare a cuvîntului,

Marius Tupan
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Se întîmplă, cu litera

tura satirică moderna, 
un fenomen dintre 
cele mai caracteristice;

anume, se observă o tot mai 
apăsată disjuncție între abun
denta producție menită a satis
face firescul, nepretențiosul 
apetit pentru umor al — să-i 
zicem astfel — presupusului 
consumator de fiecare zi și 
obstinata preocupare a unor 
autori de a realiza pagini vădind □ 
extremă subtilitate nu numai in 
ceea ce privește ținuta general 
stilistică, ci, totodată, $i substra
tul tematico-ideatic. Dacă in 
prima direcție, calitativ, nu sint 
deDășite limitele obligatoriei 
profesional ități uzuale, in a 
doua direcție, rezultatele sint 
și mai puțin Încurajatoare, de-a 
dreotul dezarrrfântfe Aliat, tăn, 
oricit de experimentală, litera
tura satirică isi asigură coefici
entul de originalitate nu nrin 
anei la ermetism. Ia absconsitate 
etc., ci prin ca na ci ta tea ei oare
cum inanalizabilă de a face in 
chin spontan imnact cu sensi
bilitatea cititorului

Precum foarte puțini alții, la 
ora de față. Teodor Marilu este 
unul dintre scriitorii noftri care 
pare a înțelege perfect faptul c*  
intre cele două moduri, in reali
tate, nu există mo. un «oi de 
prăpastie și că puma: netiinjc- 
ni ta lor colaborare este m mă
sură a conferi genului pees: ... 
viabilității artistice, la 
urmei, mult rivnitul aulbs: aJ 
moderni cită ții reoinascuie. §1 d? 
data aceasta — adică, te 
oferit de volumul D«ut Vol
taire, Editura Canea 
nească, 1970 — autorul dovedește 
că se sprijină pe o estetică im
plicită, ale cărei rigori sint res
pectate cu firească, uneori chiar 
cu dezinvoltă gravitate. Auten
ticitatea derutant -realist:că a 
prozei lui Mazili^ ea la au! 
toți marii satirici, hi are origi
nea in șansa perceput! foC-eto*  
nistic-derizorie a tarnnpLîra c_n 
viața banală de a se „x?..sca“, ra 
de la sine putere parcâ, 
pulpana marilor ler.-tr,-' . e aâr 
tipologiei satirice dlr - 
Scriitorul simte vede aiego- 
riaL De li L L Carnale în
coace, numai in tabîeta saxxz^că 
argheziană mai identâSeSi*  • 
asemenea stranie ir^nsirv a 
^faptului diverr te a ae is«3ie 
pe orbita mitolooei i—<ibd*e  
a structurilor moral - pste 
originare. Dârei scriitar=iai or 
a intui „tiparul*  cu - ri— 
arhetipală. In sens dasteszaste. 
este exceptional Fîrteii-sx. de
gajat, privirea asupra rcr^i-TC 
proxime ale exis-ecței. MirLu 
ne convinge pe ioc o*  caracterte 
etem-uman 51. in te
perpetua actualitate a tatei te 
valori" instituita odată patera 
totdeauna de r\are*  e*rr_  
gie. Sursa stăm de tedcacee a 
spiritului de care <r:«a L:era3- 
mente aeanaran fn tecur^c’ iec- 
tttri! textelor «ale «ti. fără te- 
doâală. bi rarprirjatacrw*  £sr 
și revelatoarei*  treceri de ia 
optica descript! r-rroottrrrrvci 
la aplicațiile cele mai țpertarz-

cronica literară

TEODOR MAZILU:
„Doamna Voltaire"

kw* la ar*—— cteatttkirll

-- M | ... - I. ; j-
■urt 1b v iota Oo fWrero A» ■»»-

•morsă» 9a raf wat tooM

divine" da care erau loviți nu
mai geometru și filosofii de 
geniu*  : Sandu din Binecuvinta- 
tele rhianri ale iubirii. datorită 
diabolicei sale capacități de a 
pulveriza la cei din preajmă 
once urmă de inițiativă perso
nală. once impuls de afirmare 
a personalității, revendică pe 
drept privilegiul unei tipologii 
irrsrh: n-machia vehre exempla
re : căx despre memorahilii
Gore fi Sile din mai ampla nu
velă dramatizată Aaalixa ore orii, 
nu exagerăm cu nume arâxind 
eă străvechea tema comico- 
țatirică a mpinhu scăpai-slugi 
beneficiază de <1 magistrală re- 
vajGtsxnrt. de data aceasta ir to
lerau La grocetenă a primului 
mesa*  orfaur.iu-«e in complex 
de superioritate condescendent p 
»< âoct. iar șiretenia umilă a 
refcn de-ai dădea in extaz pe 
depira absorbii de gindirea coo- 
tnrmisl-sahkximtă -
-Gore : Cum vă simțiți ca căsă
torit. tovarășe Sile ? (Înfricoșat 
ro'mraD E o reeo fonie ?
Sila : (toleranți E a cacofonie. 
<fcr n-are importanță, ești iscă 
tinăr. Da. draaă Gore, mă simt 
admirata! După zece ani de 
vechime In cimotii muncii am 
canoocuX si eu fericirea- Mă să- 
turasem de singurătate. ca de 
mere oădurete. eram trist, min- 
cam mezeluri. n-aveam cu cm*  
v*.r.b«  o vorbă. Cind ai pentru 
ctee să găieszt găiești, dar a$a * 
Ea găiew. eu croșetez, ea fac 
ux menajul și ea mă privește 
ea pe m aeo. Cad eu imf spe- 
sear*.  w.er, între bărt»r de
geaba ai realizări m e—pu! 
mun-u tei te treaesa ta.'-

neața In patul gol. Degeaha tre
mură subalternii in fața ta, dacă 
n-ai fericire in viața privată, to
tul e pustiu și inutil.
Gore : Și cum ați cunoscut-o pe 
actuala dumneavoastră soție ? 
Sile : Am să-ți spun adevărul. 
Iubirea noastră n-a fost chiar 
la prima vedere — fulgerătoare, 
un trăsnet. Nu... Ceva ciudat, 
miraculos, ieșit din comun tot 
a fost, tovarășe Gore. Am cu
noscut-o într-o călătorie în 
circuit". Etc.

Evident, am putea continua și 
cu alte exemple spre a releva 
atît întinsa gamă a temelor- 
pivot ce circulă în paginile vo
lumului, cit și acuitatea perspec
tivei moraliste din care aceste 
teme sint implantate in solul 
contemporaneității. Artisticește, 
insă, mai important este să ară
tăm că ceea ce frapează în chip 
deosebit este foarte marcata 
preocupare a scriitorului de a 
defini un anume tip de perso
naj satiric, rezultat din sesiza
rea unei mentalități, a unui 
comportament social și moral 
de o stupefiantă originalitate 
psihologică. în acest punct, 
avem convingerea că marea des
coperire a scriitorului constă in 
descrierea și analiza amuzant- 
necruțătoare a snobismului pse
udo-intelectual care face ravagii 
in sinul a nu puține medii 
sociale. Și ce-i demn de subli
niat este accentul constant pus 
pe fenomenul alarmant de pro
liferare a unei ipocrizii morale 
pe cit de lucidă și de cinică, tot 
pe atit de nocivă și de ofensivă. 
Cu alte cuvinte, prostia însăși, 
aureolată, pasămite, de înțele
gerea și Însușirea egoistă, lacom 
biologică a tot ceea ce ține de 
binefacerile civilizației, iată, in 
esență, calul de bătaie al satirei 
lui Teodor Marilq Prin urmare, 
acum nu ne mai intilnim cu 
prostia naiv-ridicară, la urma 
urmei, de o candoare înduioșă
toare și, cfteodară. chiar gene
roasă, a personajului comic de 
altădată. Scriitorul ne pune in 
față speța stranm-comică a in
sului care na rmai că știe 
perfect ce-i rn ei. ce vrea de la 
viață ; mai mult, ei este convins, 
si nu ezită «-o afirme deschis, 
că exprimă mucul si adevăratul 
mod autentic de concepere a 
existentei. InfiexfbCa lui cre
dință că are acres deschis la 
„drama ahsoiixJ**  a existenței In 
și prin ervdzrapo netemporană 
0 eliberează de onre scrupul, 
de orice complex de inferiorita
te. Dimpotrivă, comalexuj ne*ă-  
gVtaitei Um ■ wi fată de
armeni, dmnxi^a: la ixxvH-ri> 
antisocială. carartenaează cu 

de paftiiră
■ee*«i  Hfttei tmaiagte umană 
plăsmuită de Teudar MariUt fa 
cea mai mare pu.te a fenaolitei 
■ala opere luerar*.  In afara 
rflLvva tXKăxi răstete. simple
noco oeazăccate. suie prea grab
nic tekMrate aMar. voiomu!

eepCM de ia ■ ■miri regulă ; 
tf ■: ^■eziri. • iwt*i uă m szră- 
hacsre.

Sratac Ci«bw

• Radu Anton Roman 
scrie o poezie „ușoară", 
nelipsită de calități si nici 
de vraja pe care incan
tația de tip traditionalist 
o poate încă produce. 
Poetul este, dacă se poate 
spune, un elegiac ..de su
prafață" dar textele lui 
plac printr-o sinceritate 
bine jucată si prin senti
mentul avîntat, menținut 
la o tensiune convingă
toare. Elegiile noului, său 
volum *)  au unitate de ton 
si structură dar sînt lipsi
te. din păcate, de acele 
seisme sentimentale ca- 
Dabile să impresioneze 
dincolo de litera textului 
pe cititor. Radu Anton 
Roman rămîne un senin 
atins de ceata călătoriilor 
In „caleștile" sentimentu
lui. Elegiile acestea sînt 
mai degrabă invocații la 
adresa unui univers ele
giac ideal, alcătuit din- 
tr-un decor repede re- 
cognoscibil : candoare ve
getală, puritate si strălu
cire de zăpadă, ..haite de 
fluturi", nostalgia ano
timpului capabil să ofere 
dragostei străvezimi acva
tice dar si. discret, me
lancolia tainicei cuprin
deri in contur floral, in
teriorizării deci printr-un 
gest atent studiat, natu- 
ral-livresc. Impresia de 
Drospetime imagistică e 
In permanentă creată, 
chiar în versurile cele 
mai elaborate si în ciuda 
faptului că recunoaștem 
fără prea mare dificulta
te structuri știute, unele 
prea bine știute. De la un 
text la altul, metaforele 
Iui Radu Anton Roman 
sînt. ca să luăm un exem
plu. previzibile. De o pre- 
vizibilitate care nu supă
ră. pentru că rareori ea e

viata cărților
voeiia

Invocații 
elegiace

„făcută". Singurul ..mare*  
defect pe care i-1 putem 
găsi e că poetul este per
fect acolo unde ar fi cîș- 
tigat prin imperfecțiune, e 
exact și calculat în efec
te cînd trebuia să se lase 
în voia valurilor emoțio
nale.

Obiectul referential al 
elegiilor lui Radu Anton 
Roman e o iubită himeri
că. cu ochiul „adormit pe 
cer" si nume straniu, de 
„sălbăticiune de lapte" 
hăituită : Ohaba. Acestei 
himere situate între telu
ric si astral, conținînd 
deopotrivă căldura mate
rială a primului si frigul 
înalt al ultimului, i se în
chină lumea poetului, 
populată de „cirezi de 
maci" și „mări de fragi". 
Toate metaforele așa-zls 
materiale sînt — înțele
gem — tot atîtea atentate 
la puritatea virginală : 
„Cît ne putem ascunde 
de ostile de iriși / de sta

tele uriașe de fluturi si 
de crini i ca o teroare 
albă și blîndă ne atacă / 
să ne urîm făptura, să ne 
lovim străini / / Cum să 
ne-ascundem iar înlăcri
mați. / să ne iubim su
doarea si gemetele triste / 
cînd vin să ne strivească 
sub puritatea lor / înalte 
și ciudate, perfecte ame- 
tiste..." (p. 9). Imaginile 
au prețiozitate si strălu
cire. dar una vegetală, 
mai exact de piatră pre
țioasă lichefiată sub ac
țiunea abstractă a parfu
mului de crin. O agresi
vitate chiar, improprie 
regnului si tocmai de a- 
ceea devenită — prin me
taforă — heraldică, se co
munică în aceste elegii : 
„Inima se va muta de- 
acum în mare I unde nu 
vrem nimic nu știm ni
mic / ne vor străpunge 
trupul crizanteme / ne vor 
lovi petale ascuțite / si 
vor tîsni prin carne ca un

spic." (p. 17). „Pulberea 
de nuferi" desprinsă d« 
pe buzele iubitei e o pul
bere de aur. desenul poe
mului fiind el însuși, în
totdeauna. de o sinceră și 
elegantă prețiozitate. Doza 
de artificiu existent în 
mecanismul metaforic al 
acestei poezii este insesi
zabil. Abstracțiunea îm
bracă veșmint material 
dar presupunem si reci
proca. odată ce întîlnirile 
cît mai „libere" dintre 
regnuri. în cadru metafo
ric. sint o permanentă 
tentatie a elegiilor. In 
unele cazuri, strălucirea 
abstract-naturală atinge 
spectaculosul : „Uimită
ți-e carnea ! Grămezi de 
petale / cară în lăzi auri
te prigorii / Pe palmă ai 
rouă, obrazul se culcă. I 
Știai că ești albă si cal
dă ? / în umeri nuntesc 
zămislindu-se sorii." (p. 
26). Sufocant, acest spec
tacol imagistic pe care îl 
oferă reverberațiile ma
teriale ale sentimentului, 
poate fi însă și stilizat, 
dozat cu rafinament si re
zultatul are suplețea unei 
figuri care mustește de 
viată în aparenta ei ne
mișcare : ..Cum sîntem 
laptele bolnav al unei 
zări / sub ferigă..." (p. 36). 
Elegiile lui Radu Anton 
Roman oferă, fără îndo
ială. o lectură agreabilă, 
prin aerul proaspăt, ca de 
munte, pe care te fac să-I 
respiri.

Costin Tuchilă

*) Radu Anton Roman ! 
„Elegii". Editura „Cartea 
Rom ane as că". 1980.

Vnhirnele anterioare, de 
și poxrsL^; a. 3

Stefan Oio
•e apruape. «

Valea M fibrar» OK?.. er$-

pentru imaginar și fanta»— n. De 
altfel, nuvela este specia cea 
mai adecvată pentru fantastic 
ale Hinri legi cer o dezvoltare 
tensionată pe spatii relativ mici. 
Literatura secolului XX și in 
special cea sud-americană a 
extins mult aria domeniului, in- 
troducîndu-1 constant in roman 
?i modificindu-i parametrii ca
racteristici. Despre ce este vorbo 
în esență ? Pentru Roger Cail- 
lois fantasticul secolului XIX 
se definește prin intruziunea sur
prinzătoare, neașteptată a unor 
forțe supranaturale într-o reali
tate profană. în timp ce pentru 
Tzvetan Todorov reorezintă mo
mentul de ezitare în a alege și 
a da o explicație (real-suprana
tural) unui fenomen misterios. 
Indiferent de deosebirile de ac
cent (efect la Roger Caillois 
și caază la Tzvetan Todorov) 
cei doi teoreticieni se întilnesc 
intr-un punct fundamental: e- 
xistenta a două planuri coeren
te. diferit structurate care la un 
moment dat se interferează Dro- 
ducind un impact. Dar in lite
ratura ccntemoorană, elementul 
surpriză s-a atenuat, fantasticul 
devenind treotat si fiind accep
tat ca O altă față. Insolită, a rea
lității. Procesul a fost desăvirșit 
de romanul sud-american unde 
elementele supranaturale aoar 
frecvent și sint tratate și oer- 
cepute ca fapte normale, firești 
ba chiar mai ..reale" decit ceea 
ce in mod obișnuit și din co
moditate numim realitate. Con
cediul do fantastic a ajuns ast
fel. inoperant si romancieri și 
critici precum Mano Varga Llo- 
?a sau Julio Cortazar au oroous 
Si încetățenit termenul de rea
lism magic sau mitic, modelele 
exemplare fiind ooere ca Pedra 
Paramo (Juan Rulfo). Un veac 
de singurătate (Gabriel Garcia 
Marouez) sau Girxmbolbo invi
zibilul (Manuelo Scorza). în ro
manul romănesc contemnoran. 
primul nume care se imnune 
imediat este D.R. Pooescu eu F 
șl Vînătoarea regală. Acestei for
mule literare se ln«crie și roma
nul lui Stefqn Pârvu. Cale si 
drum, (Fdltura ..Albatros". 
1980), care. altfel receptat. ar 
părea derutant și incoerent. Car
tea proiectează In orim plan fi
gura stranie a Lucidei, tinără

*

ȘTEFAN PÂRVU: 
„Cale și drum"

de o frumusețe rară, educată la 
pension in Paris și căsătorită cu 
un bărbat submediocru, căprarul 
Manolie Cercetasu. totodată ne
gustor și proprietar in Turr.j 
Severin. După chemarea si ple
carea la oaste a lui Manolie in 
preajma războiului de indepen
dență din 1877. Lucida, din im
pulsul de a evada din atmos
fera sufocantă a tirguluL hotă
răște să-și urmeze soțul la 
Giurgiu. Si tot romanul se struc
turează practic in jurul acestui 
drum razăritar al femeii prin 
Bărăgan, intr-un răstimn de ci- 
teva luni și care, simbolic, de
vine calea spre caaaașterea de 
sine. Este o călătorie inii ia ti că 
in care Intilneste personaje și 
locuri fabuloase (familia celor 
nouă fratf nemuritori Carcalcte 
și așezarea lor. satul Frumos sau 
Mirodenia si Zanco. un fel de 
zeiță ti localnice, binefăcătoare), 
ia parte la intimplări și eve
nimente stranii fintilmri cu 
morți. ursitoare, rărirea „agra
fei" de aur. substitut al legen
darei crengi de aur etc.). In a- 
relasi timp parcurgind un s&a- 
tiu istoric real Evident întreg 
scenariul încărcat și stmraîn
cărcat de teme legendar fol do
nee și mitice, de cimbohiri bi

Necuprinsul Eminescu
Urmare din png. 1

«înt cele două mini liră tr*>,  re r*r*  ««ftetnl 
apucă < pt tt\e « te hibește ți ie te parte «i 
pre acelea J re nn te peale apare ea teiiaite. 
Mai ales ochii eel 1 ramași Iarăși ea ecMi il 
apucă / Vederea este pipâire mai iiMire deții 
pipăirea miinilor, i dar mai ffrea decit pipâlrea 
nălucirii / și a mintii : amăgind spre tezteter- 
darc / cu aruncături de aehi ea ew milai fără
trup, / atingînd orice voiese, te departe te
cuprinde I cu-mpălimire“.

Putem surprinde cît de intens otasedant a oare, 
raportată la ochi, toată gama 
a pipăi, a apuca, a cuprinde. Aceasta neinirec-j: 
de subtilă sinestezie — un adevărat transfer 
al văzului în tact — dezvăluie nestinsa patimă « 
palpabil a uneia din esențialele valențe ale poe
tului. După uuele vechi speculații arabe, trans
mise și in Renașterea europeana, ocar. ir tnmite 
niște radiații materiale, ce produc tulburarea 
iubirii aceluia pe care îl atinge — doctrina adop
tată. bunăoară, de Marsilio Ficino în Sapr*  la 
amore. Așa putem descifra caracterul irezistibil 
atrăgător al celor două patimi fără cot ți pline

te «tea* H HSrr^ «a» te

fite. tea meet d» rwtee» ar-
tetate Mte *arră n «te-

m M te «finst. ter ms eH

hri Stefan Pârvu.
de la premi«e si date 

•tni.'TuraJe mtere^ante. nririna- 
>. Kxferă t?in nricina romfroc- 
*iei si a ralului. răminind o 
treaocă experimentală, ce-i 
Arene mult decit nromiță-
toare. în evnhma autorului.

Paul Dug 11 ea nu

de i~^nnlira care iptel pareâ. |i E M« pe 
cri prtiii îs ■jeg-ea*  lor a bwurt Ftefte toc. la 
1jB3Mbk3^ văzul se arată arii de lornudabC pa- 
FtcrC. iorfî do J>e torul

« soare CDodudes^k. 13 Seaet IL con jucărea 
« «rM n mitei te locui teaDatimirii : Misaae 

nari fi mteâ reee. Această asociere.
r“ _r*  exL**.errtâ  din țrâsănrile ființei Îndrăgite 
J n<fieâ cerf cit de pa^patxiâ este noțiunea de 
*—ve te Emneseu. F*pni2  «e dervoltă *i  mai 

totei te .lkrsui vers al sonetului. în acel 
r^lrca ■! arte, racerjd senzația termici, pro- 
JiM bird ae U izvor tterttaije. wm cart 

-atem-te sermrial pa<uurw>a. dtacdjo te pura 
vsaali'iate. Dar o asociere (i mai intensa decit 
a ochitor cu mina este aceea a ochilar re athil, 
te latura Joc nu vizuală, ci tactilă, așa cum se 
R^prinde in ultima strofă a Sonet alai III : Cu 
nai ta ■-st tare *e  pl rea pe. Act ca la nici 
- alt poet, globii oculari devin organe exclu
de ale tactului, pentru aceasta dlspensiniu-se 
idical de intermediul prealabil al văzului. Emi- 
«scu pipăie cu ochii, așa cum arată atît de 
eindoielnic versurile selectate de George Mun- 
-anti din M-Sul 2262.

• Spații închise, popu
late cu grijă și oareca
re prețiozitate, fascinația 
amurgurilor, regrete și 
tîrzii aduceri aminte, o a- 
Detentă către floral, mi
nusculul strălucitor și ac
vatic. un eros contempla
tiv in cadre vegetale pri- 
mâvăratice. un lirism o- 
dlhnind In peisaje ușor 
stilizate. decupate din 
masa unor stări a căror 
«ubetantă este formată 
din ceasuri umbroase, de 
comuniune stingace si 
plăpindă. figuri ale dia
fanului (flori, fluturi) in- 
cizate echivoc in materia 
lirică („Vișin Înflorea di
mineața / Către ora nouă/ 
Cînd se împărțea pe din 
două / Trupul ce pleca"), 
acestea sint trăsăturile e- 
sentiale ale noii cărți 
•emnate de Ion Hurjui •).

TitluL atit de sugestiv, 
al volumului, circumscrie 
o regiune poetică domi
nată de visări lucide 
prinse in „jocul dintot- 
deauna pentru copiii 
mari*,  unde „corăbiile 
tnate încap sub a umbre
lă" si unde ae intră „cu 
TEiimle întinse*  intr-un 
ntual «incuter. așezat sub 
aemn steLar. dinamica fi-

dweCi: pr~_n coreia-
re* mas a e-lemen-
teZr metaăcr*_re fcr e-

A ■ «i
se fx3ra---*A a c-

teT Di tel
c*_"Li  ,-a «t-e uurâ in ro- 

Darje-. Drâsax. an- 
ei : 

Jte rerrxi— ca u-
re-je filz perto&JL-ese Bres
le-. earti roi omul ur
cător OrananF. Iată-I 
oowmdu-ri promisiunea 
s ®îfer-_nda-ne in arest 
a=. WC U Editura Cartea 
Romaneaară. noul său 
co. •) O tenuri, acum, in 

permite eva- 
kiarea exactă a pro-
tectuhn autorului. motiv 
pentru care tratăm si 
arest recent voium bl 
mauul cnotucn debutului 
Varhesc de o evaluare 
mai exactă si nu de una 
de ansamblu. întruch fi
nalul nou cârti avertizea
ză că -ostilitâtfle*  nu 
i-au sfirșit. câ. adică, ur
marea va avea o urmare 
si câ. prin urmare, vom 
avea priiejul — mai cu- 
rind sau mai tirziu —. 
oricum rertamente. să-i 
revedem pe unii din eroii 
cârtii in volumul viitor 
întitulat „Un om In fur
tună*.  Cj se vede pină 
acum este că Daniel Dra
gan eerie o trilogie (sau. 
mai ctii. □ tetralogie) a 
unei colectivități cu ace
lași statut profesional, un 
roman in etape al uzinei 
tn Dai ari dai. directorul 
general al uzinei este 
profesor doctor inginer 
Vasite Bici. ..admirat de 
unii, sumat de multi și

Dar aceste versuri spun cu mult mai mult 
decit atit în profunzimea sondării lor. ele se 
apropie de vigoarea unor monologuri shakes
peariene. Vedem intr-Insele scurtat sensul lucru
rilor cu o zguduire Lăuntrică de factură existen
țială- Anaforele lor solemne, întreit repetate 
(cel doi) se întregesc contrastant Luni ni tarii 
trupului și ai feței sint și iutii! tilhari ai păca
tului. Acest contrast intre salutar si malefic ra
port La funcțiunea ochilor, a mai apărut o dată, 
fugitiv dar grandios in literatura noastră si 
anume in Istoria iereglifică a lui Cantemir. Este 
momentul nocturn după ce părintele planetelor 
și ochiul lumii „radzele supt ipoghei își ascunde, 
cind ochiul păzitorului se închide si a furului ca 
a șoarecelui se deschide..." Ochiul farului se arată 
a fi și el tilhar al păcataluL, ca mai tirziu la 
Eminescu.

Dar, prin caracterul țrav al acestor versuri, 
prin tonul oracular, cu care Eminescu pătrunde 
semnificația fatidică a ochilor, el nu scade nimic 
din luciditatea analizei sale de tip fenomeno
logic existențial, analiză unică in lirica noastră.

Am folosit un singur exemplu, așa cum am și 
anunțat. Destul numai să amintim că acum, la 
130 de ani de la naștere, cind i-a dispărut orice 
vestigiu „omenesc prea omenesc", Eminescu 
continuă să ne incinte tot mai mult prin sur
prizele geniului său. Și ne va incinta mereu.

ton luipjMi

Teritorii 
nostalgice

trup). Timpul rămîne. 
cum spuneam, un nucleu 
pentru multe stări lirice, 
el fiind marcă a despăr
țirilor (Am avut un om 
prieten), ceas precis de 
ritual și desprindere (Ziua 
de sărbătoare), ecou și 
stingere (Reflexele apei), 
întoarcere cutremurată 
(Adagiu), notă șăgalnic- 
lariguroasă pentru o ro
manță cu iz vechi si mol
come nostalgii (Cintec de 
minriiat pămintul). „gind 
intrus" ca presimțire 
„pentru mai tîrziu" (Icoa
ne pe sticlă) sau timp 
suspendat, in care se în- 
timplă vederea fluturelui 
roinzurat — frate de vis 
cu ochiul poetic (Erați de

tor n—ten bengar. Ete
rnal (TIT) oferă exemplul 
cei elocvent, su
perior prm organizare și 
precLDe a tonului: „Noap- 
tee-i un'cadavru scos la 

! îngenunchează 
umiSe Ca și cum n-ar 
fi prevestit ■ Niciodată 
nlmte rău. i Cucuvaiele ■- 
£=îate Pe cerul senin a] 
cooLănei. într-o floa
re d*  februar / A rămas 
rusml ax>ei (—). Ca o um
bra irmul trece si nu-1

pot vedea i Ca o umbră 
se mistuie dalta în tro
tuar. / Chipul tău, l-ar 
țintui și totuși n-o face / 
Unduirea aceasta se cau
tă pe sine / / Să se a- 
seze luna martie / între 
mine si urma dropiei care 
aleargă 1 / Bate vîntul o 
creangă de cais prea tîr
ziu".

însă raportul esențial al 
acestei poezii este cel din
tre iubire și natură, mai 
corect spus, dintre pre
simțirea freneziei naturii 
prin așteptarea iubirii și 
împlinirea acesteia din 
urmă prin odihna spiri
tului în cadre naturale 
limoezi si foșnitoare. 
Astfel, apropierea cu
plului se statornicește 
uroepe întotdeauna mij
locit. fie de „pleoa
pa amurgului*,  de „pri
mi zăpadă" sau de 
„ursii stingheri", se pre
simte prin dimineți foș
nitoare. se rătăcește in 
ploi calde, sau devine a- 
mintire șoptită si dure
re a unui trecut vămuit 
in prezent de freamătul 
primăverilor sau de res
pirațiile amurgului strălu
citor (Bianca. Carul de 
aur. Scoica stelară. Dar 
tu pleci. Frumoasa aceea 
de altădată, ș.a.). Tn re
gistrul acestor transpa

rente Si unduitoare ca
dre. resplrind nu o dată 
blagian. cite o notă vag 
ironică prinde bine, punc- 
tînd cu vitalitate atmosfe
ra de visare și incertitu
dini : „S-au dezvătat / Să 
mai existe / Coapsele 
noastre / Prea optimis
te. I / Stau la vecernii / 
în fald cernit / Si ipo
crit — / Coapsele noas
tre".

Două defecte devin pri
mejdioase pentru poezia 
lui Ion Hurjui ; cel din
ții este convenționalis
mul ; stări și concepte fi
rești si valabile poetic ișl 
interzic semnificațiile prin 
montarea lor discursivă, 
nestrînse în chinga seve
ră a prozodiei sau into
nate monoton si superfi
cial (ex. — Cintec de-o zl, 
Drum bun prietene. Car
te de april, ș.a.). Cel de-al 
doilea este oferit de ma
riajul discordant al unor 
limbaje antipodice. unde 
elemente de lirism nos
talgic întilnesc altele din 
cotidianul cel mai frust, 
sferele anulîndu-se re
ciproc. ca de ex. în Vi
neri, Sunet nou. Ritual, 
Orga celestă. Trec co- 
coarele).

Neapelind la astfel de 
Împreunări stilistice for
țate și false, eliminînd a- 
glomerările si discursivul 
si ralorizind mai mult in
fuziile nostalgicului (ca in 
excelentul Pat de cedru) 
prin conectare la o ener
gie conceptuală mai pu
ternică. — claritatea și 
sinceritatea melancolică a 
lirismului lui Ion Hurjui 
vor deveni profunzime 
poetică.

Dan Mihail
•) Ion Hurjui : „Poe- 

mla", Editura «Junimea" 
Iași, 1980.

urma

Un roman 
al uzinei

OCEANIII

4

temut de toți*,  tip de dur. 
animat de bune intenții 
dar anulat de fascinația 
puterii. Personalitate ac
centuată. Bică nu admite 
reolicâ. isi exercită tira
nic atributele funcției 5U 
unii din oportunism (be
nefic lor) alții din teamă 
(justificată) nu prea cu
tează să numească ade
vărul lui doi ori doi fac 
patru. Daniel Drăgan 
intenționează portrete mo
rale in linie clasicis
tă dar face eroarea dc 
a enunța intii domi
nantele comportamentale 
ale personajelor. Dentru 
ca apoi faptele să se așe
ze cuminți in tiparul tra
sat initial Autorul scrie 
lesnicios, narează fluent, 
moralizează suficient dar 
nu construiește coerent. 
Evenimentele se acumu
lează. sporesc biografia 
personajelor, tind spre o 
semnificație generală, dar 
autorul intenine suveran

suspendind destine șl 
sensuri. în plus (adică, de 
faDt. în minus) observa
rea dinamicii vieții de 
uzină — tema principală 
și. realmente, interesantă 
a cârtii — este parazitată 
de o Languroasă si. mă 
rog, dramatică, poveste 
de iubire. împănată de 
clișee si liricizantă pină 
la sațiu. în Oceanul, pro
gresul este însă vizibil. 
Reacțiile personajelor 
(cele reluate) sînt mai 
atent și mai subtil moti
vate. psiholog ii le se con
turează mai sigur, non ri
fe le se reduc simțitor, 
echilibrul construcției lasă 
să se vadă mina arhitec
tului. Uzina ne apare 
acum într-o nouă fază a 
evoluției sale. Prozatorul 
are tactul de a nu trece 
brusc (și fals) de la foarte 
rău la foarte bine, odată 
cu schimbarea conducerii 
uzinei. Consecințele ve
chilor racile apar abia

acum în toată gravitatea 
lor. iar romanul ceface 
caleidoscopic. De una din
tre dimensiunile sale, 
imaginea luptei înverșu
nate pentru aflarea cau
zelor răului si eliminarea 
lor. Un soi de „bătălie in 
marș“. cu incertitudini și 
retrageri, real dramatică 
iar nu exterior spectacu
loasă. Dacă in prima car
te pretextul pentru a pă
trunde în atmosfera vieții 
de uzină era vizita de 
documentare a unui scrii
tor bucureștean. acum ve
derea din exterior (an
chetarea unui accident de 
către ministrul industriei 
construcțiilor de mașini) 
este completată de imagi
nea interioară, apartinind 
unui tînăr muncitor nou 
angajat. Cele două ver
siuni se conjugă fericit, 
iar rezultatul este ceea ce 
am numit și mai devreme 
romanul uzinei. Deși pro
zatorul se arată interesat 
în special de epică, de 
aspectul evenimential si 
mai du tin de caractere, 
de tipologii, in roman se 
detașează totuși o figură 
memorabilă. Este Maria 
Suru, fosta șefă de cabi
net a directorului Bică. 
funcționară fără însem
nătate sub noua conduce
re. Biografia sa este sem
nificativă pentru modifi
cările petrecute intr-un 
context social-politic mai 
larg. Fanatic ofițer de 
securitate, femeie da ser
viciu și delatoare din

REVISTA REVISTELOR
Cronica, nr. 22, a.c,

• Dintre n umeroasele ți, multe dintre ele, pătrun
zătoarele imeervenții critice prilejuite de aniversarea 
a 125 de ani de la nașterea lui C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, atragem . atenția In chip special asupra densului 
eseu Conceputul critici, semnat de Mlhal Drăgan 
Intr-un recen>nt număr al sfiptăminatului ieșean „Cro
nica”. Strîns-_a argumentare a demonstrației lui Mi
hai Drăgan i se încheie cu un punct de vedere con- 
cluzlv pe cit ț de tranșant formulat, pe atît de edi- 
r.ritor : ..De^evansînd Întreaga gîndire, critica româ
nească de p pină atunci, polemistul își delimitează 
un spațiu tpi-*oretic  de largă perspectivă, în opoziție 
cu Înseși Posibilitățile sale de creație și expresie. 
Gherea posvtulează, cu o siguranță ce poate sur
prinde, c& adevărata „critică modernă" (așa se În
titulează pr-imul capitol al studiului său) nu este 
aceea „judecătorească*',  cl o critică profund crea
toare : aceasta „reînvlază o anumită operă prin 
altă operă de artă", adică „ne sugerează In minte 
opera artlsitică”. Xn sens estetic, ne previne autorul, 
„critica e tot o operă de artă", altfel spus, un 
„gen liter a nr deosebit, cum sînt atîtea genuri lite
rare deoseeblte în poetică : genul liric, dramatic 
epic".

Cronicar

convingere, colaboratoare 
de încredere a directoru
lui general, dăruită cu tot 
sufletul 
trupul) 
arhivar 
sperînd ___  _  _________
„vremurilor bune". Mana 
Suru este varianta (dar 
nu numai) a „femeii de 
fier", din Galeria cu viță 
sălbatică de C. Țoiu și a 
activistei Salvina. din ro
manul Suferința urmași
lor de I. Lâncrănjan.

Și în Oceanul, ca și în 
Doi ori doi, există perso
naje abandonate nejusti
ficat de către autor, situ
ații conflictuale rezolvate 
artiifcial, secvențe scrise 
(intenționat ?) în manieră 
reportericească. în an
samblu însă, cartea „se 
ține" și ne determină să 
așteptăm inc trtor 
toarei*  -u ^te1 tete

(la rigoare și cu 
cauzei acestuia, 

insignifiant dar 
încă în revenirea



atelier literar
i posta redacției }

SEBASTIAN COSMIN : Pa
ginile cele mai interesante 
(„Clipa", „Madonă") atestă o 
reală îndemînare prozodică, dar 
lucrurile rămîn într-un registru 
și într-o atmosferă desuete 
Dispoziția lirică nu lipsește, to*  
tuși.

PETRICA SOCACI : Lucruri 
inconsistente, evazive, confuze. 
(Mulțumiri pentru urări).

SUFIX : Mai sînt destule pa
gini de confecție artificioasă, 
dar nu sint puține nici cele ce 
stau sub semnul poeziei: „Omul 
melancolic". „Gravură", „Covo
rul de iuta". „Anotimp". „Vești 
de-acasă“. „Existență", „Rezer
vație naturală".

S.B. TEODORESCU 1 Un vă
dit progres pe toate planurile. 
Pagini frumoase, mature. re
confortante. N-am putea cita 
titluri — ciclul e omogen, e- 
chilibrat, nu numai tematic, 
tehnic, ci și valoric. Vom în
cerca să-1 scoatem la lumină. 
Felicitări 1

R. PÂNDELE: Nu sint lucruri 
noi. in versuri (poate, ceva. în 
,.poziție incomodă pentru spu
nere de sine", cel puțin ca 
idee...). Mulțumiri pentru fru
moasa scrisoare.

MIRCEA : Frumoase, inteli
gente, neastâmpărate. cele două 
scrisori, doldora de neliniști ju
venile, îndoieli și întrebări de
spre viață. Firește, merită să 
credeți în ceea ce v-am spus 
„atunci", merită să vă „treacă 
tristețea serilor" și celelalte. (Să 

* vă gindiți, însă, puțin șl la în- 
tîmplarea cu osînditul care a 
scobit ani în șir cu un cui în zi
dul celulei pînă cînd a izbutit să 
pătrundă dincolo : dincolo era 
tot o celulă... înseamnă că tre
buie „ales" cu grijă zidul, nu?...) 
N-am auzit P.F.-ul de care 
vorbiți (poate ni-1 Împrumu

tați ?.,.). Dacă treceți prin 
București, căutați-ne.

IONI P. : Eseul are lucruri in
teresante. poate nu destul de 
articulate în rigoarea unei de
monstrații. poate nu îndeajuns 
de „hrănit", în argumentația 
lui. de literatura specifică, a 
genului (de unde, riscul even
tual de a inventa vre-o... bi
cicletă !...). Problema ne depă
șește. Versurile sînt Jn aceeași 
linie, mai mult speculații gra
fice, cam inerte, fără ecou. 
Ceva mai bine, in „Devenire", 
„Noapte de aprilie", „Regăsire", 
„Anotimpuri, o castele !“.

C. MENAGACHE : Versificări 
oarecum îngrijite, care însă nu 
depășesc un nivel convențional, 
diletant, modest. Ceva mai bine, 
in „Vasul de lut", „Necesarele 
odihne".

NALILAI : Dincolo de nesi- 
guranțele și naivitățile de în
ceput, se vad și semnele de bun 
augur ale poeziei, mai ales în 
„Semne pe obraz". Să vedem 
ce mai urmează.

CR. NEAGU : Pagini intere
sante, ca mărturii ale unor a- 
devărate furtuni de sensibilita
te, temperament, fantezie. Ine
gale, tulburi, răvășite, de multe 
ori. ele sînt, la diferite trepte, 
reale manifestări de poezie, 
care-și caută o matcă proprie. 
Aceasta nu pare să se afle în 
linia folclorizărilor relativ con
venționale și facile, dar rămîn 
destule căi perfect plauzibile, 
pe care rezultatele de față le 
confirmă. Fie in sensul „Poem 
legat" (stufos, neguros, tulbure), 
fie în cel al poemului „De dra
goste" (suav, luminos și... nițel 
convențional), fie in linia „Me
nuet", „Joc", „Stoppage" (inte
ligente, ludice, meditative) și 
așa mai departe. Ne puteți tri

mite, deci, manuscrisul de care 
vorbiți, pentru lectura preala
bilă discuției.

ANA ADAM : E mai bine, 
desigur, mai puțin crispat și 
tenebros, mai firesc, mai 
„uman", chiar dacă lucrurile nu 
ating, deocamdată, performanțe 
deosebite. Mai aproape de poe
zie. „Ninge-mă“. „Lui Hamlet",

Iulian Boldea, Gabriela Lupi, 
Elena Berchl, P. Pașchievlci : 
Sînt unele semne, merită să 
insistați.

Novac Flor, Ion Zelca, Ion D 
Băncilă, A. Argeșeau, Iile Filip, 
Virgil D&nescu, Luiza Toderiță, 
Gheorghe Gh. Blaga, I. P o pa
st ini le ști, I. Gh. Cârstina, Pa
vel Dragomlr. M. Cirțînă. D 
Dunăreni-Călug&ru, O. Dinsus 
Răcoare, Mihai George Bără
gan, Mânu Cornelii], Mihai 
Marc, Marcel Negreci, loan Pet- 
cu, Nicolae Tăm&slacaru, Emma 
(ceva, în ..Descendentă"), Vuit 
Telma, Tessa. I.D. Buran, Ga
briela Tuțu, Cătălin Cristian 
Iile, Georgeia Lazâr, Radu Ma
ria Sabin (ceva, în „Tropism"), 
Vasile Minciună, Vincze Eva- 
Hajnal, George Sandu, Ion T. 
Mihalca, Emilia Stancu, Vale
rian Ștefanov, Ion Biriș, Ninel 
Răducanu, Mircea Moldovan, 
Adrian O. ! încercări de nivel 
modest.

P.S. Maimult, Emil Machldon, 
Aurel Serban. Grațiela Buru 
(ceva mai bine, în „Mîine"), 
Marinela Dudici, C. Boteanu, 
Vasile Algebras, Gic& Orbenia, 
Dan Vaunan (ceva. în „Numai 
apele"), Miron Țelian, George 
Slderescu, Aurelia Ștef : Nimic 
nou I

Geo Dumitrescu

N. R. Manuscrisele nu se îna
poiază.

Noapte
Bânuiți și voi pe undeva riul ? 
Luna, ca un ochi de miop 
Se chinuie sâ distingă un pod 
întunericul pare o construcție solida. 
Ridicata de meșteri 
Scâpați, in sfirșit, de nerâbdâri. 
Aerul văii se rotește leneș, 
Aromele se acresc in încetineala 
Bufnița din mine 
Îmi cheamă dușmanii.

O. CALIBAN

Optimism
- Doctore, știu câ de această boalâ 
nu scapi, nu te osteni cu 
explicații ; o singură întrebare am : 
n-aș putea sâ mor 
in fiecare zi 
cite puțin, 
să nu fiu nevoit sâ Înghit 
odatâ toată cantitatea ?...

LORENA PAVALAN

Autoportret
Dacă mâ uit în oglindă 
pot să bat cale lungă 
fără sâ intîlnesc 
țipenie de vis sau de mine, 
in ochi îmi suie 
și îmi coboară necontenit 
ascensoarele pentru Paradis 
scîrțîind din speranțe 
Zîmbetele cu care 
mă leg la gură 
seamănă cu hoții de cal... 
Citeodatâ copilul din mine 
lovește cu praștia in lună 
ca intr-o cioară 
Citeodatâ sînt gata 
să mă înece în timp 
și doar imaginea mea 
din oglindă 
e un fel de colac 
de salvare.

CORA CODREANU

La expoziție
Culoarea — muzicâ densâ 
Pastâ de muzicâ armonioasa 
Delicată, 
Răspindește curcubeul firii 
Tente și miresme viclene, 
Șerpuitoare. împovărate 
De înțelesuri, 
De trăiri subtile. 
De putere.

NONA TROC

Metapoem
Pot spune 
mi s-a lipit 
limba de cer 
mi-e gura năclăită 
de stele

dar adevărul
marele adevăr
putrezește
sub caaja rubinie a unui 
măr.

DAN EMIL1AN ROȘCA

Cosmică
De atîta văzut a ce nu se mai vede
și auzit a ceea ce nu se mai aude

ochii au dimensiunea cerului 
iar urechile s-au dizolvat.

Numai inima râmasâ pâmînteanâ 
dorește reîntoarcerea 
în leagănul de flori șl humă,

durerea va fi pedeapsa 
celor ce nu o mai ascultă.

VAS1LE TRIP

Copilărie cu-amindoi părinții-n viață
Copilărie cu-amindoi părinții-n viață 

Scaunul de la bucătărie avea patru picioare 
De-ocasâ pînă la joacă drumul era mult 

mai scurt 
decit de la joaca la masa de prinz 
Toată ziua zogăzuiam riul mai jos de moara 

de apă 
sâ vinâm stele
Struguri copți timpuriu și nuci la fereastrâ 
păduri de castani adunate toamna — într-o 

traistă 
iarna greieri domestici cîntau după sobă 
cri, cri, laptele cald avea guler de mireasă 
luna era veșnica, mama mea tînără...
Cine săpa o fintînă la poarta 
ne ruga sâ-i sădim un butaș de trandafir alb 
lingă cumpănă
pentru viitoarele cuiburi de privighetori.

CONSTANTIN DOCHIAN

Independența
De s-ar lăsa cuvîntuî 
modelat ca un lut neînceput... 
de nu s-or incâpățina atita 
să spună ce are de zis...
și ce are de insinuat...

ANDREI NICOLAE

Andrei Ion Deleanu

aplecat dintre noi un om desâvirșiL 
Andrei Ion Deleanu trâia la umbra 
mătăsoasă a marilor scriitori din li
teratura universală) propunîndu-ne 

echivalențe românești ale cărților pe care la 
iubea, cu respect adine fațâ de literatura ro 
mână) voind parcâ sâ arate câ nu este impa
sibil a le face sâ trăiască în haina noastră da 
acasâ. De aceea, putem spune despre el câ a 
fost un scriitor adevărat, un creator de limbă, 
cu adincâ pricepere pentru operele cele mai 
semnificative ale umanității, dar cu o trăire 
artistica de cea mai splendida și actuala stră
lucire.

Marea lui pasiune a fost însă Shakespeare. 
Adică poetul Shakespeare, autorul Sonetelor. 
Andrei Ion Deleanu ne-a doi o ediție cu care 
ne putem mindri pe toate meridianele, a că
rei faimă ne-a sporit renumele in întreaga 
lume din patria poetului pînă departe in Ja 
pania. Este vorba de o carte unică, expresia 
unei științe filologice care tindea sâ epuizeze 
materia pe care o contempla și a unei iubiri 
fără margini. Această carte, Doamna Brună 
din Sonete, îl va nemuri pe Andrei Ion Delea
nu și il va păstra desigur in rîndul exegeților 
de prima m:nă ai marelui Will.

Pentru traducătorul lui Shakespeare, al lui 
Thomas Mann, Joyce și Faulkner, a învăța o 
limbă străină insemna a-ți asuma o formă de 
civilizație, a-ți însuși exigența și rigorile care au 
ridicat-o în stima umanităț i. I se părea imposi
bil ca un cunoscător al limbii engleze să fie 
nepunctual, nu putea să înțeleagă cum vorbi
torul de limbă germană poate deveni inco
erent. Această severitate se referea însă mai 
mult la sine însuși, pentru câ in afară devenea 
cordialitate, cenzurată și ea de nobila sa reti
cență. Era un gentleman înnăscut, traitor între

Complexitatea poemului dramatic
Urmare din pag. a 5-a 

comportamentului determinat de membrii gru
pului. în piesa lui Fănuș Neagu există o stare 
obsesională latentă. Cele mai multe personaje 
au o pre-istorie individuală, refulată, care în
cearcă să străbată la suprafață. în acest spațiu 
conflictual latent, cuvintele sînt purtătoare de 
amintiri urîte sau mici fragmente de viață idili
că, dar ele pot fi, în același timp, căile de eva
ziune in reverie, de refugiu în iluzie, de mas
care sau dezvăluire a răului. Măhologul perso
najelor lui Fănuș Neagu este adeseori incoerent 
In mod programatic. Metaforele sînt obsesive, 
ca șl simbolurile. Eroii „se vorbesc", iar atunci 
cînd limbajul devine un mod real de comuni
care, impactul vorbirii lor trădează stări ascun
se, scuză, desleagă amenzile voluntare, deschi
de conflicte ce nu pot fi conciliate. Hoarda mi
tologică este reconstituită de autor prin familia 
Râmniceanu, cu morțîi et, ca șl cu cei intrați în 
comunitatea cea mică prin forme de adopțiune 
(căsătorie, logodnă). Șeful hoardei este marele 
Bizon, tată pentru unii, bunic pentru alții. Mort, 
el trăiește prin amintiri, prin acte de evocare 
ce aduc in conștiința fiecăruia alte semnificații. 
Pe această cale, Fănuș Neagu ne introduce in 
mitologia arhetipală a cîmpiei dunărene, dar și 
In memoria colectivă, cu un vădit caracter mi
tologic, al unei familii în stare de degradare. 
Personajele din Echipa de zgomote percep pre
zentul secularizat de o autoritate ca o realitate 
restrictivă față de care se supun. Ieșirea dm 
această realitate se produce prin evaziunea în 
trecut, în exteriorul îndepărtat sau în stare de 
reverie pură. Cele mai multe reverii ale eroilor 
lui Fănuș Neagu sînt „minciuni deghizate" in 
vise fericite. Tulburarea acestei stări determină 
accesul lucid, nedorit la ipostaza tragică, ca și 
la existența degradată.

într-un climat conformist, acoperit de min
ciuni, iluzii și vis, Nil aduce intruziunea vio
lentă a realității ascunse șl totodată propria sa 
reverie mincinoasă. Echilibrul fragil al familiei 
Râmniceanu este stricat. Fiul marelui pizon, 
plecat la Paris și revenit după multă vreme, 
este și el un înfrînt, mascat de cuvinte brutale. 
Acest vis al familiei în stare de aporie se des
compune prin diferitele mecanisme agresive ale 
Hoardei.

Mușat fusese un tînăr frustrat, Maria, soția 
sa, trăiește în umbra obsesivă a primei neveste, 
încărcîndu-se de o ură neputincioasă, consu
mată in alcool. Paternitatea lui Alexandru, fiul 
lui Mușat. este asumată de Nil. iar tinărul ino
cent, atins de un tîrziu complex oedipian, în
cearcă să păcătuiască.

Nil aduce dezordinea în hoardă, distruge ilu
ziile, calcă peste adevăruri grave, tăinuite cu 
grijă. într-o comunitate mică șl liniștită, el 
este un om in plus, un ins fără pereche, un 
fost călău deposedat de propriile iluzii.

Ca în vechile tragedii, ordinea cuminte, ba
nală, nu se restabilește decit după dispariția

cărți, dar mare iubitor de oameni. in cel 
mai pur sens al cuvintului. Nu-I speriau rău
tatea și silnicia suferita de atîtea ori, nu-i a- 
tenuaseră încrederea în bine și in frumos. A- 
morâciunea nu a putut niciodată sâ atente
ze la marea lui puritate. Sub această gene
rozitate se ascundea însă povestea unei vieți 
ce va trebui spusă odată, o viață plina de e- 
venimente dramatice, în numele unor mari 
idealuri, pe care niciodată nu le-a trădat.

In urma unui scriitor râmîn cărțile sale. Dar 
cine va putea vreodată sâ reînvie zimbetul ci
cala blind de pe o fațâ de înțelept ce știa 
toiul despre micimile și măreția omului î...

Aurel-Dragoș Munteanu

sa. Nil, omul de prisos, se expune morțli în mod 
voluntar. Reabilitarea marelui Bizon nu se 
poate săvîrși decit prin moarte.

Complexitatea poemului dramatic Echipa de 
zgomote nu se dezvăluie decît prin confruntarea 
dintre sensurile sale latente și cele manifeste. 
Scoaterea măștilor relevă o existență tragică, 
dar intr-o viață secularizată oamenii au nevoie 
de măști.

In teatrul nostru actual, „vocile" lui Fănuș 
Neagu conferă o amprentă specifică discursului 
său situat la zona de frontieră a comediei cu 
drama. Visul și iluzia sînt de fapt pretextul 
prin care Fănuș Neagu realizează un autentic 
teatru antiiluzionist

Ștefan Pelmuș 1 „Primăvara"

SPORT RUZICI:
• Ruzici a pierdut cu 0—6 și 3—6. O înfrtn- 

gere categorică în șirul altor infrîngeri. în fața 
aceleiași jucătoare, față de care Ruzici are un 
adevărat complex de inferioritate. Dar o înfrîn- 
gere în finala unui turneu de mare prestigiu 
în lumea tenisului și nu în preliminariile „Cu
pei litoralului". Iată ce uită cei care își încre
țesc nasurile de supărare astăzi, cînd îi aud 
numele. Mai mult, acești „dezamăgiți" ignoră, 
voluntar sau involuntar, lupta exemplară a 
Virginiei cu o adversară pe care atît ea, cît și 
noi simțeam că nu poate fi învinsă cel puțin 
în ziua aceea. Virginia Ruzici s-ar fi putut re
semna sau. mai mult, ar fi putut să nu se 
prezinte, autodeclarîndu-se accidentată, punîn- 
du-și eventual un deget în gips ca... boxerii, 
în definitiv, chiar și numai intrarea ei în fi
nală constituia un mare succes care o propulsa 
pe primul loc în clasamentul F.I.L.T.

Pentru o mai dreaptă cinstire 
a lumii eminesciene ®

Urmare din pag. 1

incitarea unei dezbateri asumate cu cea mai 
mare seriozitate.

Sâ recitim pentru început trei opinii ale Iul 
George Călinescu. de acută actualitate si care 
vor trasa si axele intervenției noastre. Cea din
ții. exprimată încă în 1939 (în nr. din octombrie 
«ti „însemnărilor ieșene") : „Prea mult merge
rea la cimitire, parastasele, conferințele gău
noase iau locul cultului via al creatorilor. Fără 
lectura onerei. comemorarea este o pură ipocri
zie**.  Acesta este primul aspect. Cea de-a doua 
dateazi din 1931 („Vremea", nr. 182) : .««Audiind 
pe Eminescu, cercetătorii pornesc de la o admi
rație si o formulare preconcepute. Ei nn caută 
formule noi de înțelegere, ci afirmă a au combat 
pe cele vechi, iute si consolidate nu se știe cum. 
Toate aceste preocupări sunt in majoritatea ca
zurilor din afara atitudinii estetice". în fine, cea 
de-a treia poziție de opus opiniei lui S. Ciocu- 
lescu citată mai sus, îl înțelege pe Em in eseu ca 
„un învățător pentru orice epocă. Esențialul 
este ca fiecare epocă sa-1 retrăiască In ceea ce 
biruie vremea și să-l explice pe linia progre
sului", (nr. 841/16.01.1949 din „Națiunea").

Pin urmare, primul aspect vizează raportul 
dintre comemorare (cult afectiv, festiv si emo
ționant. dar steril în esență) si valorizare per
manentă prin analiză ambele fiind imanente 
conceptului de valorificare. Este locul să spunem 
că în Universitățile din România, nu există, din 
cite cunoaștem, la ora de fată nici o catedră 
Eminescu (cea de la București s-a desființat 
după o scurtă ființare) ; că nu există nicăieri 
o preocupare fată de pregătirea unor viitori 
alcătuitori de ediții ; că mai mult de jumătate 
din opera eminesciană este inaccesibilă publicu
lui cititor (eforturile extraordinare ale colecti
vului Muzeului Literaturii Române si ale re
vistei „Mânu scrip turn" sînt demne de toată 
stima, dar cauza pentru care pledăm reclamă 
o preocupare infinit mai mare) și că nu există 
un centru national Mihai Eminescu. Să ne înțe
legem : nu avem nicidecum naivitatea utopica 
de a cere un institut cu 10 etaje, cu arhivă de 
beton în subsol, cu zeci de angajați, cu săli de 
proiecție, fond valutar si metode electronizate. 
etc., etc.. Nu! Un centru național — Eminescu 
se poete alcătui în oricare din facultățile de 
filologie de la noi : 10—20 de m.p.. în care un 
colectiv de profesioniști să adune întreaga bi
bliografie eminesciană. să tină o permanentă 
legătură cu universitățile din străinătate, să al
cătuiască breviare si bibliografii anuale, in
dexuri. etc. Un loc care să păstreze tot ce ține 
de personalitatea eminesciană, cărți, colecții de 
ziare, efigii, corespondență, tot ce ține de 
aspectul comemorativ și evaluativ al lumii 
eminesciene. Un astfel de centru ar putea iniția 
periodic colocvii, cercetări de istorie literară vi- 
zînd alcătuirea a ceea ce Grigore Tănăsescu 
într-un binevenit articol (Eminescologie. „Con
temporanul", 11.1.80) numea „Enciclopedia 
Eminescu". unul din obiectivele științifice care 
în propunerea lui Gr. Tănăsescu ar reveni unei 
„Fundații Eminescu". Un astfel de centru care 
să focalizeze toate eforturile întru îngrijirea și 
studierea poetului național este o cerință ele
mentară pe care fiecare națiune care se respectă 
și-a îndeplinit-o demult ; nu mal este cazul 
să vorbim de centrele si societățile (plus burse
le) Shakespeare. Dante. Goethe, Pușkin, etc., 
nici de rezultatele fructuoase ale unui cerc pre
cum cel privind personalitatea lui Panait 
Istrati. nici adevărata industrie de carte edifi
cată în jurul poeților naționali în mal toata 
țările de cultură, cu ediții în zeci de volume 
care mai de care mai dichisite, cu facsimile, 
ș.a.m.d. Pentru Eminescu. nu există o biblio
grafie critică completă, nu s-au întocmit dic
ționare tematice, nu se cunosc multe din stu
diile apărute peste hotare, altele nu s-au tradus.

UN EXEMPLU
Ambițioasa și talentata noastră jucătoare a 

rămas insă în teren, luptînd cu lndîrjire pentru 
fiecare minge, deși diferența de forță Intre ea 
si adversara ei era destul de clară. Aud încă 
în urechi icnetul cu care își însoțea fiecare lo
vitură. văd salturile după mingi imposibile... și 
toate astea la 0—5 în set. Sigur, ar fi fost mai 
bine ca Ruzici să învingă sau măcar să repete 
ultimele ei partide cu Evert cînd a pierdut la 
limită ! Ar fi fost mai bine, dar dacă acest 
lucru nu s-a intîmplat nu înseamnă că Ruzici 
e o jucătoare de două parale care, vezi doamne, 
nu știe nici ea cum a ajuns între primele ju
cătoare ale lumii. Dimpotrivă, față de ,)baza“ 
tenisului feminin românesc, apariția unei ase
menea jucătoare este la fel de miraculoasă ca 
si apariția lui Hie Năstase in tenisul masculin. 
Talentul el. mai puțin strălucitor este compen
sat de o ținută sportivă *1  o voință ireproșa

nu s-a reușit un dicționar al lexicului emines
cian complet, cel al Luizei Seche fiind demult 
depășit. Invocarea factorului rentabilitate este 
cu totul periculoasă aici : e nevoie de o inves
tiție materială minimă, cons tind In alocarea 
unui spațiu locativ de două, trei camera si a 
cîtorva cercetători afilia ti unei edituri sau unei 
universități si o finanțare numai pentru achizi
ționarea materialelor, restul fiind prin excelentă 
investiție spirituală si afectivă. Nu e nevoie să 
cerem un buletin anual sau o revistă Eminescu. 
de vreme ce există colecția ..Eminesciana" a 
Editurii Junimea și „Caietele Eminescu", editate 
de Marin Bucur. Numai că nici planul lipsit de 
o «MbBUa c ie bază al celei dimii, (deși Dina 
acum-rezultatele zînt notabile), nici apariția 
sporadică a celor din urmă (de 4 ani nici un 
număr din „Caiete", al căror ritm normal ar 
trebui să fie anual) nu garantează o valorizare 
sistematică a celor mai noi exegeze emines
ciene. Apoi, nici editura, nid „Caietele", nu 
au valorificat pînă acum nimic din cercetări
le — cele mai multe de certă valoare, propunind 
o radicală înnoire a demersului critic emines
cian — expuse la colocviile naționale studențești 
„Mihai Eminescu". care-si desfășoară de peste 
7 ani activitatea, uitate de aproape toti factorii 
de decizie implicați în valorificarea contribu
țiilor teoretice si analitice privind ooera emi
nesciană. Nici măcar nu există o colecție a 
atîtor studii remarcabile prezentate la colocviile 
studențești de la București. Iași si Cluj-Napoca 
și care să poată fi predată vreunei edituri.

Un astfel de centru național Eminescu ar fi 
de o importanță esențială în concentrarea tutu
ror eforturilor de editare si exegeză eminescia
nă. Organizat în cadrul unei Universități sau la 
Muzeul Literaturii Române ori în cadrul insti
tutului „George Călinescu" din București, afiliat 
unei edituri și beneficiind de „Caietele" Emi
nescu. acest centru ar putea începe realizarea 
unui Corpus Eminescu. Dincolo de acest aspect 
al însumării cantitative, organismul cultural pe 
care îl propunem ar avea. însă, o sarcină cu 
mult mai specială si care vizează direct valori
zarea în viitor a onerei eminesciene. Pentru că 
sumedenia de articole omagiale publicate în 
presă de peste 10 ani încoace nu pot suplini 
lipsa unor cercetări critice de esență : iar pu
ținătatea acestora din urmă conduce la o con
tinuă falsificare în receptarea contemporană a 
operei, care la rîndul său generează luări de 
poziție precum cea amintită. a lui Serban 
Cioculescu și care amenință a deveni simptoma
tică (să nu uităm nivelul predării operei lui 
Eminescu în școală, despre care este nevoie, iar 
și iar, de dezbateri speciale). Despre necesita
tea redimensionării exegezei eminesciene ne 
propunem să vorbim în continuare.

Ștefan Pelmuș : „Compoziție"

bile. de temperamentul său aprig de luptătoare 
care „moare, dar nu se predă". Să ne înclinăm 
de aceea cu respect în fata acestei fete subțiri 
si negricioase care a știut să-și înfrunte adver
sara — mult mai puternică, mai tehnică, la ora 
de fată — pînă la capăt. Și s-o dăm de exemplu.

Ulise
P.S. în fața unor spectatori veniți din toată 

tara să asiste la derby-ul Progresul — Rapid, 
progresiștii au jucat bine, iar rapldistii rău. A 
fest limpede pentru oricine că „bancherii" au 
cel puțin trei jucători de națională, iar rapi- 
distii trei de divizia C. Scorul putea fi mult 
mai mare in favoarea primilor, dacă Țevi ar 
fi fost mal generos cu colegii lui. Prin această 
Victorie Progresul este ca și în „A" și, în urma 
celor văzute duminică, este clar că este cea mal 
bună într-o serie slabă. Cu atît mai mult n-am 
înțeles comentariul dramatic al lui Dumitru 
Graur, care părea că se încălzește, pe marginea 
terenului, ca să intre în echipa rapidistă, cu 
un microfon în mină.

PREZENTE SCRIITORICEȘTI
• Cenaclul de Traduceri șl Literatura Universală 

„Al. Philippide" a prezentat, în sala teatrului „ion 
Creangă'*  din București, o seară literară suedeză. 
Manifestarea a fost onorată de prezența ambasa
dorului Suediei la București, dl. Hans SRJold, care 
și-a exprimat satisfacția pentru Inițiativa acestei 
seri șl in calitate de membru al Uniunii Scriito
rilor Suedezi, subliniind rolul pozitiv al unor ase
menea manifestări menite să ducă la o mai strinsă 
apropiere intre spiritualitatea suedeză și cea roma
nească. în încheierea cuvintului său, dl. Hang 
Skjold a dat citire unei telegrame semnate de Jan 
Gehlin, președintele Uniunii Scriitorilor Suedezi, 
prin care se urează succes deplin manifestării Ini
țiate de cenaclul „Al. Philipplde".

Din partea Ambasadei Suediei au mai participat 
de asemenea, Hans And eras on și Gâran jakobson, 
prim-secretari al ambasadei.

Despre literatura suedeză șl diferitele el perioade 
de dezvoltare au vorbit Paul Angbel, Livlu Călin, 
Dan Grigorc^cu, prof. Valeriu Munteanu și Florin 
Murgescu, coordonatorul cenaclului „'Alex»» Phi- 
Uopide".- -

Antet Covaci, secretarul Secției1 de traduceri șl Li
teratură Universală, a recitat, în traducerea sa, 
versuri din poezia clasică suedeză.
• S-a Încheiat recent cea de a Xli-a ediție • 

„Zilelor culturii căllnesclene". Această manifestare 
de tradiție, găzduită de orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, s-a bucurat anul acesta de prezența unor 
scriitori cunoscuți, între care amintim pe Al. Plru, 
Ov. S. Crehmftlniceanu, Nicolae Manolescu. E. Si- 
mion, M. Drăgan. C. Crișan, Cornelia Ștefflnescu, 
Mircea Săndulescu, D, Irtmie, L. Ulici, P. zugun ș.a.

Manifestările propriu-zise, precedate de o seamă 
de alte acțiuni culturale cu caracter local, s-au 
succedat în secțiile tematice ale acestui colocviu ști
ințific (secția de sociologie a literaturii cu tema 
„Critica șl devierea gustului"), secția de literatură 
clasică, (cu tema „M. Sadoveanu — sinteză a spi
ritualității naționale"), secția artă (cu tema
„Specificul național în Istoria literaturii române") 
șl secția de literatură contemporană (cu tema „Cei 
mai tineri scriitori"). într-un cuvînt, o ediție tn 
care sprijinul organelor locale de partid, interesul 
publicului șl dorința de nou s-au îmbinat cu pre
zența consecventă a unor oameni de cultură, cu 
sinceritatea dezbaterilor și cu dorința de comu
nicare.
• Un simpozion — sub genericul „întîlnirea din 

legendă" — dedicat Centenarului Tudor Arghezi a 
fost organizat de cenaclul literar ,.G. Călinescu" din 
cadrul Academiei, în colaborare cu Studioul de li
teratură și artă al teatrului „Ton Creangă". Al. 
Balacl a prezentat expunerea „caracterul național 
șl universal al operei argheziene". Au luat cuvîntuî 
Const. Stihi-Boos, Petre PopeHeu, Cogan, Mircea 
Mancaș, Lidia Papae-Ldvendal, Desplna Valjân, 
Eugenia Burduja, Sorina Neacșu, Ion Potopin. A 
urmat un recital de poezie susținut de : Ton Acsan, 
Valeria Deleanu, Florica Dumitrescu. Silvia Dobri- 
dor, Lia Micleseu, Petre Paulescu, Florian Saioc, 
Petre Strlhan, Ion C. Ștefan, Pan Vlzlrescu.
• „Pele șl caii verzi" se numește piesa lui Mircea 

S. îonescu a cărei premiere absolute (!n regla Iul 
Florin Fătulescu) a avut loc la teatrul „Valea Jiu
lui" din Petroșani.
• Binecunoscutul festiva! cinematografic de la 

Karlovy-Vary prezintă în programul competlțional 
filmul românesc „Duios Anastasia trecea" (scena
riul D.R. Popescu, regia Alexandru Tatos).
• ta Focșani, in cadru! Festivalului artelor 

„Miorița", a avut loc n întîlnire a criticului Valen
tin Silvestru cu activul cultural. Oaspetele a vor
bit desnre ..Universul teatral actual" șl a rflspun» 
la Întrebările particinanților. întîlnirea a fost con
dusă de Alexandru Crihană, președintele Comitetu
lui județean de cultură șl educație socialistă 
Vrancea. A participat Aurel Tolescu. director ad
junct »1 Direcției culturii de masă din Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste.

CONCURS
de creație tn domeniul literaturii dramatice inspirată 
din realitatea a octal lată, din viața făuritorilor bunur 

rilor materiale din industrie și agricultură
Consiliul Culturii șl Educației Socialiste, Comite

tul de cultură șl educație socialistă a municipiului 
București șl Teatrul Național .,1. L. Caragiale" din 
București organizează un concurs pentru crearea 
de piese Inspirate din actualitatea socialistă, din 
viața făuritorilor bunurilor materiale din industrie 
șî agricultură.

Concursul are drept scop stimularea creației dra- 
maturgice menite sfi oglindească într-a gamă variată 
de modalități artistice viața tumultuoasă a oame
nilor muncii ferm angajați în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, profundele trans
formări produse in structura socială a țării noastre, 
reliefînd relațiile de tip nou dintre oameni, egali
tatea deplină de care se bucură toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate, cultivînd atitudinea 
înaintată față de muncă și societate, valorile uma
nismului socialist, principiile de viață socialiste și 
comuniste. Oferind o perspectivă lnsuflețitoare mun
cii poporului nostru pentru progres șf civilizație, 
pentru perfecționarea societății șl a omului, noile 
piese vor milita pentru lichidarea vechiului, a men
talităților înapoiate și afirmarea noului în toate do
meniile de activitate.

La concurs pot participa ,cu una sau mai multe 
lucrări inedite, membri al uniunilor de creație, 
ai societăților sau cenaclurilor literare.

Lucrările vor fi trimise pînă la 1 octombrie 1SA0 
pe adresa Teatrului Național „I. L. Caragiale", Bd. 
N. Bălcescu nr. 2, sectorul 1, București. Textele 
vor purta un motto șl vor fi însoțite de un plic în
chis, în care se vor menționa numele, prenumele 
și adresa autorului, precum și același motto înscris 
pe lucrare.

Juriul — alcătuit din reprezentanți al consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Comitetului de cul
tură șl educație socialistă al municipiului București, 
Teatrului Național „I. L. Caragiale" din București, 
scriitori și oameni de teatru — va atribui premiile 
pînă la 1 decembrie 1DB0.
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STRUCTURI

at de •*-

- ultimul timp avem bucuria rf ne 
■ reîntilnim mai dea cu Mircea ELiade. 
ALectura textelor sale, de proporții mai 

mari sau mai miri, reprezintă pentru 
cititor, specialist sau nu. un aderirai an de 
cultură. Ele aduc in prim-planul cunoahazeni 
contemporane o boțită informație filosofică, 
etnografică, sociologică, istorică, puboiogică, 
lingvistica et<L, un vast material privind miru
rile, legendele, tradițiile, obiceiurile, folclorul 
„primitivilor", Întreaga cultură a andar^ttătu-

De data aceasta, prilejul ne este crferi: de 
apariția cărții De la Zalmaxis la Geaghia-Haa. 
tradusă de Maria și Cezar Ivăneccu. Lucrarea 
este rodul preocupărilor strălucitului ar» da 
știință de a investiră, ranaa rt t fi paM ia va
loare cultura ți religiile primmve An «pairul 
carp a to-dunărean, de a arăta local sl eăaar r«M 
lor in istoria universală • ruinării n reiix^.tar.

De Zabnexia ă Genghăi-Khaa (Payee, rTctt, 
1970) Împreună cu Trăite d'toatefev dea rvftgtato 
(Payot, Paris, 1973| p Hinairt des uf 
ei d« idea retigiewsa □ votato pnsete dasâ 
tipărite de aeeeafi editură in J^TU — ■, 
deja $i prevăzute aă apară te ÎMI !a Eremn 
științifică și enciclopedică — iiăăTiît ‘prin
cipala sa operă teoreoco-ștxinpâcă. Ceie tra to- 
a-ări reprezintă de fapt Men 
mund, desfășurată timp de pene 5> de are. 
și concretizată in zed si aed de jrrtu acxo— 
și articole. E3e ne aduc ia prâ»-p«an toirmfi 
vastelor lui preompăn privind tsaam j-rvm-A. 
istoria culturii, istoria reticiBar. grija c» tw*  
omul de știință român ae apleacă sa popoae^e 
asupra descoperirii» arheolog» a or^Aror =r- 
voare și documente privind tarare ar.txă. aerv- 
hia cu care redă semnifică pur ssăonce « cte- 
tural-spirituale ale faptexr sa a frame rwiinr ăe 
care se ocupă, aaarca sa aaeBfic peszra a sa 
le denatura ori reda un^tateraL

Tntr-un cuvin t, lucrările pmc.U 
fel întreaga sa operă, arată tenszj
șl competența cu care urmărește să adseă - = 
întregime-, in fața oonxesporaailtx’ 
extrem de complexă fi loc arâ de valori» 1 » 
lumii materiale șă spirituale a 
altfel, lupta pentru „> Înțelege R rrecto» toace 
semnificațiile*  pe care un fapt venal le-a arta 
de-a lungul istoriei reprezintă -iaetsrvz! tx>- 
damental al Întregii sale acuvităte-

O asemenea idee este subixruaL*  ea toacă cla
ritatea de Adrian Marino in strălucita to carto 
Rermeneatiea lai Mircea Bis de. Lectora — toii 
bine zis studiul atent — arestexa, un adevărat 
Trolegoiaeii la opera hu Mirt» EStaae. se cracă 
foarte limpede că savantul romă3 sa *-a  i1*»-  
tut nici un moment de la tefere c^nrEnae-— în
țelegerii și redării ia toate âeot^fîca:—e «2*  
a istoriei, culturii, vieui reLgx».- atatxrr.

Necesitatea cunoașterii integrale a hwru an
tice se Întemeiază pe ideea cauzaJttăts: $1 a de
terminării istorice a oricărui feno&er saa fae»< 
social. Așa cum D citează autoruj fliitorera - 
ticii... Mircea Eliade consideră In mod Jav^-f«< 
că „toate fenomenele religkmae slm cooditMto»- 
te. Nu există — continuă acesta — fenomec 
religios por. Fenomenul religios este aed
și un fenomen social, economic. pfihok<ie fi 
bineînțeles, istoric, deoarece el ae produce ta- 
tr-un timp istoric și condiționat de to< ceea c*  
a avut loc înaintea aa“. (La aastslgfr Act ari- 
ginn, p. 114).

Același principiu al integralității, al «extin
derii. înțelegerii și redării tuturor semnifica trie*  
faptelor istorice ori religioase, ale miturilor 
legendelor, ale tradițiilor ori obiceiurile- guver
nează și lucrarea De la Zatmaxîs ta Gcngtos- 
Han. Deși reali «ti dintr-o serie de stadii. e_i Do
rn te ,.la date diferite*  și publicate in diverse 
reviste de specialitate Intre 1938—1988. cartea 
nu reprezintă un simplu fragmentarium.

Autorul, gtăpinit de pasiunea cunoașterii, afiat 
In afara judecăților pripite, adore in fața ac
torului, specialist aau au. o bogată iafomto*! - 
privind mi iunie, legendele. crtfcițdt- Wtoto j- 
rile ți tradițiile enprinw ta nAn iLton_'W 
noștri a spațiului in care au fost zămflSe fi ta 
care s-au perpetuat milenii de-a nnduL E ta« 
in vedere nu numai credințele relinoase. c 
cultura materială și spirituală in întregul sau. 
nu numai textele biblice, ci totalitatea textelor 
mitico-simbolice, ansamblul documentelor etno
grafiei și ale istoriei spirituale vechi- Pentru 
el nu este nimic mai pasionant ..decit efortul de 
a înțelege creațiile atitor -preistorii- și -proto- 
istorii» (chiar -istorii provinciale» care au gra
vitat în marginea imperiilor și au supraviețuit), 
creații acumulate și conservate de milenii in 
culturile exotice, primitive și -folclorice»" (De 
la Zalmoxis la Genghis-Han, București, 1968. 
p. 19).

Mircea El ia de pune în evidentă nu numai fon
dul valorilor cultural-spirituale ale strămoșilor 
noștri, ci și contribuția pooorului geto-dac la 
constituirea patrimoniului si creației universale, 
tot ceea ce a făcut el pentru conservarea, afir
marea si dezvoltarea acestuia. Legenda Mănăs
tirii Argeș — remarca el — ..Isi revelează sim
bolismul nu numai cînd este pusă In legătură 
cu riturile de construcție, dar mai ales cind 1 se 
descoperă sensul primordial al unui tip primi
tiv de sacrificiu uman". Miorița, cea mai rășpin- 
dită balada românească, continuă Mircea Eiade, 
..ilustrează pe lingă o mitologie a mortiL abil 
creștinată, persistenta unei teme arhaice, speci
fică culturilor de vinători ?i păstori. îndeosebi 
funcția oraculară a animalului" (De la Zalmaxn 
la Genghis-Han. p. 18).

Sacrificiul uman al construcției, al creației, 
pus în valoare de Balada Mănăstirii Argeș, este 
prezent și in baladele neogrecești, macedo-ro
mâne. sîrbo-croate. bulgare etc. Dar nu numai 
aicL Mircea Eliade ne spune că el este atestat ip 
..Scandinavia si la finici. la litoni și la estonieni, 
la ruși și ucrainieni. la germani. Jn Franța, in 
Anglia. în Spania" (De la Zalmoxis la Genghis- 
Han, p. 184).

O asemenea idee este susținută și de strălu
citul muzician și folclorist Constantin Brăiloiu. 
Din Asia si pinâ în Europa, spune acesta. ..a fad 
urmărită legenda podului, a mănăstirii sau ce
tății. care nu încetează să se dărime De măsură 
ce sînt clădite, decit in ziua in care meșterii Isi 
zidesc propriile lor soții" (Opere, vot IL Bucu
rești. p. șo).

Existenta unui asemenea mit pătrunde pini 
în antichitatea veche si aria lui se extinde de 
la spațiul carpato-dunărean Dină in ..Orientul 
apropiat", pină ..în Oceania si in Polineria. in 
Indochina. în China și In Japonia*  (De la Zal
moxis la Genghis-Han. p. 185).

Eliade nu face o simplă analiză comparatistă. 
El pătrunde mult mai adine decit ceea ce-i poete 
oferi simpla comparație a unui cercetător : are 
o adevărată vocație pentru pătrunderea dincoio 
de aparente. Intră in lumea ..creațiilor spirituale 
lipsite de expresie scrisă", lumea plină de difi
cultăți. inconsecvente, contraziceri, dar de o rară 
frumusețe cultural-populară. ..lume a tradi’ii- 
lor folclorice" necuDrinsă în(r-o cultură forma
lizată de ..civilizațiile moderne". Pe baza unei 
asemenea cunoașteri își construiește asemănă
rile, pune în valoare identitățile, reliefează fon
dul comun de activități cultural-spirituale gene
rat de activitățile epocilor respective.

înrudirea lui Zalmoxis cu Pythagoras ori Dio
nysos, caracterizați și ei prip dispariții pentru 
inițiere, ne aduce in prim-plan ideea universali
tății ritmului vegetației, a ciclului etern : viată, 
moarte, renaștere. Retragerea in peșteră, căuta
rea de a întemeia un nou mod de existentă nu 
apare doar în lumea civilizației Eurooei. Ea este 
intîlnită de Mircea Eliade si in spatiile iranie
ne. asiatice, armeniene. Mani. Bihafarid. Meher 
ș.a. se închid și ei în grote de unde reies dună 
un timp ,.reîncarnați", sau ,.nou născuți*.  A-

Nebănuitul liric
— LA AL PATRULEA

1 urnea întreagă sărbătorește în acest an 
patru .secole de la moartea lui Ca- 
moes. Pentru țări cum ar fi Portugalia 
sau Brazilia. întregul an 1980 este anul 

Camoes. atit prin amploarea manifestărilor de
dicate poetului, cit si .prin rediscutarea numelui 
cu care, aparent, se identifică spiritualitatea 
portugheză.

Se in timp lă însă că acest nume se afla in
tr-o fază controversată. Din secolul al XVI-lea 
si piuă astăzi, mentalitatea europeană medie a 
realizat o metonimie comodă și falsificatoare : 
Camoes înseamnă epopeea Os Lusiadas ; Ca
rn 6es este cel mai mare poet portughez ; litera
tura portugheză înseamnă, în primul rînd. Os 
Iasiadas. Pentru a formula aprecieri suficiente 
și sumare despre o literatură infinit mai bogată 
si mai profundă decit cea sugerată prin pseudo- 
tuiogismul de mai sus, această judecată a intrat 
ranid In catalogul locurilor comune.

Mal intii de toate. Camoes nu definește, ca 
spirit, literatura portugheză, ci numai un sector 
al ei. net minoritar. Ce-i drept. în momentele 
de exaltare naționalistă (mai ridicolă în cazul 
unor do poare mici decit in cazul celor mari, 
- -oarece face vizibile toate complexele de in
ferioritate). Os Lusiadas Tedevin emblema litera
turii portugheze ori de cîte ori tradiționalismul 
domină gindirea literară. Astfel stînd lucrurile, 
nu este de mirare că generațiile turbulente și 
cootestatare au făcut din punerea unei surdine 
la gloria lui Camoes unul dintre punctele vizibile

»’e programului lor literar — fie că este vorba 
de faimoasa ..Gerațâo de ’*70",  de primul moder
nism portughez din jurul revistei Orpheu etc. 

în al doilea și cel mai important rînd. epopeea 
O» Lasîadas — eroică si clamoroasă — nu re
prezintă nici pe departe ceea oe e mai bun în 
moștenirea camonianĂ. împins de moda timpu
lui său. de epopeile baroce italiene din secolul 
al XVI-lea. cărora le compunea un pendant 
Dortuchec. poetul insusi s-a putut înșela cu pri
vire la semnificația reală a propriei sale opere. 
A «rări toga, se vede cu ușurință că marele poet 
•e află ascuns in lirică, in special in Sonete, 
în Ternul de Saaete publicat postum (încă o 
Qtwadă a discreditului de care s-a bucurat 
aaeaMă Latură a poeziei xale) și în „canțdes" 
exîranrdtoare, cmn ar fi oea incepind cu versul 
-Janta de un aera. fero. esteril monte*,  intilnim 
na mm ai oe cel mai mare poet portughez al

CENTENAR CAMOES —
tul Renașterii. în India depărtată. în Indochina, 
un european, pustiit și izolat, fără speranța de 
a-și revedea vreodată țara, a scris sonete în care 
se revarsă o sensibilitate general umană, pla
netară. deja foarte, departe de ideologia occi- 
den ta 1-europ ea n ă.

Pentru Camoes, cel din sonete, Renașterea s-a 
sfîrsit. Idealul perfeetionismului, părerile despre 
superioritatea omului și caracterul lui divin par, 
centru Camoes, mai degrabă mostre de entu
ziasm juvenil si de optimism nătîng. Trăind în 
condiții dificile sub alte constelații, fiind de 
multe ori în pragul disperării și al morții, poe
tul portughez descoperă solitudinea umană, fap
tul că Omul se află izolat în mijlocul unui uni
vers ostil sau indiferent. Atunci cînd scria so
netul „O ceu, a terra, o vento sossegado“ („Ce
rul. pămîntul. vîntul ce se-alină“), închinat iu
bitei moarte, pe care marea nu i-o poate reda, 
Camoes nu-și dădea, poate, seama că introdu
cea în poezia europeană o temă inedită, desti
nată unei seculare posterități : omul singur în 
fata universului, vocea umană strigînd către 
spațiile nesfîrșițe, unde nimeni nu răspunde.

Rigorile metrice ale poeziei sale continuau să 
rămîna cele statuate de Pe t rar ea. Dar în pur 
formala schemă petrarchistă pătrund angoase, 
întrebări și desperări ce depășesc renascentis- 
mul. Tot atîția topos pentru care Camoes a 
fost numit romantic sau modern. Intr-adevăr ! 
Dacă prin aceasta înțelegem „prevestitor al unei 
sensibilități moderne", cuvîntul romantic i se 
poate aplica lui Camoes mai mult decit orică
rui quinentist. Camoes este romantic în același 
sens în care si Shakespeare a fost numit ro
mantic.

Marele exilat, care a fost silit să plece la 
vîrsta de 20 de ani din tară și care a revenit 
la Lisabona, bătrîn și bolnav, cu 10 ani înainte 
de moarte, a reținut din mentalitatea si din fi
losof ia secolului doar ceea ce depășea Renaș
terea. A crezut în idealul neoplatonic doar ca 
într-o ultimă șansă de supraviețuire a conștiin
ței, atunci cînd credința curentă i se clătina 
puternic. A inventat o filosofic a disperării pe 
care n-a întîlnit-o. livresc vorbind, la nimeni, 
dar pe care a dedus-o dintr-o experiență ieșită 
din comun. Altoită pe solul unei Indii îndepăr
tate și al unei (Asii stranii, inospitaliere, forma 
sonetului a dat — sub pana camoniană — o va
riantă trans-europeană și trans-renascentistă.

Sonetul ce începe cu versul „Amor e fogo 
que arde sem se ver" („lubirea-i foc ce arde 
nevăzut") însumează o suită de 14 definiții oxi- 
moronice ale iubirii, cît cele 14 versuri ale so
netului. O suită modernă de contradicții fun
damentale, o năvală de șocante adevăruri asu
pra condiției umane, pe care le-ar fi putut is
căli orice romantic. Faimosul „un nu știu ce", 
înainte de a deveni emblemă eminesciană a 
apărut în sonetele lui Camoes.

Dezordinea lumii („Desconcerto do mun- 
do“) ca noțiune de bază a spiritualității 
camoniene, absurdul existenței, solitudinea de
finitorie a omului au fost proclamate de poetul 
portughez înainte de a deveni locuri comune 
ale secolului următor. Strict stilistic, Camoes 
a prevăzut manierismul construind o poezie 
făcută din jocul contrariilor gi din specularea 
opozițiilor ireconciliabile. Probabil că Gongora 
n-ar fi fost posibil fără Camoes.

Poate părea curios, dar ambele fațete ale lui 
Camoes sînt mai bine cunoscute în tara noastră 
decit în multe țări europene : po-sedăm una din
tre cele mai strălucite traduceri ale epopeei. în 
strofă și metru originale, așa cum există doar 
încă două in întreaga lume. Este vorba de va
rianta lui Aurel Covaci, apărută în 1965. La 
rîndul lor. sonetele au fost trădase in urmă cu 
7 ani de H. Radian, în variante uneori memo
rabile.

La 10 iunie 1580 murea. In mizerie și aproape 
uitat, cel mai mare ooet portughez al epocii 
c^-ice. Prtnxr-o recunoaștere publică a unei 
vmi colective, oortugbezii au proclamat ziua de 
!• iunie sărbătoare națională. Este, poate, uni
cul caz de transformare a unei aniversări cul
turale in zi națională — iar proporțiile „cultu
lui Camoes" pot fi măsurate chiar și prin acest 
fapt elocvent.

Mihai Zamfir
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EUGENIO M0NTALE-) 
Citinda-1 pe Kevafis
In bmp ce Nera doarme plocîd 
m revărsata sa fnimusoțe, 
micii săi lari, auzind 
strigâfele Eriniiior, lasă vatra 
in mare dezordine. Cum si cînd 
se ia trezi ? Asa spuse Poetul.
Eu, suveran peste nimic, nici mocar peste mine, 
fara căldura înmiresmatelor lemne 
fi desmierdat de gerul mai flecușteț 
cu motorină, 
si eu aud tac-toc-ui 
de copite si p»ctoore, dar Microscopice.
Nu mă trezesc, cod treaz ra« 
ți nu mă mai aștept la alte grozăvii 
inafara celor cunoscute-
Nici măcar mi pat sfl vreun dujrtor 
să-mi taie vinele. Nimic na mă tulbură. Aud 
pașii de foșnet ai urnii șoriceL Proprietar 
de curse n-am lost niciodată.
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A e • e & ș i
fesforesceiță mincinoasă

In românește de
Geo Vasile

MAKIA SARACISTA
Freamăt
Dincolo de zidurle Aurelione 
un apus insingerat de octombrie roman 
se sfange.
Se aprinde lamina palida 
a lunii care urcă liniștit 
si tremura cerul de culoarea opalului. 
Umbre fugare de aer
Iruruele palide ale mimozei 
freamătă glicinele și florile de piersic— 
De ce romană ca ele 
și inima mea Ireamâtâ 
dincolo de zidurile Aureliane I

Aceeași fosforescentă mincinoasă a unei vești 
așteptate 

res«e pmcfcmd pirba de ceată ce mină amintirea, 
sprmmă dacă printre pomii plingători 

mă readuce decembrie la aceeași cotitura. 
Tu te-ai pierdut Nu intinie tristețea 
din umbra îidurilat, o voce 
mă strigă sau culcarea ta arde 
sub burniță. (Florareasa 
îmbie trecătorii). Te-ai pierdut
Nu m*irzie  tnftetea.
Ea-mi înduioșează g ioduri le. 
(Sbeasna plinge, printre sughițuri 
recunosc vocea...)

ETTORE CAPUANO 
indoindn-se la vint

Crezi poate că marele stejar 
se va mindri că vede in depărtare 
ae sus de pe culmea unde se ridică in inălțime 
marea care se frâmintă sub vint ?

E frumos să privești împrejurimile
ți stejarul și marea n-au auzit de noroi ;
dor crezi că boschetul îngenuncheat la pâmint 
de vîntul puternic ar trebui să se rușineze ?

Indort de vint arbustul e la fel de demn 
osteptind ziua bucuriei 
cind deia lunga sa tulpină 
va ști să se desprindă de noroi spre cer ; 
asteptind ea soarele să usuce noroiul 
și regăsind în cer in noaptea tîrzie 
stelele minunate.

MARGUERITA GUIDACCI
Fagii
Daca acești copaci ar ști tot ceea ce știm noi 
s-ar înroși de o toamnă precoce,
s-ar zvîrcoli de febră cu vîntul între frunze, 
i-ar roade răutăciosul cariu al inimilor noastre.
Daca am ști ceea ce știu fagii, 
ne-am dezbrăca liniștiți pe malurile riului.
Pasări cu aripi albe și negre 
ar zbura spre noi fără spaimă.
Am renaște in zori cu inocență, 
am înnopta în sublimă contemplație : 
deasupra noastră Stelele 
și umbletul zeilor.

In românește de 
Mariana Costescu

•) Poezia Iul Eugenio Montale (premiul Nobel 
1973) se naște cu volumul OSSI DI SEPPIA (1923), 
la răscrucea dintre criza spirituală, alimentată de 
lupta între pozitivism și idealism, și criza forme
lor ce pendulau între decadentism, ermetism și 
neorealism. Realitatea, radiografiată în conotațlile 
sale cele mai aride și disonante, devine pentru 
Montale un medium bun conducător al unei vi
ziuni eisensteiniene a existenței și a universului. 
Astfel, prin înseși obiectele magnetizate,' topite șl 
coagulate într-o structură semantică, prozodică și 
ritmică, se decide și se pune în lumină o clipă 
singulară a emoției, o situație irepetabilă a sufle
tului, eternizîndu-le.

Ultimul său volum de poezii „QUADERNO DI 
QUATTRO ANNI“ (1977) se leagă de precedentul : 
„DIARIO DEL ’71 E DEL ’72“ și, în sens larg, de 
maniera sa „jurnalistică" din „SATURA". Această 
carte (cuprjnzînd poezii scrise între anii 1973 și 
1977 și din care am desprins grupajul de față) evocă 
prezentul (dar șl trecutul foarte îndepărtat) ; pre
zențele umane șl ale amintirii devin creaturi rătăci
toare. subpămîntene sau suspendate în aer, ecto
plasme ale unei trăiri încă în curs, atomi ai unui 
univers suspendat între aici și aiurea, într-un timp 
fără timp complet episodic.

Chiar și înțelepciunea, gîndirea, chiar și infor
mația zilnică, devin o impalpabilă pulbere crea
toare de esență cosmică, amintind strălucirea zbo
rului amănunțit, tenace, redutabil al poetului în 
galaxiile spirituale ale omului.

G. V.
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