
înalta
responsabilitate

ÎNFĂPTUIREA cu succes a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea impune perfecționarea și ridicarea la un înalt ni
vel a întregii activități organizatorice, creșterea neconte
nită a rolului conducător al partidului in toate comparti
mentele vieții sociale, — trăsătura esențială a făuritorilor 
societății socialiste multilateral dezvoltate fiind responsa
bilitatea. Transformarea cerințelor responsabilității în 
mod de gindire și de acțiune constituie in această etapă 
un obiectiv de bază al întregului sistem educațional.

Ședința plenară lărgită a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii a reunit peste 6 000 de participanți, în 
fața cărora secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a rostit o magistrală cuvintare, cu un 
amplu ecou și de o inestimabilă valoare pentru aplicarea 
in practică a hotărîrilor Congresului al XII-lea. Acest fo
rum atit de cuprinzător, atit de democratic, de superioară 
gindire economică, socială și politică și, totodată, atit de 
concret și realist in substanța măsurilor adoptate a dus — 
în urma unei analize profunde și exigente — la stabilirea 
soluțiilor și modalităților de trecere efectivă „la o nouă 
calitate în toate sectoarele de activitate — in producția ma
terială. în planificare și conducere, în cercetare, in învăță- 
mînt, in conducerea tuturor sectoarelor de activitate, în 
ridicarea nivelului și calității muncii și vieții". Cuvîntarea 
tovarășului Ntcolae Ceaușescu confirmă încă o dată juste
țea politicii economice a partidului nostru, dorința neabă
tută a oamenilor muncii pentru continua perfecționare a 
procesului de participare la luarea deciziilor, la transpu
nerea lor în fapte, responsabila lor angajare pentru ridi
carea pe o treaptă nouă, calitativ superioară a întregii ac- 
tWâifți economico-sociale. în acest cadru, adîncirea demo
crației noastre economice — prin autoconducere muncito
rească și autogestiune — a constituit punctul de plecare 
spre o aprofundată privire analitică asupra realizărilor de 
pînă acum, asupra multiplelor posibilități de valorificare 
superioară a resurselor materiale, a inițiativei colec
tivelor de oameni ai muncii din fiecare întreprindere, 
centrală sau minister — relicfîndu-se idei de cea mai 
stringentă actualitate care vizează, în chip nemijlocit, 
toate domeniile, vieții noastre sociale. „în general — s-a 
subliniat în cuvîntare — este necesar să asigurăm partici
parea permanentă, tot mai activă a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, la întreaga acti
vitate a întreprinderilor, a unităților ebonomico-sociale. 
Aceasta constituie o parte integrantă a democrației noas
tre socialiste, a făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, care se construiește cu oameni și pentru oa
meni".

Spiritul de responsabilitate se manifestă astfel ca o înțe
legere a necesității de a participa intr-un chip demn, activ 
și responsabil la acțiunea comună, în vederea construirii 
conștiente de către masele populare a propriei lor istorii, 
a propriului lor viitor. Participarea activă la viața socială 
presupune ca o premisă de primă importanță corelarea 
eforturilor fiecăruia cu ale celorlalți membri al societății, 
sub semnul proiectului comun, al hotărîrii comune pe 
fundamentul intereselor generale primordiale. „Socialis
mul — a subliniat secretarul general al partidului — tre
buie să asigure oamenilor muncii, poporului, participarea 
conștientă la conducerea societății, să le dea demnitate, 
răspundere, să-i ajute să înțeleagă că tot ceea ce se înfăp
tuiește depinde de ei, fiind hotărîrea lor, că ei sînt- adevă- 
rațli stăpini ai bunurilor materiale și spirituale". Astfel, 
sensul constructiv prin excelență conferit participării res
ponsabile la viața social-politică a țării își află deplinul 
înțeles în faptul că însăși forța societății socialiste este 
organic dependentă de măsura în care este valorificată 
mai profund potențialitatea creatoare a membrilor săi.

Aceasta este și rațiunea pentru care, așa cum se subli
niază în Programul partidului nostru, unul din obiectivele 
fundamentale ale trecerii spre comunism, va fi „afirmarea 
cit mai deplină în viața socială a capacităților fiecăruia, 
împlinirea multilaterală a personalității umane, valorifica
rea plenară a talentelor, aptitudinilor și inițiativei creatoare 
a oamenilor muncii". Iar calea fundamentală spre o ase
menea înnobilare nu poate fi decît munca, în accepțiunea 
sa cea mai cuprinzătoare, de activitate umană creatoare 
de valori materiale și spirituale, și, în accepțiunea ei cea 
mai concretă, — îndeplinirea, cu un înalt simț al răspun
derii, a sarcinilor la locul de producție și in domeniul în 
care lucrează fiecare cetățean al patriei.

Prin complexitatea ei, prin spiritul ei profund realist și 
mobilizator promovind în practica socială gîndirea nova
toare, mobilitatea și flexibilitatea, operativitatea, raționa
litatea și eficiența în oricare sector al activității eoono- 
mico-sociale, Cuvîntarea secretarului general al partidului 
cheamă pe toți oamenii muncii la propria perfecționare, 
astfel ineît, conduși de partid, „să asigure dezvoltarea con
tinuă a forțelor de producție, a societății noastnp socia
liste, șă transpună cu succes în viață programul de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, să asigure 
ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație".

Vineri, 13 iunie, la ședința plenară lărgită a Consiliului Național al Oamenilor Muncii

„România literară*

Arhitectura plinii
Să cumpănești in palme rotundul trup de piine 
inveșmîntat in straie de aer preacurat, 
ca să auzi bătaia secundelor din Miine 
reverberind prin carnea pămintului arat.

Arhitectură blindă cu maci la temelie, 
cuprindere de chipuri și ardere de dor - 
să recunoști in toate un zbor de ciocirlie 
călătorind adincuri de griu ocrotitor.

Istorie și pace clădite cu sudoare - 
să-ți fii oglindă vie, de vreme ce-n întreg 
pe fiecare-n parte un vis mai larg il doare 
și-l urcă-n stema țării, cînd sevele se-aleg.

Să fencuiești mireasma cuvintelor de rouă 
cu spuza de luceferi din spicele fierbinți 
și-n foșnetul de aripi zidite-n piinea nouă 
să deslușești o doină cu nume de părinți.

Să porți pe umeri bolta ideilor fecunde 
cuprins de grija țării la bine și la greu 
și măsurindu-ți virsta cu boabele-secunde 
să treci prin griu de partea întregului, mereu.

Pe vatra românească dintre pereții zării 
să vezi cum încolțește un bob de soare-n prunci 
și cum se-nalță griul nehărâzit pierzării 
in ctitoria piinii și-a preacinstitei munci.

George Țârnea
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DIN 7 ÎN 7 ZILE

Centenarul stabilirii relațiilor 

diplomatice dintre România și

Statele Unite ale Americii
INCA din 1859, după proclamarea unirii, in Principatele Româ

ne a fost acreditat un consul al Statelor Unite. Tot în acea pe
rioadă, s-au i.ii.iat negocieri pentru încheierea unui tratat de 
prietenie, comerț și navigație și, cum raporturile economice 
romăno-ameri_ane au căpătat o dezvoltare tot mai accentuată, 
în anul 1879 pe lingă Consulatul Statelor Unite la București s-a 
constituit și o agenție comercială. în iunie 1880, in urma recu
noașterii independenței României de către S.U.A., între cele 
două state s-au stabilit relații diplomatice. La Washington a fost 
trimis un reprezentant diplomatic al României cu misiunea spe
cială de „a remite domnului președinte al Statelor Unite ale 
Americii scrisoarea destinată a-i notifica independenta României, 
ca stat liber și suveran". La rindul său, guvernul Statelor Unite 
recunoaște „în chipul cel mai deplin suveranitatea desăvârșită și 
independentă a României". Intr-o scrisoare către guvernul Româ
niei, președintele Rutherford B. Hayes, luind act de proclamarea 
independenței și suveranității țării noastre, îl asigura că 
„guvernul și poporul Statelor Unite au primit cu cea mai mare 
cordialitate acest eveniment" și împărtășea pe deplin dezideratul 
României „pentru prietenia dintre cele două țări".

Aceste relații au devenit dealungul timpului tot mai ample și 
mai satisfăcătoare pentru ambele părți, iar în ultimii ani, in 
spiritul principiilor coexistenței pașnice între țări cu orînduiri 
sociale diferite, raporturile româno-americane au marcat o dez
voltare continuă în tot mai numeroase domenii de activitate. In 
determinarea acestui curs ascendent, zun rol decisiv l-au avut 
întîlnirile și convorbirile desfășurate intre președinții celor 
două țări, la București și la Washington. Vizita de stat pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au efectuat-o în aprilie 1978 în S.U.A., la invitația 
președintele Jimmy Carter și a doamnei Rosalynn Carter, a 
constituit prilejul unui aprofundat dialog la nivel înalt, cu re
zultate din cele mai rodnice. Schimburile economice reciproce 
au atins, în 1979, nivelul de un miliard de dolari, iar recenta 
sesiune a Comisiei economice mixte româno-americane a con
semnat noi acțiuni de cooperare în domeniul comercial ; cola
borarea tehnico-științifică și cea culturală, schimburile de stu- 
denți și profesori au înregistrat noi dimensiuni.

MESAJELE de salut ne care le-au adresat președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jimmy Carter cu prilejul centenarului stabilirii 
relațiilor diplomatize dintre cele două state sînt o expresie eloc
ventă a dezvoltării favorabile a cooperării româno-americane, a 
convingerii reciproce în buna perspectivă a adîncirii și amplifi
cării unor raporturi deopotrivă de folositoare celor două po
poare, ca și cauzei promovării păcii și colaborării între toate 
națiunile.

„Aniversînd centenarul stabilirii relațiilor diplomatice, îmi 
exprim convingerea — afirma președintele Nicolae Ceaușescu in 
mesajul său — că vom acționa împreună și în viitor, pentru a 
impulsiona și pentru a da noi dimensiuni raporturilor dintre 
România și Statele Unite ale Americii, pentru intensificarea con
tactelor, amplificarea schimburilor comerciale și a cooperării 
economice și industriale, a schimburilor în dortieniile științei, 
tehnicii, invățămintului și culturii, ca și în alte domenii de in
teres comun.

în același timp, îmi exprim speranța că țările noastre vor 
conlucra pentru oprirea cursului de agravare a situației interna
ționale actuale, pentru reluarea politicii de pace, destindgre și 
independență, pentru soluționarea exclusiv pe cale politică, prin 
tratative, a problemelor litigioase dintre state, a stărilor de în
cordare și conflict existente în diferite zone ale lumii, pentru 
întărirea securității internaționale, colaborării și înțelegerii între 
popoare".

„Deși vechi de 100 de ani, relațiile româno-americane nu au 
fost niciodată mai intense ca in ultimii 15 ani — releva în mesa
jul său președintele Jimmy Carter. Importanța pe care Statele 
Unite ale Americii o acordă legăturilor sale cu România a fost 
marcată de faptul că România a fost prima țară est-europeană 
vizitată de un președinte american. De atunci, vizitele preziden
țiale, inclusiv intîînirea noastră din 1978, au devenit o compo
nentă permanentă a dialogului româno-american, iar schimbu
rile la nivel înalt au devenit un lucru normal în relațiile noastre. 
Comerțul româno-american a devenit tot mai dinamic, asigurînd 
o bază puternică pentru relațiile noastre culturale și politice.. 
Aceste rezultate ilustrează în mod convingător gradul înalt al 
cooperării reciproc avantajoase pe care l-am atins.

îmi exprim speranța că voi continua să conlucrez strîns cu 
dumneavoastră și guvernul român pentru a găsi căi de a reduce 
tensiunea în situația internațională actuală, în vederea asigurării 
stabilității și cooperării în Europa și în alte zone ale lumii.

Am convingerea că cel de-al doilea secol al relațiilor noastre 
diplomatice va întări și mai mult cooperarea între țările și po
poarele noastre".

PRECUM s-a relevat și cu prilejul manifestărilor ce au avut 
loc la București și, respectiv, la Washington, ca și, deopotrivă, 
în presa celor două țări, aniversarea împlinirii a o sută de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state s-a 
constituit într-un eveniment mareînd tradiția fecundă a legătu
rilor de prietenie și de stimă reciprocă dintre popoarele român 
și american și, totodată, evidențiind semnificația creatoare a 
acestor relații în lumea contemporană, ca o contribuție din cele 
mai active la concretizarea și promovarea politicii de destindere 
și cooperare, în spiritul deplinei egalități în drepturi, a respec
tului reciproc, ca atribute majore ale independenței și suvera
nității naționale, a voinței de pace și conlucrare a popoarelor.

Cronicar

© între 14—18 iunie 
s-a desfășurat cea de-a 
șasea ediție a Festivalu
lui de poezie „Mihai E- 
minescu". La festivitatea 
de deschidere, care a 
avut loc în sala Teatrului 
Național „V. Alecsandri", 
din Iași, a particinat to
varășul Petre Enache, 
membru supleant al Co
mitetului politie executiv 
al C.C. al P.C.R., nrim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid. Au luat 
cu viatul Andi Andrieș, 
președintele Comitetului 
județean de cultură si e- 
ducatie socialistă, Vasi’e 
Nicolescu, director în 
Consi’iul Culturii și Edu
cației Socialiste, Constan
tin Chiriță, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor, și 
Mircea Radu Iacoban, se
cretarul Asociației scrii
torilor din Iași. în cadrul 
festivității, au fost decer
nate nrnmii’o Festivalu
lui. Distincția pentru cel 
mai valoros volum de de
but decernat de Asociația 
scriitorilor io~eni a reve
nit Domniței Petri (oentru 
volumul „Eclipsa", Ed. Ju
nime?). Diploma revistei

„România literară" printre cititorii săi din Brașov:

„Tribuna democrației" pe teme culturale
© Sub acest generic, 

săutămîna trecută a avut 
Ioc la Brașov o suită de 
manifestări organizate do 
Consiliul județean al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialista în co
laborare cu revista 
„România literară" — ac
țiune care s-a bucurat de 
un deosebit interes din 
partea publicului brașo
vean. Debutul s-a produs 
Ia Clubul „Tractorul" 
unde, alături de munci
tori. tehnicieni si ingineri 
ai Uzinei de tractoare au 
luat parte și profesori, 
bibliotecari, ziariști, stiț- 
den^i. elevi, membri ai 
Asociației scriitorilor din 
localitate. Prezidată de 
tovarășa Victoria Negrea, 
președintele Comitetului 
de cuiltură și educați? so
cialistă al județului Bra
sov. intîînirea a demon
strat încă o dată relația 
strin'ă dintre revistele 
noastre literare și ci
titorii lor. Ea merită
reținută tocmai pentru 
faptul de a fi fost o 
împrejurare în care s-a 
putut vedea de cită popu
laritate se bucură acea 
creație (poezie, proză, 
critică, dramaturgie) ca- 
re-si propune să dezbată 
probleme de importanță
fundamentală pentru con
diția omului de aztăzi. De 
aceea si întrebările care 
s-au pus din sală (la care 
au răspuns criticii Gabriel 
Dimisianu. redactor șef 
adjunct al revistei „Româ-

O seară
• Cenaclul de traduceri 

și literatură universală 
„Alexandru Philippide" a 
organizat, în colaborare 
cu Institutul de istoria și 
teoria literaturii „G. Căli- 
nescu", o seară comemo
rativă consacrată aniver
sării a 400 de ani de la 
moartea marelui poet por
tughez Luis de Camoes. 
Intîînirea a fost prezidată 
de prof. acad. Zoe Dumi- 
treseu-Bușulenga. Despre 
opera lui Camoes, despre 
destinul acestei opere în*

Avanpremieră
• Muzeul literaturii ro

mâne continuă seria ma
nifestărilor omagiale gru
pate sub genericul „EMI
NESCU 130“ cu avanpre
miera editorială a Volu
mului IX — Mihai Emi
nescu, Opere, realizat în 
colaborare cu Editura 
Academiei. Despre sem
nificațiile acestei inițiative

Viața literară
Festivalul de poezie „Mihai Eminescu"

„Convorbiri literare", pen
tru cele mai valoroase 
volume de lirică patrio
tică. a fost atribuită lui 
Ion Gheorghc, pentru căr
țile de poezie „Dacia 
Feniks" și „Proba logo
sului".

Duminică, 15 iunie, 
in Aula Bibliotecii ’Uni
versitare „M. Emines- 
cu“, s-a desfășurat o 
sesiune de comunicări 
științifice, precedată de 
vernisajul unei expoziții 
de manuscrise eminescie
ne. în aceeași zi, la Arhi
vele Statului din Iași s-a 
deschis expoziția „Ediții 
eminesciene" (colecția 
Grumăzescu).

Un grup de scriitori din 
București. CIuj-Nanoca, 
Tg. Mureș, Brașov. Timi
șoara și Iași au efectuat 
un pelerinaj pe drumurile 
lui Emines cu, — la Su
ceava. Ipotești. Botoșani, 
Tg. Neamț, Tg. Mureș, 
Blai, București. în locali
tățile vizitate au avut loc 
recitaluri de poerie și se
siuni de comunicări, spec
tacole literar-muzieale.

De asemenea, la Uzi
nele Nicolina și la Com

nia literară", si Mircea 
Iorgulescu) au fost des
chise și sincere, vizînd 
direcțiile tematice spre 
care a gravitat din tot
deauna arta, mai ales la 
noi, acum, cînd telul înalt 
pe plan ideologic, politic 
și moral il constituie for
marea omului nou, con
structor al civilizației co
muniste.

în aceeași zi, la Biblio
teca județeană. într-o sală 
ocupată de cititori de 
t'v'te vîrstele. s-a desfă
șurat un alt moment al 
acțiunii — Recitalul lite
rar — unde au citit din 
creația lor Vasile Băran. 
Mircea Dinescu. Daniel 
Drăgan. Angela Nachc și 
Nicolae Stoc.

în cea de-a doua zi, 
scriitorii particioanți la 
manifestare au fost pri
miți la Comitetul jude
țean de partid de tovară
șul Mihai Dulea, secretar 
cu probleme de proga- 
gandă, care, într-o fruc
tuoasă discuție, a contu
rat larga paletă a preo
cupărilor oamenilor mun
cii din oraș și din județ 
acum, în preajma aniver
sării a 15 ani de la cel 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., direcțiile de efort 
pentru o și mai mare 
înflorire a acestei zone 
industrial-agrare din mij
locul țării. însoțiți de to
varășul Constantin Calvi
na, vicepreședinte al Co
mitetului județean de 
cultură și educație socia-

Camoes
posteritatea portugheză și 
în România, au vorbit 
Micaela Ghițescu, Mioara 
Caragea, Roxana Emines- 
ctt, Dan Caragea si Ovi- 
diu Drimba.

Aurel Covaci, secretarul 
Secției de traduceri din li
teratura universală, a re
citat un fragment din ver
siunea românească a „Lu- 
siadei",

Din partea Ambasadei 
Portugaliei la București a 
participat dl. Jorje Serpa 
Neves, consilier al amba
sadei.

editorială
editoriale prin care se în
cepe editarea științifică a 
gazetăriei politice a ma
relui poet vor vorbi Paul 
Anghel, Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, Alexandru Bu- 
suioceanu, Șerban Ciocu- 
Iescu, Petru Creția, Ed
gar Papu, AI Oprea, 
D. Vatamanîuc.

Întîlnire pe teme teatrale
a fost condusă de Anca 
Augusta, președinta Co
mitetului județean de cul
tură și educație socialis
tă Timiș. Au participat 
Marin Iordache, secretar 
al Comitetului județean 
P.C.R., și Anghel Dum- 

binatul de utilaj greu din 
Iași, au fost inițiate șeză
tori literare și concerte 
de lieduri pe versuri de 
Eminescu. Marți, 17 iunie, 
la „Casa Cărții" din Iași, 
a fost prezentat volumul 
„Arta cuvîntului la Emi
nescu" de D. Caracoistea. 
apărut în colecția „Emi
nesciana" a Editurii Ju
nimea. Seara, la Teiul lui 
Eminescu de la Conou, s-a 
desfășurat un alt recital 
de poezie si muzică.

Au participat : Andi 
Andrieș, Antnaneta Apos
tol, Paul Balahur, Cezar 
Baltag, Petre Bucșa, Nico
lae Barbu. Nikolaus Ber- 
wanger, Olga Caba, Con
stantin Chiriță, Ion Chiri- 
ac, Anghel Dumbrăvcanu, 
Dumitru M. Ion, Mircea 
Radu Iacoban, Carolina 
Ilica, Dan Laurențiu, Va- 
sile Mihăescu, Dumitru 
Mureșan, D.R. Popescu, 
Nicolae Prelipceanu,
Domnița Petri, Ioanid Ro- 
mascu. Nicolae Sloe, Cor- 
neliu Sturzu, Gh'ir’hi 
Tomozei, Nicolae Turtu- 
reanu. Ion Tăranu. Lu
cian Valea, Horia Zilieru 

listă, scriitorii partieipanți 
la acțiune au făcut aooi 
o vizită la străvechea 
„Cetate țărănească" din 
comuna Prejmer, impre
sionantă prin multitudi
nea evenimentelor isto
rice legate de numele ei, 
prezentate de profesorul 
Johannes Orendi, și o altă 
vizită la o nouă „Cetate", 
ridicată în întregime în 
anii noștri, puternica în
treprindere agricolă de 
șt at Prejmer, de cinci ori 
distinsă cu Ordinul Mun
cii clasa I și de două ori 
fruntașă pe țară pentru 
înaltul ei grad de pro
ducție, cetate agro-indus- 
trială modernă al cărui 
ghid ne-a fost inginerul 
principal Teodor Mărnșca.

Acțiunea „Tribuna de
mocrației" pe teme cultu
rale s-a încheiat la Casa 
Armatei cu un Medalion 
„Tudor Arghezi" deschis 
de dramaturgul Dan Tăr- 
chilă, secretarul Asocia
ției scriitorilor din Bra
șov, medalion prezentat 
de redactori și colabora
tori ai „României litera
re" — Gabriel Dimisianu, 
Mircea Iorgtilescu. Mir
cea Dinescu și Vasile Bă
ran. în continuare au re
citat și au interpretat lie
duri pe versuri arghezie
ne : Dan Dobre. Ruxan- 
dra Vlad, Daniela Vlă- 
descu, Dan Săndulescu, 
Gabriela Săvulescu, Doi
na Stati Soak, de la Tea
trul de Stat din locali
tate.

în spiritul
colaborării 
reciproce

• Se află la București, 
în cadrul îniele',erii de 
colaborare cu Uniunea 
Scriitorilor Bulgari, poe
tul Nikolai Zldarov. cu
noscut traducător din li
rica română.
• La intîînirea redac

torilor șefi ai revistelor 
literare pentru tineret din 
unele țări socialiste, orga
nizată de revista „Nowy 
Wyraz" din Polonia, a 
particinat Nicolae Dan 
Fruntelată, redactorul șef 
al revistei „Luceafărul".

• în cadrul înțelege
rii de colaborare cu Uniu
nea Scriitorilor din R. P. 
Ungară, la „Săptămina 
cărții" care a avut loc la 
Budapesta, au participat 
Toma George Maiorescu 
Si Szekely Jănoo.

brăveann, secretar al A- 
sociației scriitorilor. Un 
colectiv al Teatrului Na
țional a prezentat frag
mente din viitoarea pre
mieră Mobilă și durere, 
pusă jn scenă de regizo
rul loan Ieremia.

• *»*  _ UN CINTEC 
DESPRE ROMANIA. An
tologie de poezie contem
porană greacă realizată, 
prefațată și adnotată de 
Andreas Rados, cu un cu- 
vînt către cititorul român 
de Ilias Iliou. Sînt selec
tate versuri de Leon 
Koukoulas, Gheorghia De- 
lighiani-Anastasiadi, Rita 
Buomi-Pappâ, Nikos Pap
pas, Theodosis Pieri- 
dis, Iannis Ritsos, Nikifo
rov Vrettakos, Victor Si- 
vetidis, Dimos Rendis, 
Iannis Manikas, Kostas 
Asimakopoulos, Makis 
Apostolatos și Aris Tas- 
tanis in tălmăcirile sem
nate de Nina Cassian, 
Tașcu Gheorghiu, Leonida 
Maniu, loanichie Oltea- 
nu, Andreas Rados, Dori
na Talaz, Gheorghe To- 
mozei și Marin Sorescu. 
(Editura Junimea, XVI+ 
144 p„ 12,50 lei).

• Teodor Mazilu și Va
lentin Silvestru s-au în- 
tîlnit cu scriitori, actori, 
profesori, alți oameni de 
cultură din Timișoara în
tr-un amplu dialog des
pre dramaturgia română 
contemporană. Dezbaterea

• Grigore Bugarin — 
CÎNTECELE MELE. La 
zece ani de la disnarltia 
prematură a poetului sint 
publicate ciclurile de ver
suri Podoaba stînii si 
Omule, zeule... (Editura 
Litera. 80 p„ 13 lei). £,

© George Munteanu — 
ISTORIA LITERATURII 
ROMANE. Epoca marilor 
clasici (Titu Maiore ți, 
Mihai Eminescu, n 
Creangă, I.L. Caragiăle, 
Ipan Slavici). (Editura 
didactică și pedagogică, 
644 p„ 29,20 lei).
• Ion Diaeonu — CIN- 

TAREȚI ȘI POVESTI
TORI POPULARI. Pre
cedate de Cîteva criterii 
asupra monografiei folclo
rice, sînt publicate patru 
monografii etno-folclori- 
ce din zona sudică și cen
trală a Moldovei. (Editu
ra Minerva, 368 p„ 16 lei).

• Mihai Giugariu — 
MĂRUL LUI PARIS. Cu
legere de eseuri. (Editura 
Eminescu, 216 p„ 4,50 lei).

• George Țărnea — 
SCRISORI DE FIECARE 
ZI. Al doilea volum de 
versuri al poetului din 
acest an ilustrat de Sabin 
Bălașa. (Editura Scri
sul românesc, 102 p., 7,25 
lei).
• Dumitru Radu Popa 

— ANTOINE DE SAINT- 
EXUPfiRY. „Una dintre 
menirile cărții de față — 
atenționează • eseistul la 
începutul volumului sub
intitulat Aventura cunoaș
terii — este aceea de a 
familiariza publicul tinăr 
cu literatura scriitorului 
francez și de a-i pun la 
îndemînă o serie de repe
re pentru o lectură avi
zată" (Editura Albatros, 
204 p„ 4,75 lei).

© Marcel Marcian — 
PETRECERI. Volum de 
povestiri. (Editura Litera, 
74 p., 9 Iei).
• Mihai Coman —

IZVOARE MITICE. Debut 
cu o incursiune în filoa
nele mitice, împărțită in 
caoitolele Rezonanțele 
mitului în spațiul colindei 
laice. Mit si baladă popu
lară si La confluența mi
tului cu literatura (aces
ta cu referiri la Emines
cu. Sadoveanu si Marin 
Preda). (Editura Cartea 
Românească, 302 p., 11
lei).

• Dumitra Ceacanica
— ÎNSEMNĂRILE UNUI
CRIMINALIST. Memori
ile, de fapt „amintiri" 
dintr-o viață palpitantă, 
relatate cu un acut simț, 
al responsabilității, sint 
prefațate de Fănuș Nea- 
gu. (Editura Militară, 291 >
P„ 8,5# lei).

• Cyrano de Bergerac
— STATELE LUNII. 
STATELE SOARELUI. 
Noua apariție în „Biblio
teca pentru toți" se dato
rează Iui Ion Hobana care 
semnează traducerea, pre
fața și tabelul cronologic. 
(Editura Minerva, 238 p., 
5 lei)

LECTOR
Erata

Dintr-o regretabilă eroa
re de corectură, pe clapa 
stingă a cărții Conversații 
de bunăvoință, apărută re
cent la Editura Albatros, 
prefixul sub (din cuvîntul 
subprodus) a iost.„ trans
portat in fața termenului 
unanim (ă). Rog cititorii să 
facă astfel cuvenita în
dreptare.

Constantin CRIȘAN



■ In cartea de aur a națiunii noastre va rămîne veșnic înscrisă, a- 
lâturi de celelalte lupte revoluționare, marea mișcare revoluționară con
dusă de Tudor Vladimirescu. Ne plecăm cu adîncă smerenie și cinstim 
memoria celor care au condus această mare bătălie, a luptătorilor de la 
1821 care s-au ridicat cu hotărîre în numele idealurilor sacre ale poporu
lui nostru.

NICOLAE CEAUȘESCU

La
răscrucea istoriei
r | ^REBUIE -ă cobori într-o vale, ce 

ascunde printre pomi casele, pentru 
a putea privi arhitectura din Brebul Maramureșului, să 
părăsești șoseaua principală pentru a ajunge la Pă- 
trăutii Iul Ștefan cel Mare sau pentru a admira splen
didul ansamblu al Căluiului ridicat de Buzești în lo
cul în care se plămădește o frunfcasă ceramică, la 
Oboga olteană. Cronica clădită sau. cum explica terme
nul G.M. Cantacuzino, „totalitatea monumentelor unor 
vremuri, totalitate din care se exprimă însușirile unui 
suflet colectiv", nu apare la drumul mare : cronica 
aceasta se citește în liniștea pădurilor, după un drum 
grăbit și nu știe să îmbine un fir cu altul pentru a în
țelege cum apar florile pe țesături. Dar cine pornește 
cu răbdare si cu dorința, nu de a epata, ci de a înțe
lege. rămîne uimit de cită bogăție și varietate se află 
în tara noastră unde poți sta zile întregi pentru a cu
lege adevăruri de viată si frumuseți de oe chipuri pic
tate sau construcții, intr-o regiune restrânsă, precum 
munții Orăștiei sau părțile Prislopului. Sau regiunea 
oltenească de sub munte.

Aici poate fi parcurs un itinerar al culelor. Mai cu
noscute, cele din preajma Horezului rivalizează cu cea 
de la Brabova sau cu cea de la Cernătești. din părțile 
Doljului, dar mai ales cu culele gorjene si mehedin- 
țene. Cula de la Curtișoara impune prin monumenta
litate. așa cum reține îndelung pe privitor cula Glo- 
govenilor, așezată într-o splendidă grădină, ori cula lui 
Ghiță Cuțui. Cula din Cerneti. ridicată în marging de 
pădure, împresurată de flori de c'.mp. peste care por
nește nălucă un iepure speriat, are mai marcat un 
aer de fortăreață : peste beciul puternic se ridică un 
foișor cu coloane dese, iar într-o parte pornește o ga
lerie suspendată ce duce la un turn, amintind de tur
nul de refugiu, „ne boisca". adică „nu te teme", de 
la castelul Iancului din Hunedoara. Urci treptele, pă- 
truțizi în prima încăpere și intilnești chipul stăpînului 
aȚ*acolo,  însoțit de cuvintele ce-au răsunat, nu de
parte do aici, la Padeș : „Nici o pravilă nu oprește pe 
om de a întîmpina răul cu rău !“ Din foișor privirile 
se duc spre malurile Dunării și spre vechea Drobetă.

Din această cronjcă de piatră se desprinde chipul se
ver al lui Tudor. El aparține oamenilor care, mai ales 
din secolul al 18-lea, și-au ridicai case-fortărețe, așe
zate puternic pe fundații masive în locuri care nu mai 
aveau să fie temporar părăsite • este un grup nou de 
oameni care înțelege să se opună ferm lovirilor ce se 
înmulțeau în secolul ce părea tot mai lipsit de rațiune, 
în fața deselor războaie, a incursiunilor neprevăzute 
ale bandelor de pradă din imperiul balcanic ce se des
trăma, a epidemiilor crude, această lume de dregători, 
negustori, cărturari cu rosturi prin cancelarii ia hotărâ
rea de a nu se mai apăra în desișul pădurii, ci de a ieși 
în marginea ei, răspunzind atacurilor prin ferestrele în
guste ale caiselor, cu plumb. Ei sînt aceia care ridică noi 
lăcașuri la Tîrgu Jiu sau în tîrgul Horezului. la Urșani 
sau la Preajba. unde deasupra pridvorului a fost con
struit un foișor de culă și. mai sus. o clopotniță ce parc 
turn de refugiu, explicînd privitorului că oamenii aceș
tia nu se mai supuneau resemnați vremurilor, ci. dună 
vorba bună rostită în pridvor, știau să pună mina oe 
flintă si să tragă în atacatori din turn. Este o lume 
care împodobește mai toate lăcașurile cu picturi ex
terioare în care apare mereu unul și același grup de 
personaje : sibilele ce prevestesc un viitor mai bun si 
filosofii care vorbesc despre înțelepciune și modul în 
care se cuvine să. trăiască oamenii în obște. în socie
tate. Oamenii aceștia se adună in tîrguri, unde se sfă- 
tuie șl află lucruri noi de prin lume, ori din auzite, ori 
din almanahuri, foi volante, calendare care apar tot 
mai des pentru o pătură tot mai cuprinzătoare de citi
tori. interesați în cuvîntul tipărit, chiar dacă nu folo
sesc scrisul în mod curent. Este o lume care se ridică 
puternic în tot Sud-Estul european La cumpăna veacu
rilor, dar nu numai aici, ci pe întregul continent, unde 
secolul 18 a însemnat o ultimă fază, de deplină matu
ritate. a culturii tradiționale: o cultură în care nivelul 
cultural hrănit de carte s-a întîlnit permanent cu ni
velul comunicării orale mai ales datorită acestui grup 
care a asigurat osmoza, format din conisti. dascăli, dre
gători, mici negustori și meseriași. Este ceea ce Pe
ter Burke numește „the chap-book culture", cultura 
cititorilor de cărți populare și. totodată, atasati comu
nicării de la gură la ureche.

De ACEȘTIA îi reprezintă Tudor, care, 
după cum ne spune prietenul lui 

Nicolae Stoica de Hațeg, citea această literatură aflată 
pe gustul oamenilor cu școală și al celor neinstruiți. Is
torisind cum a revenit Tudor călare din Ardeal. într-o 
toamnă, scrie cronicarul : „ceru Istoria Rumănească (a 
lui Petru Maior), calendare c-o să șadă la băi, să ce
tească, să-și petreacă". De aici si tonul ce pare tradi
țional din proclamațiile si scrisorile lui Tudor, dar în 
care cuvintele prind sens nou. Duoă cum remarcă 
Alexandru Nicuiescu într-o contribuție recentă (la o 
dezbatere pe tema conștiinței naționale, publicată în 
„Revue des etudes sud-est europeennes", 4/1979), în lim

bajul lui Tudor nu apar îndemnurile la „luminare", ce 
revin cu insistentă la pașoptiști. Dar aceasta nu pen
tru că el nu ar recunoaște valorile „luminării" sau nu 
ar ști ce înseamnă iluminismul, ci pentru că se simte 
angrenat într-o cultură de caracter omogen. în care ni
velele de cultură nu s-au individualizat si dritan’at 
net. „Șarpele cind- îți iasă înainte, dai cu ciomagul de-1 
lovești, ca să-ți aperi viata, care mai de multe ori 
nu să primejduiește din. mușcarea lui", proclamă el Ia 
_Pades. pentru a adăuga că în fata balaurilor nu mai 
‘poate fi ezitare. Poate fi recunoscută aici înțelepciunea 
izvorâtă din proverbe, dar si cea din maximele filosofi
lor care vorbeau oamenilor veniti ia tîrguri de oe Pe
reții bisericilor. In Pildele filosof ești, Tudor putuse în- 
tîlni sfatul : „Lovește capul șarpelui cu mina neprie
tenului tău. pentru că din ceste două bunătăți ti se va 
întîmpla una : adecă sau se va omorî șarpele de va 
birui vrăjmașul tău, sau biruind șarpele. vrăjmașul 
tău nu Va mai hălădui în lume". Alte maxime, cu o 
notă mai incisivă, se aflau presărate prin calendare. 
Tuclor nu simte nevoia să „lumineze" norodul, pentru 
ca apoi să-1 antreneze după sine, pentru că are con
știința că-i exprimă întocmai dezideratele. In 1809, un 
raport oficial semnala .că locuitorii din Caracal sînt 
într-atîta de șătui de nedreptăți incit „au strigat în 
glas mare că de nu Ii se va face vreo mîngîiere de 
ocrotire, siliți sînt a face rebelion". Tudor știa că oa
menii nu mai pot îndura abuzurile și asupririle unui 
aparat administrativ scăpat din mină de puterea prin
ciară: el cunoștea climatul mental din orașele si satele 
străbătute pe valea Cernei. în părțile Sibiului si mai 
ales la sud de Carpati. parte expusă, ne deasupra, rai
durilor unei armate care nu mai putea fi controlată de 
sultan.

’ | 'UDOR avusese, apoi. posibilitatea 
de a compara. Fusese la Viena și 

observase cum funcționează administrația din imperiul 
habsburgie. Aflase știri despre războaiele napoleoniene 
si reacția marilor imperii. Știa cum se eliberează sîr- 
bii și ce plănuiau grecii. Ca și aceștia, el acordă un loc 
de prim ordin unor concepte-cheie. ca binele obstei. 
patria, dreptatea, fericirea, demnitatea sore care în
deamnă strămoșii. Conceptele aparțin mai curind lim
bajului revoluționar al epocii, decît celui filosofic. Dar 
și atunci cînd facem o comparație între proclamațiile 
lui Tudor si textele izvorîte din nana revoluționarilor 
europeni (asa cum ni le-a dus la dispoziție Jacoues Go- 
dechot în La pensee revolutionnaire. 1780—1799) găsjm 
în fraza românului mai multă încărcătură nu de idei 
pentru că variația este mai mare la belgieni, francezi 
sau elvețieni, ci de sub fantă, deoarece el revine con
stant la principii, pornind de la originea ideilor sociale 
pentru a justifica răsturnarea ordinei existente si drep
tul la viață al celor mulți. Pentru că, spune el, este 
momentul să se înțeleagă că oameni adevăv-tj nu o?„t 
numai cei cu stare, cu educație, cu rang politic, ci toți 
lo uitorii patriei, ba mai mult, raportul trebuie inversat, 
deoarece „tagma jefuitorilor" nu aparține patriei. Tu
dor putuse citi în culegerile de maxime că . tmăloa-ă 
iaste patria afeeea unde se află mulțime de necărturari, 
căci mai de multe ori se cinstește întîi bogatul, de ar 
fi și vinovat, și se înaltă mai mult decît cărturarii si 
’mbunătătiții". maximă posibil ieșită din meditația lui 
Grigore Rîmniceanu. Dar el nu mai rămîne la impera
tivul „luminării", pentru a schimba lucrurile prin răș- 
pîndirea cunoștințelor, ci merge mal departe, pornind 
de la constatări făcute pe viu. în domeniul social. în 
1815. cînd vede cum incursiunile unor grupuri de pra
dă nu pot fi dominate de puterea fanariotă, el scrie 
lui Glogoveanu : „O stăpînire cu asa tară mare în 
mi ini si un lucru de nimic n-au putut opri, ci ne lă
sară de ne prăpădirăm și ne stinsărăm de tot": de 
la această constatare, la justificarea revoluției nu a 
mai fost decît un pas pe care eroul din Vladimiri l-a 
făcut atunci cînd a pornit fiin Cerneti sore București, 
în fruntea pandurilor lui. I-au stat împotrivă ciocoii 
care cînd se vedeau amenințați incărcau bogățiile în 
căruțe și fugeau spre alte zări; i-au stat împotrivă cei 
care nu au urmărit decît țeluri egoiste poleite in mituri 
de reconstrucții imperiale. Dar omul de la Cerneti n-a 
ezitat pentru că știa, fără îndoială, că exnrimă o pro
fundă dorință a „popolului", că pămintul românesc, 
întru care avea „strămosasca naștere", «e cuvine a fi 
apărat pînă la capăt, și aceasta pentru că oamenii erau 
vrednici și zideau frumusețea chiar și atunci cînd că
dea peste ei abuzul care despoaie si impertinenta care 
revoltă. între izbucnirea firească, asemenea vulcanului, 
a lui Horea, și mișcarea cu scopuri ideologic clar de
finite a pașoptiștilor, revoluția lui Tudor este expresia 
culturii noastre „populare". Ea izbucnește la canatul 
unei îndelungate tradiții care încorporase idei ce justi
ficau inovația bruscă. De aceea ea ocupă un loc aparte 
in lanțul mondial al revoluțiilor dintre 1776 și 1848, așa 
cum tot de aceea păstrează mereu vie imaginea lui Tu
dor în inimile și mințile tuturor românilor.

Alexandru Duțu

Portret de Theodor Aman

Legământ
„Mai înainte de a ridica steagul 

spre a cere drepturile patriei mele, 
m-am îmbrăcat cu cămașa morții"

TUDOR VLADIMIRESCU

Cînd imbrăcai cămașa morții, 
Un soare tînăr se-aprindea 
Din rana mea cit rana țării 
Și sînge-n inimi picura.

Trezite-s mii și mii de piepturi. 
Puști, săbii, coase se-nălțară. 
Prea lungă fuse iarna asta ! 
Grăbim și zori și primăvară.

Pe steag de-am pus pe Sfintu Gheorghe 
E să-nspâiminte pe balaur,
Căci brațul nostru o să-l zdrobească 
Chiar de-are capete de aur

Și limbi de fiere n-au putere 
Cînd glasurile noastre toate 
Unesc un țel din trei cuvinte : 
Cinste, dreptate, libertate I

Ne-nvăța mama-n Gorj pe prispă : 
Nu-i tot vînzare și chirie. 
Să pui in lanțuri nu se poate 
Izvor curat de apă vie.

Copilăria e departe
Și totuși visul i-l ascult. 
Sub bici păgin ardea pămintul, 
Traiu-n robie-l știm de mult.

De-aceea înarmat-am gindul 
Din munți, din codri și cimpii. 
Chiar imbrăcind cămașa morții, 
Sabia poporului voi fi.

Priviri viclene simt în juru-mi, 
Ajuns la curtea cea domnească. 
Eu strămoșească cer unire, 
Ei bogăție tilhărească.

In furci de am suit pe unii, 
Ciocoii-s frați cu vinzătorii. 
Văd zimbetul străin pe față. 
Norod, nu crede trădătorii I

Cămașa albă-i neagră toată, 
Unirea s-a făcut sub glie. 
Fintină cea de mult secată 
E plină iar de apă vie.

Nicolae Liu

k_______ __________ >



națsonaiă și socială
FĂURITĂ de popor, istoria româ

nilor este înnobilată de o presti
gioasă galerie de personalități a 
căror faptă a modelat în chip ho- 

tărîtor procesul devenirii istorice.
La un moment de cumpănă, acum a- 

proape 160 de ani, cind țara era istovită 
de îndelungata și chinuitoarea stăpînire 
fanariotă, din rîndul pandurimii oltene 
s-a desprins un om care, in numai ci- 
teva luni, a izbutit să întrunească ade
ziunea conaționalilor săi, să determine, 
în cele din urmă, printr-un efort general, 
răsturnarea administrației străine turco- 
fanariote.

Produs al burgheziei sătești, clasă so
cială în formare, implicată în rosturi ad
ministrative. comerciale și militare. Tu
dor Vladimirescu întruchipează în mod 
ideal dinamismul și spiritul întreprinză
tor indispensabile celui ce-și asumă răs
punderea intervenției în ordinea socială 
a lucrurilor. Formația intelectuală și po
litică și-a împlinit-o prin lecturi nume
roase și variate (cele din domeniul is
toriei. ca lucrările lui Petru Maior, ră- 
mîn predilecte) ca și prin călătoriile în 
străinătate, care i-au permis contactul 
cu medii culturale sensibilizate de su
flul revoluționar. Totodată, conducerea 
unor unități de panduri, la început m 
cadrul armatei ruse, i-a conferit o pre
țioasă experiență militară. Tempera
mental, Tudor a apărut în ochii contem
poranilor ca un om aspru, violent, închis 
și cu vorba poruncitoare, chipul lumi- 
nîndu-i-se doar la auzul unor apropiate 
confruntări cu bandele turcești.

Acțiunea lui Tudor Vladimirescu ar ră
mîne de neînțeles, ar ieși din canoanele 
firescului, ar putea părea himerică dacă 
s-ar raporta numai la însușirile sale. Or, 
în acel moment, după un secol de ad
ministrație străină impusă, întreaga so
cietate românească. indiferent de locul 
deținut în ierarhia socială de cutare sau 
cutare individ, ajunsese la un consens : 
regimul social-politic, aflat în criză, tre
buia restructurat din temelii. Această 
constatare se impune ca o caracteristică 
a istoriei noastre. Totdeauna cînd a pla
nat o gravă amenințare asupra țării s-a 
creat o solidaritate națională 
șirea din impas. Demersul 
programul său revoluționar 
țelese tocmai prin integrarea 
extrem de complexă, adesea . 
existentă la sfîrșitul deceniului al doilea 
al secolului trecut în Sud-Estul Europei.

Efervescentei revoluționare sesizabile 
din Spania pînă în Moreea. marile pu
teri îi răspund printr-o înăsprire a re
gimurilor politice „legitime". Instrumen
tul acestei politici coercitive avea să fie 
Sfînta Alianță, în cadrul 
deținea rolul 
era, însă, în 
mișcările de 
se dezvoltau 
Otoman. Pe 
zeze în primul 
tatea secretă de tip carbonar, creată în 
1814 pentru eliberarea grecilor. Planul ei, 
de largă respirație revoluționară, l-a pu
tut atrage pe Tudor, căci, în măsura în 
care românii urmau să participe la lupta 
generală de emancipare a popoarelor bal
canice de sub jugul otoman, o atare în
cadrare nu putea oferi decît mai multă 
forță și chezășie de succes. Totodată 
însă programul social urmărit de Tudor, 
strategia observată pentru cruțarea țării 
de o invazie otomană, intențiile princi
pelui Alexandru Ipsilanti’ de a „dărui" 
țările române Rusiei marcau prăpastia 
care îl separa de acțiunea grecilor.

Din punct de vedere politic, prioritară 
pentru Tudor era înlăturarea fanarioților,. 
ceea ce însemna un conflict deschis cu 
autoritățile otomane. Deși 
acestea erau convinse că 
prin greci a principatelor 
folosirea lor ajunseseră 
liniștii Imperiului, soluția 
sugerată din interior, o considerau drept 
„trădare". Adoptînd o tactică subtilă, Tu
dor a început prin a trimite memorii 
Porții Otomane în care cerea restabilirea 
privilegiilor de odinioară ale țării. Fără 
a nădăjdui prea mult, el pregătea în ace
lași timp oastea pandurilor pentru cioc
nirea previzibilă și inevitabilă cu arma
tele turcești.

pentru ie- 
lui Tudor, 

trebuie în- 
în situația 

paradoxală

căreia Rusia 
dominant Imperiul țarist 

situația de a încuraja 
eliberare națională care 

impetuos în Imperiul 
sprijinul său avea să mi- 

rind Eteria,. socie-

ADÎNCUL simț politic, aprecierea 
judicioasă a valorii fiecărui fac
tor social, evitarea formulelor 
tranșarfte îl caracterizează pe Tu- 
în ceea ce privește raporturile cu 
boierime pămînteană a țării. A- 
de atotputernicia clientelei fana-

dor și 
marea 
fectată 
riote din preajma domnilor, vechea boie
rime de țară a văzut inițial in ridicarea 
lui Tudor o șansă de a-și redopîndi pre
rogativele, de a înlătura concurența gre
cilor in administrarea nestingherită a țâ
rii. E de observat că aici, ca și în cazul 
relațiilor cu Eteria sau cu Poarta Oto
mană, Tudor va folosi cu măiestrie ele
mentele de convergență, stabilind, chiar 
dacă vremelnic, o platformă de colabo
rare. Așa se explică aderarea marii bo
ierimi la programul lui Tudor, aderare 
izvorîtă pertinamente din oportunism oo
litic, căci programul său social lansa che
marea familiară întregii Europe încă din 
timpul Revo’uției Franceze : „Pace bor- 
deelor, război palatelor" ! Prin urmare, 
colaborarea cu boierii nu putea fi decît 
temporară ș» neîndoios avea să degene
reze curind în opoziție ireductibilă. Sîm- 
burele conflictului s-a aflat chiar in tex
tul proclamației de la Tismana-Padeș, a- 
devărat rechizitoriu al vechiului regim 
politic și social al țării. Spiritul ei. amin
tind de documentele programatice ase
mănătoare din Franța, Spania sau Italia, 
mărturisește comunitatea spirituală a re
voluționarilor de pe întregul continent, 
permite plasarea revoluției române în 
vastul curent de regenerare națională 
prin care trecea Europa la începutul se
colului al XIX-lea.

Tudor incită la rezistență față de opre
siune, conferind totodată poporului răs
culat statut de corp reprezentativ 
drept de a legifera „pentru binele și 
losul obștesc" ; armata revoluționară 
vine „Obșteasca Adunare", chemată 
„rînduiască" țara, pentru „binele și folo
sul obștesc". Efectele unei asemenea 
chemări nu au întirziat să se producă. 
Adresîndu-se tuturor locuitorilor țării, 
justificînd în ochii fiecărui grup social 
acțiunea sa, căutînd să micșoreze cit mai 
mult cu putință primejdia din afară, Tu
dor s-a dovedit un excelent diplomat și 
strateg, omul care pe bună dreptate era 
considerat în cercurile politice occiden
tale drept „conducătorul poporului 
mân".

în ce măsură spiritul de revoltă 
treaz iar liniștea ce domnea în satele 
mânești părelnică, o' dovedește ■ interesul 
și nădejdea cu care a fost primită în 
Transilvania vestea ridicării lui Tudor. 
Pe căi tainice, proclamația de la Tisma- 
na Padeș s-a răspîndit în zeci de exem-

cu 
fo- 
de- 
să

ro-

era 
ro

la rîndul lor 
administrarea 
și în general 
prejudiciabile 

înlăturării,

Tudor Vladimirescu (dreapta), la București, in martie 1821. Este îmbrăcat cu caftan 
îmblănit, iar pe cap are căciulă de hirșie (blană neagră, de miel), „care numai 
domnitorii este rinduit a purta". In dreapta sa, un ofițer și cinci panduri. In stingă, 
Dîmbovița, cu două mori de apă și pescari cu undițe

Stampă de K. Danielis, editată șl răspîndită în secolul trecut de D. Pappazoglu

Tudor 
rezistența plănuită

Vladimirescu părăsind âotrecenii 
in nordul Olteniei

plare iar „crăiuțul Tudor" era așteptat 
cu nerăbdare „să facă dreptate". Cu o 
repeziciune uimitoare, fapta lui Tudor a 
devenit în mintea țărănimii transilvăne
ne continuarea firească, providențială, a 
ridicării lui Horia.

Tudor capătă o aură legendară încă în 
viață în marea masă a românilor. Și ex
plicația trebuie căutată în litera și spi
ritul proclamațiilor sale, în disciplina 
impusă armatei revoluționare, în atitudi
nea demnă observată în raporturile cu 
Eteria, cu boierii, cu puterea suzerană. 
Mai neobișnuită, dar venind să certifice 
în chip netăgăduit convingerea români
lor — atît a contemporanilor cît și a pos
terității — rămîne caracterizarea ce i-a 
fost făcută în presa europeană și în ra
poartele diplomatice adresate diferitelor 
cabinete europene. Voința de fier, perse
verența, disciplina strașnică impusă ar
matei sale, tactul diplomatic, profunzi
mea programului său politic au fost sem
nalate opiniei publice continentale, situ- 
indu-1 imediat printre marii conducători 
carbonari ai vremii. Este o imagine care 
i-1 opune, prin contrast, pe principele 
Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteri- 
ei. Ea explică, parțial, eșecul revoluției. 
Lipsa de stăpînire a acestuia, caracterul 
aventuros al acțiunilor sale — dintre care 
declanșarea războiului pentru indepen
dența grecilor în afara hotarelor lor, a- 
dică pe teritoriul românesc, nu este cea 
din urmă — clamarea zgomotoasă a aju
torului Rusiei, care l-a obligat pe țar să

(15'27 mai 1821) pentru 
(cromolitografie după 

un desen de A. Murnu)

ridicare revoluționară a 
aceste elemente aveau 

întregul

renege întreaga 
Balcanilor, toate 
să influențeze in sens negativ 
curs al evenimentelor.

OLABORAREA românilor cu Ete
ria. condiționată de păstrarea li
bertății de acțiune, s-a vădit cu 
neputință de înfăptuit. Silit de 

împrejurări să coopereze cu marea boie
rime, contrariat, de dezavuarea țarului, 
constrîns să rămină față de turci ca sim
plu postulant, Tudor a ajuns, la începutul 
lun i aprilie 1821, într-o situație dispe
rată. Cu atît mai remarcabil apare efor
tul său obstinat de a salva țara prin 
proclamarea unei Constituții, „Cererile 
norodului român". Lansată tardiv, cînd 
primejdia invaziei turcești era iminentă 
iar dezavuarea Rusiei un fapt împlinit, 
Constituția a rămas, in epocă, fără ecou. 
Ocupația turcească, începută în luna mal 
1821, rezultat al refuzului lui Tudor de 
a depune armele sau de a se uni cu co
tropitorii pentru alungarea eteriștilor de 
pe pămîntul românesc, a marcat începu
tul sfîrșitului.

în fața turcilor, al căror puhoi ame
nința să anihileze toate resorturile or
ganismului social, așa cum procedaseră de 
altfel deja în teritoriile grecești, Tudor 
face o ultimă și zadarnică încercare dc 
colaborare cu Eteria spre a ține piept 
turcilor. Este în acest gest toată credința 
sa nestrămutată, aprigă, de nezdruncinat, 
că doar prin unirea cu orice preț a tutu
ror forțelor revoluționare grecești și ro
mânești poate faee față dușmanului.

Suspectat de colaborare cu turcii, Tu
dor a căzut fulgerat de mîna ucigașă a 
eteriștilor. Cel care cu dreptate se putea 
intitula „domnul țării", care încercase, 
deși în condiții atît de complexe, să 
dea răspuns marilor probleme cu 
care era confruntată societatea româ
nească acum 160 de ani, și-a găsit 
o moarte cumplită, al cărei tragism 
îl așează în panteonul eroilor istoriei na
ționale. Locul neștiut în care zac rămă
șițele sale, nădejdea atît de brutal risi
pită a „dreptății" ce promisese au făcut 
ca mult 
mai 1821 
moartea

timp după ziua îndoliată de 27 
pandurii să se îndoiască de 
eroului, continuînd să aștepte :

Să gonească dintre noi 
Și pe turci și pe ciocoi

Sacrificiul nobil al lui Tudor, întru
chipare de excepție a valorilor morale 
ale poporului român și-a purtat roadele 
timp îndelungat în evoluția istorică a 
națiunii noastre. Revoluția condusă de 
ei, sfîrșită printr-o ocupație militară și 
un asasinat mișelesc, a impus abolirea 
regimului fanariot și, fapt esențial, a tre
zit conștiința revoluționară a miilor de 
români. Apariția vremelnică, atunci, 
scena politică a țării a forțelor 
luționare dinamizate de energia 
triotismul admirabil al lui Tudor 
mirescu a constituit un memento, 
rigă în șirul glorios, plin de învățămin
te, al luptelor poporului nostru pentru 
independență națională și libertate so
cială.

pe 
revo- 

Si pa- 
Vladi- 
o ve-

Georgeta Penelea



1821 în documentele vremii
MOMENT de cotitură în lupta pen

tru libertate și dreptate socială, 
pentru scuturarea jugului domina
ției străine și afirmarea drepturi

lor naționale ale poporului român, revo
luția din anul 1821 condusă de Tudor Vla- 
dimirescu este ilustrată de multitudinea 
mărturiilor documentare, interne și ex
terne, care permit și impun o examinare 
temeinică a resorturilor adinei ale fapte
lor, o înțelegere complexă a dialecticii 
lor. Noile mărturii descoperite în arhivele 
de peste hotare, au menirea să adauge 
noi valențe la trăsăturile naționale și in
ternaționale ale acestui episod eroic, să 
releve, mai pregnant, însemnătatea mo
mentului de la 1821 ca început al istoriei 
noastre moderne.

Documentele păstrate în arhivele exter
ne, din care o bună parte se află în pre
zent în colecția de microfilme și xero
grafii a Direcției generale a Arhivelor 
Statului, reflectă interesul acut manifes
tat de diplomații europeni pentru evoluția 
evenimentelor desfășurate atît în Princi
patele Române, cît și în întreaga regiune 
sud-est europeană, în perioada ianuarie 
1821 — august 1822. Ele relevă ecoul euro
pean pe care l-a avut revoluția condusă 
de Tudor, încadrarea sa în ampla mișcare 
de eliberare socială și națională a popoa
relor din Balcani, punînd în valoare opi
nia oficială europeană asupra caracteru
lui și desfășurării revoluției, a relațiilor 
lui Tudor cu Eteria, a strinselor sale le
gături cu acțiunile sîrbilor, macedoneni
lor, muntenegrenilor etc.

Se confirmă, odată în plus, că problema 
țăt>>r române se constituia îritr-o ches
tiune de interes internațional, la rezolva
rea căreia, așa cum sublinia K. Marx, 
poporul român și-a adus o contribuție 
primordială.

Semnificativ este faptul că opiniile for
mulate în documentele păstrate în arhi
vele din Turcia, U.R.S.S., Austria, Franța, 
Italia, R.S.F. Iugoslavia, Grecia, Portu
galia ș.a. sînt unanime în a aorecia ca
racterul popular al acestei ridicări, faptul 
că Tudor și-a bazat acțiunea pe masele 
țărănești și orășenești, forțele de bază ale 
poporului român, relevînd amploarea și 
tăria mișcării, entuziasmul și însuflețirea 
cu care Tudor, în fruntea oastei sale, a 
intrat triumfător în București, încrederea 
cu care este primit și urmat pretutindeni. 
Astfel, raportul consulului Austriei, Fr. 
Fleischhackl. către cancelarul Metternich, 
din 5/17 februarie 1821, despre desfășu
rarea revoluției, subliniază participarea 
entuziastă a țărănimii, disciplina răscula- 
ților, exprimînd temerile în legătură cu 
posibilitatea ca românii transilvăneni să 
fie „contaminați" de spiritul revoluționar, 
„...slu'terul Tu'or a ocupat nu numai 
Cerneți și mănăstirea Strehaîa, ci înain
tează mereu și este pretutindeni primit 
ca un salvator și ca un zeu protector și 
își sporește zilnic partizanii, astfel îndt 
e de temut că în curînd va intra în Cra
iova". Intrarea în Craiova este conside
rată un „eveniment care ar putea avea 
influență foarte periculoasă și asupra 
acestui oraș, căci aici, în afară de arnăuți, 
umblă înarmată pe străzi multă plebe...", 
conchizind că „spiritul de libertate și ne
supunere insuflat de slugerul Tudor și 
țovșrășli lui românilor oprimați va CU- 
fWnde ca o boală contagioasă și pe ro
mânii vecini din Transilvania, care nici 
ei nu sînt tratați cu blîndețe de stăoînii 
lor domeniali și ii va determina dacă nu 
la o răscoală similară, dar cel puțin la o 
emigrare, în număr mare, spre Țara Ro
mânească, o situație rea și intr-un fel și 
în altul, a cărei prevenire din timp, prin 
mijloacele cele mai eficiente, este de cea 
mal mare importanță".

Insistînd asupra pericolului pe care îl 
reprezintă revoluția condusă de Tudor 
pentru „granița cezaro-crăiască" și asupra 
măsurilor care se impun, un alt ranort 
înaintat la 1/13 februarie lui Metternich, 
relatează despre continuarea extinderii 
revoluției în Oltenia, Tudor fiind prezen
tat ca un „bărbat îndrăzneț, care este 
foarte apreciat si iubit de panduri al că
ror număr se ridică la cîteva mii", ară- 
tînd că „tulburările din Oltenia par să ia 
din zi în zi un caracter tot mai serios".

Un număr impresionant de documente 
pun în evidență ideile de „independență" 
si „libertate" care i-au călăuzit pe revo
luționari- Astfel. raDortul agentului diplo
matic al Franței în Țara Românească, 
Page, către ministrul de externe Pasauier, 
din 5/17 februarie, în legătură cu depla
sarea, lui Tudor de la București în Olte
nia și proclamația acestuia, arată sconul 
revoluției și entuziasmul populației : „So
sit la Cerneți, în Oltenia, Tudor a adre
sat locuitorilor mai multe proclamații în 
care anunță că n-a pus mina pe arme 
decît pentru a elibera aceste provincii de 
tirania grecilor și a boierilor, dovedind 
idei de independență și libertate".

Subliniind puternicul ecou al revoluției 
lui Tudor în Moldova, raportul din 18 fe- 
bruarie/2 martie 1821 al agentului Aus
triei, Iosif Raab, către Metternich, scoate 
în evidență principiile proclamate de Tu
dor și modul în care acestea erau îm
brățișate. „Principiile trîmbițate de acest 
Vladimirescu ca : înlăturarea principilor 
greci, restabilirea vechilor stipulații ale 
Convenției, limitarea privilegiilor aristo
crației boierilor, a arbitrariului, a extor
cărilor și a administrării părtinitoare a 
justiției sînt primite cu cea mai mare sa
tisfacție și lăudate în mod public și de 
tîrgoveții de aici, de mica nobilime și de 
țărani".

Inîormînd asupra evenimentelor din 
Țara Românească, raportul însărcinatului 
cu afaceri al Prusiei la Constantinopol, 
Miltitz, către regele Prusiei, din 14/26 fe
bruarie 1821, analizează cauzele care au 
determinat ridicarea la luptă a unui nu
măr mare de răsculați, în continuă creș-

F. G. Laurențon : Nouvelles observations sur la Valachie... suivies d'un precis historique 
des evenements qui se sont passes dans cette province en 1821 lors de la revolte 

de Theodore... (Paris, mai 1822). în frontispiciu, planul luptei de la Drăgășani

tere, arătînd că „Extorcările îngrozitoare 
comise de defunctul principe al Țării Ro
mânești și venalitatea nerușinată a func
ționarilor săi trezise încă de multă vreme 
cea mai vie nemulțumire în rîndurile po
porului zdrobit de greutatea celor mai re
voltătoare vexații... pretutindeni se ma
nifestă neliniștea șr disperarea". Intr-un 
asemenea context istoric, Tudor s-a așe
zat în fruntea „rebelilor" și „într-o jalbă 
adresată, sultanului el a grupat la un loc 
toate prejudiciile aduse poporului", des
pre care diplomatul prusian apreciază că 
„sînt întradevăr, de natură să provoace 
cea mai profundă indignare". Aproape în 
același ton, raportul ambasadorului en
glez, lordul John Percy Clinton, către mi
nistrul de externe al Marii Britanii, din 
26 februarie/10 martie 1821, relatînd des
pre izbucnirea revoluției conduse de Tu
dor, relevă caracterul său și popularitatea 
de care se bucură conducătorul ei în rîn- 
dul maselor, entuziasmul cu care era aș
teptat in București.

Rapoartele diplomatice Italiene, apre
ciază caracterul „grav" al evenimentelor 
din Principate acordînd o mare atenție 
desfășurării acestora. „Ultimele scrisori 
din București, sosite aici prin curierul din 
Constantinopol, ne comunică faptul că în 
Oltenia s-a format un corp de insurgenți, 
sub conducerea și ordinele unui oarecare 
Tudor, care a lansat proclamații incen
diare și instigatoare purtînd ca motto 
«război naistelor, pace colibelor»". Mai re
ținem din arhivele italiene, impresiile vi
carului general de Napoli, refugiat la Si
biu, Buonauguri, care, încercînd să expli
ce starea de efervescență revoluționară e- 
xistentă în Balcani, arăta că se realizase 
o „unitate spirituală" între Serbia, Bos
nia, Țara Românească, Moldova, Bulgaria, 
Rumelia și Macedonia, iar Tudor „român 
de neam", fusese chemat „să accepte tro
nul vacant al Țării Românești", populația 
primindu-1 în București „cu entuziasm iar 
preoții îi sfințiseră steagurile".

CONTURlND țelurile și obiectivele 
de luptă ale revoluționarilor, o se
rie de documente externe pun în 
evidență faptul că revoluția, de

parte de a avea un caracter spontan, a 
fost bine pregătită avînd un program în
chegat, național și social, care a afectat 
în primul rînd relațiile Principatelor Ro
mâne cu Poarta, dar și raporturile din in
teriorul țării, prin cuprinderea unor prin
cipii înnoitoare care vizau neatîrnarea po
litică a poporului român. Relatarea in 
acest cadru a voinței pentru revenirea la 
vechiul drept de alegere a domnitorilor de 
către Sfaturile domnești ale Principatelor 
constituie o manifestare hotărîtă de afir
mare a independenței poporului român, 
care avea să se constituie intr-un rezultat 
de seamă al ridicării revoluționare. Re
prezentantul sard la Viena, Rossi, își in
forma ministrul de externe, marchizul de 
San Marzano, la 26 februarie/10 martie și 
la 2/14 martie, că proclamațiile lui Tudor 
sînt „incendiare și instigatoare, subliniind 
amploarea și programul revoluției : 
„...comandantul Tudor cere restabilirea 
regimului prin care acest Principat fusese 
condus de domni pămînteni ,și reducerea 
tributului". De altfel, mai multe rapoarte 
descriu revoluția „ca foarte bine organi
zată și foarte amplă", avînd ca principal 
scop „ieșirea de sub sclavia Porții oto
mane" și obținerea „libertății pe care 
o aveau mai înainte".

însuși Tudor Vladimirescu, intitulin- 
du-se „un adevărat fiu al Patriei", în 
scrisoarea din 1 februarie 1821 adresată 
consulului general Pini, arată că acțiunea 
sa este „pe nedrept socotită ca nelegiui
tă", întrucît a acționat în numele Patriei 
împotriva boierilor „care au adus țara la 
o stare de golăciune precum aceea în 
care se află morții în mormînturi" și care 
„nu s-au sfiit să calce dreptățile jîe care 
din vechime le aveau străbunii".

Deosebit de prețioase sînt știrile extrase 
din . corespondența turcească, purtată atît 

cu unele cabinete europene cît și cu di
ferite autorități provinciale, în special cu 
dregătorii otomani de la Dunăre, de na
tură să furnizeze o serie de detalii care, 
în ansamblu, subliniază caracterul anti- 
fanariot al revoluției și al atitudinii lui 
Tudor față de Poartă. De menționat că 
informațiile extrase din documentele tur
cești nu au fost destul de bine cunoscute, 
ele fiind în măsură să ajute la clarifica
rea unor aspecte care continuă să rămînă 
în atenția celor preocupați de cunoaște
rea profundă și obiectivă a evenimente
lor respective. Semnificativ în acest sens 
este faptul că nici un document turcesc nu 
arată colaborarea dintre Tudor Vladimi
rescu și Alexandru Ipsilanti ; aceștia șînt 
prezentați ca situîndu-se pe poziții dife
rite, cu obiective diferite, conform intere
selor naționale ale fiecăruia. Cercetarea 
documentelor turcești relevă, de aseme
nea, ample informații în legătură cu ne
gocierile purtate de Tudor cu dregătorii 
Porții, calitățile acestuia de bun diplo
mat.

Corespondența diplomatică turcească re
flectă „lovitura de trăznet" suferită de 
Poartă în urma ridicării lui Tudor și a 
mișcării lui Ipsilanti, precum și violența 
neașteptată cu care a reacționat. Ea ofe
ră temeiuri multiple de cercetare care re
levă gravitatea consecințelor revoluției 
pentru întreaga organizare a imperiului, 
precum și lipsa totală de înțelegere mani
festată de Poartă față de aspirațiile na
ționale ale popoarelor din Balcani. Deo
sebit de prețioase sînt știrile desprinse 
din corespondența cu cabinetele străine 
sau cu ambasadorii acreditați la Constan
tinopol referitoare la cele mai severe mă
suri prin care Poarta acționează „prompt" 
pentru a preîntîmpma „pericolul" pe care 
îl prezenta revoluția. Astfel, la 25 mai, 
muhafîzul din Vidin il informa pe marele 
vizir că a luat măsuri severe propunînd 
ca țările române „să fie trecute prin foc 
și sabie", ca să „nu mai rămînă fir din 

-ele", pentru ca în august să ceară trans
formarea teritoriului de la nord de Du
năre „în cenușă".. Operativitatea cu care 
erau transmise rapoartele, numărul mare 
al acestora și caracterul amplu și sever 
al măsurilor care se propun, precum și 
violența lor, dovedesc că revoluția con
dusă de Tudor devenise o grijă perma
nentă a imperiului. Notele diplomatice 
schimbate de marele vizir cu baronul 
Stroganov, ambasadorul rus la Constan

Vedere generală a Vienei de la începutul secolului XIX. Intre 14 iulie și 26 decembrie 
1814, Tudor s-a aflat la Viena. O scrisoare a sa din 28 iulie arată interesul cu care 
urmărea desfășurarea evenimentelor în preajma congresului de la Viena (Gravură în oțel 

de W. H. Bartlett)

tinopol, și cu lordul Strangford, ambasa
dorul britanic, dovedesc că obiectivul 
principal urmărit de Poartă l-a constituit 
obținerea unor temeiuri de siguranță 
pentru păstrarea și întărirea poziției sale 
în Principatele Române.

Documentele rusești argumentează con
secvența politicii țariste de sprijinire a 
popoarelor creștin*  din Imperiul Otoman 
dar și de condamnare categorică a revo
luțiilor, oferind o largă bază de cerce
tare în legătură cu poziția diplomatică 
europeană. Subliniem, în acest sens, nota 
trimisă de guvernul rus baronului Stro
ganov, la 23 februarie/7 martie 1821 in le
gătură cu evenimentele din Principatele 
Române și cu petiția adresată țarului 
Rusiei, Alexandru I, de către panduri, în 
care se face cunoscută hotărîrea Rusiei și 
Austriei de a sprijini Poarta și măsurile 
luate pentru reinstaurarea păcii. „Puteri
le aliate sînt ferm hotărîte să opună un 
zid comun torentului revoluțiilor care 
amenință să zdruncine încă o dată Europa. 
Interesul care le determină să adopte 
această conduită este acela de a păstra 
intacte toate drepturile și toate posesiuni
le pe care le asigură statelor europene 
tratatele din ultimii șase ani".

Informațiile cuprinse în documentele 
sîrbești reflectă pe larg ecoul de care s-a 
bucurat, în țara vecină, revoluția condusă 
de Tudor, precum și atitudinea de apro
bare și simpatie față de cauza poporului 
român, în năzuințele căruia poporul sîrb 
își recunoștea propriile năzuințe. Aceste 
documente cuprind relatări, însoțite une
ori de comentarii, privind îndeosebi eve
nimentele din Oltenia. Găsim unele in
formații referitoare la acțiunile unor că
pitani ai lui Tudor ca Papa Vladimirescu, 
Gaiță Haiducul și, totodată, informații 
privindu-i pe Sava Bimbașa, Iordache 
Olimpiotul cît și despre uneie acțiuni ale 
lui Tudor, Ipsilanti, atitudinea Rusiei și 
a Imperiului Otoman față de mișcare.

Din multitudinea de documente care re
flectă largul ecou european al revoluției, 
rapoartele ambasadorului portughez la 
Viena evidențiază interesul purtat româ
nilor la extremitatea continentului. La 
9/21 martie R.H. Andrade raporta minis
trului său de externe că în Țara Româ
nească și Moldova „spiritul revoluționar 
se propagă cu repeziciune", existînd peri
colul de a se întinde și în Transilvania ; 
la numai zece zile, la 19/31 martie, di
plomatul lusitan informa într-un ton libe
ral, din care lasă să răzbată spiritul de 
care este cuprinsă Peninsula Iberică, că 
„mișcările revoluționare care frămintă 
Țara Românească și Moldova sînt mult 
mai serioase", apreciind la justa lor va
loare de „adevărate programe revoluțio
nare" proclamațiile lui Tudor, pe care îl 
caracterizează ca „un om întreprinzător 
cu un caracter ferm", „energic", „hotărît 
să lupte împotriva boierilor". Reținind in
cidentul cu Bimbașa Sava, trecut în tabă
ra turcească, lichidat apoi împreună cu 
oamenii săi „cu ferocitate" de Chehaia 
bei, Andrade raporta la 27 august/8 sep
tembrie, noului ministru de externe, S. 
Pinheiro Ferreira, despre excesele trunelor 
turcești „care au transformat parțial Bucu- 
reștiul în cenușă".

Dezavuarea energică și ajutorul grabnic 
oferit de. Austria i se par firești, întru
cît cele două imperii nu puteau sprijini 
mișcări de răzvrătire, amîndouă fiind 
„angajate, la rîndul lor, în campania de 
sufocare a spiritului de revoltă care se 
manifesta atît de deschis peste tot", a- 
preciind că „mișcările de răzvrătire" care 
au izbucnit în Principatele Române ar fi 
putut să aibă consecințe foarte importan
te în detrimentul integrității Imperiului 
Otoman, ceea ce în împrejurările prezen
te nu este un motiv de neglijat".

Fără îndoială, bogăția informațională 
cuprinsă în arhivele străine reprezintă 
expresia ecoului larg pe care l-a avut atît 
revoluția din anul 1821 condusă de Tudor 
Vladimirescu, cît și alte evenimente de 
seamă din istoria poporului nostru. Ele 
oferă temeinice izvoare de referință, care 
se adaugă mărturiilor documentare inter
ne, ce incorporează eforturile, munca, sa
crificiile și lupta pentru libertate, unita
te și progres a strămoșilor, întotdeauna 
statornici pe, aceste meleaguri.

Emilia Poștâriță



Tudor Vladimirescu — portret votiv din 
ctitoria sa și a lui Gheorghc Duncca 

de la Prejna (1808)

Tudor 
Vladimirescu 
Tudor, Tudor, Tudorel, 
dragul mamii voinicel, 
de cind mama ți-ai lăsat 
și olteni ți-ai adunat, 
pe ciocoi să-i prinzi in ghiară (...) 

Spune maică ce te doare, 
că. m-oi face vrăjitoare 
de alean să te descint, 
să calci vesel pe pămint.
- Alei maică I alei dragă ! 
curind visul mi-l desleagă ! 
că știi maică am visat 
buzduganu-mi sfârimat I 
sabia-mi cea bună, nouă, 
am visat-o ruptă-n două, 
pușca mea cea ghintuită 
am visat-o ruginită ! 
Maică, pistoalele mele, 
le-am visat făr-de oțele, 
apoi inc-am mai văzut, 

șarpe galben prefăcut,
ce purta coarne de țap 
și creastă roșie in cap. 
El avea ochi vinzător, 
avea grai lingușitor 
și mă tot ruga mereu 
să mă duc la cuibul său.
- Ba fetească Dumnezeu, 
să nu te duci fătul meu, 
c-acel șarpe veninos,
e vreun dușman ticălos, 
vreun hoț volintiraș 
și In inimă vrășmaș.
- Maică, măiculița mea, 
cum să scap de cursa rea ? 
Căci un glas prevestitor 
îmi tot spune c-am să mor I
- D-ai să mori drăguțul meu, 
facă ce-o vrea Dumnezeu 
dar să știi tu de la mine, 
c-un român voinic ca tine 
pin-ce cade, pin-ce moare, 
calcă șerpii in picioare, 
căci d-un șarpe inveninat
i se iartă un păcat I

V. Alecsandri, Poezii populare, 
București, 1866

Din poezia populară
■ CA și alte mari personalități ale istoriei noas

tre, Tudor Vladimirescu a pătruns de timpuriu în 
literatura populară. Au apărut, astfel, cîntece, ba
lade. povesti, legende etc., care glorifică figura vi
teazului. exprimînd adeziunea maselor la idealu
rile lui, încriminînd pe zei ce l-au ucis și pe duș
manii țării. O parte din aceste producții au fost 
culese în ultimii o sută de ani. Interesantă este 
concordanța viziunii populare cu ce spun documen
tele, ca și împletirea destinului lui Tudor cu al 
altor luptători pentru dreptate (Cloșca, Crișan, Iancu 
Jianu etc.), amplitudinea ariei naționale și chiar in
ternaționale a legăturilor și activităților' sale (Aus

tria. Grecia. Turcia etc.), pe care poporul le-a cu
noscut sau intuit, trecîndu-le pe plan artistic. Chiar 
dacă unele din respectivele producții au fost în
dreptate de diferiți culegători sau amplificate de 
aceștia, ele reflectă. în fond, din partea maselor 
populare, aceleași sentimente de respect si admi
rație fată de faptele marelui erou si ale tovară
șilor săi de luptă. Cu acest înțeles, reproducem 
în această pagină cîteva fragmente semnificative 
din poezia populară despre eroul revoluției de la 
1821,

I. M.

Tudor
Toate plugurile umblă 
numai plugulețu meu 
l'a 'nțepenit Dumnezeu. 
Dar o da și Dumnezeu 
d’o umbla și plugul meu : 
să trag brazda dracului 
la ușa spurcatului, 
o brăzduță d’ale sfinte, 
să ție ciocoiul minte ; 
să-ți arunc un semănat 
cu sîngele meu udat 
ploaia, mare, d’apă vie, 
ce sămința ți-o învie, 
să mi-ți dau de semănat, 
cum de mult nu s’a mai dat ■ 
semănat de poterași, 
să răsară românași ; 
semincioară d-aia, nene, 
tot cu ochi și cu sprîncene, 
sămînță de plumb, de fier, 
ce mi-ți crește pin la cer. 
Mi am vindut și cămeșoara 
și-mi cumpărai sâbioara I 
Plugulețu meu nebun, 
cum te prefăcuși in tun I 
Vezi, așa mai poți ara 
și mă scapi de angara I 
Nu mai plinge Măriuță 
vezi d'lon și de căsuță 
și de bietele copile 
c-am ajuns in rele zile.
Să nu plingeți moartea mea 
că-i pe țară piază rea. 
Uite mergem să arăm, 
țelina să despicăm, 
că avem să semănăm.
Voi aveți să ne urmați 
și-nsutit să secerați. 
Nu plingeți nu vă-ntristați : 
Domnul Tudor e cu noi 
Dumnezeu fie cu voi I

G. Dem. Teodorescu, Poezii popuiaie, 
București, 1885.

Sabia lui Tudor Vladimirescu

Tudorel 
din Vladimir
Frunzuliță calomfir, 
Tudorel din Vladimir, 
Ce-a scăpat țara de bir, 
De amar și de greu chin.
A pornit de la Cerneți, 
Cu pandurii lui isteți, 
Și-a mers pînă la Cloșani, 
Și de-aici la Drăgășani, ...
Și-a strins ceată voinicească, 
Moșia s-o desrobească,
Pe ciocoi să i fugărească, 
Țara să ne-o limpezească, 
Traiul să mi-l fericească, 
De el să se pomenească.
Dar cind fu la București, 
Din palatele domnești 
Capul i se arvuni, / -
Și el mult nu mai trăi,
Și-a dat singe pentru noi, 
Șă ne scape de nevoi.
Alții gindul că-i urmară, 
Și pe noi că ne scăpară, 
De boxri și de ciocoi, 
Ce-au supt s'ingele din noi.
Gh. N. Dumitrescu-Bistrița, Cintece din 

folclor Craiova, 1960.

Mehedinleanul
Frunză verde magheran, 
voinice! mehedințean, 
sunt născut pe frunzi de fag 
ca să fiu la lume drag.
Și-s scăldat de mic în Olt, 
să mă fac viteaz de tot, 
să am zile cu noroc.
După ce am mai crescut, 
din ochi maica m-a perdut, 
c-am fugit de la părinți, 
lot in munți, la Mehedinți, 
apoi m-am lăsat la vale, 
cu trei rinduri de pistoale, 
ș-am ajuns un voinicei 
cu inima de oțel.
Aoleo I ce foc, ce dor, 
veni-va badea Tudor, 
să mai stringă din păduri, 
cete mîndre de panduri (...)

V. Alecsar.dri, Poezii populare, 
București, 1866.

Tudor
Frunzuliță siminic,
Pe cel deal, pe cel colnic, 
Cum mai trece de-un voinic, 
Fără frică de nimic, 
Tudcrel de la Cloșani 
Fără frică de dușmani, 
Nu ia de la nimeni bani. 
Da*  ciocoii, cind il văd, 
Măre, Doamne, ce prăpăd I
- Tudore, pe unde treci ?
- Merg să scap țara de hoț, 
De hoț, de jegmănitori

’A

Pecete în tuș negru pe care s-au
Păstrat imaginea stilizată a lui Tudor 

Vladimirescu și inițialele sale

C-au băgat lumea-n fiori, 
De-a ajuns românu, iacă, 
Fără oaie, fără vacă. 
Nu mai leagă două-n tei, 
Și-i urlă vintu-n bordei I 
b-alei, Tudor ce-m făcea ? 
Din frunză imi șuiera 
Și haiducii iși stringea, 
Mulț, ca frunza și iarba 
Și panduri din iei făcea. 
Mi-a plecat Tudor cu toț, 
Să scape țara de hoț I 
Foaie verde-a bobului 
Mi-avea în chimirul lui 
Banii golfineanului, 
Dușmanu ciocoiului. 
Ca să-i ducă domnului 
Oștire multă să-ș crească 
Și pe turci să-i izgonească ! 
Tudor, cu pandurii lui, 
Lasă calea codrului. 
Unde Tudor ajungea, 
Turcii mi să-nspâiminta 
Dunărea n vad mi-o trecea 
Și-ndărăt nu să uita I 
Unde Tudor ajungea, 
Dreptate iei că făcea, 
Pe robit ii libera, 
Pe flăminz ii sătura, 
Pe ciocoi mi-i scutura !
Mu l mă mir, Doamne mă mir, 
De Tudor din Vladimir. 
Că ciocoii l-au trădat, 
Și la greci că mi l-au dat. 
Și-apoi verde busuioc, 
Tudorel, fără noroc, 
Dușmanii te-au hăcuit, 
Și pe noi ne-au pustiit, 
Să tiăirn tot amărit, 
Și cu funia de git I

Din Folclor din Oltenia și Muntenia, 
vol. I, E.P.L. 1967, p. 603-605 ; 

culegător Alex. Gregorian.
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RASCOALA LUI TUDOR VLADIMIRESCU — pictură de Vasile Celmare și Ștefan Mermeze

DOMNUL
„Personificarea deșteptării 
noastre naționale1'

NICOLAE BĂLCESCU

1
Ochi pe coline stelele din cer 
de sub tăceri lumina e putere 
prin paloșe și coase zăpezile visează 
plutirea din semințe-n înviere

e Domnul Tudor tînăr și părinții-n deal 
leagă focu-n datină și-alungă 
norii cu palma
statui de fum cit țara mi-e de lungă

1

e Domnul Tudor îl vedem prin grai 
zeu galben de viață-vise 
îngroapă frica-n scorburi 
uitîndu-se la noi prin ziuă pare-mi-se

i 
ochi pe coline stelele din cer 
ochii Domnului și paloșul-flacără 
cu țara la drum — pravile pier 
sub brațul lui Tudor văile scapără

2
Te-am visat c-un roșu șal 
și-n cămașă sîngerată 
te purtau legat pe-un cal 
șapte umbre numai pată

i 
era roșă-n urmă calea 
copiii ziceau că-i rouă 
și potop de îngeri zarea 
„era mamă lună nouă“

I
Tu urcai dintr-o fintină 
doar cămașă sîngerată 
pietre negre-aveai pe mină 
și pe umeri miini în ceartă

.1

„este-un vis — visul se iartă"

3
El este rugul și luminează 
unde ard cuvintele este El 
Domnul Tudor numele Lui 
cu un popor de coase în preajmă 
și cîteva județe de furci 
El naștere de țară 
și unic rîu de suflet 
transparent ca și graiul din jocul copiilor 
El are chipul Patriei aburind

TUDOR
4
Nimic nu este de prisos 
nici un gînd nu-i palid 
Țara e tînără 
are vocea pandurilor

iarăși 
la Padeș 

în Cîmpul Libertății Durerea 
„ca un fluviu muică să ne spele 
de rugina lanțurilor grele— 
sunt aici

voinici— 
ne spală de venetici"

5
Căderi de negru prin fereastră 
în aer de ceartă ne caută 
un zapis și o mască

6
Pe la ferestre sîmbăta galbenă 
cu praștia aruncă pietre-ocară 
peste statuile de pîclă 
negrul anotimp arde sub călciie 
o femeie singură

Maria
singură își presează chipul în rafui 

fîntinii 
în coaja amară
și se visează trandafir între lespezi

>. i
7
Pe umeri de fîntînă plînge țara 
cînd leagă stelele cu sara 
în cumpănă de Domn și veac 
peste obrazul mai sărac

8
In orice fintină in Țara fintinilor 
e lacrima lui Tudor sîngele lui 
in orice fîntînă în Țara fintinilor 
plinsul norodului

în orice fîntînă din Țara fintinilor 
apa-i rugă ochi de țară 
spală-un gînd ceresc un dor 
de cuțitele de-afară

în orice fîntînă din Țara fintinilor 
Domnul Tudor mai cuvîntă 
în orice fintină din Țara fintinilor 
viața luminii e sfîntă.

I
Ion luga

Stindard
Cînd te-ai urnit cu țara, Tudor doamne, 
Prin ani de mai tîrziu vizionar,
Nu ți-ai păstrat în urnă veri și toamne 
Știind că timpu-i scurt și că-i avar.

De-ai fost haiduc de timp și-ai dat 
cu sorții

Stîrnind mînia veacului de-atunci, 
Nu te-ai sfiit să-mbraci cămașa morții 
Și tagmei lor sfidarea să-i arunci.

De-ai fost o torță-nfiorînd destine 
Spre-a limpezi destinul românesc, 
N-ai pus deoparte-un licăr pentru tine : 
Eroii prea arar îmbătrînesc.

De-ai fost o boare-n atriul dreptății 
Cărăușind aromele-n exod,
Ai netezit columne demnității 
Pe vatra oropsitului nordd.

> 
De-ai fost o stea, prin tine ne-am ales cu 
Al libertății nimb omniprezent, 
Izvoditor de vremi, Vladimirescu, 
Augur solar pe-al nostru firmament.

De-ai fost o sevă dintr-un veac de aur, 
Reverberînd realități de-acum,
Te simt pulsînd în trandafir și-n laur 
Și-n oameni vii, pe fiecare drum.

De-ai fost o doină ce-n amurg suspină 
Spre zorii cu mai nobile meniri, 
Azi dăinuiești în noi cu-a ta lumină, 
Stindard al unui vis din Vladimiri.

Crișan Constantinescu

Tudor
din
Vladimiri
în cula unui sat 
Răsărise un gînd 
Ce-a avut în sine 
Visul luminii.

Oamenii
L-au așezat 
Pe cerul iubirii 
Și astfel, 
S-a născut 
Dorul de stele.

Dumitru Udrea



Casa în care s-a născut Tudor Vladimirescu (satul Vladimir, județul Gorj)

EVENIMENT crucial pentru isto
ria României moderne, eroica 
mișcare revoluționară de la 
1821 și conducătorul ed, Tudor 

Vladimirescu, au avut și continuă să 
aibă un ecou statornic în literatura ro
mână. începutul îl face, ca în atîtea 
alte direcții, Iancu Văcărescu, care 
scrie, chiar în 1821, patru Sfătuiri pa
triotice : Sfătuirc și rugăciune, Buna
vestire, Cîntec românesc și Glasul po
porului suht despotism. Mai ales ulti
ma, prin tonu-i avântat și prin limpezi
mea cu care susține cauza lui Tudor, 
a pătruns adine în conștiința publică :

Ai libertății fii sînt toți sub steagu-i 
cîți se-adună, 

Toți robii își rup fiarăle ! Toți bunii 
s-împreună. 

Poporu-ncrede cîi-mele-i la fiii ce-și 
alege, 

Cînd dă pedeapsă groaznică la fiii 
făr’de lege. 

Să tremure ! să tremure cumplita 
tiranie ! 

Zdrobit va fi cine-o-ndrăzni gînd 
de tiran să-i vie.

Fapt semnificativ, cadența ideatică și 
ritmică a versurilor de mai sus o a- 
mintește într atît pe cea dm Proclama
ția din 21—22 ianuarie 1821 a lui Tudor 
„către tot norodul omenesc din Bucu
rești și din celelalte orașe și sate ale 
Țării Românești", îneît creează senti- - 

mentul unei neîndoielnice parafraze : 
„Veniți, dar, fraților, cu toții, / cu rău 
să pierdem pe cei răi, / ca să ne fie 
nouă bine ! / Și să se aleagă din căpe
teniile noastre cei care pot să fie buni: 
/ aceia sînt ai noștri, / și cu noi dim
preună vor lucra binele, / ca să le fie 
și lor bine, precum ne sînt fă'’ădu;ți !“. 
Se știe, de altfel, că mințile cele mai lu
minate de atunci au fost de la început 
de partea marelui patriot. Ajunge a-i 
aminti pe Gheorghe Lazăr (care-i învă
ța pe panduri să tragă cu tunul, lovind 
el însuși turnul unei biserici în care se 
ascunseseră boierii), pe Ilarion, epis
copul Argeșului (sfetnic al revoluționa
rului), inițial pe Iordache Golescu și, 
probabil, pe fratele său Dinicu etc. Iar 
Iancu Văcărescu ar fi păstrat multă 
vreme, simbolic, sabia Vladimirescului, 
treeînd-o ulterior în mîinile lui Heliade, 
după cum e aproape sigur că va fi fă
cut parte și el, alături de Nicolae Vă
cărescu, Ion și Constantin Cîmpineanu, 
Grigore Băleanu, Dinicu Golescu, Em. 
Florescu, Ilarion al Argeșului și de alții, 
din Societatea literară, fundată pe a- 
tunci, cu țeluri similare, în parte, ce
lor exprimate în proclamația lui Tu
dor. Coincident în unele privințe va fi 
și proiectul de constituție al lui Ionică 
Tăutu din 1822, care, cum zicea mai tîr- 
ziu Alecu Russo, „jucase același rol 
prin condei și stăruință în politică, ca 
și Vladimirescu cu pușca plăișască".

Un cronicar al vremii, loan Do- 

brescu, afirmă expres, în două locuri, 
proclamarea lui Tudor ca domn al Ță
rii Românești : „în săptămîna cea mare 
a Paștelor, a patimilor, au eșit Todor 
din Tîrg în mănăstire în Cotrăceni, cu 
ostașii săi. lv.îndu-și titlul de d^mn po
runcitor țării. Acolo să făcea divan, la 
el să dădea jelbi, de acolo să împărțea 
poștile, sluiindu-i boarii ca unui domn. 
Și orîndui ispravnici în toate județele". 
Unul din cele mai sugestive portrete 
ale viteazului ni l-a lăsat Nicolae Stoi
ca din Hațeg, care scrie în Cronica Ba
natului că, venind în 1816 la băile de la 
Mehadie. Tudor ..toamna din septemvrie 
călare, din Ardeal, la mine veni, cu o 
slugă, călare. Caii în grajd băgară. Am 
prînzit. Ceru istoria românească, ca
lendare ; c-o să stea la băi, să ceteas
că, să-si petreacă. Și pănă în noiemvrie, 
9 săptămîni la băi șezu. Venea, ne în
tâlneam aici — adecă la Corni și la băi. 
Tot cuminte !" (p. 304). „Istoria româ
nească" era Istoria pentru începuturile 
românilor în Dachia, a lui Petru Ma
ior !

Trecînd peste Istoricul zaverei în 
Valahia (în grecește) a lui Naum Rîm- 
niceanu, peste prăfuita Tragodie... de 
peste 4 000 de versuri a lui Alexandru 
Beldiman, peste Preascurtă istorie dă 
turburarea Țării Românești a lui Ior
dache Golescu, peste Jaloba... lui C. 
Conachi, peste Eterida... și Dialog intre 
Fire și Moldova ale lui Vasile Pogor, 
peste amintirile colonelului Locusteanu 
(numai venin, cînd e vorba de Tudor) 
și peste multe alte scrieri, să pomenim 
modestele, ca valoare artistică, dar 
profund entuziastele, 66 de strofe 
a 6 versuri fiecare, dedicate de 
Gheorghe Hagi Toma „Peșacov sau 
Pedestrășescul" chiar în 1821 W5 febr., 
15 aug. și 25 oct.) „heroului Româ
niei" : „...bărbat cu dreptate, / Patriot 
cu prea sfînt gînd. // Care luând ș’alți 
cu sine / Spre al obștescului bine, / în
dată s-a arătat / Ca o stea prea lumi
noasă / într-o noapte-ntunecoasă, / Pa
triot adevărat 1“ De aceea, „...a lui 
prea mare nume / Rămîne pe veci în 
lume / Lăudat și prea slăvit". Multe 
din aceste elogii și îndemnuri, unele 
anonime, coincid, ca și fragmentul din 
versurile lui Văcărescu, în expresie și 
idei, cu scrierile lui Tudor însuși : „Dar 
pre balaurii care ne înghit de vii, că
peteniile noastre zic, atît cele biseri
cești, cît și cele politicești, pînă cînd 
să-i suferim a ne suge sîngele din 
noi ?“. „Pă vrăjmași să năvălim, / Sau 
balaurul să piară / Și să scape astă țară, 
/ Sau toți să ne omorîm", citim într-un 
manifest anonim, în versuri, din epocă, 
intitulat simbolic „Trîmbița româneas
că". Versificația e adesea împrumutată 
din literatura populară, făcîndu-se ast
fel cît mai accesibile respectivele pro
ducții, menite a smulgg uitării chipul 
eroului și faptele sale.

DACĂ în mai toate încercările 
de direcție literară de după 
1821 putem întrezări și idei și 
atitudini ținînd și de gîndirea 

marelui pandur, odată cu apariția ge
nerației pașoptiste figura sa revine, 
modelator, în conștiințe, mai toți dîn- 
du-și seama că „revoluția de la 1821 a 
strigat dreptate", cum afirma Nicolae 
Bălcescu. Sau, cu cuvintele lui Kogăl- 
niceanu : „Tudor Vladimirescu reven
dică drepturile nu numai ale țării, dar 
și ale claselor desmoștenite. El ia arma 
nu numai în contra fanarioților, dar și 
în contra boierilor sau despuietorilor 
norodului". Adică exact ce se încerca 
și la 1848. Iar prin pana cîtorva scriitori 
ai respectivei generații el redevifie erou 
literar.

Astfel, în 1855 apărea în „România li
terară" un fragment din romanul Serile 
de toamnă Ia țară al lui Alexandru Can- 
tacuzin, în care e prezent și Tudor, Bo
lin tineanu va scrie poemul Pandurul bă- 

trîn, iar C. Bolliac publică în 1857, la 
Paris, amplul poem Domnul Tudor.
Episode de la revolution roumaine de 

1821, în care, întocmai ca Bălcescu, Ko- 
gălniceanu și alții, consideră „zavera" 
drept precursoarea directă a evenimen
telor de la 1848 (va reveni în 1863 < 
„Buciumul" cu Episodi din revoluție -.Jâ 
lui Domnul Tudor, „episoade" însu- 
mînd 167 strofe a 7 versuri fiecare !)• 
în 1862 Al. Pelimon publică narațiunea 
versificată Tudor Vladimirescu. Miș
carea de la 1821, născută „din furtu
na durerilor mari" și a luptei pentru 
„libertate și dreptate" (doi ani mai tîr- 
ziu, același entuziast admirator al pan
durului va veni cu romanul Catastrofa 
întîmplată boierilor în muntele Găva
nul — 1821, cea mai amplă frescă de 
pînă atunci a revoluției, cuprinzînd un 
notabil portret al conducătorului ei, iar 
în 1877 va publica scrierea Patriotism- 
Vladitnirescu). în 1863 apare romanul 
lui Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și 
noi, în care Tudor (..cel mai mare 
bărbat al României") și revoluția lui au 
un loc semnificativ ca atitudine, deși 
mai puțin ca artă literară. Este vremea 
cîrd încep să apară romanele cu Jieni 
(Vladimirescu a avut oarecare le
gături cu celebrul ha’duc, o le
gendă populară spunînd că i-ar fi pețit 
chiar o soră), cînd C D. Aricescu vine 
cu Istoria revoluției de Ia 1821 și cu 
Acte justificative la Istoria revoluției 
române de Ia 1821, ambele din 1874, 
constituind primele însumări masive de 
documente scrise și mai ales orale, cu
lese pe teren, în spiritul folcloriștilor 
de mai tîrziu,

GRAȚIE în primul rînd lui 
Alecsandri care tipărise în ale 
sale Poesii populare ale româ
nilor două ample texte în 

versuri despre Tudor, dar deopotrivă 
și lui Aricescu, avem peste veac imagi
nea acestuia așa cum a fost păstrată în 
memoria populară. Evident, se cuvin 
menționate versurile populare apărute 
în 1862 în „Buciumul" („Nu plîngeți, 
nu vă-ntristați, / Domnul Tudor e cu 
noi, / El ne scapă de nevoi"), fragmen
tele de cîntece din „Românu-verde" 
(1871) și din „Federafiunea" (1871, cu
legător Gr. Tocilescu), textele date de 
S. FI. Marian, de Pelimon și de alti 
publiciști, legendele publicate de Gr. 
S. Stamatiu în „Ștafeta" de la 
Iași (1878), textele lui C. C. Do- 
brescu din Anuarul asociației generale 
a studenților, pe 1882, cele din Poeziile 
populare ale lui G. Dem. Teodorescu 
(1885), citate și de Heliade în Echilibrul 
intre antiteze, din „Lumina" (1888), 
„Glasul țăranului" (nr. 4—18/1889), 
„Foaia societății românismului", din 
Tradiții și legende populare (1910) ale 
lui Ovid Densusianu, din Cîntece de 
țară ale Iui T. Pamfile (1913), ori cele 
din recentele culegeri din seria Folclor 
din Oltenia și Muntenia etc., producții 
populare semnificativ de multe și di
verse care ar putea duce Ia alcătuirea 
unei culegeri oricînd utilă. Cît de adînc 
a pătruns în mentalitatea populară fi
gura eroului și faptele sale ne putem 
da seama cînd constatăm că și astăzi, 
la aproape 160 de ani de la dispariția 
sa, circulă piese folclorice care-1 evocă, 
într-o vreme fiind destul de răspîndită 
credința că el, întocmai personajelor 
din baladele fantastice și eroice, nici 
n-a murit sau că „Tudor au înviat și 
au băgat pe multi dintre boieri la Tis- 
mana", pedepsindu-i „pentru împilări
le aduse poporului" : „De aceea, aver
tiza în același ton un cronicar al epocii, 
dar vă îndreptați, ca nu cumvași obida 
și deznădăjduirea neamului să nască 
alți Tudori." Se pare că faima lui a 
aiuns și în literatura cultă și în fol
clorul altor popoare (vezi Elena M. 
Dvoicenko-Markova, Pușkin și cîntecul 
popular românesc despre Tudor Vladi- 
mirescu, în Isledovania, materiali, tom.



Cula lui Tudor Vladimirescu de la Cerneți Foișorul de la intrarea conacului din Golești unde, la 21 mai 1821, a fost prins 
Tudor Vladimirescu

III, Moscova — Leningrad, 1960), el fi
ind sigur prezent la românii din Iugo
slavia și prin alte părți. Dar anchetele 
sînt prea sumare pentru a conchide în 
legătură cu eventuala lui apariție în 
literatura populară și cultă din Bulga- 

Grecia, Iugoslavia etc.

RELUÎND firul evocărilor li
terare, sînt de amintit îndată

Ion Ghica cu „scrisoarea" 
Din timpul Zaverei („numai 

acei care știu a să bate și a muri 
pentru apărarea țării pot avea patrie, 
numai acei care știu a să bate și a muri 
pentru apărarea institutiunilor țării pot 
avea dreptate și libertate"), Zamfir Ar
bore cu încercarea de roman Tudor 
Vladimirescu („Amicul copiilor", nr. 17— 
18'1892), D. Guști cu versurile Tudor 
Vladimirescu, N. Scurtescu cu un sonet 
cu același titlu, Coșbuc cu Oltenii lui 
Tudor : „Sfintei legi și libertății / Fa
ceți-i odată drum ! / Cine nu-i cu voi 
să știe / Că izbit va fi de voi, / De cei 
strașnici în mînie ./ Și din leagăn de 
eroi. 7/ Domnul Tudor să trăiască I / 
Sus cil toții, pui de lei, / Pentru țara 
românească, / Pentru drepturile ei !“.

Eminescu va face adesea referiri la 
Tudor Vladimirescu și la revoluția de 
la 1821, atunci cînd va incrimina în ar
ticolele sale, prin contrast, diverse as
pecte retrograde ale epocii, după cum 
Hasdeu va afirma: „Cu anul 1821 
se începe istoria modernă a Româ
niei, cu anul 1821 se curmă vea
cul nostru de mijloc..., cu anul 1821 se 
redeșteaptă din dureroasa letargie con- 

) știința. națională a ramurii de pe țăr
mul Dunării" (vezi : Oltenescele. Patru 
discursuri, Craiova, 1884, p. 113—117 și 
131—155). Tot el recuperase steagul lui 
Tudor Vladimirescu, în „Telegraful ro
mân" din 12 mai 1882 putîndu-șe citi 
că: „Steagul lui Dotnnu Tudor Vladimi
rescu se va păstra în arsenalul arma
tei ; el este întins pe un petec de mătase 
albastră și pe dînsul se află figurile 
Sf. Treime, precum și o inscripție veche 
cu data de 1821. El a fost adus de la 
Craiova de d. B.P. Hasdeu și d. colonel 
Vlădescu." Aflînd vestea, fiica sa, Iuliă, 
îi scria de la Paris : „Nous avons lu 
dans Ies journaux que vous avez ete 
ă Craiova, d’ou vous avez rapporte le 
drapeau de Tudor Vladimirescu, ce qui, 
moi, m’a rendue toute fiere."

Odată cu întețirea luptelor pentru 
desăvîrșirea unității naționale, cu apa
riția unor lucrări istorice de amploare 
(Xenopol, Onciul, Iorga, Nistor, Giures- 
cu etc.), cu darea la iveală de noi do
cumente sau producții populare crește, 
în continuare, și interesul . scriitorilor 
pentru pilduitoarea figură a revoluțio
narului, despre care Iorga va scrie, între 
altele: „Viața acelor cari au jucat un 
mare rol în istoria neamului lor se ur
mează și după ce s-a încheiat în mar- 
ginile-i pămîntești. Se urmează prin tot 
ce e faptă pornită prin fapta lor și se 
deslușește prin fiecare pecete a vremii 
care se rupe lărgind perspectiva gîndu- 
lui lor. Și “domnia» lui Tudor, care a 
plătit cu chinurile robiei și ale morții 
năprasnice, triumful intrării în Bucu
rești, urmat de. oastea lui țărănească, 
e ca un simbol al lucrurilor cari vor 
trebui să vie pentru ca în viața și dez
voltarea României să fie interesați a- 
dinc cei mai mulți dintre fiii ei." De 
amintit, între multele referiri și studii 
despre epoca 1821 ale marelui cărturar, 
măcar biografia din 1906, Un apărător 
al săracilor : „Domnul" Tudor din Vladi
miri, reluată în 1939, și decorativa dramă 
în 5 acte, din 1921, Tudor Vladimirescu. 
Iată cum apare el în prima scriere : în 
București „Tudor își făcu intrarea ca 
un domn. Domnească-i era înfățișarea, 

domnesc steagul albastru cu vulturul ; 
domnească înalta podoabă a capului, 
un ișlic cu fundul alb ; numai hainele, 
mantia, îi erau de țăran, de oltean, de 
oomandir al pandurilor" (p. 95). Iar de
scrierea asasinării marelui erou, noap
tea, pe furiș și cîinește, fără judecată 
etc., pare, în perpectiva timpului, o 
prevestire a propriului sfîrșit al mare
lui istoric, la distanță de 120 de ani!

Mai ales vitejia și spiritul justițiar 
vor fi puse în valoare de scriitorii ce-au 
evocat chipul lui Tudor, ca în aceste 
versuri ale lui Șt. O. Iosif : „Despică 
vulturul văzduhul / Și tot mai sus ar 
vrea să zboare. / De-acolo sus de lîngă 
soare / Un gionte-ajunge, să-1 doboa
re... / Se zbate-n țărnă jos și moare. //. 
Și tu te-ai înălțat martire / O, Tudor ! 
tot atît de sus / Și tot ca el ai fost ră
pus... / Dar durerosul tău apus / A fost 
semnal de mîntuire." Pe măsura trece
rii timpului, evocările se înmulțesc, de 
la Pandurul de Bucura Dumbravă, la 
Domnul Tudor chemînd țara de Ștefan 
Nenițescu, la Domnul Tudor și La sta
tuia lui Tudor de N. Vulovici, la Uci
derea Domnului Tudor de V.D. Păun, 
la Eroului Tudor Vladimirescu de Sma- 
ra, la piesa în 5 acte, Bimbașa Sava, de 
I. Peretz, la Un suflet mărinimos de. 
Radu Rosetti, la Cămara maicii Suzana 
de Sandu Teleajen, ori la Moartea Pan
durului de Sergiu Ludescu. De reținut, 
apoi, nuvelele, povestirile și evocările 
lui Gala Galaction, Lingă apa Vodis- 
lavei. La Vulturi, Zile și necazuri din 
Zaveră și Tudor Vladimirescu, poezia 
lui V. Voiculescu, Tudor, sonetul lui 
Victor Eftimiu Tudorel din Vladimiri, 
ca și romanul din 1934 al lui Carol Ar- 
deleanu (cu tentă naturalisto-idilică) 
Domnul Tudor, ori ciclul de poeme din 
volumul Scară la cer de Virgil Caria- 

‘hopol (1949): „Cîți din domnii de atunci 
s-au ridicat peste ani ? / Cîți au căzut, 
ca el. ciopîrțiți de dușmani ? / Cine-o 
să-l mai uite ? Cine-o să-1 mai vîndă ?
/ Tudor trăiește acuma fără să se mai 
ascundă ! // Astăzi chipul acela, hoțul, 
pandurul, / Care n-a putut găsi libertății 
condurul, / Astăzi, țăranul acela dîrz, 
cu ochii de soare / Este cît România 
de puternic și mare."

Proclamația da’ă 
de fudor 

de la Tismana 
„către tot norodul 

omenesc din 
București", 

23 ianuarie 1821 
(manuscris autograf)

DUPĂ 1944, atît Tudor Vla
dimirescu, cîț. și revoluția de 
la 1821 se bucură de atenția 
scriitorilor, ca și a istoricilor, 

plasticienilor, muzicienilor etc., sensibi
lă fiind redimensionarea socială și ideo
logică, reperspectivarea întregii epoci 
de atunci și a semnificațiilor ei. în
ceputul, pe plan literar, îl face Mihnea 
Gheorghiu, unul dintre cei mai pasio
nați scriitori pentru respectiva epocă 
și eroul ei. în 1953 publică Tntîmplări 
din marea răscoală, în 1955 evocarea 
dramatică în 5 acte Tudor din Vla
dimiri (care va sta și la baza scena
riului pentru filmul Tudor, din 1964), 
în 1956 volumul de Balade (cuprinzînd, 
între altele, textul 1821, Primăvara), 
în 1972 piesa de teatru Zodia Taurului, 
autorul adeverindu-se un excelent cu
noscător al vremurilor respective, apt 
a ridica în fața cititorului tablouri pre
cum acela, simbolic, în care Tudor are: 
„La dreapta sa, Ilarion Vlădica / (Ce-și 
taie barba scurt și-și tunde chica: / E 
cam mirean, dar slujește cerul), / La 
stînga sa un dascăl iscusit / Pe nume 
Gheorghe Lazăr, inginerul / De fel de 
prin Ardealul iobăgit. / Venit să bată 
palma cu slugerul." Pe cine se spri
jinea voievodul țăranilor aflăm citind 
că: „La cei deprinși în bătălii veni
ră / Din București, o samă dintre ti
neri. / Erau breslași: tabaci, lumînă- 
rari, / Cavafi, șalvaragii, lipcani, fie
rari, / Arzînd de jarul vieții chinuite .' 
Veneau la Tudor să-i arate / Prieteșu
gul . brațelor trudite, / Alăturea de cei 
porniți din sate."

Un alt poet care i-a dedicat erou
lui un întreg volum a fost Mihu Dra- 
gomir, al cărui Tudor din Vladimiri 
(1954) sau Fintîna blestemată, de mai 
tîrziu, se citesc și astăzi cu interes. Iată 
un fragment descriind sfîrșitul eroului: 
„Și-n gura blestemată de fîntînă / Pan
durul ciopîrțit s-a adîncit. / Și frații-1 
așteptau. N-a mai venit. / Cu spada lui 
neînfricată-n mînă."

Se cuvine menționată imediat tri
logia romanescă Zile și nopți în 
furtună de B. Iordan (1959—1961), deși 
numai pe alocuri izbutită, ca și ro
manul Tudor Vladimirescu (1960) de 
Paul Constant, martirul apărînd, de a- 
semenea, în Un oin intre oameni de 

Camil Petrescu și fiind evocat apoi de 
Nicolae Tăutu, Al. Voitin, Eugen 
Frunză, Gheorghe Tomozei, Adrian 
Păunescu, loan Alexandru, Dan Ve
rona, Nicolae Dragoș și de mulți alți 
scriitori contemporani.

Astfel, de la Nicolae Văcărescu, a 
cărui Durdă ar fi fost scrisă chiar 
în preziua revoluției, dar pe care 
pandurul avea să-1 înfrunte cu dîrze- 
nie, cînd veni asupră-i din partea ma
rilor boieri, la Gr. Alexandrescu în al 
cărui Memorial sînt unele aluzii, la 
V. Fabian Bob (Moldova la anul 1821), 
la Plîngerea... lui Momuleanu, ori la 
Povestea unui gîngav despre Zavera de 
la 1821 a lui Anton Pann, la Misterele 
românilor al lui Grandea sau Dorito
rii nebuni al lui Bolintineanu, la Țara 
lui Tudor (1940) de Gh. Roiban și la 
ciclul Cărvunarilor de D. V. Barnoski, 
pînă la scrierile cele mai recente, Tudor 
Vladimirescu și revoluția de la 1821 se 
constituie ca o permanență a litera
turii noastre.

DAR vestitul pandur a fost el 
însuși un scriitor înzestrat. 
După unele intuiții mai vechi 
în acest sens, după un ar

ticol al lui P. V. Haneș din „Preocu
pări literare" (1—3/1937), primul care 
îl tratează ca atare este G. Călinescu 
în Istoria literaturii române de la o- 
rigini pînă în prezent (1941). Văzînd în 
el un precursor al lui Heliade (al cărui 
tată a luptat alături de Tudor) și C. A. 
Rosetti, îi subliniază stilul mesianic și 
colorat, citind celebra Proclamație, a- 
mintită la începutul acestor rînduri. 
într-adevăr, Tudor Vladimirescu scrie 
cu naturalețe remarcabilă felurite epis
tole particulare și publice (o vreme i-a 
fost secretar Petrache Poenaru) și re
dactează într-o perspectivă oratorică 
de mare efect proclamațiile pe care le 
dă. El este și aici un prevestitor, un 
mînuitor admirabil al cuvintului, prin 
apelul la limba vie, cu o dina
mică și gradație fără precedent. 
Expresia emblematică, apelul la zică- 
tori și proverbe („Sîngele apă nu se 
face" etc.), ironia conținută („După 
moarte și cal de ginere!"), fraza fără 
înflorituri căutate, epitetul pregnant 
și mai ales inflexiunea în gîndi- 
re fac din marele pandur un 
scriitor a cărui operă se cuvine 
adunată într-o carte revelatoare pen
tru harul lui artistic înăscut și 
pentru complexitatea gîndirii lui, nu
mai în parte exprimată:

„Fraților, cîți n-ați lăsat să se stingă 
în inimile dumneavoastră sfînta dra
goste cea către patrie, aduceți-vă amin
te că sînteți părți ale unui neam și că, 
cîte bunătăți aveți; sînt răsplătiri din 
partea neamului către strămoșii voștri 
pentru slujbele ce au făcut!

Ca să fim și noi vrednici acestei cin
stiri a neamului, datorie netăgăduită 
avem să uităm patimile cele dobito- 
cești și vrăjbile care ne-au defăimat 
atît, încît să nu mai fim vrednici a ne 
numi neam!

Să ne unim dar, cu toții, mici și mari, 
și, ca niște frați, fii ai uneia maici, să 
lucrăm, cu toți împreună, fieșcare după 
destoinicia sa, cîștigarea și nașterea a 
doua a dreptăților noastre!

Vericarele va îndrăzni a face cea mai 
mică împotrivire în lucrarea acestei 
nașteri de al doilea, unul ca acela, fra
ților, să se pedepsească cumplit.

Ca să cunoască adevărații patrioți și 
osîrdia celor ce voiesc a sluji patriei cu 
dreptate și fără de vicleșug, cu cale am 
găsit a se întări legătura cea de obște 
pentru binele norodului și prin ju- 
rămînt, care se și trimite ca să-1 iscă
liți, adevărații fii ai patriei".

George Muntean



Domnul Tudor
și dramaturgia noastră
UN AMĂNUNT asupra căruia s-a 

trecut oarecum cu vederea, in ciu
da semnificației sale : la intiia 
reprezentație de teatru in limba 

română în Muntenia, care inaugura, în 
1818, o serie — organizată fiind de elevii 
lui Gheorghe Lazăr de la școala de la 
Sfintu Sava, îndrumați de profesorii lor 
— a asistat și Tudor Vladimirescu, alături 
de Lazăr, aprigul luptător pentru dreptul 
limbii românești — instrument de căpe
tenie al făuririi unei culturi naționale — 
drept care, în condițiile date, nu putea 
fi ciștigat decît prin școală românească ; 
alături de școală, teatrului în limba ro
mână i s-a hărăzit un loc de seamă in 
lupta antifeudală, în răspîndirea ideilor de 
libertate socială și națională.

Nu va trece prea mult și „vizita" lui 
Tudor la școala Sfîntu Sava va fi în
toarsă, am spune simbolic. După cum se 
știe, în ziua de 16 martie 1821, Tudor Vla
dimirescu, cu o pîine în mină, semnul 
belșugului, aclamat de popor, a intrat în 
București, în fruntea a o mie de panduri 
„mindri ca brajii" ; în tabăra de la Co- 
troceni, Tudor a fost vizitat de Gheor
ghe Lazăr, însoțit de cițiva elevi, prin
tre care Ion Heliade Rădulescu, primiți 
fiind de Petre Poenaru, secretarul Vladi- 
mirescului ; matematicianul Lazăr și ele
vii săi au contribuit Ia reglarea tunurilor 
pregătite de luptă.

Nicolae Filimon crede că revoluția con
dusă de Tudor Vladimirescu „o datorăm 
in mare parte ideilor de libertate și ero
ism culese de junii români din piesele 
Moartea lui Cezar, Achil, Timoleon, 
Eeuba", în carș au jucat actori amatori 
români și greci, tineri care s-au aliniat 
în rîndurile armatei lui Tudor Vladimi
rescu și printre eteriștii conduși de Ale
xandru Ipsilante.

Se știe că revoluția a fost sugrumată 
prin intervenția otomană iar conducăto
rul, trădat, a sfirșit tragic. Dar înăbuși
rea revoluției din 1821 nu a dus la stin
gerea avîntului către libertate al poporu
lui ; dimpotrivă, acest avînt a crescut 
necontenit, creînd condițiile izbucnirii Re
voluției de la 1848. Mihail Kogălniceanu 
va spune, în introducerea celebrului său 
curs de istorie de la 1813 : „întîmplări’or 
din 1821 sîntem datori cu orice propășire 
ce am făcut de-atunci, căci ele ne-au deș
teptat spiritul național...".

MASA poporului nu și-a uitat condu- 
cătorul-martir și Domnul Tudor 
a trecut in folclor, fiind eroul unor 
jocuri dramati-e alipite așa-zi- 

sului teatru popular al Jienilor, al cărui 
personaj principal era haiducul, în care 
poporul, după remarca lui Alecu Russo, 
vedea ..ne cel menit a restabili cumpăna 
dreptății" ; domnul Tudor a devenit și 
unul dintre eroii preferați ai doinei și ai 
baladei.

Ceea ce a întîrziat însă, a fost apari
ția unor piese de teatru inspirate din viața 
eroulfii (cu toate că între timp se mărise 
numărul „pieselor istorice", în care erau 
preamăriți, pe lingă cei care ar fi meri
tat, și domni și voievozi ale căror dom
nii nu lăsase vreo urmă). Hotărît lucru, 
clasele conducătoare nu aveau ochi buni 
pentru cel care îndrăznise să le înfrunte, 
și piesele „cu Tudor" nu aveau vreo șansă 
să vadă, cum se spunea, lumina rampei.

De abia în 1870, la 4 octombrie, o for
mație condusă de Mihail Pascaly a re
prezentat pe scena Teatrului cel Mare, 
viitorul Teatru Național. Rotarul sau Ță
ranul din vremea lui Tudor, ..dramă-co- 
medie națională in trei acte" de Mihail 
Pascaly, cu muzica de A. Flechtenmacher, 
piesă ce fusese în mai multe rînduri in
terzisă, invocîndu-se faptul cum că „nu 
trebuie să se dea avînt ideilor liberale 
pe teatru". Această „evocare istorică" a 
fost multă vreme jucată de mai toate 

trupele de teatru din țară, unele replici 
și cuplete cîștigindu-și o adevărată popu
laritate. Intr-adevăr, piesa cuprinde re
plici și scene deosebit de îndrăznețe ,,in- 
tr-o perioadă de reaețiune" : „Dar țăra
nii ăștia, cucoane, prețuiesc mai mult de
cît dumneata ; țărănoii ăștia își dau sîn- 
gele și viața lor pentru țară ; cît pentru 
dumneata cucoane, ce-ți pasă, te-ngrași, 
ca dulăii pe la curțile mari, lingi mina 
stăpinului, bați pe cel sărac și-ți ingrași 
pințecele < e la amîndoi" ; sau cupletul, 
cintat de Ștefan Iulian : „Și vremea vine 
poate / Cind casa țărănească / O fi cu 
mult mai tare / Decît cea boierească".

Piesa s-a jucat, bucurîndu-se de un 
enorm succes, și cu prilejul memorabi
lului turneu întreprins, în 1871, de forma
ția condusă de Pascaly în Transilvania. 
Turneul a început la Brașov cu lucrarea 
intitulată acum Zavera lui Tudor, „dramă 
națională istorică cu cîntece, cu mu~i?ă 
nouă", pe care publicul „foarte numeros" 
a aplaudat-o pentru „caracterul cel ado
rabil de patriotism, gratitudine și fi..e- 
litate al țăranului de sub varga și arbi
trarul stăpînirii". („Gazeta Transilvaniei", 
15/27 mai 1871).

DAR ANII au trecut și cu ei s-au 
întețit tensiunile sociale. Nu era 
oportun ca Tudor să fie înfățișat 
pe scenă (o piesă a unui N.N.

Sârbulescu din Turnu-Severin, Zavera lui 
Tudor Vladimirescu, tipărită în 1915, nu 
a fost reprezentată, ca și Tudor Vladimi
rescu de N. Radi von). I.L. Caragiale l-a 
înfățișat pe scenă pe Tudor Vladimirescu 
în cadrul revistei 109 de ani, punîndu-1 
să rostească versuri cu caracter agitatoric 
din I. Văcărescu.

Cadru din filmul Tudor, regizat de Lucian B.atu

După primul război mondial, în stagiu
nea 1918—1919, s-a jucăt la Teatrul Națio
nal piesa Bimbașa-Sava de Ion Peretz, 
care evocă, în cadrul unor tablouri pito
rești, veridice, epoca de la 1821 ; Bimbașa 
Sava e un eterist înamorat de Maria Bâ- 
lăceanca, născută Văcărescu, care, din- 
tr-un îndemn patriotic, urmărește să pro
fite de slăbiciunea lui pentru a veni în 
ajutorul Vladimirescului ; Bimbașa o șan
tajează, pretinzîndu-i să-i cedeze dacă 
vrea să-1 salveze pe Tudor ; dar Bălă- 
ceanca îl dă afară ; Bimbasa-Sava sfir- 
șește ucis de turci. Piesa a fost pusă în 
scenă de Constantin Nottara, în cadrul 
unor decoruri și costume lucrate după 
schițele pictorului Costin Petrescu ; Aris
tide Demetriade a apărut în rolul lui 
Bimbașa-Sava, Iancu Dumitru a fost Tu
dor Vladimirescu, Petre Sturdza a in
terpretat pe Iancu Văcărescu, iar Maria 
Filotti pe Bălăceanca.

Cu prilejul sărbătoririi Centenarului 
teatrului din București (in 1819 se repre
zentase, la Teatrul de la Cișmeaua Roșie;, 
Ecuba) s-a jucat, ca un prolog la piesa 
lui Euripide, actul in versuri Premer
gătorii de Ion Peretz, în care unul din
tre personaje este Tudor Vladimirescu.

în stagiunea 1921—1922. comemorîn- 
du-se, la propunerea lui N. Iorga, Cen
tenarul Revoluției, s-a reprezentat drama 
în cinci acte Tudor Vladimirescu, în care 
„domnul oropsiților" e înfățișat de N. Ior
ga în conflict cu unii dintre boieri : 
„N-auziți ? Bate ceasul sus și omul care 
are ceva de îndeplinit trebuie să fie 
gata", se rostește Tudor, și apoi, spre 
sfirșit : „La moarte, și iute ! Voia lui 
Dumnezeu, s-a isprăvit cu mine ; cu nea

mul meu însă ea începe de acuma !“ (Și 
în piesa Gheorghe Lazăr, Iorga îl aduce 
pe Tudor Vladimirescu).

SESIZÎND regretabilul gol din re
pertoriul teatrului nostru, Mihnea 
Gheorghiu a scris Tudor din Vla- 
dimiri, dramă în cinci acte, într-o 

formulă modernă, care reface atît împre
jurările istorice cît și portretul nobil al 
eroului. Cifiva ani mai tîrziu, drama is
torică, de asemeni de orientare contempo
rană, Zodia taurului (reprezentată cu suc
ces la teatrele naționale din Graiova și 
București) aducea pe scenă, printr-o per
spectivă reînnoită și îmbogățită, contex
tul revoluției, chipul lui Tudor și ecoul 
european al izbăvitoarei sale mișcări.

Au trecut 159 de ani de la acea Revo
luție și astăzi, cind țara sărbătorește două 
veacuri de la nașterea eroului, ne dăm 
seama că evenimentele de la 1821 și per
sonalitatea dominantă ar putea fi fruc
tificate mult mai bogat ca sursă pentru 
dramaturgie și mari spectacole evoca
toare. Ce erou de dramă e Domnul Tu
dor, ce generos subiect pentru o piesă 
românească ! O vedem această piesă, care 
ar putea fi mare, scrisă de un dramaturg 
însoțit de un istorie, îndrăgostit și el de 
subiect, un de-aproape cunoscător al pre
țioasei documentații descoperite în ulti
mul timp. =,

Căci, oricît s-ar spune că in piesa ij_ 
torică adevărul istoric nu e absolut de 
trebuință, totuși deseori patetismul intim- 
plărilor adevărate, culese din acte, cro
nici, mărturii se adaugă fecund fanteziei.• 

loan Massoff

File de epopee
SIMBOLIC, epopeea națională își 

incepe existența, in cinematogra
fia noastră contemporană, cu fil
mul Tudor (1963). Ecranizarea re

voluției lui Tudor Vladimirescu a fost și 
rămine un model de film istoric, adică 
nu simplă poveste in costume de epocă, 
ci fixarea pe peliculă a unui moment e- 
sențial al trecutului, moment de viraj în 
cursul vieții unui popor. Scenariul 
scris de Mihnea Gheorghiu are calități 
deosebite, iar regizorul Lucian Bratu are 
meritul de a-1 fi transpus cu fidelitate, 
de-a lungul multor secvențe originale și 
tulburătoare. în chiar cuvintele Vladimi
rescului găsim o înțeleaptă teorie, anume 
că națiune înseamnă democrație, devre
me ce nație înseamnă norod, deci pa
triotism, deci simțămînt al drentădi color 
mulțl. Iar scenariul se construiește, por
nind inspirat de la aceste cuvinte ; de alt
fel, în multe din dialogurile filmului tră
iesc fragmente din proclamațiile lui Tudor, 
fraze impresionante, fraze de un laconism 
admirat de contemporani și de istorici.

Găsim, în film, un comolex portret al 
eroului revoluției de la 1821 ; marile pro
bleme ale epocii sînt dezbătute pasionant. 
Iată, de pildă, o replică rostită de Tudor : 
„întii să scap de turcii mei dinăuntru ; 
pe urmă m-oi gîndi și la cei de afară". 

Cu alte cuvinte, pînă la turcii cu tur
ban, să scăpăm de „turcii" cu caftan.

Spiritul lui Tudor se vede de aceme- 
nea din frumusețea, din demnitatea, din 
dibăcia cu care scria el Sultanului, Țaru
lui și altor mărimi. Scrisori de o ironie 
enormă, de un sarcasm vrednic de marile 
personalități istorice. Atunci, de pildă, 
cînd el asigură amical pe împărați că nu 
are nimic contra lor, ci doar că e mo’c.c- 
tul reprezentant al norodului nedreptățit 
(adică, el este conducătorul răscula'ilor 
împotriva oricărui regim împărătesc).

Tot atît de elocvent se fixează în ima
gini și calitățile intelectuale, și bogăția 
sentimentelor lui Tudor. Noblețea lui su
fletească e, desigur, ceva înnăscut, cave 
se naște dintr-odată, original și complet ; 
căci Tudor e tocmai un exemplu de uma
nitate ivită de la sine, în ecou cu aspi
rațiile unui întreg popor.

Repet : filmul con'ine replici remarca
bile. Astfel, cind boierii îi sugerează lui 
Tudor suirea în scaunul domnesc, el în
cepe prin a pipăi maiestuosul tron, exami- 
nîndu-i atent fiecare piesă ; apoi excla
mă : „ce să fac eu cu coșciugul ăsta ?“ 
Admirabilă definiție metaforică a acelor 
vremi, cînd totul se învîrtea în jurul can
didaturilor la domnie, iar candidatul mer
gea orbește la moarte sigură. Totuși, ab

surdul personaj, candidatul la domnie, 
mergea conștient ' și nebunește înainte. 
După fraza cu coșciugul, Tudor adaugă : 
„Și acum, să mă iertați, dar eu am trea
bă". Cu alte cuvinte : treabă serioasă, în 
care domniile voastre nu mă puteți ajuta. 
Sau, un alt exemplu : felicitat de epis
copul Ilarion pentru felul diplomatic în 
care încheiase pactul cu Brîncoveanu și 
cu boierimea „simpatizantă", el spune doc
tului prelat : „Cred că n-ai înțeles nimic ! 
Lupul s-a certat cu vulpea, și-au venit 
amîndoi să ceară ajutor ciobanului, 
care avea bită. Dar ciobanul avea alte 
trebi de făcut cu bîta lui." Filmul arată 
cît de necontenit leal a fost Tudor 
în pactul lui cu Ipsilante, și ce consec
vent Ipsilante trăda. Semnalez de ase
menea amarul joc de cuvinte al ostașului 
Oarcă atunci cînd se ducea să pedepseas
că pe boierul Glagoveanu : „mă duc să-1 
caut de inimă".

Regizorul Lucian Bratu a desfășurat o 
remarcabilă măiestrie în scenele de masă : 
bătălii, iarmaroace, bivuacuri, baluri. Ba
lul, de pildă, de la curtea Supăratului din 
Viena, bal care nu e mai prejos de cla
sica montare a lui Willy Forst din Wiener 
Blut (Singe vienez) sau a lui King Vi
dor din Război și pace.

Regizorul a folosit adesea următorul 
peisaj : un mal înalt și, sus, pe creastă, 

de la un cap la altul al acesteia, niște 
umbre decupate pe cerul gol : călăreții, 
unul după altul. Imagine plastic evoca
toare a acelor vremi cind se trăia mereu 
„pe muchie de cuțit", la granița dintre 
viață și moarte. Dunga subțire a dîmbu- 
lui abrupt e ca un simbol al întregii „jal
nice tragodii", (cum avea să o denu
mească Beldiman).

Tot in ordinea regizorală trebuie sem
nalată arta de a așeza personajele, de a 
le grupa si defini cu zestrea lor de cu
raj și eroism, ori, dimpotrivă, de liche
lism și asasinate. De asemenea, intere
santă cinematografic e felul de a trata 
cunoscutul fapt istoric că, timp de multe 
zile, cadavrul lui Vodă Șuțu fusese ți
nut ascuns. Tot așa, remarcabilă a fost 
ideea de a prezenta minciuna in formă 
de reacție în lanț, de interminabilă „șta- • 
fetă." Un personaj pronunță niște cuvinte 
care nu-s ale |ui, iar interlocutorul le 
mai auzise, spuse de unul care nici el 
nu fusese autorul lor. Această minciună 
circulară, această înșelătorie pe bandă ru
lantă a fost o merituoasă, originală găsire 
cinematografică.

To i actorii joacă bine. Vorbesc de Ema- 
noil Petruț, în rolul lui Tudor, care e de 
o veridicitate istorică și psihologică remar
cabilă ; vorbesc de George Vraca, de na
turalețea și de tragismul lui uimitor : 
vorbesc de toți interprets peliculei.

Datorită lor — ca și întregii echipe de 
realizatori —, Tudor a fost și rămine un 
succes al cinematografiei românești.

D.l. Suchianu



TUDOR VLADIMIRESCU - compoziție de Brăduț Covaliu

Ideal și imagine
IN URMĂ cu peste un secol și ju

mătate Tudor Vladimirescu re
prezentase o mare și, prin tra
gism, neîmplinită speranță. El în

semnase atunci revoluția sau, mai a- 
proape de sensul ei autohton, răscoala, 
și prin aceasta libertatea. Astfel. Tudor 
intra în nemurire ca un personaj de le
gendă sau baladă populară, dar și de 
istorie scrisă, unidimensional prin aspi
rații și destin. Chip incomplet, firește, 
suficient totuși pentru a încarna un prin
cipiu și o necesitate, pentru a marca o 
pagină din existența poporului român, 
nelipsită de mari eroi.

Astăzi, Tudor Vladimirescu înseamnă 
infinit mai mult. Recuperată in detaliile 
sale de gind și acțiune, personalitatea 
sa ni se relevă complexă, avînd dimen
siunea unui personaj capabil să schimbe 
pulsul istoriei. Dincolo de luptătorul și 
sufletul răscoalei,, descoperim gînditorul 
politic, organizatorul, revoluționarul în 
accepțiunea romantică dar și lucidă a 
noțiunii și, ca o dimensiune absolută, pa
triotul. Legătura sa totală, indisolubilă, 
cu țara — și nu numai cu cea din care 
venea el, ci cu tot ce era românesc — 
explică adeziunea și dragostea oameni
lor, dar și transformarea omului in mit. 
Treptat, înlăturînd lacune și erori, adu- 
nind date ce ne vin și din arhivele stră
ine, semn al autenticului ecou pe care 
l-a avut acțiunea sa, imaginea completă 
și complexă a martirului unei aspirații 
înalte se definește autoritară.

Portretului moral, etic și etnic al re
voluționarului i se adaugă, asemeni unui 
dublu semnificativ, chipul păstrat într-o 
iconografie restrînsă, cel puțin în epoca 
pe care a traversat-o ca un meteorit 
vestind timpuri ce vor veni, dar atestînd 
aceeași atenție acordată unei figuri le
gendare. Poate cea mai interesantă prin 
semnificațiile adiacente și prin calitățile 
de puritate și caligrafie spontană, presu- 
punînd atașamentul artistului față de su
biect, este imaginea pictată pe o ușă de 
lemn (Muzeul de Artă al R.S.R.), in 
care Tudor este reprezentat ca donator, 
ipostază ce ne sugerează numeroase im
plicații de natură socială și spirituală, 
pandurul avînd vocația ctitorului de 
cultură. Dar ca document fizionomie, în 
fond modelul interpretărilor ulterioare, 
merită să reținem gravura lui Danielis, 
de altfel un cronicar imagistic al seco
lului trecut destul de reputat și adeseori 
citat, multiplicată în atelierul lui Papa- 
zoglu. Textul care însoțește imaginea 
este revelator pentru autoritatea și re
putația Vladimirescului, iar compoziția 
în totul ei, concepută ca o „veduta" au

DOMNUL TUDOR - pictură de Virgi! Almășan TUDOR Șl PANDURII — sculptură de Gabriel Covalschi

tohtonă, ne furnizează și date pitorești 
despre un București care își căuta iden
titatea și demnitatea. Ipostaza „domnu
lui Tudor" este, firește, măreață, după 
modelul instaurat de iconografia epocii, 
dar in același timp umană, concentrată

TUDOR VLADIMIRESCU - sculptură de
Constantin Popovici

spre un scop la a cărui realizare porni
se ireversibil, punîndu-și „cămașa morții".

O altă gravură de epocă o reprezintă 
trecerea Oltului de către pandurii con
duși de Vladimirescu, prilej pen
tru o analiză a peisajului și o con
semnare eroizantă a evenimentului. In 
această imagine, eroul principal este cas- 
tea în totul ei, țara, chiar dacă Tudor se 
detașează ca o siluetă personificând o 
idee. De cu totul alt ton, de un roman
tism revoluționar servit prin mijloacele 

picturalității academice, este tabloul lui 
Theodor Aman, pictat mai tirziu. în care 
figura lui Tudor Vladimirescu capătă ac
cente emblematice și servește, in plan 
simbolic, drept imaginea revoluției, im- 
plicînd aluziv momentul de la ’48, dar 
și totalitatea ideilor și idealurilor națio; 
nale și sociale ce agitau acea perioadă 
din secolul trecut.

De la aceste prime repere iconografi
ce, pînă la imageria contemporană, ex
tinsă în spațiul metaforei și al monu
mentalității, imaginea lui Tudor se îm
bogățește, se nuanțează și își amplifică 
valențele simbolice, prin recuperarea tu
turor dimensiunilor reale ale omului și 
eroului. Acum, la 200 de ani de la naș
tere, iconografia lui Tudor Vladimirescu 
dobîndește noi ipostaze, fără îndoială ra
cordate la sensul inițial al temei dar 
propunînd variante expresive actualizate. 
Așa se întîmplă cu pictura lui Virgil Al- 
mășanu, în care capacitatea de portre
tist și dinamica intrinsecă a liniei șl com
poziției pun accentul pe latura ideatică 
și pe cea expresivă în egală măsură, eu 
tabloul lui Brăduț Covaliu, de o verti
calitate acuzată, sau cu ampla lucrare 
semnată de Vasile Celmare și Sever Mer- 
meze, desfășurată ca o friză renascentis
tă în care eroul și pandurii lui formează 
o masă omogenă și implacabilă. Iată cî- 
teva exemple, la care se pot adăuga și 
altele, posibile - argumente în favoarea 
amplificării imaginii conducătorului re; 
voluției de la 1821 dintr-o perspectivă 
actuală, capabilă să înțeleagă în toată 
amploarea un eveniment trăit pasional 
atunci, dar mai puțin înțeles în toate 
complexele sale conexiuni. încă o dată, 
istoria afectivă, recuperată și restituită 
prin artă, își dovedește necesitatea și 
permanenta, generînd în urmași un sen
timent amplificat al apartenenței lor la 
un trecut ce pregătea prezentul. Aceeași 
ipostază monumentală, impunătoare, se 
detașează și din sculptura lui Florin Co- 
dre, sau din cea a lui Constantin Po
povici, repere ale unei arte de agora, a- 
limentată din istorie și pentru istorie.

Dar dincolo de un posibil inventar al 
tuturor realizărilor pe această temă dra
gă sufletului românesc, dincolo de ceea 
ce fiecare artist aduce inedit ca idee 
salt interpretare, trebuie să vedem per
manența unei combustii revoluționare, 
care în 1821 s-a numit Tudor Vladimi
rescu și care astăzi se numește idealul 
României socialiste, materializat in fapt, 
și în opere de artă pe măsura timpului 
de astăzi.

Virgil Mocanii

Muzică eroică
PORTRETUL sonor al lui Tudor, 

„domn român", a fost realizat, am
plu, modern, de către Gheorghe 
Dumitrescu, in oratoriul Tudor 

Vladimirescu. Legitimă a fost însă cu
riozitatea de a afla drumul muzicii le
gate de figura legendarului erou, din 
care motiv am căutat să -notăm, în pre
zentul articol, începuturile ei, formele 
populare sau culte, culminind cu ampla 
frescă menționată. Cu un larg răsunet na
țional și internațional, revoluția lui Tu
dor, inaugurind epoca istoriei moderne a 
țării noastre, a vestit românilor, după a- 
precierile lui Mihail Kogălniceanu, că 
„vremea venise pentru ca țara să scuture 
stăpînirea străinilor ; să depărteze abu
zurile ce o rodeau și să dobîndească gu
vern național." Chiar în timpul, desfășu
rării .mișcării circulau cîntece ale eteriști- 
lor și pandurilor, construite pe melodii a- 
dunate de Anton Pann, în colec
ția sa, Spitalul amorului, cu dife
rite texte în care . putem regăsi aceste 
deziderate evidențiate de Mihail Kogăl
niceanu. Puterea circulatorie a acestora 
era așa de mare îneît ele deveniseră chiar 
cîntece populare, muzicologul Viorel Cuș
ma atrăgîndu-ne atenția că unele dintre 
cîntece pot fi găsite în capitolul „cînte
ce populare" al colecțiilor aparținând au
torilor străini și realizate la sfirșitul se
colului trecut. Cîntecul Zaverei și Imnul 
lui Rigas, în care se cîntau cuvintele „hai, 
hai, hai, inimă hai / hai inimă mai de
parte / șă scăpăm de strîmbătate / hai, 
hai inimă hai...", au făcut corp comun cu 
ponularele coruri patriotice ale pașop
tiștilor, bucurîndu-se de deosebita atenție a 
compozitorilor noștri înaintași ; ei le-au 
prelucrat, prezentîndu-le în forme con- 
certistice. Se știe că madrigalistul Gheor
ghe Dima a notat și armonizat pentru cor 
mixt Cîntecul Zaverei, iar Ciprian Po- 
rumbescu a aranjat pentru patru corni cîn- 
tecul Mugur, mugurel, aparținînd eols- 
copului Ilarion Argeșiu, unul dintre sfătui
torii apropiați ai lui Tudor. Se poate afirma 
că aceste vechi cîntece. mai ales Mugur, 
mugurel, au brăzdat apoi creația compozi
torilor noștri, care le-au folosit în diverse 
chinuri, intentionînd îmbrăcarea lor in 
haine concertistice moderne. Acest pro
ces de creație, pornind de la izvorul 
popular, continuă și astăzi.

Un exemplu reușit, în acest sens, 11 
constituie versiunea de concert a vechiu
lui cîntec Mugur, mugurel, semnată de 
Sergiu Sarchizov în anul 1966. Ulterior sân
geroasei înfrângeri a revoluției, a fost 
scrisă partitura Plîngerea lui Veniamin, 
de către Mitropolitul Moldovei Veniamin 
Costache, lucrare ce constituie un cîntec 
de pribegie și a fost descoperită, cu puțin 
■timp în urmă, de către bizantinologul Se
bastian Barbu Bucur. „Toate-s triste pen
tru mine, / Toate-s de otravă pline, / Și 
cea mai frumoasă seară / îi pedeapsă 
pentru mine" — versurile acestui cîntec 
trist sînt îmbrăcate într-o haină modală 
psaltică, în care se pot urmări insă ve
chile rădăcini antonnannești. în totalita
tea lor, aceste cîntece, ivite chiar în pe
rioada revoluției, au pus bazele, dună a- 
precierea muzicologului Viorel Cosma, 
„primului fond de melodii profesioniste 
românești cu caracter revoluționar".

în muzica românească cea mai nouă 
am găsit și cîteva lucrări ce omagiază, 
în chip diferit, istoria legată de cel pe 
care Bălcescu l-a așezat în fruntea miș
cărilor pentru deșteptarea nației, mișcări 
ce au reușit, să ducă la recăpătarea drep
turilor strămoșești. Astfel, Viorel Doboș 
a semnat un poem coral-orchestral intitu
lat Pandurii lui Tudor, versurile aparți
nînd lui C. Titus-Freamăt, iar Adalbert 
Winkler a scris balada Tudor Vladimi
rescu, pentru bariton și pian, inspirîndu- 
se din lirica populară. Anul 1950 marchea
ză un eveniment în istoria muzicii. româ
nești. Folosind Proclamația și scrisori 
ale lui Tudor, pe de o parte, precum și 
versuri populare și fragmente din 
Cintarea României de Alecu Russo, pe 
de altă parte, Gheorghe Dumitrescu a scris 
oratoriul Tudor Vladimirescu, alcătuit 
din 23 scene și 36 numere, împărțite 
în 3 acte : Răscoala lui Tudor, Moartea și 
Apoteoza. Motivele conducătoare ale 
mărețului edificiu zugrăvesc vaietele no
rodului asuprit, pline de accente locriene, 
răscoala, băjenia (cu haine de cîntece 
vechi), figura lui Tudor, chemările pan
durilor, figura mamei lui Tudor, oltencele 
și amenințarea (cu forme melodice 
ascendente, ritmate nervos). Viața mu
zicală a acestei impresionante des
fășurări respiră succesiv la unison cu 
clocotul răscoalei, alături de haiduci, apoi 
ca un minunat cîntec de leagăn, sau în 
stilul cavalcadelor ce anticipa lupta și 
în sfîrșit cu dramatism, asemenea năvăli
rii turcilor intenționind înăbușirea miș
cării. Auzim, în final, monologul lui Tu
dor, impregnat parcă de o gîndire muzi- 
cal-poetică mioritică, bocetul mamei erou
lui și blestemul Oltului, care premerg re
deșteptării țării culminând într-o apoteo
tică fugă coral-simfonică, cu conținut e- 
roic, de slavă. Este cuprinsă, în această 
magistrală realizare a compozitorului, di
mensiunea cea mai importantă a eroului, 
acționînd în slujlia dreptății. Am recitit, 
după reascultarea oratoriului, cuvintele 
înscrise într-o scrisoare a lui Tudor: „Pa
tria se cheamă poporul, spunea Tudor, iar 
nu tagma jefuitorilor... Că eu alta nu sînt 
decît un om luat de către tot norodul 
țării cel amărit —- și dosădit din pricina 
jefuitorilor ca să le fiu chiverni: itor în 
treaba cererii dreptăților". Gheorghe Du
mitrescu a izbutit, poate fără egal, portre
tul lui Tudor, „domn român", făcând să 
culmineze una clin direcțiile muzicii noas
tre eroice. .

Anton Dognru
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CONDUCĂTORUL
REVOLUȚIEI DE LA 1821

y
✓

ISTORIA multimilenară a po
porului român pe spirala me
reu ascendentă are înscrise 
momente care au închis și des
chis noi etape ale luptei pen
tru libertate și progres. Tudor 

Vladimirescu, conducătorul neînfricat al 
revoluției de la 1821, se înscrie în șirul 
marilor conducători de țară și de oști care 
prin ceea ce au înfăptuit au răspuns unor 
deziderate fundamentale ale poporului — 
libertatea, unitatea și independența națio
nală. Așa cum Basarab I, Mircea cel Bă- 
trîn, Ștefan cel Mare, Iancu de Hunedoa
ra și-au înscris numele pentru eternitate 
în marea carte a istoriei prin bătăliile pe 
care le-au purtat în fruntea poporului 
pentru neatîrnarea pămîntului strămoșesc, 
iar Mihai Viteazul a dat glas năzuințelor 
de unitate ale poporului român, tot așa și 
Tudor Vladimirescu, situindu-se în fruntea 
luptei poporului, a făcut să vibreze la 1821 
din toată structura sa voința de libertate 
și dreptate a poporului român.

„Revoluția din 1821 condusă de Tudor 
Vladimirescu — se arată în Programul 
Partidului Comunist Român — marchează 
începutul istoriei moderne a României, un 
moment de cotitură în lupta pentru liber
tate și dreptate socială, pentru scuturarea 
jugului dominației străine și afirmarea 
drepturilor naționale ale poporului român. 
Deși înfrîntă, ea a zdruncinat puternic 
vechea orînduire, vestind transformările 
revoluționare viitoare".

în focul luptei, al forjării în fapt a vo
inței de libertate a poporului, Tudor Vla
dimirescu s-a identificat cu năzuințele 
celor ce i-au constituit oastea — țăranii, 
mărginașii orașelor.

Lozinca lui era Dreptate și slobozenie, 
ceea ce însemna abolirea privilegiilor bo
ierești și egalitatea tuturor în fața legilor. 
Pe bună dreptate a apreciat mai tîrziu 
K. Marx, pornind de la antagonismul lui 
Tudor cu boierii, că „Vladimirescu era pa
triot român. El nu s-a adresat boierilor, 
ci țăranilor". In scrisoarea sa către boierii 
fugiți la Brașov, Tudor arăta în martie 
1821 : „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... Vrăj
mașii noștri, totdeauna porniți spre împi
lări, au supt sîngele sărmanilor locuitori 
vreme de aproape o sută de ani... Nu mai 
este însă cu putință ca poporul săjsufere 
și de aci încolo silniciile răufăcătoare să- 
vîrșite pînă acum asupra, lui ; el s-a hotă- 
rît ca mai degrabă să piară cu totul decît 
să rabde povara îndurată de el pînă 
acum".

Acestui neînfricat conducător al luptei 
pentru dreptate și libertate socială și na
țională, istoricii, poeții, scriitorii i-au în
chinat pagini minunate. Dar cel mai fru
mos poem, imn al libertății, i l-a dedicat 
poporul în balade și poezii. Despre Tudor 
Vladimirescu și suma vieții sale, revolu
ția de la 1821, au scris C.D. Aricescu și 
Nicolae , Iorga, A.D. Xenopol și Emil Vîr- 
tosu, mulți din cei care și-au pus condeiul 
în slujba ideilor mișcării muncitorești, 
revoluționare din țara noastră, istoricii din 
anii din urmă care s-au dăruit studiului 
revoluției de la 1821, cum a fost Andrei 
Oțetea.

Relevînd semnificația evenimentelor de 
la 1821 și personalitatea conducătorului 
revoluției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată : „In cartea de aur a națiunii noas
tre va rămîne veșnic înscrisă, alături de 
celelalte lupte revoluționare, marea miș
care revoluționară condusă de Tudor Vla
dimirescu. Ne plecăm cu adîncă smere
nie și cinstim memoria celor care au con
dus această mare bătălie, a luptătorilor de 
la 1821, care s-au ridicat cu hotărîre în 
numele idealurilor sacre ale poporului 
nostru".

Tudor Vladimirescu s-a păstrat în con
știința poporului ca o personalitate deose
bită, ca unul din antemergătorii -zilelor 
României de azi. Amintirea lui s-a trans
format în legendă și numele lui — Tudor, 
Tudorel, Todoraș, Todoruț — a fost purtat 
de la o generație la alta cu dragoste și 
respect pentru spiritul de sacrificiu care 
L-a mărturisit, atunci. în eroicul an 1821, 
în scrisoarea adresată președintelui diva

nului : „Sîntem datori să ne jertfim pen
tru patria noastră, pentru care și sînt eu 
venit dimpreună cu norodul".

Conducătorul revoluției din 
1821 s-a născut pe la 1780 în satul 
Vladimiri din județul Gorj, dintr-o 
familie de moșneni.

Tatăl său s-a însurat cu Ioana, fiica sau, 
sora preotului Grigore Bondoc din Vladi
mir, și s-a așezat în satul soției sale. De 
la numele satului său de naștere se trage 
și numele de familie al lui Tudor Vladi
mirescu.

Tatăl său, Constantin, zis Ursu, se trăgea 
din județul Mehedinți, plaiul Cloșanilor, 
poate de la Prejna, unde Tudor a ridicat 
în 1808 o biserică. Acolo se află și portre
tul lui de ctitor cu inscripția „Biv-vel 
sluger Teodor, comandir". El a învățat 
carte și limba greacă în casa boierului Ion 
Glogoveanu, care voia să-și facă din iste
țul băiat un bun administrator de moșie și 
care l-a întrebuințat în afacerile de negoț, 
mai ales la exportul de vite. Tudor avu 
astfel prilejul să cutreiere țara, a făcut 
mai multe călătorii în Transilvania.

în 1806 a fost numit vătaf de plai la 
Cloșani, ceea ce l-a pus în legătură cu 
oficialitățile Craiovei și l-a făcut cunoscut 
în cercurile largi ale Olteniei. Cu mici în
treruperi, Tudor avea să păstreze vătășia 
pînă la sfîrșitul anului 1820, cînd avea să 
fie chemat la București pentru marea lui 
misiune revoluționară.

în timpul vătășiei sale, Tudor s-a în
deletnicit și cu comerțul, cu arendășia și 
cu morăritul. în relații cu turcii din Ada- 
Kaleh, cu negustorii de la Orșova și Cra
iova, el făcea comerț de cereale, vite, 
pește sărat și ceară. Prin aceste îndeletni
ciri, Tudor a devenit membru al clasei 
mijlocii în formație, care era interesată în 
abolirea relațiilor feudale, și a venit în 
contact cu toate păturile sociale din Olte
nia.

O mărturie contemporană susține că la 
vîrsta de 18 ani Tudor ar fi intrat în rîn- 
dul pandurilor, după datina județului în 
•Care se născuse. Pandurii constituiau o ca

tegorie privilegiată în mijlocul țărănimii 
oltene și se bucurau de scutire de impo
zite și de alte privilegiu Faptul de a fi 
făcut parte din acest corp avea să fie de
cisiv pentru cariera lui Tudor Vladimi
rescu.

In 1807, el a condus corpul de volintiri 
care avea să lupte pină la sfîrșitul răz
boiului în detașamentul generalului Isaiev. 
Pentru vitejia și talentul său militar, 
Tudor fu numit „comandir" și ajunse să 
comande cea mai marte parte a corpului 
de panduri. In timpul războiului ruso-turc 
din 1806—1812, el ajunsese să conducă în 
luptă 6 000 de panduri. Tudor s-a distins 
în luptele de la Cerneți, Rahova, Negotin 
și Cladova prin curajul, inițiativa și însu
flețirea lui. Pentru actele sale de vitejie 
a fost înălțat la gradul de locotenent și 
decorat cu ordinul Sf. Vladimir cu spade.

Originea, condiția socială, formația inte
lectuală și morală a lui Tudor Vladimi
rescu precum și legăturile lui cu toate 
păturile societății din Oltenia au exercitat; 
o puternică influență asupra acțiunii lui*  
revoluționare de mai tirziu.

întors în țară la începutul anului 1815, 
după o călătorie la Viena, Tudor nțlă că 
garnizoana otomană din Ada-Kaler care 
cutreierase județele Mehedinți și u'orj și 
le prădase de toate proviziile : „grîu, orz, 
unt, miere și vite din destul", — a distrus 
și gospodăria lui de la Cerneți și i-a luat 
toate bucatele. Aceste întîmplări au fost 
pentru Tudor Vladimirescu ca o concreti
zare a nenorocirii țării in propria sa neno
rocire și l-au făcut să înțeleagă una din 
cauzele relelor țării : dominația străină.

La conștiința caracterului nefast al do
minației otomane se adaugă instinctul de 
revoltă împotriva abuzurilor și privile
giilor boerimii mari, pentru a face din 
Tudor un răzvrătit. El a reprezentat spi- • 
ritul revoluționar al clasei mijlocii, care 
se înfiripase dintre fruntașii satelor, din
tre negustori, meseriași și boiernași, care 
se vedeau împiedicați în ascensiunea lor 
de orînduirea feudală, sprijinită și prelun
gită de dominația otomană.

Tudor izbutise, printr-un efort necurmat 
și iscusit, să se ridice în rang și să strîngă 
o avere apreciabilă pentru condiția lui. 
Dar cît erau de precare și averea și situa
ția socială dobîndite cu atîta trudă ! In
cursiunea unei bande din garnizoana oto
mană de la Ada Kaleh a distrus — într-o ■' 
zi — nu în timp de război, ci în timp de 
pace — agoniseala mai multor ani, iar 
condiția lui de sluger nu l-a pus la adă
post de samavolniciile și insultele celo-r 
mari. Ispravnicul județului Mehedinți, Ni
colae Glogoveanu, căruia Tudor îi adusese 
atîtea servicii, într-un rînd i-a călcat mo
șia ca să-i dărîme casa.

împotriva acestor năpăstuiri, Tudor a 
căutat reparație în justiție. Oamenii care 
nu știau ce însemna pentru un moșneano 
călcare de hotar l-au numit „răzăș iubitor 
de șicane". Experiența în această materie 
l-a atins cel mai dureros și i-a smuls ac
centele cele mai violente. Contactul zilnic 
cu o administrație coruptă exasperează 
temperamentul său susceptibil și dă ex
presiilor sale o notă de amărăciune și de 
revoltă. Astfel, coborînd scările clădirii 
divanului domnesc, unde pierduse un pro
ces cu Nicolae Glogoveanu, Tudor ar fi 
amenințat pe boieri cu degetul, zicînd : 
„Pe unde pun azi cocoanele voastre pan
glicile, vor pune într-o zi oltenii mei cu
rele opincilor".

Tudor a declarat mai tîrziu episcopului 
de Argeș, Ilarion : „De-oi trăi, voi face 
douăsprezece perechi ele opinci din pielea 
a doisprezece boieri divăniți". In 1821, 
vorbind cu Ilarion despre boierii care se 
angajaseră în lupta contra stăpîniril oto
mane și au fugit apoi la Brașov, a izbuc
nit : „îi voi scurta de o palmă, pe cîți sînt 
boieri divăniți ; îi voi umplea apoi cu paie 
și-ii voi trimite plocon din partea țării la 
curțile împărătești, unde or să fie puși 
negreșit la muzeu ; căci acolo e locul lor, 
lingă hiarele sălbatice".

Toți contemporanii care l-au cunoscut 
au relevat caracterul său sumbru și aspru. 
Vorba lui era scurtă, poruncitoare și uimi
tor de elocventă. Zilot Românul l-a carac
terizat într-un succint și elocvent portret : 
„Cu adevărat avea omul și duh firesc, și- 
vorba lui puțină și totdeauna? pe gînduri ~ 
și cînd ii frigea cărbunele ce-1 avea ascuns^ ;. 
în inimă scăpa cîte o vorbă desperata 
asupra tiraniei". Iată însușirile pe care 
Tudor avea să le pună în serviciul misiu
nii sale revoluționare : o minte ageră și o 
largă experiență a oamenilor, o voință 
dîrză și o ambiție puternică, un dar natu
ral de comandant și hotărîrea de a merge 
pînă la capătul acțiunii întreprinse. In 
clipa în care a ridicat steagul pentru cu
cerirea „drepturilor patriei" sale, el s-a 
îmbrăcat „cu cămașa morții". Patria lui 
Tudor nu era „tagma jefuitorilor", ci 
poporul.

ÎN NOAPTEA de 18 spre 19 ianu
arie 1821, Tudor aplecat din Bucu
rești cu o ceată de arnăuți din 
garda domnească puși • la dis

poziția lui de Grigore Brinooveanu, 
care era mare spătar, și la 21 a fost 
la Tîrgu Jiu, unde a ridicat pe Dinicu 
Oteteleșanu, unul din ispravnicii județului 
Gorj. Prin el, Tudor și-a asigurat aprovi- 



zionarea mănăstirii Tismana, din care și-a 
făcut o bază de rezistență împotriva unui 
eventual atac otoman. Duminică 23 ianua
rie, Tudor era la Padeș, în plaiul Cloșani- 
lor, unde-1 aștepta vechilul său Dumitru 
Gîrbea cu o sută de panduri.

De la Tismana, Tudor a -trimis în toate 
satele plaiului și în plășile vecine emisari 
ca să strîngă plăieșii „făgăduindu-le leafă 
și slobozenie". El a făcut in primul rînd 
apel la panduri, care „în ciuda privile
giilor lor și a constituției țării", fuseseră 
supuși la dajdie. El le-a promis că-i va 
scăpa de aceste sarcini și de stoarcerile 
ispravnicilor. Apoi, cînd s-a strîns'în jurul 
lui o ceată destul de numeroasă, a lansat 
către „tot norodul omenesc din București 
și din celelalte orașe și sate ale Țării 
Românești" o proclamație care a produs 
asupra țăranilor efectul unei declarații de 
război stăpînirii boierilor și întregii orîn- 
duiri feudale.

Proclamația lui Tudor se adresa tuturor 
locuitorilor țării, fără deosebire de națio
nalitate, limbă și religie, și era îndreptată 
asupra tuturor asupritorilor, atît mireni cit 
și clerici. Ea excepta pe aceia care adera
seră la Eterie, care vor urma mișcării por
nite d-ș la „cum sînt făgăduiți". Dar ță
ranii—t. au înțeles această distincție. Pen
tru ei toți boierii erau tirani, averea tu
turor era „rău agonisită" și de aceea toa
te averile boierești și bisericești trebuiau 
jertfite.

Proclamația de la. Padeș, redactată la 
București, înainte de începutul revoluției, 
prevestește viitorul conflict între Tudor 
și boieri. Toate pasajele care fac procesul 
vechiului regim și justifică revoluția îi 
aparțin incontestabil lui Tudor. „Nici o 
pravilă nu oprește pre om de a întîmpina 
răul că răul ! Șarpele, cînd îți iasă înainte, 
dai eu ciomagul de-1 lovești, ca să-ți aperi 
viiața... Dar pre balaurii care ne înghit de 
vii, căpeteniile noastre, zic, atît cele bisă- 
ricești, cît și cele politicești, pînă cînd să-i 
suferim a ne suge sîngele din noi ? Pînă 
cînd să le fim robi... ? Veniți dar, fraților, 
cu toții, cu rău să pierdem pe cei răi, ca 
să ne fie nouă bine !“ Prin aceste cuvinte, 
Tudor lansa un adevărat manifest de 
război, care avea să trezească dorul răz
bunării în miile de țărani strinși in jurul 
lui.

In plîngerea lor către Poartă, boierii au 
acuzat _pe Tudor că a arătat norodului 
„cum că cugetul lui privește spre a-i ocroti 
de a rămînea slobozi de subt supunerea 
domnilor și a boierilor".

Caracterul revoluționar al mișcării din 
Oltenia a fost recunoscut de la început și 
la Iași. Tudor Vladimirescu, se scria în
tr-o scrisoare adresată lui Al. Ipsilanti, 
„a răsculat pînă alaltăieri toate județele 
de peste Olt, proclamînd libertate, egali
tate și desființarea privilegiilor boierilor, 
răzbunînd pe cei care au fost nedreptățiți 
și înppoind lucrurile jefuite ; el cheamă 
prin „proclamații întreg norodul dac sub 
arme".

Cuprinși de „entuziasmul răzbunării", 
țăranii alergau sub steagul lui Tudor. în 
cîteva zile, focul revoluției a cuprins toată 
Oltenia și țăranii „au început cu toții a 
se scula și tot Principatul a se clăti". Pe 
unde trecea Tudor era salutat de popor ca 
„un mîntuitor și ca un zeu ocrotitor". Po
porul nu-1 numea decît „domnul Tudor".

Atunci cînd poporul îi zicea „domnul 
Tudor" iar marii boieri se mirau de unde-i 
izvorau mînia și puterea, Vladimirescu 
spunea despre sine : „Eu alta nu sint de
cît numai un om luat de către tot norodul 
țării, amărît și dosădit din pricina jefuito
rilor, să le fiu chivernisitor în treaba ce
rerii dreptăților". Iar în Proclamația către 
locuitorii județelor pe care a dat-o la 20 
martie 1821 Tudor arăta : „Cu glasul no
rodului celui năpăstuit am. urmat și ur
mez, spre dobîndirea dreptăților. Am ho- 
tărît ca nici într-un chip să nu încetez din 
cererea dreptăților țării". Dreptățile „se 
vor dobîndi _ negreșit prin vărsarea de 
singe împotrivă vericăruia vrăjmaș să va 
arata călcătoria acestor dreptăți..."
. Sub imboldul marii lu-pte deschise de 

Tudor, țăranii și-au întors armele împo
triva asupritorilor și exploatatorilor lor. 
Sătenii care nu s-au înrolat in „Adunarea 
norodului", au atacat conacele și moșiile 

—boierești și mînăstirești.
- . Pretutindeni .sătenii năvălesc în păduri 
și le taie. Distrugînd viile și golind pivni
țele, ei lovesc în. odiosul monopol boie
resc ; tăind pădurile, ei protestează împo
triva confiscării de către stăpinii de moșie 
a uniui drept colectiv. La Bîrca județul Olt, 
„rumînii — se scrie într-un document — 
s-au răsculat ca să-și ia livezile pe care 
le-au avut înainte". Dar furia distrugerii 
a lovit mai ales în centrul puterii moșie
rești, în conacele unde se păstrau, pe lin
gă roadele muncii clăcașilor, registrele 
socotelilor strîmbe și asupritoare pe care 
le ardeau.

în toată Oltenia, duhul revoltei trans
formă pe supușii locuitori de altădată în 
răzbunători neînduplecați ai împilărilor 
și jafurilor. îndurate. Mai mulți țărani din 
Albeni, județul Gorj, globiți.pe nedrept de 
zapciul plășii, s-a’U înrolat în ceata lui 
Ion Magheru și, după ce zapciul a fugit, 
i-au atacat casa și i-au luat vite, porci „și 
altele, drept gloaba ce le luase cînd era' 
zapciu". ■"

Tudor Vladimirescu trecînd Oltul în drum spre București. Alături de el, în luntre, căpitanii Dimitrie Macedonski, Cioranu, Hagi 
Prodan. Litografie de K. Danielis, editată de D. Pappazoglu

Țăranii s-au înrolat sub steagul revolu
ției cu lozinca izvorîtă din conștiința po
porului însumi : „să trăiască dreptatea". 
Adică revoluția care anunțase că va „în
tîmpina răul cu rău", că nu se va atinge 
„de un grăunte de binele sau de casa vre
unui neguțător sau orășan" și că va jertfi 
„numai binele și averile cele rău agonisi
te", redă înaltele sentimente ale conducă
torilor ei. Modul în care s-a constituit 
marea armată a lui Tudor, formată în 
primul rînd din țărani, atestă din nou 
în istoria glorioasă a poporului, rolul pro
gresist pe care a continuat să-l aibă a- 
ceastă clasă în timpul revoluției de la 
1821, ca de altfel de atîtea ori în trecut. 
In decursul celor aproape cinci luni de 
afirmare a demnității neamului româ
nesc, Tudor s-a străduit să găsească solu
ții politice, corespunzătoare situației de 
atunci, pentru a nu îndîrji marile imperii, 
animate de dorința stăpînirii țărilor ro
mâne. El a cerut Porții respectarea „drep
tăților strămoșești", adică a prevederilor 
vechilor tratate încheiate încă de Mircea 
cel Bătrîn și Bogdan al III-lea, fiul lui 
Ștefan cel Mare, pe baza cărora Muntenia 
și Moldova își păstrează o largă autono
mie statală în schimbul unor angajamente 
și danii. Tudor a făcut totul pentru a feri 
țara de ocupația Porții. Mai întîi, el a în
cercat să obțină plecarea eteriștilor, penfru 
a lua Porții orice motiv legal de interven
ție armată.

După eșecul acestor încercări Tudor a 
intrat în negocieri cu reprezentanții sulta
nului. Pentru a da acestor negocieri un 
caracter oficial și' pentru a le duce ou 
maximum de șanse de succes, a ținut ca 
ele să pornească de la Comitetul de o- 
blăduire și să fie sprijinite de o. oaste pu
ternică, în stare să reziste năvălirii oto
mane. Tradiția atribuie și sfaturilor lui 
Gheorghe Lazăr încercarea de a se ajunge 
la o înțelegere cu Poarta.

încă la sfirșitul lunii martie 1821 nă
vălirile otomane căpătaseră un caracter 
organizat. La 1 mai armate otomane din 
trei direcții cu forțe superioare pătrund 
în țară. Evenimentele se precipită în mod 
fulgerător. Boierii trădători își dau mîna 
cu forțele externe iar fapta lor a avut ca 
sfîrșit asasinarea mîrșavă a conducăto
rului revoluției.

EROICA luptă a poporului, de sub 
conducerea lui Tudor Vladimires
cu a întărit convingerile și dorința 
de libertate a românilor din Tran

silvania și Moldova. Ea a avut o puter
nică rezonanță în rîndurile tuturor româ
nilor. în alte țări ale Europei de atunci.

Ecoul stîrnit de mișcarea lui Tudor în 
Transilvania și Moldova a fost o puternică 
manifestare a conștiinței colective a po
porului român. Sentimentul național care 
l-a însuflețit pe Tudor, identificarea pa
triei cu masele populare și încercarea sa 
de a stabili o acțiune comună cu Moldova 
pentru cîștigarea dreptăților celor două 
principate dovedesc că ideile de indepen
dență și de libertate au pătruns în mase 
și deveneau forțe- materiale. In. același 
timp a - crescut în popor sentimentul de 
demnitate națională.

„Acum fiii patriei au dobîndit simțiri — 
se arăta într-un memoriu al boierilor mol
doveni — și de era a să. mai zăbovi cu 
dobîndirea, dar voi l-ați grăbit spre deș
teptate... De aceea, dar, vă îndreptăți ca 
nu cumva obida și deznădăjduirea nea
mului să nască alți Theodori".

Revoluția din 1821 a trezit printre ro
mânii din Transilvania un ecou atît de 
puternic, îneît a evocat în fața autorită
ților și a claselor stăpînitoare spectrul lui 

Horia și le-a silit să ia cele mai severe 
măsuri de prevedere. Caracterul antifeu
dal al mișcării lui Tudor a fost recunoscut 
de la inceput de țărănimea ardeleană care, 
cu 30 de ani înainte, se ridicase cu atita 
forță revoluționară împotriva exploatării 
feudale și care n-aștepta decît prilejul de 
a relua lupta. Acest fapt a alarmat clase
le stăpînitoare. „Lucrul cel mai primej
dios — scria generalul Schustekh, coman
dantul suprem al forțelor imperiale din 
Transilvania — mai ales pentru țările ve
cine cu Țara Românească, e părerea răs- 
pîndită de Teodor printre țăranii din Olte
nia că boierii n-au drepturi mai mari de
cît ceilalți locuitori. De aceea, ei au să 
plătească aceleași contribuții și să supor
te aceleași sarcini, și nu trebuie să ceară 
robotă".

în mai puțin de două săptămîni după 
proclamația de la Padeș, numele lui Tu
dor Vladimirescu era pe buzele tuturor 
românilor din Transilvania. . Rapiditatea 
cu care vestea mișcării lui s-a răspîndit 
pînă în „nordul Transilvaniei, simpatia și 
interesul cu care țărănimea română , a ur; 
mărit toate fazele răscoalei, manifestările 
de solidaritate spontană, au consternat 
clasele stăpînitoare.

Țăranii ardeleni erau convinși că Tudor, 
de îndată ce va isprăvi cu boierii din 
Muntenia, se va îndrepta în Transilvania, 
să facă și acolo dreptate. Adam Bedia din 
Sulighete (Hunedoara), oriunde întilnea un 
grup de țărani, scotea din șerpar o scri
soare și, deși nu știa carte, se făcea că 
citește o proclamație, spunînd : „Se face 
inștiințare că, de către răsărit, s-a ridicat 
un crăiuț, cui e numele Todoraș, dinții cu 
puțină oaste, dar din zi în zi sporește.. 
Dumnezeu i-o fi asupra, că vrea să facă 
dreptate... șl, de-o sfirși lucrul cu bine a- 
colo (Muntenia — n.n.), pînă la Paști o 
da și într-acoace".

Guvernatorul Transilvaniei. Gheorghc 
Bănffi, era încredințat că scrisoarea pe 
care o „citea" Adam Bedia era proclama
ția de la Padeș, El a dat orclin să fie ur
mărit și imediat arestat pentru a se cer
ceta „cum a ajuns actul in mina lui".

Solidaritatea românilor ardeleni cu 
mișcarea din Oltenia e atestată de rapoar
tele mai multor prefecți. Cornițele de 
Crasna, Paul Bănffi, înștiințează guvernul 
că „țăranii din acest comitat nu mai vor 
să depindă de stăpînul de moșie". loan 
Popa din Hălmagiu (Arad) a declarat că, 
dacă stăpîna de moșie va continua să 
ceară robotă, „va fi lumea lui Horea". Co
rnițele de Alba raportează că, la Sîngătin, 
oamenii au fost convocați, ca în timp de 
răscoală, prin tragerea clopotelor și că 
judecata care se pregătea asupra nobili
lor era sfirșitul dominației lor. Cornițele 
de Hunedoara, Alexe Nopcea, semnalează 
declarația lui Toma Voina, cum că, de în
dată ce Todor va sosi în Transilvania, el 
va fi cel dîntîi care i se va alătura, și 
Nopcea adăuga : „Toate împrejurările a- 
rată că țărănimea română de aici privește 
cu simpatie evenimentele din Țara Româ
nească și, în caz că s-ar produce o in
cursiune din partea aceea, s-ar arăta fără 
îndoială dispusă să i se alăture".

Rapoartele autorităților și declarațiile 
inculpaților dovedesc că, din februarie 
pînă în mai .1821, cînd revoluția, condusă 
de Vladimirescu a fost înăbușită, agitația 
în mijlocul țărănimii ardelene a fost ex
tremă.

Martorii oculari ai evenimentelor de la 
1821 sau diplomați aflați la Constantino- 
pol. Viena, informați pe variate căi. au re
latat despre Tudor și lupta revoluționară 

a românilor. Astfel Von Hakenan scria la 
28 ianuarie 1821 cancelarului Metterwich 
că „ridicarea pandurilor lui Tudor e ase
meni. bulgărului de zăpadă în rostogolire", 
care curînd va ajunge „o lavină" căci a- 
cesta e un „bărbat îndrăzneț... foarte a- 
preciat și iubit de panduri". Ambasadorul 
englez la Petersburg, Charles Bogot arată 
că mișcarea lui Tudor trebuie privită „ca 
o insurecție plină și fățișă". Iar la Paris 
la 2 februarie 1821 se scria : „Tudor a 
luat arma în mină spre a elibera Oltenia 
de tirania grecilor și a boierilor", dove
dind „idei de independență și libertate".

La rîndul lor oamenii politici din Con- 
stantinopol, Viena, Berlin, Roma, Paris 
au urmărit cu atenție evenimentele din 
țările române.

PROGRAMUL și experiența revo
luționară din 1821, au fost pentru 
masele populare o școală care le-a 
pregătit pentru acțiuni mai largi 

și mai puternice. Personalitatea lui Tudor 
Vladimirescu a rămas atît de vie în amin
tirea poporului, îneît l-a însuflețit în toate 
luptele Iui următoare, și a inspirat atita 
groază în sufletul exploatatorilor, îneît 
în toate mișcările țărănimii ei aveau să 
vadă ridieîndu-se figura lui Tudor.

Generația următoare, cea pașoptistă, a 
dat o înaltă apreciere revoluției de la 
1821. Pentru Nicolae Bălcescu mișcarea din 
1821 a fost o revoluție democratică. Ea, a- 
răta Bălcescu, a strigat dreptate și a vrut 
ca „tot românul să fie liber și egal, ca 
statul să se facă românesc". In trecerea 
timpului, aspirațiile poporului la dreptate 
socială, libertate, unitate, independență, 
au fost întruchipate în „Domnul Tudor", 
iar numele lui a fost asociat la toate miș
cările spre libertate și progres.

La rîndul său, mișcarea muncitorească 
democratică, revoluționară dintotdeauna, 
și-a simțit aproape idealurile care au 
izvorit din gîndirea înaintată a lui Tudor 
Vladimirescu. Astfel, revista socialistă 
„Dacia viitoare" își motiva numele în 
funcție de acțiunile desfășurate la timpul 
său de Tudor : „Sîntem fiii vechii Dacii, 
voim Dacia viitoare... ce făcu Tudor față 
de această nedreptate, știți ; ce ar fi dorit 
Tudor să mai facă, vom încerca să se îm
plinească".

Revoluția de la 1821 și personalitatea 
conducătorului ei. Tudor Vladimirescu, au 
intrat în patrimoniul ideologic al Parti
dului Comunist Român îndată după fău
rirea sa acum aproape șase decenii. Ea a 
fost apreciată în documentele comuniști
lor,. în scrierile militanților săi, în presa 
de partid ca o revoluție democratică și 
profund patriotică inspirată de personali
tatea conducătorului său, revoluție care 
stă ca o piatră de hotar în istoria demo
crației românești, a istoriei moderne a 
României.

Personalitatea lui Tudor Vladimirescu, 
numele său, au intrat în scrierile poeților 
si ale tuturor marilor creatori ai literaturii 
și artei noastre și prin ei în inimile și 
conștiința oamenilor României socialiste. 
De nenumărate ori partidul și statul nos
tru prin glasul și opera secretarului gene
ral al partidului, președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au omagiat per
sonalitatea conducătorului revoluției de 
la 1821, elogiindu-i activitatea și relevîn- 
du-se că faptele sale aparțin celei mai 
mari cărți a poporului, istoria, la scrierea 
căreia a contribuit cu fapta și gîndul său 
rodind în marea mișcare revoluționară 
ce se află la temelia României socialiste.

Ion Ardeleanu



K GENERAȚIILE de azi, moștenitoarele străvechilor tradiții, 
luminate puternic de o milenară și glorioasă istorie, au privi
legiul de a trăi intr-o epocă de dimensiuni fără precedent in 
toate planurile evoluției națiunii române, înscrisă in via'a po
porului drept cea mai bogată in impliniri. In lungul șir de 
evenimente, in amplul proces de prefaceri socialiste, Con
gresul al IX-lea al partidului, a cărui a 15-a aniversare o vom 
sărbători in curind, a declanșat energiile creatoare ale mase
lor populare de pe întregul cuprins al patriei, a impulsionat 
gindirea novatoare in toate domeniile vieții politice și econo- 
mico-sociale, științifice și culturale, a dat strategiei de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate suportul 
aplicării clarvăzătoare a materialismului dialectic și istoric in 
condițiile concrete și în contextul imperativelor fundamentale 
ale ridicării României pe noi trepte de civilizație și progres. 
Marile transformări care au dus pe un plan superior gindirea 
și practica social-istoricâ românească, care au cristalizat o 
experiență pro'und originală în construirea noii orinduiri în 
țara noastră, îmbogățind patrimoniul socialismului științific, 
poartă în chip definitoriu pecetea spiritului creator, de inaltă 
cutezanță revoluționară, de atotcuprinzătoare deschidere no
vatoare, al tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului. Acest deceniu și jumătate s-a impus hotăritor in 
viața noastră socială printr-o multitudine de mutații revoluțio
nare in toate domeniile, in dezvoltarea economiei, științei, în- 
vățămintului, culturii, printr-o înnoire a tuturor zonelor țării,

printr-o adîncire puternică a procesului democrației socialiste 
și de formare a omului nou, constructor al socialismului și co
munismului pe pămintul românesc, printr-o afirmare plenară 
a personalității umane, prin strâlucitul prestigiu dobindit de 
țara noastră in întreaga lume.

Chipul nou al patriei poate fi întîlnit pretutindeni, în orice 
colț al ei, in frumoasele noastre orașe și sate, în marile uni
tăți industriale și agricole, in fabrici, in uzine, pe șantiere, in 
cooperativele agricole de producție, în întreprinderile agricole 
de stat, în laboratoare de cercetare, in institutele de invâță- 
mint și cultură, pretutindeni, fără e~cepție, fiindcă pretutin
deni acționează neabătut spiritul politicii partidului, conducăto
rul întregii noastre societăți. In aces’e zile, continuind o amplă 
acțiune de documentare, devenită tradițională, scriitorii, oamenii 
cuvintului scris, călătoresc prin țară, mereu impresionați, mereu 
receptivi, conturind în reportaje și eseuri imagini ale muncii, 
ale construcției, îmbogățind ei înșiși acum - și mai tirziu cu 
operele de durată ce se vor naște din asemenea fructuoase 
peregrinări — prin trudă și talent peisajul nostru spiritual.

Revista noastră deschide, ca de obicei, paginile sale spre 
consemnarea impresiilor de cronicari ai noilor momente de 
istorie, făurită sub ochii noștri și cu participarea tuturor oame
nilor muncii din România socialistă.

„R. L«

SATUL LECHINȚA
CONSTAT că pe zi ce trece, în 

scurta mea experiență, filele car
netului meu de lucru tind să fie 
tot mai multe, lucru pe care nu-1 

bănuiam la începutul drumului prin țară; 
și dacă acum ale? cite ceva dintre atitea 
și atitea văzute în ultimul timp, o fac 
pentru simplul motiv că nu am prejude
cata subiectelor ..senzaționale", ori a ce
lor ieșite din comun. Și nici naivitatea de 
a le căuta cu tot dinadinsul.

Ce știam eu despre Lechinta ? Mai ni
mic, poate, faptul că este o comună așe
zată, cu oameni gospodari.

Prietenul care mă însoțește în această 
dimineață, cu minus douăzeci și ceva de 
grade, este bistrițean din tată-n fiu, dar. 
mi-o spune cu ironie, fiind foarte aproape 
(douăzeci și ceva de kilometri) nu și-a 
mai permis de mult luxul de a vedea. De 
la geamul autobuzului, zăresc dealurile 
imense, cu cușmele lor de zăpadă într-o 
încremenire scînteietoare in lumina cris
talină...

Ne apropiem de Herina. V.R. mă aver
tizează să mă „concentrez". într-adevăr. 
rezonanța acestui nume ciudat mă pune 
pe gînduri.

Am ajuns, cum se spune, la prima oră. 
Omul nostru pa care-I căutăm este „proas
pătul" primar al comunei ; abia întors 
din Sala Congresului, aici, la Lechința. cu 
planuri mari. Pe Mircea Purdea, despre 
el este vorba, îl găsim la sediu. Avem ră
gazul să ne încălzim puțin la soba de te
racotă.

— A nins mult, zic. Primarul mă pri
vește cu un ușor zîmbet in colțul gurii.

— Da. a nins, zice. A nins din belșug și 
e bine... Ne trebuia zăpada asta. De ce, 
întreb eu ?

/Pe drum, spre comună, zărisem dealu
rile, o parte din zestrea ei cea mare. La 
prima vedere, o imagine nu prea îmbie
toare. Dealuri împînzite de scheletele de 
beton ale aracilor sau cine știe cum se 
vor fi numind... Ei bine, aveam să aflu 
la capătul documentării mele, de la Du
mitru Spătărescu. președintele Consiliului 
unic agroindustrial : anul trecut a fost o 
zăpadă săracă și asta înseamnă că butu
cii viei, deși îngropați, au înghețat, și 
asta înseamnă mai departe că producția 
n-a fost prea strălucită. Iată. îmi spu
neam, iată de ce îmi răspunsese prima
rul atît de liniștit, da. a nins mult și e 
bine...)

CUM începe, aici la Lechinta. ziua 
pentru un primar ? Cum începe ? 
La modul cel mai firesc din lume. 
Adică, așa. „Trec foarte devreme 

prin sat. Pe drum mă întilnesc cu cutare... 
care vrea să știe ceva sau vrea o apro
bare. La mine vin oameni cu probleme și 
probleme. Unuia îi trebuie lemne. Altuia 
îi trebuie cutare..." Așadar, ziua începe 
foarte devreme, și se termină noaptea. 
Sau nici atunci. Tot timpul intervine ceva 
„urgent". Și aici, intrăm în „datele" pro
blemei. Comuna de azi are șapte sate 
aparținătoare, unde trăiesc și muncesc zi 
de zi români si maghiari, cam 7 000. în 
total. Viitorul Lechintei se poate desluși 
încă de pe acum, din ceea ce-i conferă 
trăinicia... Nu-i puțin lucru să fii printre 
comunele cu cea mai mare pondere eco
nomică din județul Biștrita-Năsăud, și 
mai ales. în această zonă atît de intens 
productivă (pomicultura este la Ioc de 
cinste) să ții fruntea sus. Ramurile ei 
sigure sînt zootehnia, pomicultura Si viti
cultura. Adică, la sfîrșitul acestui ari, 
lechintenii vor putea spune oricui că au 
realizat o producție de peste 50 de mili
oane lei. Ceea ce ei nu spun — pentru că 
n-au timp de asta acum — este faptul că 

în viitorul cincinal se vor investi 160 de 
milioane lei pentru dezvoltarea ei armo
nioasă, pentru extinderea modernă a sec
toarelor productive. De aici, din biroul 
primarului, noul centru al viitorului oraș 
agroindustrial apare prefigurat cu multă 
claritate.

Și totuși, în ce constă „puterea" econo
mică ? Trei C.A.P.-uri, plus un I.A.S. 
(cel mal mare din județ). Lechintenii, 
chiar în plină iarnă, aveau multe de 
făcut. Primarul îmi explică detaliat „pla
nul" general de acțiune. Pentru că este 
absolut normal să te gîndești la oamenii 
cu care vei munci și pentru care vei 
munci. Acum sînt peste 1 500 de navetiști, 
„înghițiți" de platforma industrială a Bis
triței, și primarul trage nădejdea că-i va 
readuce „acasă", și asta pentru că noua 
fabrică de covoare plușate va avea nevoie 
de priceperea lor. O comună cu perspec
tivele de dezvoltare pe care le are Le- 
chita, evident, trebuie să se gîndească re
alist la forța de muncă necesară. Ea, co
muna, și-a construit un spital, o mater
nitate, are un liceu, și, în viitor, un in
ternat și cantină. Va avea tot ce-i tre
buie unei comune pentru alimentarea cu 
apă potabilă, va avea tot ce-i trebuie 
pentru modernizarea S.M.A.-ului (de fapt, 
și acum este cel mai puternic din județ), 
va face tot ceea ce trebuie astfel îneît 
consiliul unic agroindustrial să obțină 
din nou primul loc pe județ... Este ade
vărat, cifrele au realitatea lor, dar tot 
atît de adevărat, ele nu sînt decît co
ordonate’e numerice ale muncii lechințe- 
nilor. Cine știe să le citească din
lăuntru, bunăoară, așa cum o face 
primarul, nu se mai lasă „intimidat" 
de concretețea lor. Oare, mă gîndeam, 
Ion Cornea, la cei 82 de ani ai săi (mai 
lucrează încă în C.A.P.) se lasă el inti
midat de niște cifre ? Oare Titu Tongea- 
nu. care e trup și suflet de atitea decenii 
pentru comună ? Oare Ilie Voleov se mai 
gîndește la vremea cînd începea ca me
canizator, cînd răsfoia cărțile bibliotecii, 
cite vor fi fost ele atunci 1 Nu știu de ce, 
dar, negăsindu-i să-i întreb aceste lucruri, 
îmi place să cred că ei (au fost primii 
care s-au înscris în F.D.U.S.) se gîndesc, 
ca la un vis scump lor, la devenirea vii
torului oraș. Acolo, în comună, prin mun
ca lor frățească, de zi cu zi, firească, au 
urmărit cu interes și deplină adeziune lu
crările Congresului al XII-lea al partidu
lui, și-au însușit „partea" lor din hotărî- 
rile adoptate. Aici, în comună, ei se 
scoală foarte de dimineață, î.și văd de 
treabă, cu sentimentul odihnitor că î i 
acest fel sînt alături de poporul întreg.

AȘA au fost ei, lechintenii, obiș- 
nuiți, în ciuda multor vitregii, să 
gîndească și să muncească, așa 
și-au învățat copiii, așa se gîndesc 

la viitorul lor oraș. Era iarnă bogată la 
Lechința, sub zăpada imensă bănuiam 
somnul roditor al viei, miraculoasele-i 
legende...

Lechintenii, din vremurile de demult 
— despre care numai documentul ne poa
te oferi raza unei explicații —. așa se 
știu, vechi cultivatori ai viței de vie, des
toinici meșteri în arta mai multor meș
teșuguri, crescători de animale. Clima de 
aici n-a fost nici atît de aspră dar nici nu 
le-a dat „pe nepusă masă" totul din cer : 
așezarea satelor, „cuibărirea" acestora sub 
crestele solare ale dealurilor, parcă ar 
ține de un ritual străvechi. Și nu-i o sim
plă părere, îmi zic, devreme ce astăzi, o 
bună parte din obiceiurile atit de scumpe 
lechințenilor la sărbători se mai păstrea
ză. Bunăoară, o nesperat de frumoasă da
tină, „balul părinților".

Dar, oricît de ciudat ar părea și, de 
fapt, nu-i nici un paradox în asta, satul/ 
comună își pierde pe zi ce trece fiziono
mia tradițională, și asta pentru că oame
nii se gindesc și visează la orașul lor. Oare 
cum va fi arătat Lechința acum 
multi ani, cînd ieșeau gospodarii iarna cu 
săniile lor orgolioase, poate, in drumeție 
spre o altă așezare, poate spre Bistrița ? 
Am văzut și acum cîteva sănii, dar fără 
strălucirea pe care cred că o aveau odi
nioară... Alte ritmuri...

în viața de azi a comunei există (și 
trebuie să existe) o stare a creației, a cău
tărilor, a „prospectărilor". L-am întrebat 
pe primar cîți de „dacă..." îl asaltează în 
fiecare zi, dincolo de hîrtiile pe care le 
semnează ? Greu de spus, zice, dar dacă 
problemele rezolvate spun cîte ceva, 
atunci sîntem pe drumul cel drept.

Cit am mai zăbovit prin comună n-am 
făcut decît să mă conving văzînd și as- 
cultînd — că, în această parte a țârii, 
unde lumina coboară pentru a rămine în 
sufletele oamenilor, se muncește, se fac 
planuri, se visează la recoltele viitoare cu 
sentimentul liniștitor că nu trăiești de
geaba, cu certitudinea pe care numai ade
vărata muncă ți-o pdate da.

STAPÎNIREA de sine a proaspătu
lui primar, liniștea cu care îmi 
explica ceea ce doream să aflu nu 
m-au surprins. Un om Ia locul 

potrivit. îmi spuneam. îmi place să cred 
că istoria a vrut să fie așa. Primarul 
Mircea Purdea este lechințean. A plecat 
însă, foarte de timpuriu, a făcut o școală 
profesională, a lucrat la un combinat de 

Sortarea merelor la I.A.S. Lechința

mobilă, apoi s-a gindit că-i mai bine să 
se apropie de casă. în octombrie anul 
trecut s-a întors în comuna lui, însă ca 
primar. Un „ocol" prin țară de mai bine 
de un deceniu și jumătate.

Mai curios mi s-a părut destinul lui 
Dumitru Spătărescu. A plecat din comuna 
Fărcașa (județul Neamț) ; prin ’51 a ajuns 
în Ardeal și de un sfert de veac a rămas 
prin părțile Bistriței. îl întreb dacă nu 
are nostalgia „locurilor" lui din copilărie. 
După atîția și atîția ani (nouăsprezece ani 
ca activist), zice, mi-am dat seama că 
pot munci la fel de bine și cu folos ori
unde in această țară. M-am „legat" acum 
de destinul acestei comune, unde se află 
o parte din viața mea, din izbînzile și vi
surile mele. Ideea la care țin foarte mult: 
oameni pentru oameni. Și, mai apoi, a 
tinut să mă asigure că, în cazul Lechin- 
ței, ideea se potrivește de minune. 
Un exemplu ? îmi oferă, fără să stea 
prea mult pe gînduri, numele lui Gavrilă 
Cotoc, pe umerii căruia apasă trei decenii 
și ceva de activitate... (Reporterul n-a 
mai reținut alte nume pentru că și-a dat 
seama că in acest fel ar fi obligat la o 
„înșiruire" prea puțin comodă. în schimb, 
a încercat să afle, și a aflat, dar, iarăși, 
imposibil de reprodus totul —, cite ceva 
din firea și obiceiurile de azi ale localni
cilor...)

Așadar, o comună Ia fel ca multe altele, 
cu planurile ei. Ambițioasă, poate nu r 
spectaculoasă, dar ambițioasă. Cu un viii4’ 
tor care încă de pe acum o va așeza, cu 
dreptate, în lumina și conștiința oameni
lor ei, în mai marea conștiință a țării.

Așezată in inima județului, la poalele 
munților, „înzestrată" cu dealuri înalte, 
unde lumina coboară pentru a rămîne în 
boabele limpezi și de acolo coboară in 
sufletul oamenilor ei, Lechința are, totuși, 
propria ei personalitate. Bistrițenii o po
menesc cu mare îneîntare, ca și cum le-ar 
aparține și lor. Ei o știu ca pe o fărimă a 
lor și asta e bine. Cînd ne-am înapoiat, 
din tren zăream pe înaltele dealuri zăpada 
imensă și repetam vorbele primarului, e 
bine... Și tot atunci încercam să mă gîn
desc la chipul altor comune pe care le 
văzusem, în pragul ieșirii lor în lume, 
apoi la chipul oamenilor. Mutațiile petre
cute în viața lor, a oamenilor, țin de în
săși realitatea noastră de azi, vie. dinami
că, energică.

Văzusem pe platforma industrială a Bis
triței oameni care, ignorînd minus nu știu 
cîte grade, își vedeau de treabă. Parcă, 
în acele momente, chipurile lor iradiau nu 
numai încredere, dar și orgoliu. Efortul 
lor trebuia coordonat pentru executarea 
unor lucrări complexe, deloc ușoare, 
deloc Ia îndemîna oricui. Și astfel de oa
meni îi afli oriunde țara are nevoie de 
ei.

De aici, argumentele marii noastre in
dustrializări...

...O CĂLĂTORIE în patrie, astăzi, ca de 
altfel oricînd, nu poate fi decît una din 
inițiere. Cineva îmi spunea că realitatea 
noastră își așteaptă reporterii pe măsu
ră. Nu l-am contrazis. L-am invitat să în
cerce, mai întîi, să vadă tot ceea ce este 
de văzut în patrie. Apoi, fără umbră da 
emfază, să recompună, din fragmente, o 
imagine vie, pe care s-o poarte cu el pre
tutindeni, s-o dezvăluie altora. I-am mai 
spus că aceasta ar fi — după părerea 
mea — cea mai frumoasă și mai adevă
rată carte „vie" a zilelor noastre.

Viorel Sâmpetrean



Roman — centrul orașului

E3TE firesc, cred eiî, ca noi, tru- 
itorii literaturii, să ne întoarceri 

mereu și mereu pe meleagurile 
natale, pentru a le descoperi noi 

dimensiuni și frumuseți, pentru a le ciu
ta și a ne mîn 'ri cu ele. Patriotismul lo
cal, cel ironizat ciad se poticnește ele cite 
o echipă de fotbal sau criticat atunci cin 1 
devine excesiv de subiectiv, nu este c’cît 
o prelungire naturală a celui mai nobil 
sentiment care animă idealurile noastre 
rcoluionare.

în ultima vreme, mă întorc din ce în 
ce mai des la Roman deși acolo, in afara 
amintirilor din copilărie, risipite ici și colo 
cu dărnicie, pe maidanele de joacă, nu 
m i am pe nimeni. Ce-i drept, sînt că
lătorii sentimentale într-un trecut totuși 
nu prea îndepărtat, dar care, în cele din 
urmă, au darul de a mă reda unui Ro
man ai zilelor noastre ; și astfel, mă po
menesc documentîndu-mi. Și nu mă șfiesc 
s-o declar deschis : „Da, mă documen
tez !“, căci .sînt convins că, în acest „ev 
fierbinte", atît de marcat de o revolu ie 
tehnico-științifică, documentarea literără 
tinde să devină una din legile obiective 
ale creației. Bineînțeles, nu în dauna in
tuiției artistice, cum presupun unii, ci în 
-Ifolosul acestei componente de seamă a 
talentului. Nu-i greu să constafi că in
tuiția artistică a intrat' intr-o acută cri
ză, lovindu-se din ce în ce. mei dur de 
ritmul înalt de dezvoltare a mijloacelor 
de producție, de viteza cu care OMUL 
transformă și se transformă. Nu este de
parte timpul cind scriitorul, oriunde s-cr 
afla el, va fi silit să intervină în reani
marea propriei sale intuiții, adică să po
goare permanent printre semeni, să-i in
vestigheze, să depună și un efort socio- 
psihologic de a înțelege direct și nemij
locit noile relații care se creează și se 
statornicesc între om și societatea unui 
sfârșit și început de veac.

In această ordine de idei mă preocupă 
dezvoltarea socialistă a orașului meu na
tal a cărui populație s-a dublat (cca 
70 000 locuitori). E limpede pentru ori'ine 
că noii romașcani — într-o proporție des
tul de mare — nu s-au născut în Roman, 
dar au devenit, într-un timo relativ 
scurt, cetățeni ai străvechii urbe moldo
vene. Venind din aoroaoe toate colțurile 
tării, ei au „descălecat'4 pe aceste me
leaguri, pentru a construi, în conformi
tate cu programele- de dezvoltare elabo
rate de partid. întreprinderile de țevi, de 
mecanică, de prefabricate, de cărămizi, de 
nutre4uri combinate, de zahăr (ne lingă 
cea veche), de mobilă, de făinuri pro
teice și grăsimi naturale, noile cartiere 
de locuințe : Smirodava, Anton Pann și 
23 August.

Fii ai satelor, ei s-au dăruit cu trup și 
suflet făuririi unui oraș socialist : au 
construit zi și noaote, apoi s-au calificat 
la locul de muncă, s-au școlarizat, s-au 
căsătorit cu fete din Roman sau cu altele 
aduse de prin satele lor, iar copiii lor 
s-au născut în Roman, într-o cu totul altă 
ambianță social-economică, culturală, de
cît aceea în care, in urmă cu ani, nime
riseră părinții lor.

Așadar, este firesc să ne întrebăm, chiar 
dacă întrebările noastre au o rezonantă 
sociologică sau psihologică, ce mutații au 
intervenit în structura acestor noi locui
tori ai Romanului. în conștiin'a lor ?

Desigur, poți intui răsnunsuri, conform 
unor scheme, chiar si de la distantă. Dai- 
răspunsul cel adevărat nu-1 poți dobindi 
decît la „locul faptei44. Aflîndu-mă, în- 
tr-una din „întoarcerile mele posibile", la 
întreprinderea mecanică Roman, m-am 
pomenit pe neastentate în fata unei rea
lități pe care, stu-hind-o, am trăit satis
facția unei adevărate revelații. Pînă acum 
cRiva ani, I.M.R. (12 000 de muncitori, 
relații comerciale cu 55 de țări, cea mai 

recentă realizare : strungul carusel cu 
comandă numerică) avea o secție de tur
nătorie cu 250 de muncitori. Un colectiv 
care s-a format, s-a dezvoltat și s-a con- 
soli'at odată cu evolu’ia reclieî. Se știe 
că într-un proces tehnologic (construcția 
ele mașini în cazul nostru), turnătoria re
prezintă începutul fabricării produsului. 
Acolo, în fum și flăcări, turnătorii dau 
metalului incandescent formele acelor 
piese care, trecînd apoi dintr-o sec'ie 
într-alta, ajung să se constituie în mașini 
ultramoderne. Omogenitatea celor 250 de 
muncitori ai turnătoriei, realizată de-a 
lungul anilor de comuniștii din secție, 
printr-o neobosită activitate politică, de
venise proverbială. Iată însă că dezvol
tarea impetuoasă a întreprinderii a creat 
turnătoriei o situație nouă și, fără exa
gerare, dramatică. Ministerul de resort și 
Centrala au hotărît transformarea secției 
într-o fabrică de turnătorie, destinată să 
aprovizioneze și alte unități industriale 
din țară.

în prezent această fabrică există, a de
venit o realitate, aducînd cu sine încă 
2100 de noi locuri de muncă. Totul ar 
fi fost frumos și bine dacă cei 2100 de 
noi angajați ai turnătoriei s-ar fi pre
zentat la lucru gata calificați. Dar n-a 
fost să fie așa, căci, în ultima instanță, 
sarcina calificării acestora a revenit celor 
250 de muncitori ai vechii turnătorii. Ei 
bine, între vechiul colectiv și masa noilor 
angajați s-a produs un impact din care 
au sărit „scântei" cu implicații pe cit de 
profunde pe atît de variate.

Că SĂ POT înțelege mai lesne fe
nomenul, am organizat, in pre
zența tovarășului Ion Iordache, 
secretarul Comitetului de partid 

al Î.M.R., o discuție, un soi de masă ro
tundă în jurul căreia au luat loc 6 repre
zentanți ai Fabricii de turnătorie, mai 
exact, 3 „veterani" și 3 „boboci". în con
tinuare, să-mi fie îngăduit să extrag din 
carnetul meu de „documentare" cîteva 
notații. Prima mea întrebare a fost :

— Explicați-mi, vă rog, particulari
tățile acestui impact !

Dumitru Bibirus, muncitor specialist, 
secretarul Comitetului de partid de Ia 
Fabrica de turnătorie : închipuiți-vă două 
tabere ; pe de o parte cei 250 de munci
tori ai*vechii  turnătorii, cu o temeinică 
calificare. Oameni care au străbătut dru
mul anevoios al adaptării industriale și 
urbane, care și-au însușit organic discipli
na producției. Iar pe de altă parte, o 
forță de muncă — 2 100 de oameni — ne
calificați, provenind din medii sociale 
foarte diferite. Un impact dacă vreți, 
dintre calitate și cantitate, dintre două 
colective umane constituite din indivi
dualități, flecare individualitate cu trecu
tul și propriul său drum pînă a fi ajuns 
la porțile întreprinderii.

— In fond, cine erau acești oameni 
dornici să se califice ?

Anton Veliceasa, maistru, autorul unei 
recente inovații care a adus fabricii o 
economie de Î8 milioane lei : Dornici ? ! 
Mai mult sau mai puțin. Cine erau sau 
mai exact cine sînt acești oameni : sînt 
bărbați, îndeobște din mediul rural, care 
nu-și găsiseră nici locul, nici calificarea, 
sînt meseriași improvizați, care au lucrat 
cu „ziua" pe ici pe colo. Toți acești oa
meni aveau însă o trăsătură comună : 
indisciplina.

Aurel Tancău. turnător-formator : Eu, 
de exemplu, pînă sâ mă calific, am fost 
zidar... particular. Lucram pe Ia casele 
oamenilor, după cum mă învoiam. Nu 
știam ce-i ăla program de muncă. Cînd 
îmi venea mie pe căciulă, lăsam treaba 
baltă și mă duceam într-ale mele, pe la 
vreo circiumă.

Aurel Mărginiri, turnător-formator : în 
ce mă privește, eu eram muzicant... In
strumentist. Cîntam eu alți instrumentiști 
pe la nunți, pe la botezuri, unde se nime
rea. Bateam satele, circiumile... NU știam 
ce-i ăla pontaj...

Dumitru Feraru, turnător-formator : Eu 
am fost șofer la o întreprindere minieră. 
Am avut un motiv serios să mă las de 
meseria asta și am bătut la porțile în
treprinderii, să mă calific.

Stimați cititori, sint silit, din pricina 
spațiului, să simplific. Vreau să subliniez 
insă că cei trei turnători-formatori men
ționați mai sus sînt bărbați în toată firea, 
căsătoriți, au copii. Au bătut ei cam tîr- 
ziu la porțile uzinei, dar au bătut. De 
ce ? Ce anume i-a îndreptat ? Drept răs
puns, o să încerc să pun în lumină un 
element social de importanță, cred eu, 
majoră : cu trecerea timpului, uzinele și 
întreprinderile din micile orașe ale țării, 
cu tioul de muncitor pe care-1 impun so
cietății, încep să exercite o mare înriu- 
rire asupra celor care incă mai „rătă
cesc". Privirile se îndreaptă, în cele din 
urmă, către muncitorul zilelor noastre, 
și-i iscodesc existența așa cum apare ea 
în viața cotidiană, o compară cu a lor. Și 
astfel, ajung să constate că muncitorul 
calificat are asigurat un loc de muncă, un 
program de opt ore, e bine îmbrăcat, se 
bucură de respect, locuiește la bloc, are 
asistență medicală, că, la capătul unui 
drum de muncă, il așteaptă o pensie co
respunzătoare. Ei bine, toate aceste cons
tatări rezultate din realizările curente ale 
societă'ii noastre socialiste izbutesc, prin
tre altele, să facă dintr-un muncitor ne
calificat un calificat, dintr-un „rătăcitor", 
un om așezat la casa lui, adică un mun
citor al întreprinderii de mecanică sau de 
țevi sau de...

Deci, la porțile Fabricii de turnătorie 
au bătut 2100 de oameni reprezentiiid o 
masă teribil de pestriță. Am întrebat :

— Cu ce mijloace organizate fabrica 
a încercat și încearcă să facă față si
tuației ?

Ioan Pagu, maistru, președintele Comi
tetului sindical (lucrează de 17 ani la 
turnătorie, n-a avut nici o absență nemo
tivată) : Mijloacele sînt trei la număr : 
școala profesională, calificarea la locul de 
muncă, ucenicia. Deci școlarizarea... Mij
loacele acestea au eficiența lor. Te în
vață meserie, dar nu pot modifica ime
diat o mentalitate, uh mod de viață străin 
disciplinei muncitorești, eticii și, în ge
neral, conștiinței socialiste.

ASCULT. Notez. Astfel a început 
un proces anevoios, o înfruntare 
dramatică între cei 250 de munci
tori formați la școala muncii so

cialiste și cei 2100 de necalificați, total 
străini disciplinei industriale. Se știe că 
a munci într-o turnătorie, fie ea modernă 
sau ultramodernă, reprezintă un efort 
uman dificil, prespunînd o riguroasă dis
ciplină. Așadar, la efortul inițial al unei 
zile de muncă, „veteranilor" li s-a mai 
adăugat un spor de răspundere. Și încă 
ce răspundere ! La urma urmei, oricît de 
omogen ar fi un colectiv, este și el consti
tuit din individualități și temperamente 
distincte. Mai există apoi și limite ale 
răbdării. Imaginați-vă un flux tehnolo
gic — oale cu metal incandescent, fum, 
gaze, forme. Totul calculat la milimetru. 
In condițiile acestea, un calificat îi spune 
unui necalificat : „Rămâi aici, pe locul 
ăsta, te uiți acolo și acolo... Bagă de sea
mă, cînd vezi că... procedezi așa cum 
ți-am arătat. Eu mă duc să văd cum se 
descurcă Z... Mă întorc imediat !“ Iar 
cînd „veteranul" se întoarce, ia-1 pe uce

nic — om în toată firea — de unde nu-i. 
Și dus a fost pe ziua aceea.

Aurel Tancău : Ca zidar, munceam pe 
Ia casele oamenilor, mă opream din trea
bă cind aveam eu chef, mai ieșeam la 
poartă, mai fumam o țigară, mai trăgeam 
chiar și o dușcă. Trecerea la disciplina 
de fabrică a fost un chin. Le-am dat de 
furcă celor din jurul meu, dar m-au dat 
pe brazdă. Iar astăzi simt că „veteranii" 
nu regretă că au investit în mine răbdare 
și încredere.

Aurel Mărginici : Acum spuneți și dv„ 
dacă eu am fost muzicant instrumentist, 
puteam să-mi aflu dintr-o dată locul ?... 
Cîntam la cîte o nuntă, cîntam 24 de ore 
în șir și nu prea oboseam. Aici, opt ore 
sub acoperișul Turnătoriei mi se părea 
un iad. Unde mai pui că trebuie să pon
tez la oră fixă... în cîteva rînduri am fu
git și eu... Duminica mă duceam cu ta- 
rafu, iar lunea uitam să mă mai întorc 
Ia fabrică... Le sînt recunoscător celor care 
au avut răbdare cu mine. Mai cînt eu, 
însă la muncă sînt prezent din plin cu 
noua mea profesiune.

Dumitru Feraru : Am lucrat, ca șofer, 
în aer liber. Drumurile, depărtările erau 
ale mele. Astăzi, cînd îmi amintesc cum 
„ștergeam putina" de la locul calificării, 
cum eu, tată al unui copil, săream gardul 
ca un șoltic și fugeam cît mai departe de 
fabrică, mi se face rușine. S-a spus aici 
despre noi că acum sîntem muncitori de 
nădejde și asta mă bucură tare mult.

Trei oameni, trei destine ! Dar bătălia 
aceasta pentru OM „veteranii" turnăto
riei din Roman n-au încheiat-o încă și 
ea continuă să fie la fel de complexă 
și de dramatică. Indisciplina, indiferența, 
lipsa de răspundere irită, pun răbdarea 
muncitorilor la grele încercări, ba, uneori, 
pune la încercare însăși mult aoreciata 
omogenitate a vechiului colectiv al turnă
toriei. De fapt, cine sînt 'acești oameni 
care, în ciuda efortului impus de orele de 
producție, găsesc voința și răbdarea de a 
se ocupa de calificarea și educarea mun
citorească a unor inși cu puternice tare 
sociale ? Sînt, fără îndoială, necalificații 
de ieri proveniți, la rîndul lor, din medii 
rurale, dar care, datorită noilor condiții 
de muncă și viață, activității politice a 
partidului nostru s-au transformat, au de
venit oameni noi. cu o înaltă conștiință 
muncitorească. înfruntîndu-se cu menta
litatea necalificaților, ei s-au înfruntat 
din nou, pe o altă treaptă, cu propriul 
lor trecut. A fost si este un examen, exa
men al conștiințelor. Pe care noii romaș
cani l-au trecut și-l trec cu demnitate.

— Ce îmi mai puteti spune în legă
tură cu aeeastă problemă ?, am mai 
întrebat eu în încheiere.

Ion Iordaehe. secretarul Comitetului 
P.C.R. de la I.M.R. : Procesul acesta de 
calificare a unui mare număr de cadre, 
de integrare a lor in producție este încă 
departe de a se încheia. Astări insă, sure 
deosebire de ieri, organizațiile de partid 
de la Fabrica de turnătorie au în rîndurile 
lor 500 de comuniști. Deci, dintr-o dată, 
numărul celor din linia întîi a crescut. 
Apoi, de partea noastră, a educatorilor, 
au trecut si noii calificați : Dumitru Fe
raru. Aurel Mărginiri si Aurel Tancău. și 
ca ei mul'i al'ii. au devenit, la rîndul lor, 
ajutoare de bază in orocesul complex de 
calificare a unor noi cadre.

Da, în ultima vreme din ce în ce mai 
des mă întorc în orașul meu natal. Sînt 
călătorii sentimentale intr-un trecut to
tuși nu prea în "e-mrtat, dar care. în cele 
din urmă, au darul de a mă reda unui 

-Roman al zilelor noastre : și astfel mă po
menesc documentînOu-mă.

Haralamb Zincă



Breviar

Filimon interpretat
(II)

Adevărata faimă a iui n. Fiii- 
mon1), in timpul vieții, i-a adus-o 
activitatea sa de cronicar muzical. 
S-a arătat in acest domeniu înar

mat cu serioase cunoștințe și cu rîvna de 
a-și iniția compatrioții in tainele produc
ției occidentale. într-adevăr, trupele ita
liene, stabile sau in turnee. dominau 
scena Teatrului Național, publicul venea 
pentru spectacol, ca să vadă costumație și 
fast, fără a înțelege însă nimic din noua 
artă muzicală, deprins fiind cu cea veche, 
cu muzichia și cu cîntecele lăutarilor. In 
aceste condiții, se înțelege ușor că inter
venția unui adevărat cunoscător a fost 
providențială și l-a impus necondiționat, 

îngrijitoarea antologiei a avut o idee 
fericită de a da în fruntea cărții două 
scurte profesii de credință ale cronicarului 
muzical precedate de opiniile lui nega
tive despre „Lohengrin de Richard Wag
ner sau muzica viitorului", după repre
zentația mult disputatei opere, în vremea 
aceea 2 3). Partizan al muzicii melodice italie
ne, rezervat față de cea germană. Filimon 
mărturisea că ascultase la Miinchen cu 
„cea mai mare atențiune", ca să nu piar
dă „o notă", dar n-a putut afla în acea 
operă „nici o nuanță" care să-i „escite 
cel puțin curiozitatea". Nefăcînd, cu acel 
prilej, oficiu de cronicar muzical, deoa
rece drama muzicală wagneriană s-a re
prezentat la ea acasă, iar nu la noi. lip
sește expunerea subiectului, însoțită de 
impresiile asupra jocului și calității cîn- 
tăreților, așa cum obișnuia conștiinciosul 
foiletonist să-și lumineze publicul cititor, 

în prima din profesiile lui de credință 
era astfel exprimată condiția criticului :

J) Nicolae Filimon, Antologie, prefață, 
tabel cronologic și bibliografie selecti
vă de Gabriela Dantiș. in „Biblioteca 
critică", colecția „Interpretat de...“, 
Editura Eminescu. 1980. București.

2) în Esrursiune în Germania meri
dională, Memorii artistice, istorice și 
critice (1858), București, 1860.

3) Ambele de D’Ennery, în versiunea 
lui Pascaly.

4) Necrologul a apărut nesemnat, au
torul a fost identificat de N. Vătămanu, 
iar atribuția a fost admisă de G. Căli- 
nescu în monografia ce i-a consacrat-o 
lui Filimon în 1959.

■ PE coperta ei, portretul impunător și 
numele unei personalități marcante tran
silvănene : Joannes Kajoni (1629—1687) 
care, în decursul prodigioasei sale activi
tăți umaniste, a întemeiat și vestita ti
parniță de la Lăzarea.

Această carte-plachetă — opera talenta
tului sculptor din Miercurea Ciuc, Doczy 
Andrăs — a fost „editată" cu ocazia unui 
eveniment cultural-politic de mare însem
nătate — Zilele traducerilor roinâno-ma- 
ffhiare și maghiaro-române —, organizat 
sub egida Uniunii Scriitorilor și a Editu
rii „Kriterion" în armonioasă colaborare 
cu forurile culturale din județul Harghita. 
Pe ultima copertă numele — ferecate în 
bronz — ale participanților : scriitori, tra
ducători. editori, istorici și critici literari 
români și maghiari din țară, numele ace
lora care se preocupă îndeaproape de tăl
măcirea valorilor literaturii române și 
maghiare. Din 1974 la Lăzarea, în tabăra 
de creație a Prieteniei, se adună artiști 
plastici din toată țara, anul acesta, între 
4 și 7 iunie, s-âu întîlnit traducătorii — 
făuritori ai punților spirituale ce leagă li
teraturile noastre și contribuie la conti-

„Criticul, fie teatral sau de orice altă 
specialitate, trebuie mai întîi de toate să 

/ fie bine inițiat în specialitatea sa, să stu
dieze cu o profunditate subiectul ce vo
iește a critica și, în espunerea criticei ce 
va face, să arate adevărul fără parțiali
tate sau pasiune, căci altfel el devine, 
poate și fără voia lui, un calomniator sau 
un adulator și în loc să contribuiască la 
luminarea publicului, din contra îl face 
să piarză și puțina cunoștință a binelui 
sau a răului cu care l-au dotat natura".

într-o singură frază, criticul și-a defi
nit datoria în termeni categorici, univer
sal valabili și în zilele noastre, cînd pati
mile sau complezenta întunecă adesea ju
decata recenzentilor, inducîndu-și cititorii 
în eroare. In cealaltă profesiune de cre
dință, Filimon își completează crezul :

„Nouă de la început ne-a plăcut să 
călcăm pe urmele foiletoniștilor ; șl dacă 
cîteodată revistele noastre sunt mai detai
late decît ale lor, aceasta nu vine nici din 
pedantism, nici din obiceiul de a face 
fraze, ci numai din cauză că muzica euro
peană nu este încă bine răspîndită în 
societatea noastră și operele muzicale se 
reprezintă la noi într-o limbă necunoscută 
publicului, fără a mai adăuga că o mare 
parte din acest public nu posedă cea mai 
mică cunoștință despre subiectul drama
tic al operilor și alte nuanțe de efect cari 
compun frumusețea lor".

Filimon a făcut ceea ce unii critici mo
derni au numit „critică totală", iar alții 
l-au considerat și cronicar teatral, pentru 
că dădea importantă decorurilor, costuma
ției și jocului. Pe lingă, firește, calitățile 
propriu-zis muzicale ale membrilor trupei. 
Criticul își încheia profesia de credință cu 
acest angajament :

„Ne vom sili dară, cît vom putea, a es- 
plica pe scurt subiectul dramatic al ope
relor și a pune în vedere lectorilor noștri 
cele mai interesante părți ale muzicei : 
apoi ne vom da opiniunea asupra modu
lui cum se vor cînta operele de către ar
tiști, arătînd fără părtinire dacă punerea 
în scenă se face esact. dacă scenariul și 
costumele sunt conforme cu epoca subiec
tului și dacă intreorenorele dă publicului 
aceea ce s-a obligat prin contract".

. Mai mult nu i se putea cere unui croni
car muzical !

Iată și concluzia :
„în fine vom vorbi despre tot ce se 

atinge de estetica teatrului melodramatic, 
fără a maltrata adevăratele talente sau a 
lăuda mediocritățile, căci numai de la o 
critică imparțiale se poate aștepta intro
ducerea bunului-gust și dezvoltarea mu
zicei in societatea noastră".

Prin cuvintele „estetica teatrului melo
dramatic". formulă ce ar putea da loc 
confuziei. Filimon întelesea sfera întrea
gă a spectacolului de Operă, de ceea ce 
italienii numeau „opera seria", adică dra
ma muzicală. Paralel cu aceste reprezen
tații. date de trupe străine înainte de în
temeierea unei Opere naționale, s-au dat 

pe scena Teatrului Național și pe altele, 
particulare, numeroase specimene de „tea
tru melodramatic" : Cele două orfeline, 
Curierul de Lyon ") ș.a„ precum și de vo
deviluri, cu sau fără muzică.

IN FINE, grupajul preliminar, sub’ 
titlul Scriitorul despre artă, ne dă 
un alt prețios fragment, în care 
Filimon se arată doritor de „un 

repertoriu, de drame și comedii naționale" 
și de „actori buni", în cadrul unui teatru 
national. Oricit de ridicat ar fi reperto
riul teatrelor noastft,- cu piese străine 
clasice, universal răspîndite, scopul final 
este acela de a deștepta „în inima româ
nului sentimentul patriotismului, al glo
riei și virtuților străbune", printr-o „piesă 
scrisă pe subiect național, bine ales și 
bine interpretat".

Patriotul a murit înainte de a-și putea 
vedea realizat acest ideal cu reprezenta
ția de altfel la Iași în premieră, la 10 
februarie 1867, a primei noastre piese is
torice originale, Răzvan Vodă, de Hasdeu 
(titlul definitiv : Răzvan și Vidra).

Cronicile muzicale ale lui Filimon au 
corespuns cu totul propriilor sale exigen
țe, atît prin pasiunea melomanului, pe 
care și-o dorea transmisă publicului citi
tor, cît și prin competență și imparțiali
tate. Credem însă că N.T. Orășanu s-a 
înșelat, afirmînd în necrologul său urmă
toarele :

„Ca muzicant perfect, criticile sale se 
traduceau în limba italiană și se publicau 
în ziarele Italiei, unde numele lui era mai 
cunoscut decît . în propria sa patrie..."

Că actorii trupelor italiene obțineau o 
versiune in limba lor, a cronicilor muzi
cale respective, e de la sine înțeles, știut 
fiind, că toți actorii își fac înșiși un dosar 
al activității lor, în țară și în străinătate ; 
dar că aceste cronici ale lui Filimon ar fi 
apărut și în Italia și că în țara muzicii el 
ar fi fost mai popular decît la noi, aceasta 
rămîne de dovedit, iar pînă atunci stă 
sub semnul întrebării. Se vede că reputa
tul pamfletar N.T. Orășanu era tot atît de 
excesiv în laude ca. și în sarcasmele sale 4).

Opera literară a lui Filimon se com
pune din romanul, unanim recunoscut ca 
primul important în literatura noastră, 
calitativ vorbind, din nuvela Nenorocirile 
unui slujnicar și dintr-O serie de nuvele 
italiene, parte integrate textului memo
rialului său de călătorie.

în cel dintîi studiu ce s-a publicat des
pre Filimon, acela al lui N. Iorga, atunci 
în vîrstă de douăzeci de ani (1891). Neno
rocirile sînt analizate favorabil, dar cali
ficate ;,schița" . Or, schița prezintă, după 
cum se știe, un moment numai sau o 
scurtă „felie" , de viață, pe un spațiu de 
cîteva puține pagini, pe cînd povestirea 
lui Filimon își urmărește eroul în inter
val de cîțiva ani și cu mai multe episoa
de decît ceea ce numim „schiță". Nuvela 
se citește și astăzi eu plăcere, iar Mitică 
Rîmătorian, eroul slujnicar, adică întreți
nut de slujnice, a rămas, în tipologia ari
viștilor autohtoni, o figură populară. Cre
dincios metodei pe care avea s-o ampli
fice în Ciocoii vechi și noi, povestitorul 
cu ambiții de sociolog își deschide nuvela 
cu un capitol introductiv : Slujnicăria, în 
care, spre a da deplină crezare expunerii

Cartea de bronz de la Lăzarea

iON ANDREESCU : Pădurea

sale ulterioare, fixează chiar topografia 
acestui nărav în cartierele „Cuibul cu 
barză, Popa Chițul și Biserica lui Tîrcă..."

Să-1 credem însă în toate sau să atri
buim vervei spumoase, o seamă de afir
mații discutabile, ca. aceasta, de mai jos?

„Slujnicăria este o societate, secretă ea 
a francmasonilor, carbonarilor și sansi- 
monienilor..."

Aceste societăți, într-adevăr secrete, 
toate politice și progresiste, prima servind 
ca vehicul al ideilor raționaliste în seco
lul luminilor, a doua militînd pentru li
bertatea Italiei, iar ultima propunînd un 
ideal socialist utopic, tustrele aveau sta
tutele lor, legau prin jurămînt, membrii 
se cunoșteau între ei prin gesturi sau cu
vinte consacrate. Nimic din toate acestea 
în „șlujnicărie", fenomen răspîndit poate, 
cînd îl denunța Filimon, dar de natură in
dividuală și secretă, într-un fel, în mă
sura în care arivistul în germene se ru
șina totuși de mijloacele lui temporare de 
existență și le ținea ca atare ascunse. De 
altfel Dinu Rîmătorian se laudă cu relații 
invidiabile, ca aceea fantezistă, cu o divă 
italiană. Așadar să nu-1 credem orbește 
pe cuvînt, cînd autorul mai scrie, în spri
jinul teoriei sale comparatiste :

„Ca societate secretă, slujnicăria are 
maeștrii ei, lojile, venditele5), prozeliții si 
chiar cinismul ei. Deosebirea este numai 
că doctrinele acestei societăți tind foarte 
mult la degradare și materialism".

s) Grup de cite douăzeci de carbo
nari.

nua îmbogățire a tezaurului spiritual, ci
mentează prietenia de nezdruncinat a tu
turor celor ce trăiesc și muncesc în pa
tria comună.

S-au citit referate și co-referate de o 
înaltă ținută. Au urmat discuții în decursul 
cărora s-a conturat și s-a aprofunda.t pro
blematica multiplă a traducerilor, au fost 
formulate numeroase propuneri judicioase 
menite să îmbunătățească munca de tăl
măcire bazată pe criteriul valorii. Au fost 
trecute în revistă realizările de pînă acum, 
care, putem afirma cu mîndrie, sînt îm
bucurătoare. Editurile „Kriterion", „Cartea 
Românească", „Dacia", „Albatros", „Emi
nescu" și altele au pus la îndemîna citi
torilor români și maghiari opere însem
nate tălmăcite cu dragoste și măiestrie. 
S-a discutat cu pasiune și la obiect, cu 
decență și responsabilitate, într-o atmos
feră colegială, creatoare, în spiritul fră
ției și al înțelegerii reciproce.

Traducătorul, prin munca sa, contribuie 
la cunoașterea și răspîndirea valorilor spi
rituale, la crearea unui climat propice 
apropierii. Este lesne de înțeles că efor
turile sale se înscriu și acționează în coor-

Slujnicăria, în definitiv, era un feno
men răspîndit, dar nu se constituise în 
societate secretă, nici n-avea nimic de a 
face cu mai sus menționatele societăți 
secrete.

Spirit mușcător, Filimon crede;! că în 
șlujnicărie exista și „ortaua poeților", eu 
pedante „citațiuni din Milton, lord Byron 
și alți mulți poeți pagini și creștini". 
Unuia, din aceștia îi atribuia un specimen 
de poezie, Ciocoiul infernal, în care se 
pierdeau „logica și bunul simț" ;

„Ce groaznic întuneric !... / Si luna cum 
lucește !... / Teribil, suflă vîntul !... / Si 
glasul filomelei / îmbată ochii mei!... 7 
în aste triste locuri ./ Și nliae de. amor,./ 
S-arată înainte-mi /. Un trădător ciocoi, 7 
Ce țafa-ntreagă face / Să geamă surîzînd; 
/.S-înfige ciocu-n sinul, / în sinul maicii 
.sale / Ș-a doua zi cu botul / Mințit d-al 
țării singe / Se plimbă prin oraș !...“

Bănuia oare Filimon la acea dată, cînd 
compunea parodic aceste versuri „infer
nale", că el însuși avea să prezinte, în 
persoana mai complexă și mai interesantă 
a lui Dinu Păturică, un autentic „ciocoi 
infernal" ? Numai doi ani senară aceste 
două scrieri, de valoare inegală : un» doar 
plăcută, cealaltă, o carte cap de serie și 
capodopera autorului ei.

Prefața Gabrielei Dantiș îmbrățișează 
toate aspectele receptării operei filimo- 
niene.

Șerban Cioculescu

donate ce cuprind o sferă .social-culturală 
largă. Cu toate acestea traducătorul de
seori rămîne în anonimat. Recenzenții ce 
relatează despre o carte tradusă deobi- 
cei vorbesc în exclusivitate despre autor, 
analizează cartea, valențele ei dar trec cu 
vederea munca traducătorului. Critica tra
ducerilor este încă deficitară, deși operele 
tălmăcite prind grai intr-o altă limbă toc
mai prin truda inspirată a traducătorului.

Cerințele cresc, cartea bine tradusă — 
și nu numai romanul și volumele de ver
suri — se impune ca o necesitate vitală, 
dar „tabăra" traducătorilor crește prea 
încet. Lipsa unei generații tinere se face 
simțită, ca și a unei publicații de gen care 
ar avea menirea unui atelier.

Participanții la simpozionul traducători
lor români și maghiari și-au exprimat do
rința unanimă ca această întîlnire să fie 
permanentizată, desigur, cu o tematică 
variată adaptată realizărilor obținute în 
domeniul traducerilor și al dezvoltării li
teraturilor noastre.

Balogh Jozsef



„Melancolii nu mai vînd...“ * ttTERMUW

ÎNCĂ din prima poezie a noului 
Si admirabilului său volum (Co
media literaturii), intitulată Buf
nita ciugulește fragi sălbatici. Pe

tru Romosan își propune o poză de poet 
vagant, în spirit villonesc. alcătuind un 
pomelnic cu numele (reale ori imagina
re ale) femeilor iubite si ale prietenilor 
de petrecere și de înțelepciune, văitîn- 
du-se de necinstea balcanică, el. Petru 
trădătorul, ca si cel din biblie, el. Petru 
spînzuratul : „tn hainele mele odihnește 
praful a o mie de orașe. / Miresmele. Tu
netul. Fericirea si cîntul. O mie de o- 
rase. / în cite case am înnoptat ? / Cine 
să le mai numere ? / Din cîti contabili 
am întilnit. cinstite fete. / Nici unul nu-mi 
ieși a doua oară în cale. / Moartea unui 
contabil s-a strecurat în casa ta. / In 
cite case am înnoptat ? / Nici t una nu 
m-avu mai mult de-o noapte. / O noap
te de dragoste : Maria. Rozalia. Marga
ret^. n/ Ioana. Teodora. Marta. Magdale
na. Victoria, Rada, Elena. / Ana. Maria, 
Rozalia... / O noapte de înțelepciune : 
Ioan. Augustin. Luca. / Toma. Dimitrie, 
Ni-olae. Fmnrisc... / O noante de straș
nică singurătate : Petru, Petru, Petru. / / 
«Nu va cînta bufnita de trei ori si Pe
tru va trăda !» / spus-a Maimarele Pă
sărilor. / Nu a cîntat bufnita de trei ori / 
Si Petru s-a spînzurat de becul simplu, 
verde, de demult".

Aici sînt temele principale, atmosfera 
Si stilul poeziei lui Petru Romosan, poet 
care are în singe masca, jocul, deghiza
rea. artificiul si podoaba. și-și 
alege ca emblemă bufnita pusă pe bu
fonerii (nu e doar atracția calamburu
lui). adică înțelepciunea limbută : „Si buf
nitele astea nu mai tac. / nimeni nu se 
gînderie să le oprească / Si-au astupat 
urechile cu ceară. / ba unii și le-au stră
puns cu fierul roșu. / Nimeni nu se gîn- 
d°-te să le oprească. / să le lovească nes- 
te bot, să le bage pumnul în gură. / / Buf
nitele astea...". Poezia se intitulează Bu
fonii. De altfel, o altă temă este aceea 
a larmei de tirg balcanic și pitoresc, (cu 
nume de femeie 1). a hărmălaiei de voci 
și de cuvinte, a pieței dintr-un Isarlîc 
pronriu. în care, iată-1 nînă si pe poe
tul Divinei comedii intrînd călare ne mă
gar. iar noul născut al Rozaliei (oe care 
o mai cheamă si Floare de M»ces sau 
Rosa Canina) este botezat Pafnutie, în

Petru Romoșan. Comedia literaturii. 
Editura Albatros. 1980. 

strigătele mulțimii care cîntă coral „Glo
rie prostiei !“ în mijlocul acestor distrac
ții de carnaval, al acestui festin liric, poe
tul e cabotinul, histrionul, cameleonul de
dat cu voluptate jocului, numai pe ju
mătate înveselitor, deghizărilor și meta
morfozelor de tot felul: „Ieri noap
te mi-am vopsit unghiile în verde. / Astă- 
noapte îmi zic : / Unghiile îmi sînt încă 
verzi si cad una cîte una". El e și un 
pic chiromant. ghicitor în soarte. conta
bil de rntîmplărl. vise și pulberi de pe 
lună rase: „Clasific întîmplările. Cele 
reale și cele visate. / Fac liste de îm
brăcăminte. de stele, de metale. / de zei. 
de meserii, de culori. / Fac socoteli pe 
tablele de argilă roșie. / Inventare. / Fa- 
vorabilă-mi este și mie poziția aștrilor ! / 
Peste șapte mii de ani cerul tot albas
tru ne va sta pe creștet. / Două lucruri 
sint frumoase pe lumea asta : / Să iu
bești femeile din șapte cetăti. / să mai 
adaugi o linie pe tablele de argilă ro
șie".

DACĂ întîiul ciclu al Comediei li
teraturii pare consacrat ace:tui 
ilar si balcan peninsular tîrg care 
este universul poeziei lui Petru 

Romoșan. al doilea (Un versificator cu
cerește lumea) deschide un capitol spe
cial pentru poetul însuși și măștile sale. 
Cea dinții mască nu poate fi decît a măs
căriciului. superb și umil, provocator și 
resemnat, dar. ne lingă ea. găsim și al
tele. înrudite. Poetul e de exemplu scri
bul Iui Celliona Magnificul, plătit cu pa
truzeci de arginti (Iuda se mulțumise cu 
treizeci) ca să-i transcrie ordinele, epis
tolele diplomatice si. natural, poemele de 
dragoste, dar profitînd de ocazie ca să 
adune date pentru o istorie secretă a a- 
morului. Ideea de trădare (ca formă li
mită a infidelității) pare implicată în 
destinul acestui poet măscărici, care se în
chipuie ne sine. într-o altă bucată re
marcabilă. un fel de nebun al urbei, a că
rui faimă printre concetățeni e mare (căci 
ar fi stat la masă cu regii si i-ar fi bat
jocorit). dar deloc durabilă : uitat 
curînd. nebunul cade în grandomanie 
si-=i compară cartea cu piramidele 
(citind un proverb egiptean) : „înalta artă 
a măscăriciului o are în sînge / / «în 
C’riea mea vei dormj la fel de bine ca 
într-o piramidă ! I Zece mii de ani» / / 
Strălucirea vicleană a vinului. / Stră
vechii citadini reiau conversația, nu-1 mai 
aud. / / El. versificatorul, bufonul, cu

ceritorul lumii, / mai strigă o dată (cui 
îi vorbește ?) : / «Eu nu mai am nimic 
c'e zi’. nimic de zis. / Nebunia mea sfîn
tă, sfîntă, sfîntă !»“ Amestecul de măre
ție și de turpitudine, de curaj si de la
șitate. fac din acest copil teribil care e 
poetul în viziunea lui Petru Romoșan un 
fel de personaj de Renaștere italiană, care 
exclamă (într-un distih intitulat Arta) : 
„Noi vrem să trăim, noi vrem să trăim : / 
Vom purta mască tot anul". Cariera lui 
încene cu coborîrea de pe soclu a „bă- 
trînilor maeștri", răsfățații. copilăroșii 
(„V-am adorat destul. / hai acum să stăm 
de vorbă pe îndelete") și continuă cu 
ironizarea marilor teme clasice. într-o 
poezie (Iambi și trohei) plină de umor 
și de cuceritoare vervă : „în minutul 
acesta ai vieții mele, / în minutul acesta 
al vieții tale, cititor nătîng, / grecii nu 
luptă împotriva grecilor ! Auzi ? Grecii 
nu luptă împotriva grecilor ! / Pînă cind 
grecii să nu lupte împotriva grecilor 1 ) 
Pînă cînd teribila armată elenă / să lunte 
cu pigmeii, cu papuașii, cu eschimoșii ? / 
Pînă cînd invincibila armată elenă să fie 
astfel batjocorită ? / Și ce șă ne facem 1 
Ce să ne facem ? / Cum ce să ne facem, 
nătîngule ? ! / Cum ce să ne facem ? / 
Grecii să lupte împotriva grecilor ! / 
Auzi ? / Grecii să lupte împotriva greci
lor ? / Și atunci să vezi tu, cititor nă
tîng, / Ode, epode, elegii, anacreontice. / 
si iambi și trohei ! Iambi și trohei !“ 
Frumoase sînt și Descriere după natură, 
Marele Grec (care este firește Ka- 
vafi’. bine cunoscut lui Petru Romoșan) 
și Astfel vorbi epigonul, „închinare doar 
lui Ion Budai Deleanu", în care tema ma
eștrilor e din nou luată în derîdere, poe
tul fiind gata să renunțe la Homer, Dante, 
Shakespeare și la ceilalți magnifici 
(„Ajungă-le raiul !“) și să plece la luntă 
literară alături de Baroreu, Slobozan, Ja- 
nalău și ceilalți eroi ai Țiganiadei. E 
foarte firească această viziune eroi-co- 
mico-satirică a poetului care „înalta artă 
a măscăriciului o avea în sînge".

în fine, ciclul al treilea aduce în cen
tru oe cititor, care nici el nu scapă, ca 
să zic asa, mai ușor decît poetul însuși 
și decît literatura lui de verva nimicitoare 
și se vede răstignit în comedie. în Nara- 
tn-nl. cititorul snare ca un fel de tero
rist și chiar torționar (dar din adorație) 
care vrea să smulgă de la scriitor cu ori
ce preț o mărturisire : ..Povestește, cîine 1 
Tari ? De ce taci, cîine ? / Hai saune cum 
te doare, cum minți, / cum te bucuri, cum 

ți-e frică, / cum ai ajuns la nebunie, cum 
ai ajuns la nebunie. / Cum nu mai vrei 
să vezi nimic, / cum nu mai vrei să auzi 
nimic. / Tu ești onoarea, faima, salva
rea noastră. / / Povestește ! Povestește 1 
Povestește ! / / Ne-ai promis un cuvînt 
al zeilor / și acum taci, taci, cîine 1 / I 
Loviți-1 ! Loviți-1! Tăiați-i un deget. // 
Zeama roșie se intinde pe hîrtie, / le 
picură în urechi, le înroșește ochii. / / Nu 
plînge, adoratule. Te rugăm, nu plînge. / 
Și nu-ți privi mîna, nefericitule. / Nu-ți 
mai privi mina. / Hai, spune ceva. O 
vorbă, doar o vorbă. / / De ce te uiți așa ? 
De ce ne privești astfel ?“ Firește, ca să 
se apere, ca să-i protejeze sufletul pe 
care cititorul l-ar dori exhibat, scriitorul 
are la îndemînă tot felul de mijloace, în
tre care „minciuna" (variantele multiple 
pentru același sentiment) e demontată 
glumeț de Petru Romoșan în Cum minte 
un versificator. însă toate prostelile și 
măscările (Istoria literaturii se amină și 
altele) acestui scrib, bufniță, reptilă, bu
fon, cîrtiță, șoarece (de bibliotecă 1), măs
cărici — am transcris, doar, măștile rîzînde 
puse bine de poetul însuși pe-un caracter 
ftiimic — se întîmplă să răbufnească 
uneori sub forma celui mai teribil sar
casm la adresa geamănului f-ate, fățar
nicul cititor (Burtă verde) : „Cum vă în
verzesc burțile, domnilor ! / Cum cresc, 
cum se umflă. / Crește cocleala, verzeala, 
cocleala. / Valuri de grăsime sfîntă. / Cum 
vă înverzesc burțile, domnilor ! / Cum ne 
jucăm noi, copiii, poeții. îndrăgostiții, / 
prin iarba înaltă, / Cum vă înverzesc 
bur’ile, domnilor 1 / C»m vă crete iarba 
asta, metafora asta, prin haine : / Aproa
pe câmpii mișcătoare".

în acest punct al comediei literaturii, 
nu putem decît încheia cu vorbele auto
rului însuși din poemul final (Raiul fra
gilor sălbatici) : „Aceasta-i povestea", 
așteptînd cu mare interes veștile scrise 
pe pergamentul de piele de capră, pe care 
ultima pagină a volumului ni le promite. 
Petru Romoșan e un wet original, in
ventiv. în a cărui lirică veselie ghicim 
deriul de des mri’noolia fin pofida unor 
mărturisiri de felul: „melancolii nu mai 
vînd, melancolii nu mai cumpăr. / versuri 
nu mai scriu."), spaima, frica (de singu
rătate). iar „comedia literaturii" pe care 
se amuză să ne-o înfățișeze azi. capitol 
cu capitol, nu-i scutită de momentele ei 
de patetism si gravitate.

Nicolae Manolescu

Petre Got:
„Dimineața 
cuvintului"

(Editura Cartea Românească)

■ POET ajuns la’al cincilea volum de 
versuri, Petre Got nu-și trădează regis
trul tematic, dar își concentrează expre
sia, lucru întru totul notabil. Poemele de 
acum,-mai scurte, mai scuturate de cali
grafii sentimentale, încearcă să îmbrace o 
formă mai aspră, ceea ce le conferă un 
aspect prozodic mai modern : „Măsori vîn- 
tul marelui blestem / Cîntecul mierlei în 
sticle ermetice. / Te întîlnești cu tine în- 
su'i / Prin marile orașe." (Monolog),

Se menține aspirația mai vechilor poe
me spre o puritate solară sau se reia sen
timentul unei naturi paradisiace numai 
pentru că vine spre noi din secole și mi
lenii. Pe poet nu-1 sensibilizează frumu
sețea intrinsecă a naturii, oricît de exu
berantă ar fi, ci numai vechimea ei ce 
ține de magia și eternitatea istoriei : „Eu 
sînt din Tara de vis / Din Țara Maramu
reșului / E atita lumină acolo, / că-ți vine 
să plîngi. / Nimeni nu moare, nimeni nu 
moare. / Doar într-un tîrziu se retrage / 
într-o floare." (Rădăcini)

Cei mai mulți din poeții transilvăneni 
de azi pot fi apropiați ca expresie de uni
versul poeziei lui Blaga ; nici Petre Got 
nu face excepție din această categorie, 
fără să ajungă la epigonism: „Mă voi 
înveli în noaptea asta cu cerul, / Iar îm
potriva tristeței voi așeza vîntul. / Voi 
asculta mesajele morților / Și cum doar
me lumina în arbori. / Numai eu, numai 
eu, numai eu, / Cocoșii sălbatici, undeva, / 
Sîngerînd întunericul". (Cocoșii sălbatici, 
undeva)

Ca și la marele său zeu tutelar există 
aici, în aceste poeme simple, gîndite și 
exprimate într-un limbaj nesofisticat, un 
panteism naturist ; astfel, zeii care năvă
lesc în cetate devin arbori, izvoare sau 
oameni : „Au năvălit zeii în cetate : / 
Zeii cu trup de frunză, zeii cu trup de 
izvoare, / Zeii-cireșe, zeii-căpșuni, zeii- 
verdeață, / Umblă pe străzi, prin piețe, I 
în miini cu celeste ulcioare, / Pe umeri 
cu saci de viață. / Albe, surizinge fecioa

re / îi ascund sub pleoape, / O, cită 
mireasmă, cîtă eternitate, cită răcoare / 
în clipă încape. / E anotimp de îngeri 
pe ape." (Au năvălit zeii in cetate)

Acest poem, unul dintre cele mai fru
moase ale cărții, marchează și o deschi
dere a poeziei lui Petre Got, o deschidere 
care-1 înscrie mai mult în zona trooică 
a lui Blaga, dar care-i afirmă în același 
timp și o anume potențialitate lirică pro
prie.

întoarcerea la izvoare (temă poetică 
mai ales transilvană) nu produce, în in
terpretarea lui Petre Got, efluvii retorice 
sau digresiuni rapsodice baladești, ci no
tarii lirice sobre în care „cerul e mai 
bogat cu un cer", iar „lumea-i cu cîteva 
lumi mai înaltă". Poetul se împrietenește, 
în această aventură a căutării începutu
rilor, cu pomii gînditori, visează fete irea
le dar prezente în prelungirea razelor de 
soare, într-o vreme de miracole concrete, 
cînd „sufletul toamnei cheamă fîptini".

O incertitudine, o întrebare anroape 
fără răsnuns, privește destinul cuvintelor, 
al poeziei ca semn nobiliar al omului și, 
în esență, destinul poetului : poezia „nu 
e o suavă ninsoare" și practica ei duce 
spre paradisuri întotdeauna pierdute, spre 
un trecut real și fantast, snre spațiile de 
gratie, cînd „Cuvîntul era filon de aur" : 
„Planetele creșteau în vraja lui / Precum 
în adierea vîntului bun. / Se semăna nu- 
țin, mult se culegea. / Să vindecăm Cu
vîntul — vă spun, / Să-l purificăm pînă-n 
ultimul atom ; / El trebuia să fie steaua 
Sirius, / Steaua Sirius." (Rîuri albe)

Poetul este sortit să îmbrace oamenii 
„în vesminte celeste" și să trezească 
„timnul oricînd în ei" poetul e, într-o 
accepție voit naivă, cel mai bogat om 
din lume, avînd în colecția personală cele 
mai frumoase tablouri, pe care i le „iscă 
luna în fiecare noapte pe pereți."

Dimineața Cuvîntului menține în ac
tualitate un poet sensibil, neafectat de 
moda violentelor verbale, un poet care-și 
mîngîie vorbele cu o tandrețe asnră, 
scriind versuri ca și cum și-ar comunica 
niște gînduri, solicitînd „starea de spirit" 
a plopului, „înțeleaptă Iui detașare". Ste- 
nicitatea poemelor sale ține, prin tot ce 
face, de o mitologie românească din vraja 
căreia nu poate scăpa : „înalță-te gîndire 
trează, / Timpul galactic să-l înfrunți ; / 
Străbunii mei, în cer, visează, / Cosesc 
și ară și fac nunți".

Emil Mânu

Teohar Mihadas:
„Pîinile punerii 

înainte'
(Editura Junimea)

■ TEOHAR MIHADAS a avut întot
deauna, în întreaga sa poezie, nostalgia 
începuturilor, a arhetipului etnic de la care 
el și obștea lui se revendică, mîndri de 
obîrșie, o obîrșie aleasă, pilduitoare și 
Invidiabilă. Poetul a simțit, a trăit întot
deauna intens nevoia de a se legitima în 
lume, el și ai săi, arătîndu-și orgolios în
scrisurile — care ar face cinste oricărei 
înalte spițe.

In recenta sa culegere de poeme, Pîinile 
punerii înainte, apărută la Editura Juni
mea, din Iași, Mihadas dă expresie în mod 
exemplar acestui nobil sentiment, de dra
goste de țară și de neam, pe care îl mo
numentalizează în știutele lui acorduri 
solemne, majestuoase, oficiate ca în ritua
lurile antice, ale liricii sale de armonii și 
cadențe, singulare la noi — fiindcă George 
Murnu, la care l-am putea raporta, ca 
structură poetică, a strălucit în traduceri 
mai cu seamă, și nu în creația proprie, 
uitată azi.

Crescut din lutul acesta al nostru, daco- 
tracic, autorul reține în primul rind, cu 
superbie. însemnele, armoariile Strămoși
lor localnici, a căror parte a fost preemi
nentă în devenirea noastră, după părerea 
lui. fiindcă ne-au scos în lume cel dinții 
profil, ca entitate umană distinctă între 
alte neamuri : „Pe Soarele Bărbat, vijelio
sul braț acela / Burebista, care ne-a-nmă- 
nunchiat cu toții, de la / Un capăt la celă
lalt al seminției sale. / L-au otrăvit o vi
peră frumoasă cu ochi reci, / Tocmită de 
bătrînii de la Roma și de greci" („Sub 
streașină a peste două mii de ani").

Din asemenea perspectivă, poetul va 
pro'1*vi  <rrrinl rom-nesc (..Laudă limbii 
române"), pe unul dintre excepționalii fău
ritori ai acestuia. Eminescu („Imaculata 
solitudine"), va cînta patria : „Numele tău 
grea rugăciune este, i înălțătoare șoaptă 
și poveste. / Legendă blindă. basm tremu
rător. i Din alb nadir pe hierate creste" 
(„Patria") ; îi va cînta și pe năpăstuitii lui 
din Tauria, de departe, sub Dunăre, care 

iată — se încăpățânează, refuzând să dis
pară ca ramură a aceleiași etnii traco-la- 
tine (..Dar nu rint eu". ’■> si ..Munrii" — 
în care nu se știe dacă sînt crrionati Car- 
pații Apuseni, sau lanțul înălțimilor în
depărtatului si natalului Find — pentru 
autor —. apoi „Peste n»-ngăduite locuri", 
„Rugă către un om milostiv" etc.).

Dar noua culegere a lui Mihadas oferă 
și remarcabile poezii erotice, precum și 
de profundă refî»riri*--'+'x  într-un
decor de suprareal itate ludică-magică, 
este plasată o idilă de odinioară, de mare 
puritate, exprimata cu discreția, cu pu
doarea întîlnită în lirî-a erotică populară 
a macedoromânilor ( Reminiscență"). Un 
fel de început de cîntec — sub o zare de 
lumină. Pentru ca în alt poem, ca o sec
vență finală a bucuriei întrezărite cîndva, 
de astă dată o eteri», o îne^-l-Hilă elerie- 
imnrecație nemurind o „floare secera
tă" a sa — „Pentru cel plecat fără întoar
ce-»" — nnton’l -ă fie r»—torit d» sfîrie- 
toare accente de durere, amintind de Eu
gen Jebeleanu, încercat de același senti
ment în fata plecării definitive de lîngă 
sine a ființri iubite. Accente ce transfor
mă textul într-un tot monolitic, organic- 
mono’itic, un monument vin al suferinței. 
Poem imposibil de fragmentat, pentru a 
cita din el.

Teohar Mihadas. în ciuda alurri adesea 
lmni-e din poezia sa. este perpetuu cu
treierat de neliniști. Mai mult : aș zice 
că neliniștea este climatul în care se pro
duce și oe care îl emană scrisul său. atît 
în ansamblu cît si luat no»m cu poem, 
pagină cu narină (ca în n-oza lui poema
tică din „Tărimu’ izvoarelor").

Contemplînd clina care a trecut, pentru 
a răsmin^e 'mor veșnic nu ne
dau pace : rine smtem ? d" nnd° venim ? 
încotro ne înd-entă-» ? — M'hadas pro- 
ierie’ză asupra cl tori pre-ente. ca «î a ce
lei dinspre în'‘t,id»r°a z'rii — o lumină 
calmă, a înțelegerii lumii si a acceptării 
demn», a asumări'' condi+i»; nonsțr» uma
ne. existential». Pe cer» t-riu,i» chiar 
putom să o fa»em mai frumoasă. D» unde 
și armnn'ile sedn-stnare. p» car0 scriitorul 
le revarsă, generos, peste nreme. peste 
pag’nile lui de proză, peste tot ce imagi
nează. Construindu-si. din acest unghi, un 
profil ce nu se suprapune altuia, nu se 
confundă cu nimeni în literatura noastră 
de azi, fiind el în-usi re-ognoscibil nu- 
maidecît. Ceea ce nu este puțin.

Hristu Cândroveanu



Caruselul 
poeziei

IN PUNCT de vedere teoretic, 
poezia lui Tudor George nu este 
posibilă. Structural retorică si ex
plicită, ea n-are cura să funcțio

neze într-o epocă a liricii eliberate de 
elocventă. Și totuși, această poezie există. 
Și există nu doar pe hirtie. ca o piesă de 
inventar în biblioteci șl librării, ci și în 
conștiința publică. Puțini iubitori de lite
ratură nu cunosc Balada sinaaporeană. Și 
mai puțini n-au auzit de boemul strigăt 
de salut „Ahoe !“. Astfel încît, deși n-a 
făcut școală, poezia lui Tudor George 
poate fi considerată unul dintre focarele 
mitologiei poetice de la noi din perioada 
actuală.

Acest credit de care se bucură o creație 
lirică de factură predominant tradițională 
n-ar fi chiar surprinzător dacă afirmarea 
autorului s-ar fi produs în deceniul opt. 
caracterizat printr-o restaurare a tradițio
nalismului. Să nu uităm însă că perioada 
de maximă circulație a poeziei lui Tudor 
George se situează în deceniul șapte, a- 
dică tocmai în plin avînt de discreditare 
a declarativismului si de glorificare a 
„necuvintelor". Iată de ce nu ml se pare 
deloc o exagerare să recunoaștem că ..suc
cesul" acestei poezii, departe de-a se ex
plica printr-o ..prindere a momentului", se 
datorează aproape exclusiv propriei sale 
forte de convingere.

Să răsfoim recentul volum antologic a- 
părut în colecția ..Cele mai frumoase poe
zii"*)  și să încercăm să descifrăm în ce 4- 
nume constă tehnica de captivare a citi
torului. Prima constatare care se impune 
este una în legătură cu ritmul acestei 
poezii. Nu este vorba despre ritm în ac
cepția dată cuvîntului în manualele de 
versificație, ei despre un fel de „viteză" a 
înlănțuirii cuvintelor care ne obligă, de 
exemplu, ca atunci cînd citim cu glas tare 
un poem de Tudor George să simțim ne
voia să ne aruncăm într-un adevărat iureș 
al declamării. Acest nesaț de a merge 
mereu mai departe, de a pronunța noi și 
noi cuvinte este provocat prin altceva de
cît printr-o succesiune mecanică de silabe 
accentuate și neaccentuate. O asemenea 
succesiune există și în versurile lui Geor
ge Bacovia. dar nu provoacă deloc citito
rului senzația urcării într-un carusel al 
poeziei. De fapt, la Tudor George, im
presia de goană, de vîrtej, de dezlănțuire 
are drept cauză diversitatea aproape or
giastică a lexicului poetic. Textele baco- 
viene, rezultate dintr-o desăvîrșită artă a 
monotoniei persuasive, impun o lectură 
reculeasă, contaminată de dezolare. Ver
surile lui Tudor George se caracterizează.

*) Tudor George. Scarabeul sacru. Le
gende. balade, sonete, poeme. Cuvînt îna
inte de Romulus Vulpescu. București. Edi
tura Albatros, colecția „Cele mai frumoase 
poezii".

Daniel Drăgan: 
„Oceanul"

(Editura Cartea Românească)

■ PROZA realității imediate, a coti
dianului înregistrat reportericește, aproape 
fără nici o „transfigurare", își cîștigă tot 
mai mulți adepți. Printre cei mai recenți 
se numără și Daniel Drăgan, al cărui 
roman propune drept spațiu epic incinta 
unei mari uzine brașovene, plus cîteva 
dependințe (căminele angajaților nefami- 
liști). în secvențe narative scurte, mon
tate cu o discontinuitate cinematografică, 
autorul urmărește un fel de mlniconflicte 
în care sînt surprinse fie separat, fie 
intersectîndu-se, personaje-eșantion, con
siderate definitorii pentru categoria din 
care fac parte : tînărul timid de la țară 
care suferă impactul dur cu „urbanita
tea" existenței, directorul democratic ce 
moștenește necazurile unei uzine con
duse de un fost director tiranic, munci
toarea cu juvenile aspirații bovarice spre 
șeful secției montaj, tip cameleonic de 
carierist, fosta șefă intransigentă din ob
sedante decenii trecută acum pe o linie 
moartă în ierarhia instituției, muncitorul 
cinstit și înșelat în sentimente, ministrul 
sobru și obosit etc. în conturarea carac
terelor. a mobilurilor care le definesc. 
Daniel Drăgan nu e lipsit de o oarecare 
abilitate. Un portret este schițat in tușe 
rapide, groase, fără ezitări : „Maria Suru 
face parte dintre acei oameni care se 
atașează amintirilor de demult. După un 
eveniment trist, ea rămine tristă vreme 
îndelungată. In bucurii, multe-puține, e 
sinceră. Deci generoasă. în suferință, tot 
sinceră. Deci periculoasă. Recunoștința și 
ranchiuna sînt două fețe distincte ale 
comportamentului ei față de cei din jur. 
Alb-negru. Nuanțe nu există." Manifes
tările ulterioare ale personajului nu 
schimbă nimic din datele sale inițiale, cel 
mult completează pe ici, pe colo, profi
lul deja precizat. O atitudine asemănă
toare are autorul și față de ceilalți eroi 
ai săi ce evoluează în cadrele fixe ale 
unei tipologii concepute strict.

Ceea ce se pare că-1 interesează pe 
prozator este să reușească să ofere im
presia autenticității mediului înfățișat. 
Vorbirea personajelor păstrează nealte

dimpotrivă, printr-o varietate calcidosco- 
pică a cuvintelor, care întreține dorința 
de a ajunge mereu la altceva.

Poetului i se pare insuficient spațiul în 
care evoluează. Asemenea fabulosului 
croitor din Cartea Milionarului a lui Ste
fan Bănulescu, el are nevoie să-și întin
dă afară, pe cîmp nesfîrsitul val de nînză 
din care îsi croiește poezia. Nu întimplă- 
tor. multe dintre tiradele lui Tudor Geor
ge se pierd, parcă, undeva departe. în 
zare, stimulîndu-ți si prin aceasta nerăb
darea de a le străbate pînă la capăt.

Expansiunea tumultuoasă a inspirației 
face să nu mai fie respectată nici o gra
niță a dicționarului poetic. în graba sa de 
a alimenta cu combustibil lingvistic uriașa 
și deloc economicoasa mașinărie lirică, 
autorul folosește fără prea multă delibe
rare. conform unui sănătos principiu can
titativ. toate resursele care îi stau la în- 
dcmînă. In absenta oricărei discriminări, 
în textele sale îsi fac loc si arhaismele, si 
neologismele, si expresiile argotice, si for
mulele dialectale, și chiar o mulțime de 
cuvinte inventate în grabă, pentru ..sal
varea situației". Productivitatea această 
se accelerează în si mal mare măsură a- 
tunci cînd poemul are o tentă parodică. 
Iată, ca exemplu, o schiță de autoportret 
din Sune știi pentru monumentul meu : 
„Mantilă-aprinsă n-avui. princiară ! / Un 
trening ponosit mi-a fost veșmintul / Si 
un fular cu aripa ușoară, — / Un fel de 
torță ce-o smintise vîntul... II Nu mi-am 
bleojdit vreo tiară pe-o ureche, / Ca țestul 
impozant să-mi alungească — / Purtam 
in toiul iernii-o bască. — veche. / De cînd 
s-a inventat pe lume bască !“. întrerupem 
aici citatul desprinzîndu-ne cu greu din 
torentul hugolian de comparații de care 
uzează în continuare poetul.

Tudor George are cultul măreției, în 
sensul romantic al cuvîntului. Toate „le
gendele" sale — cu viziuni panoramice si 
cu personaje monumentale sau monumen
talizate printr-o violentă schimbare de 
perspectivă — prezintă o arhitectură si
milară cu aceea a sociogoniilor sau cos- 
mogoniilor romantice. Pe baza unui 'plan 
schitat în prealabil — este evident, de 
pildă, că în Legenda cerbului autorul a 
găsit întîi ideea metamorfozei conacului 
singuratic în cerb si abia apoi a trecut 
la scrierea propriu-zisă a poemului —, se 
realizează o construcție lirică de un pa
tetism luxuriant. Tudor George dilată fie
care moment si amplifică orice detaliu 
dornic să trăiască beția măreției : „Cît 
vezi cu ochiul cîmpul vast rotit / Pe mari 
întinderi, pînă către baltă. / Si cît ceaunul 
cerului boltit / Nici un bordei, nici un 
arbust nu saltă / / Numai acolo, iacă, la 
mijloc, / Cît stă asupra soarelui în creș
tet, / Sub patima coroanei lui de foc / 
Vezi un copac cu lăstărișul veșted 1 // A

rate toate particularitățile argotice. 
Abundă dialogurile în detrimentul obser
vației și al descrierii, reduse la mini
mum : „Muzică rock. Vin. Scrumiere. 
Casa doctorului Suru e plină. Dans. Pa
lavre. Bridge. Sună telefonul. Fum. 
sete. Cineva a răsturnat vasul cu ara- 
hide. Pagubă-n ciuperci !“ Romanul de
vine ăstfel expresia unei „felii de viață" 
transcrisă „în direct", sarcina romancie
rului limitîndu-se la a înregistra fidel 
puținele avataruri ale realității, probabil 
și cu scopul de a-i reține acesteia virtu
țile intrinsec satirice.

O atare experiență romanescă vizind 
întoarcerea la real (și în care cartea lui 
Daniel Drăgan se înscrie ca una din cele 
mai reprezentative), prin frecvența cu 
care s-a impus în creațiile tinerilor scrii
tori, merită a fi urmărită cu toată aten
ția.

loan Groșan

Mihai Cantuniari:
„Plante carnivore"
(Editura Cartea Românească)

• DUPĂ hieratismul contemplativ, și 
tinzînd spre concizie aforistică în cele 
două volume publicate pînă acum — Poe
zii și Ultramar — Mihai Cantuniari con
firmă și amplifică mizele debutului său 
printr-un nou ciclu care impune — prin 
tatonări lente dar decise — o înnoire de 
viziune, o dorință de purificare și strin
gentă.

Dar dacă pînă acum procedeul lui Mi
hai Cantuniari era de a subsuma piesele 
volumului său unei ordini perceptibile 
din exterior, în noua carte asistăm la o 
revizuire a acestor tendințe din perspec
tiva unei experiențe lucide. în mod sem
nificativ, titlul plachetei trimite la ideea 
de consumare, de agresivitate implicată 
actului elementar al iubirii. Deci nu 
Plantele carnivore, denumire prin care să 
se singularizeze simptomatic două con

colo cine l-o fi semănat ?, / Ce vînt l-o 
fi adus ? Ce zburătoare ? / Și cît de dirz 
a fost, de-ncrîncenat. / Pîn-a crescut în 
pusta asta mare 1 // Ce desperare-a bietei 
rădăcini, / Scornindu-i seya, 1-antremat, 
năucă, / Acolo unde brusturi si ciulini / 
Se tîrîie-nchirciti si se usucă?!". O baladă 
poate mai puțin cunoscută, dar remarca
bilă prin anvergura copleșitoare a repre
zentării, este cea intitulată Turmele soare
lui în care, la fel, se realizează o lentoare 
grandioasă în înfățișarea cirezii de vite 
care străbate cîmpla.

Cultul măreției este sesizabil nu nu
mai in poemele cu structură epică, ci si 
în cele scrise la persoana întîi. adevărate 
mondloguri de bard hirsut și visător, 
hoinar și sentimental al secolului două
zeci. Poetului îi place să celebreze, să 
proslăvească fiecare act al existenței, chiar 
și actul prozaic al întoarcerii în zori acasă 
după o noapte petrecută la faimosul local 
al tinereții sale boeme, „Singapore" : 
.... Cînd mă strecor dinspre cartiere. / La 
ceasul nopții care piere. / Aud. cînd trec 
prin primăvară. / Pisicile cum trag să 
moară..." (Balada mitelor). Ca si cum fie
care moment al vieții, prin însuși faptul 
oă a fost trăit, a intrat în legendă, autorul 
povestește întîmplări dintr-o existentă. în 
fond, comună, nespectaculoasă si reușește 
să ne transmită sentimentul că biografia 
sa are o aură de mit. Citind poemele lui 
Tudor George simți cu intensitate regre
tul că n-ai făcut parte din magnifica ge
nerație singaporeană, chiar dacă acest 
regret este însoțit si de un discret amu
zament.

Cînd urmărește să atingă doar perfor
mante formale — cum se întimnlâ de 
exemplu în așa-numitul Sonet-glosă care, 
după părerea mea. nu trebuia inclus în 
antologie — poetul pierde darul de a se 
face crezut. însă, în general, el îsi păs
trează acest dar. deoarece învolburata 
emisie de cuvinte este de cele mai multe 
ori expresia unei impresionante nevoi de 
comunicare. Dealtfel, cum arăta Romulus 
Vulpescu într-un Cuvînt înainte scris cu 
inteligentă si generozitate, „poezia lui nu 
trebuie judecată potrivit verificatei me
tode a testărilor de laborator, pe eșantioa
ne analizabile în eprubete, ci in situ, ca 
un fenomen al unei geologii particulare, 
cu îndoiri tectonice si cu falii rupîndu-se 
bubuitor, în primii timpi ai Genezei".

Alex. Ștefănescu

științe participante la un destin, ci sim
plu și definitoriu : Plante carnivore. Poe
me ca întind pe ceruri mîini, Calcul as
tronomic, Scrisoare de la țară, Un nu, 
Răgaz, In a zecea lună, Deodată omul 
singur, Teoremă, Poem muiat în singe, 
Despedida țes subteran trama unui ro
man de dragoste în care autorul implică 
elemente ale cotidianului supuse unei 
metamorfoze subiective.

Sursa ciclului este o dragoste împlinită, 
văzută acum cu o tandră disperare sau 
puf și simplu cu autoironia necesară pen
tru a regăsi echilibrul dintre lumea in
terioară și cea exterioară, atît timp cît 
autorul se așează în perspectiva deveni
rii lor, cu riscul asumat de a cunoaște 
drama indeterminării morale (v. în acest 
sens, Gindurile licențiatului de sticlă. 
Exerciții la două mîini, Ochi fixați în 
spate). Nu întîmplător autorul exorcizea
ză’ în ton de lamento — cu sarcasm însă 
— un „Infern al neputinței de-a alege 
/ infern al necălcatelor cărări / infern al 
ceasurilor fără limbă / și-al actelor fără 
urmări / Infern al viitorului tomnatec / 
și-al singurelor și multiple fețe / al bîj- 
bîielii suave de lunatec / al tinereții ce 
mai tinerețe / Infern al pietrei aruncate. / 
și al spinzurătorii moi / ce se îndoaie sub 
greutate / și-aruncă trupul înapoi".

Sensul schimbării vizează la Mihai Can
tuniari o substanțialitate a cuvîntului, la 
nivelul căruia cristalizează în mod expre
siv și aproape conceptual un sentiment de 
situare în lume. Linia aforistică și ten
dința organizării materialului verbal în 
funcție de o atitudine, traduc în primul 
rind o necesitate interioară și mai puțin 
un artificiu. Mihai Cantuniari își distri
buie personajele sale lirice în pantomime 
ale singurătății sau meditației vagi.

Posturile se diversifică în desfășurarea 
ciclului prin schimbarea cadrului de re
ferință și a tonului : cînd melancolic-căr- 
turăresc în Pe margine, înverșunați, cînd 
lucid, frizînd cruzimea.

Cele mai reușite efecte provin mai ales 
din ipostazierea unor nuanțe ale însingu
rării prin depășirea succesivă a notelor 
de lamento. Statutul spre care năzuiește 
poezia lui Mlhai Cantuniari e de epură 
sarcastică a realității.

Poetul prospectează și adîncește pers
pectivele debutului său, după cum vi
zează în mod implicit alinierea puțin tar
divă, la generația lui Cezar Ivănescu, Mi
hai Ursachi, Marius Robescu.

Tatiana Râdulescu

ANDREI
ION DELEANU
• La 12 iunie a dispărut dintre noi, 

slăbit de o suferință îndelungată, 
Andrei Ion Deleanu.

S-a născut la Constanța în 1903, a 
urmat Dreptul, a fost secretarul pri
marului Capitalei, Dem. Dobrescu 
(1929—1933), a lucrat ca ziarist și edi
tor, și-a ciștigat existența parcurgînd, 
pină azi, drumul de la dactilograf 
particular la co-traducător, apoi la 
traducător și sfirșind prin a semna 
prima lucrare (Doamna brună din So
nete), ca autor, abia la 75 de ani. Cită 
putere de îndurare, cită înțelepciune 
și cită înțelegere a rosturilor lumii 
noastre i-au fost oare date acestui 
om care, după război, a trăit din tra
ducerile sale, dar a refuzat să devină 
un industriaș al traducerilor, care a 
privit cum cei ce i-au co-semnat 
munca au cules laurii, însă nu și-a 
pierdut niciodată seninătatea și în
crederea în munca lui, care combatea 
pierderea progresivă a vederii cu me
dicamente ce-i slăbeau inima, dar șe 
îngrozea de perspectiva de a nu mai 
putea citi, studia, scrie, care era 
membru în diferite asociații Shakes
peare din Anglia și S.U.A., fiind in
vitat la întîlnirile lor, solicitat de pu
blicații shakespeareologice, recunos
cut drept creatorul unei metode ine
dite db traducere a Sonetelor shakes
peariene, metodă adoptată ca bază de 
studiu de două universități Vest-ger- 
mane și una elvețiană, însă nu a> pu
tut publica integral opera vieții 'sale, 
de excepție în cultura română — tra
ducerea comentată a Sonetelor lui 
Shakespeare (peste 1 000 pagini) —, 
din lipsă de spațiu editorial, în 
schimb a pornit, la peste 70 de ani, 
să traducă și șă comenteze Ulysse de 
Joyce ?’ Cu pasiunea sa pentru para
dox, știa să facă însă din necesitate 
o virtute și nu regreta nici una din 
experiențele amare, din deziluziile, 
presiunile, umilințele sau dificultăți
le la care fusese supus din plin. Le 
invăluia într-o înțelegere blîndă și 
senină și nu regreta decît că vîrsta 
nu-i mai lăsa destul a sfîrși ce în
cepuse. Intr-adevăr, moartea l-a ră
pit din camera sa de lucru, unde se 
retrăsese acum treizeci și cinci de ani 
și trăia înconjurat de familie și în 
compania reconfortantă a cărților.

Cu Andrei Ion Deleanu s-a stins, 
probabil, unul dintre ultimii mari 
cărturari pe care i-a avut literatura 
noastră.

Gabriel Gafița

născut Virgil• 15.VI.1909 — s-a 
Teodorescu

• 15.VI.1915 — s-a născut Dumitru 
D. Panaitescu.
• 15.VI.1920 — s-a născut Maroși Peter
• 15.VI.1941 — s-a născut Dan 

Culcer
• 16.VI.1835 — s-a născut N. Nico- 

leanu (m. 1871)
• 16.VI.1906 — s-a născut Vita Sig

mond
• 16.VI.1925 — s-â născut A. E. Ba*  

consky (m. 1977)
• 16.VI.1978 — a murit Teodor Pâcă 

(n. 1928)
• 17.VI.1908 — s-a născut Ion Th. Ilea
• 17.VI.1913 — s-a născut Petronela 

Negoșanu
• 17.VI.1927 — s-a născut Siito An

dras
• 17.VI.1934 — s-a născut Valeriu 

Bucuroiu (m. 1980)
• 18.VI.1888 — s-a născut Victor 

Papilian (m. 1956)
• 18.VI.1908 — s-a născut Al. Căli- 

nescu (m. 1937)
• 18.VI.1914 — s-a născut Al. Raicu
• 18.VI.1917 — a murit Titu Maio- 

rescu (n. 1840)
• 18.VI.1928 — s-a născut Ion Lungu
• 18.VI.1938 

Zoltăn
— s-a născut CzegO

• 19.VI/2.VII.1899 — s-a
G. Călinescu (m. 1965)

născut

• 19.VI.1909 
Gane

— s-a născut Tamara

• 19.VI.1919 
Joldea

— s-a născut Mihail

• 19.VI.1925 — s-a născut Vitalie
Cliuc
• 20.vi.1872 — a murit Neculai Sche- 

litti (n. 1837)
• 20.VI./2.VII.1891 — a murit Mihail 

Kogălniceanu (n. 1817)
• 20.VI.1893 — s-a născut Al. Hodoș 

(m. 1967)
• 20.VI.1913 — s-a născut Aurel 

Baranga (m. 1979)
• 20.VI.1922 — s-a născut Jănoshâzy 

Gydrgy
• 20.VI.1975 — a murit Tiberlu Vuia 

(n. 1900)

Rubrică redactată 
de Gh. CATANA



Grădina supliciilor
CURIOASĂ și greu, pînă la un- 

punct, de descifrat mitologia poe
tică propusă de Ion Drăgănoiu * *)  : 
Poarta Fecioarei, Marele Număr, 

Floarea de carne, nordicul Ragnăr, Fia
ra. Pontul Tăcerii, Legea. Mireasa, Unu, 
Grădina. Fecioara, neuronii Aceleia..., cu
vinte (simboluri) misterioase, scrise cu 
majusculă, repetate in niște poeme ti
nerești. crispate. Ce este Poarta Fecioa
rei. cine este Fecioara, ce simbolizează 
Marele Număr și cine e. în fond, acest 
impavid Ragnăr care, coborînd din Nor
dul îndepărtat, se împerechează cu o ac
triță de bulevard pe scîndura Grădinii 
de iarnă, „sub reflectoare de iod" ?.., în
chipuiri. nebunii de poet ! Un poet, alt
fel. sentimental, sincer pînă la indiscre
ție :

*) Ion Drăgănoiu, Grădina de iarnă, 
Ed. Dacia. 1930.

• ACTIV și inteligent comentator de 
artă plastică și de literatură, prezent de 
un deceniu în publicistica literar-artisti- 
că, Valentin Ciucă a strîns într-o carte 
un număr de douăzeci și opt de dialoguri 
cu artiști plastici români de incontesta
bilă valoare (in pictură, sculptură, gra
fică, tapiserie), punîndu-le sub titlul ins
pirat și sugestiv Colocvii pentru mai tîr- 
ziu (Ed. Junimea). O carte in egală mă
sură' utilă și plăcută, cum nu se prea 
întimplă cu asemenea lucrări, remarca
bilă prin două calități : valoarea fiecărui 
interlocutor in parte și puterea de re
prezentare a tuturor pentru ceea ce am 
numi tabloul plasticii noastre contem
porane, pe de o parte, și abilitatea in
terogativă a autorului acestor dialoguri, 
știința (sau arta) lui de a pune între
barea potrivită la momentul potrivit și 
de a formula sintetic, fără divagații su
perflue, chestiunile ce-1 interesează și 
care, aproape fără excepție, privesc lu
cruri esențiale pentru activitatea și crea
ția interlocutorului. Se mai adaugă la 
acestea fluența literară a introducerii 
în atmosfera unui atelier de pictură sau 
sculptură; în decorul intim al artistului, 
uneori in biografia lui. Cu cine discută 
Valentin Ciucă? Lista e în sine grăitoare: 
Al. Ciucurencu, Ion Vlasiu, Constantin 
Lucaci, Aurelia Ghiață, Ion Irimescu, Lu
cia Dem. Bălăcescu, Dan Hatmanu, Paul 
Erdos, Horia Bernea, Sabin Bălașa. Ana 
Lupaș, Viorel Mărginean, Vida Gheza, 
Val Gheorghiu, Aurel Ciupe. Constantin 
Popovici, Micaela Eleutheriade, Ion Să- 
lișteanu, Vasile Dobrian, Ilie Boca, Ifti- 
mie Băleanu, Mihai Rusu, Iulia Ilălău- 
eescu, Spiru Chintilă, Comeliu Vasiles- 
cu, Radu Ceontea, Eugen Tăutu. Ovidiu 
Maitec. Indiscutabil, nume nu doar foarte

...„Eram îndrăgostit / De fostele mele 
neveste, dair cel mai mult o iubeam / 
pe Ioana, mama lui Tudor. Floarea de 
carne. / cu mirosul ei pătrunzător, se o- 
filea treptat [-.]). Să nu uit : / De cum 
mă îndrăgostesc de o femeie. / ea se 
numește Ioana și-mi naște un Tudor"...

Poezia trece pe nesimțite de la o sim
bolistică abstractă, initiatică (Marele Nu
măr. Legea etc.) la asemenea mărturi
siri simpatic infatuate. Gindul duce la 
măriile gol, la tăcerea astrelor și la osii
le nipului care se invîrt, se învîrt.... in 
timp-' ce simțurile proaste și curate trag 
spre poala unei fecioare concupiscente : 
..Pe cinste gînd / să-i stai între picioa
re. adică-n poqla ei [vezi Shakespeare, 
explicație dată Ia subsol de poet !] unei 
fecioare, / privind Ia lume și la ce o 
doare...".

Ion Drăgănoiu este, în fond, un poet 
inventiv, formulele lui lirice sînt uneori 
memorabile. Volumul de versuri de a- 
cum cuprinde un număr de 16 Grădini 
de iarnă, la care se adaugă alte patru 
sau cinci poeme din aceeași sferă de sim
boluri. Partea a doua a cărții adună ver
suri scrise, probabil. înaintea celorlalte. 
Citeva trimit la Nichita Stănescu și la 
jocurile lui verbale :

„De gresala numită cerc am să fug. / 
am să fug. / greșaila numită ochi / am 
s-o alung / și-am să rămin ceva drept 
ca o sabie / fără înveliș, fără apără
toare / un fel de semn / care n-a apu
cat / să se strimbe a mirare. / Greșala 
numită ureche am s-o astup...".

E vorba și la Ion Drăgănoiu de dura
tă, de punctul ce se destramă, de liber
tatea sferei, de înșine inima, de omul pa
săre. de contemplarea stării provizorii și 
de starea provizorie ca atare, de rotirea 
de aer și de tristețea ce se dovedește a 
fi o mare bucurie postumă etc. Un cal 
vorbește intr-o limbă greu de transcris 
pe hîrtie („indjetîietaoihsn /.../“ ș.a.m.d.), 

Prima
I verba Farmecul conversației

iar poetul stă mîndru în șa și răspunde 
intr-un limbai mai articulat :

„Et ran et ran / ranpataplan / pădurea 
aceea să fie a mea...“,

gîndind în acest timp la golul dintre 
cei ce sînt și cei care vin. Cum se în
țeleg, cum se armonizează cele două lim
baje ? Jocul cu Vorbele este, putem zice 
— spre a-1 imita pe Ion Drăgănoiu și 
pe maestrul său. Nichita Stănescu — for
ma stării de gravitate. Cuvintele sînt lu
crurile uitate in somn, cum și zice au
torul intr-un poem frumos :

„Cuvintele vin / din străvechea uita
re / a lucrurilor / uitate in somn. / cu
vintele toate / sînt numai o stare / vi
sată de cei care dorm. / E numai de 
aer, / e numai de ceață. / e numai pri
vire. / e numai mirare / această uitare 
măreață / și întrebătoare. / Dar cuvin
tele sunt; / dar vin ele oare ? / Sau doar 
ni se pare / sau doar ni se pare...".

Tema cuvintului, care obsedează pe 
poeții din generația lui N. Stănescu și 
Marin Sorescu, iși pierde din importan
ță și gravitate la poeții ce vin după ei. 
Cuvîntul e și la Ion Drăgănoiu o lume 
ce se destramă (Grădina de iarnă XVI), 
insă destrămarea cuvintului nu mai este 
resimțită ca o pierdere a identității uni
versului. Sentimentul mai general este că 
pcezia nu mai depinde în exclusivitate 
de limbaj, de aceea cuvîntul nu mai este 
cultivat pentru culoarea, „prețul", parfu- 
murile lui. Cuvintele sînt sărace și in
colore. substantivele mor (vorba unul poet 
care mânuiește, altfel, cu abilitate cuvin
tele). poeții aleargă acum după prada ver
bului. A dispărut sensul tragic al confrun
tării :

„Ce fac hăitașii aceștia de vorbe. / 
Ogarii aceștia alergînd după a verbului 
pradă. / Acești nemiloși vînători ai în- 
tîmplării ?“...

CE SA facă ? ! Scriu. în continua
re. poeme, folosesc ouvintele fără 
să mai fie preocupați de ceea ce 
se află dincolo de ele. Nu se lasă 

ispitiți de ne-cuvinte, nu sînt terorizați 
de realitatea ascunsă în sunete și lite
re. Este limpede : cuvîntul nu mai stă- 
pînește și nu mai trădează lucrurile. Dis
pare. atunci, sentimentul magic al cuvin
tului. dispare credința că prin cuvînt poți 
ajunge la sensul profund al lumii. Moar
tea. zice Ion Drăgănoiu, este un spațiu 
necucerit „în care orice cuvînt e o lau
dă în zadar". Drama rostirii nu mai an
gajează. în acest caz, drama existenței. 
„Numele nu e adevărat niciodată [...], iar 
ceea ce este numit nu are nume", spe
culează autorul, însă înțelegem ușor că 
pragul rostirii nu e un obstacol, poetul 
nu se oprește înspăimintat și fermecat în 
fata cuvintului tremurător, ambiguu. Este 
drept că poetul Grădinii de iarnă vor

cunoscute, dar personalități inconfunda- 
bile ale artei plastice românești de azi, 
din toate generațiile — semn, pentru au
tor, de intuiție a valorilor și, implicit, de 
spirit selectiv. Firește, ar mai fi putut 
fi prezenți și alții, important este însă 
că nici unul din cei prezenți nu ar fi 
avut motive să lipsească.

Interesat în principal de concepția ar
tistică a plasticienilor, de opiniile lor mai 
mult sau mai puțin adunate intr-un pro
gram și de viziunea lor asupra creațiilor 
proprii, Valentin Ciucă a încercat și a 
reușit să deschidă pofta de confesiune a 
interlocutorilor, determinîndu-i cu su
plețe și tact la mărturisiri esențiale, din
colo de anecdotică, dar neocolind-o atunci 
cind drumul spre esențial trece prin ea ; 
în fiecare dialog există suficiente răs
punsuri semnificative pentru ca ierarhi
zarea discuțiilor să nu fie operantă. între 
o frază a lui Ion Vlasiu, de pildă, plină 
de miez reflexiv („Căutam pentru talent 
cauze de mai mare certitudine. Voiam 
să-l împac cu gîndirea mea, să-i dau o 
rațiune de a fi. O aptitudine pe care n-o 
puteam supune voinței mele mi se părea 
primejdioasă. Să te exprimi, să poți for
mula idei, sentimente, să sugerezi senzații 
și impresii puternice in care circuitul 
dinamic al unei acțiuni clarificată prin 
forța talentului? E formidabil ! Nu opera 
în sine, ci declanșarea unor energii, a 
unor valențe spirituale, acesta este ta
lentul în efectele sale asupra vieții și, 
implicit. în cauza lui. Nu are nimic mis
tic. mai mult chiar, talentul te apropie 
de-adevărul vieții, de realitate. Am ajuns 
greu la această relație a conștiinței cu 
talentul, solicitîndu-1 mereu"), o alta a 
mai tînărului Val Gheorghiu despre „în- 
tilnirea artelor" („Cele mai puțipe șanse 

bește mereu de o poartă, insă poarta nu 
se deschide spre reliefurile limbajului. 
Cind se deschide, poarta dă de regulă 
spre peisajele unei interogații din care 
lipsește angoasa. Ion Drăgănoiu este. în 
fond, un melancolic, un elegiac care își 
îngroașă din cînd în cînd vocea. Reve
ria lui este calmă și luminoasă, ca în 
acest poem despre Zidul ridicat intre cel 
ce contemplă și lumea obiectelor :

„Eu sunt o poartă și adulmec zidul / 
în care sunt menit să mă deschid. / îm- 
bătrînesc în așteptări / și vidul de din
colo de mine a murit. / Va fi cîndva o 
înserare oare / atît de diafană ca să 
pot / să fiu un zeu. să fiu o depărtare, / 
o neîntoarcere din viață îndărăt...".

Zid, poartă, vid sînt termeni (simboluri) 
ce vin des sub condeiul sprinten al poe
tului. Ele sugerează o mică dramă a cu
noașterii si a comunicării. între cele două’ 
noțiuni nu mal stă însă, repet, limbajul. 
Altele sînt resursele neputinței de a 
străpunge zidul dintre lucruri. O senza
ție stăruitoare, de pildă, de goi interior, 
de asediu, de fugă de sine și de pre
siune iritantă a timpului. Modelul mai • 
îndepărtat e Bacovia, însă ideea imposi
bilității de a străpunge inerția materiei nu 
ia. aici, forme terorizante. O neîncrede
re. întîi, în lucrurile din afară, o întris
tare. apoi, a spiritului tînăr, vital, o tea
mă fată de nemișcare :

„Mă știu atît de gol în nemișcare. / 
nu pot deschide Poarta ca să ies. / iar 
dincolo e o cîmpie și un soare / cu um
blet după lucrul înțeles...".

Golul este, uneori, mai amenințător 
(Mecanismul), poarta se deschide spre 
marile roți de metal ale destinului. Moar
tea nu este pentru Ion Drăgănoiu o mare 
liniște, ci un „mare zgomot". Poetul lo
cuiește sub un clopot și prin fata fe
restrei ii trece în fiecare zi o imensă 
limbă de gips. Poemul care vorbește des
pre aceste fapte grave și enigmatice se 
cheamă Contemplarea stării provizorii. 
Morala lui este că „murim in fiecare zi / 
cu fiecare gest pe care nu îl mai putem 
întoarce". O prefer pe aceea, mai profund 
lirică și cu o imaginație mai bogată, din 
Libertatea sferei :

„Cum să apăr libertatea unei sf^e / 
peste care iarba crește. / cum să apăr 
libertatea ierbii, / de păscutul cerbului, 
firește, / cum să apăr cerbul din cătare, / 
împușcat de vînător, / cum să apăr vî- 
nătorul care e udat / pînă la piele de 
un nor, / cum să apăr norul ce se piar- 
de, / fiindcă l-a udat pe vînător ? [...]
eum să apăr libertatea sferei / de liber
tățile celelalte, / ale celorlalți, ale mai 
multora ?"

Ion Drăgănoiu se mișcă, aici, mai li
ber, cu o agreabilă nonșalantă printre te-^.

de întîlnire rămîn picturii cu literatura. 
Sînt naturi atît de diferite incit nici cel 
mai confient computer nu va nutri spe
ranța unei adevărate logodne. Mai ales 
pictura epocii moderne delimitează fără 
echivoc cele două naturi : ea se ferește 
deliberat de literatură, urmărind rigori 
specifice. Cu cit această pictură se men
ține mai departe de literatură, cu atît 
imaginea devine mai specifică, mai au
tonomă, deci mai convingătoare") și o a 
treia, a încă mai tînărului Eugen Tăutu, 
referitoare la „sensul simbolic" („Lumea 
de semne e ca neaua. Nu poți să fii ful- 
guit dacă nu treci prin ea. Semnul poartă 
întotdeauna o semnificație. Sînt artiști 
care nu acordă atenție semnificației și 
atunci arta lor e haotică. O minte întu
necată e fără semnificație. Suferă și nu 
știe de ce. Consider că arta care poartă 
o semnificație clară, deci care comunică 
inteligent cu lumea, este calea cea ade
vărată. Semnele și semnificațiile în lume 
se pot încurca între ele. Descoperirea 
căii, a ordinii, este știința descoperirii 
adevărului. Semnificația nu e pentru a 
crea iluzii, ci pentru a fi. Pentru că alt
fel ajungi să faci sculptură ori pictură 
pentru orbi") nu există decît diferența 
dintre personalitățile celor care le-au 
emis, toate trei fiind altminteri la fel de 
valabile și de adevărate ca mărturisire.

Colocvii pentru mai tîrziu s-a vrut mai 
mult decît un simplu documentar de pro
fesiuni de credință ale plasticienilor aces
tui timp ; s-a vrut și un mesager al con
științei artistice de azi pentru „mai tîr
ziu". Frumos și îndreptățit orgoliu.

Laurențiu Ulici

mele mari si temele mici, curente, ale poe
ziei. în ciclul Grădinilor de iarnă, tonul 
este solemn și stilul mai crispat. Auto
rul face efortul de a-și construi ceea ce 
numim de regulă un spațiu liric : un pei
saj. un număr de motive, o atitudine de
terminabilă fată de obiectele lirice. Spa
țiul lui Ion Drăgănoiu este dominat de 
trei elemente : gipsul, zăpada si iubirea. 
Gipsul este lumea dură a recluziunii. Asta 
la figurat. La propriu, gipsul este coș
ciugul in care o parte a trupului s-a în
chis. Luîndu-te după simbolurile ce trec 
prin poeme (Marele Număr, Poarta Fe
cioarei și celelalte, citate la începutul ar
ticolului) ai putea crede că poetul s-a 
retras în lumea pură a spiritului și se 
hrănește numai cu concepte. Grădina de 
iarnă este însă departe de a fi o proiec
ție a ascetismului moral. Pasiunile în
floresc, aici, repede, conceptele numesc 
mai degrabă simțirile trupului decît ne
liniștile spiritului. Ion Drăgănoiu vorbeș
te de Marele Somn, de marile friguri, 
de o mitică Mireasă care este așteptată 
și nu vine, vorbește de Poarta misterioa
să care’-l desparte de lumea de afară, 
însă izolarea, absența stimulează imagi
nația și întrupează dorința. Grădina de 
iarnă se transformă într-o veritabilă gră
dină a supliciilor. Poetul face inventarul 
iubirilor sale si este mulțumit că în va
rietatea formelor a căutat și-a aflat mereu 
monada unică a feminității. „Neuronii iu
birii" își accelerează mișcarea și atunci po
etul merge la infernala Poartă, pune tîm- 
pla pe lemnul ei rece și strigă : „Vino 
Fecioară ! Vino Mireasă Cutreieră la 
altă oră și cu altă umoare „prelipceene 
spatii". Prelipceene de la. probabil, 
N. Prelipceanu. poetul amic. Spațiul nu
mit astfel este un spațiu al evaziunii. 
Poarta lui este deschisă, vapoarele aș
teaptă să plece de la țărm. O melan
colie simbolistă trece prin aceste ver
suri :

„Prelipceene spații cutreieram. Lucid. 1 
sub bolta îndoielii ardeam rășini încete / 
și așteptam corabia să plece de la țărm, / 
sorbind lichide care nu îmi țineau de 
sete. / Ningea în port și nimeni nu în
treba nimic, / Poarta era deschisă și ni
meni nu intrase" [,.,].

DAR CE este Grădina de iarnă ? 
în poemul Ce nu este grădina de 
iarnă se dă la o parte un colț al 
draperiei : grădina este mută, nu 

este un spațiu- ovoidal. nu se petrece în 
timp, aici înflorește Floarea de carne 
care înșală (sau nu înșală) înșelătoarea 
natură etc. Două lucruri certe putem de
duce : Grădina de iarnă „nici nu este" și, 
cînd totuși este, la Poarta ei așteaptă sub 
un sal negru Fecioara. Poarta. în fine, 
se deschide. Urmează festinurile unui a- 
notimp tînăr...

Din altă parte (Grădina de iarnă XII) 
aflăm că din solul acestui spațiu răsar trei 
flori : floarea de carne, floarea de gips 
și floarea de gheață. Simbolism numeric 
și pasional : toate spun poetului „săru- 
tă-mă“. Există si un simbolism mai obscur 
și mai brutal („sămînța lăsată la Poar
ta Fecioarei e singurul scut"), dar pe a- 
cesta nu vreau să-1 comentez.

Ideea de a compune seria acestor gră
dini îi putea veni lui Ion Drăgănoiu de 
la picturile lui Ion Gheorghiu, numite, 
generic. Grădini suspendate. Grădinile 
poetului înfloresc, repet, în umbra unei 
false asceze. Ele sugerează un teritoriu 
al interdicției (un sanatoriu, de pildă, și 
o convalescență lungă), un teritoriu în 
care’pătrund, clandestin, forțele dezechi- 
librante ale vieții. Poemele oscilează în
tre stilul oracular, conoeptualizant și sti
lul ironic, prefăcut, aluziv. îmi plac mai 
mult poemele (sau fragmentele) scrise în 
stilul din urmă. Tonul oracular și teh
nica inițierii nu se potrivesc lui Ion Dră
gănoiu. conceptele țepene. trufașe nu 
stau bine în versurile lui. Cînd scrie, in
tr-un loc, că „numărul Fiarei era Unu / 
și Unu eu însumi eram", așteptăm să se 
deschidă, deodată, un peisaj biblic, să au-

. zim scîrțiitul osiilor cosmice si gindul să 
primească, înspăimîntat și grandios, ima
ginea marelui univers. Nu se petrece a- 
cest lucru, poemul coboară la o banală 
impresie, simbolul dinainte rămine 
obscur și inutil. Noroc că poetul nu ri
dică decît rar (mai ales. în ciclul Gră
dinilor) „întîmplarea la rangul de con
cept". în rest, fantezia circulă fără com
plexe și se lipește de lucruri mai sim
ple si. în fond, mai favorabile poeziei au
tentice. Sînt lucrurile si întîmplările unei 
sensibilități, vorba poetului, „de sine hăi
tuite". Hăituirea de sine il duce pe Ion 
Drăgănoiu în teritoriul unei poezii in
terogative. sentimentale, ușor elegiacă, 
tulburată din cînd in cînd de gindul ne
cunoscutului si al mortii.

Ion Drăgănoiu își află, cu Grădina de 
iarnă, un limbaj propriu și o identitate 
literară.

Eugen Simion



Cultura națională și traducerile

Colocviul național 
de traduceri 
și literatură 
universală
• In zilele de 19 ți 20 

iunie, in Sala mică a Pa
latului Republicii Socia
liste România au ioc lu
crările Colocviului națio
nal de traduceri ți litera
tură universală, organizat 
de către Uniunea Scriito
rilor.

ORICE cultură națională ajunge țn 
faza sa adultă intr-un anumit 
moment istoric, variabil de la o 
arie geografică la alta. Un anu

mit complex de factori de natură foarte 
diferită poate favoriza intensificarea rit
mului de realizare a stadiului conștiinței de 
sine a unui popor, atestat în mod elocvent 
de modul de manifestare a spiritului său 
creator, de marea deschidere spre Ideile 
cardinale care animă anumite eppci.

Dar în aceeași manieră. în istoria unui 
popor pot interveni alti factori care înce
tinesc ritmul -’e dezvoltare a culturii na
ționale și diminuează condițiile sale de 
recentare si comprehensiune a spiritului 
enocii prin cele mai diverse tipuri de 
claustrare, acționată pe diferite căi.

Din aceste cauze, chiar dacă se poate 
vorbi de aceeași structura mentis pe un 
anumit soaHu, cum este Europa, po
poarele din bătrînul nostru continent s-au 
găsit multă vreme în stadii diferite de 
dezvoltare a culturii, fenomen care. în 
pronorții mult mai reduse, este evident și 
astăzi.

Fenomenul acesta de disparitate cultu
rală și sorio-istorică. a stimulat însă ade
seori năzuințele de sincronizare, manifes
tate Pe cele mai variate planuri. Dar nu 
este mai puțin adevărat că asemenea as
pirații au fost incitate și de alti factori 
favorabili schimbului de idei, rezultat din 
convingerea că fiecare ponor își poate 
aduce o contribuție specifică la dezvol
tarea culturii șl a artei, nici un individ și 
nici o colectivitate restrînsă nefiind în 
stare să înfăptuiască ceea ce poate rea
liza o mare comunitate umană prin anu
mite eforturi concentrate în aceleași di
recții.

înțelegerea acestei nevoi de cooperare 
pusă în slujba progresului culturii și a 
civilizației a contribuit în mod masiv la 
circulația ideilor, la schimbul de infor
mării, ca și la asumarea critică a unei 
experiențe ciștigate pe diferite planuri 
de dezvoltare si în diferite locuri.

Vechii greci erau receptivi fată de cul
turile orientale, romanii au făcut notabile 
eforturi să asimileze ideii» existente în 
filosofîa și literatura greacă. Renașterea a 
fost larg deschisă sure înțelegerea valorilor 
clasice ale antichității, iar procesul amniu 
de modernizare a culturilor naționale, 
început în secolul al XVUT-lea si conti
nuat do romantici, s-a întemeiat pe un 
uriaș efort de acumulare si comprehen
siune a marilor valori din toate timpurile.

în acest scop, călătoriile, coresponden
ța. traducerile, lectura unor texte origi
nale, existente in anumite centre de cul
tură cu îndelungate tradiții, constituiau 
cele mai fertile modalități de asimilare a 
unor valori universale consacrate și de 
stimulare a spiritului creajor al fiecărui 
popor, ca și a fiecărui individ ce năzuia 
să depășească nn anumit spirit lo-al.

Ne putem astfel întreba cum ar fi evo
luat filosofia teoretică și socio-politiSă a 
lui Voltaire dacă nu ar fi cunoscut empi
rismul englez, cum s-ar fi explicat sta
diul clasicizant al lui Goethe fără con
tactul direct cu Italia, cum s-ar fi dezvol
tat romanul picaresc dacă rămînea can
tonat la experiența spaniolă, ce conse
cințe ar fi avut descoperirile lui Copernic 
și Galilei dacă Descartes și Pascal nu ar 
fi meditat asupra lor, cum s-ar fi reali
zat în poezia barocă relația dintre individ 
și infinit, fără premizele acestei filosofii.

Schimbul de idei, concentrarea unor 
eforturi comune în anumite direcții, co
municarea între popoare pe diferite căi, 
reprezintă o necesitate constantă a vieții 
spirituale și materiale, chiar dacă actele 
de cultură nu se săvîrșesc numai prin 
procese de continuitate, ci și de ruptură, 
care, la rîndul lor, pot avea și ele un efect 
creator. Dar și ruptura trebuie să se pro
ducă față de anumite modele existente și 
cunoscute, nu fața de o stare de neant.

ÎN ISTORIA sa atît de agitată, 
poporul român a traversat diverse 
etape de deschidere și claustrare, 
de continuitate și ruptură, dietate 

uneori de propria sa voință, de spiritul 
său de conservare națională, dar ade
seori imouse de forțe exterioare lui care 
l-au determinat pe un faimos și lucid 
cronicar moldovean să constate cu o evi
dentă tristețe că omul este supus vremu
rilor Conjunctura în care acesta trăise 
nu-1 putea duce decît spre o asemenea 
concluzie.

Dar în toate timpurile, atunci cînd 
cărturarii români dispuneau de liberta

tea unor mari inițiative, ei s-au arătat 
receptivi față de toate valorile spirituale 
cunoscute și s-au străduit să le pună in 
slujba progresului neamului. Cărțile 
străine n-au fost privite cu ostilitate 
decît atunci cînd defăimau poporul nos
tru, cînd ne denaturau propria istorie, fă
cută cu atîtea sacrificii. Dar nici atunci 
n-au fost trecute sub tăcere, dimpotrivă, 
au fost supuse cu o justificată înverșu
nare spiritului critic. Așa au procedat cro
nicarii moldoveni, așa s-a comportat 
Maior și Șincai, a căror erudiție era pusă 
în slujba combaterii unor idei difuzate 
de savanți străini care ne falsificau tre
cutul din motive destul de dubioase.

în schimb, cartea străină, atunci cînd 
era socotită utilă pentru prosperitatea 
neamului și a culturii, era tălmăcită în 
limba română, adaptată, prelucrată etc., 
pentru a fi accesibilă unor categorii cit 
mai variate de cititori.

Să nu uităm că primele traduceri în 
limba greacă din operele lui Voltaire și 
Rousseau au fost realizate de cărturari 
români pe pămîntul țării noastre. S. Micu 
a tălmăcit în limba română scrierile filo
sofice ale lui Baumeister, G. Șincai a 
adaptat cărți de popularizare pentru 
țărani, iar într-o altă fază apropiată de 
Renașterea ardeleană, Belriiman în Mol
dova și unul dintre poeții Văcărești în 
Muntenia făceau uriașe eforturi să trans
pună în limba română piese de teatru de 
Racine.

De mai multe secole, cărturarii români 
și scriitorii considerau traducerile un fac
tor de progres, o necesitate vitală de 
umplere a unor goluri de informație, un 
factor de educare a gustului literar și de 
stimulare a creației originale.

Ce au însemnat oare tălmăcirile lui 
S. Marcovici din preromanticul Young 
decît o conștientizare a unor vestigii isto
rice ca simboluri ale unui trecut național 
de glorie ; ce au reprezentat traducerile 
Iui Ion Heliade Rădulescu din Meditațiile 
lui Lamartine decît un factor de incitare 
pentru poeții români romantici ? De ce 
concepuse oare Heliade acel uriaș proiect 
de traduceri de la Homer pînă la Balzac 
și Hegel, dacă nu ar fi fost convins de 
necesitatea introducerii în patrimoniul 
cultural românesc a marilor valori din 
cultura universală ? Iar în disputa dintre 
Kogălniceanu care socotea traducerile pă
gubitoare pentru duhul național și Helia
de, care le înțelesese rolul, experiența a 
demonstrat că autorul Zburătorului era 
cel care avea dreptate. Istoria a confirmat 
faptul că întotdeauna culturile naționale 
au fost amenințate de osificare și cădere 
în provincialism în fazele de claustrare 
forțată, nu în epocile generoase de deschi
dere. Fenomenul acesta poate fi confirmat 
de experiența făcută în anumite țări în 
diferite etape ale istoriei. El a fost în
totdeauna nociv pentru progres.

Măsurile de protejare a culturii națio
nale cu toate valorile sale perene sint de 
altă natură, deoarece nici un scriitor 
autentic, de o valoare certă, mai mare sau 
mai mică, nu cîștigă în proporții prin 
absența posibilității de comoarare cu alți 
scriitori din alte țări și nici o cultură, 
oricît de bogată ar fi. nu poate satisface 
toate exigențele publicului numai prin 
scrierile pe care le-a produs.

MARII scriitori din țara noastră au 
evitat întotdeauna izolarea perni
cioasă. plină de orgolii mărunte și 
generatoare de erori estetice arbi

trare. De aceea poeți de talie europeană 
ca L. Blaga. T. Arghezi, I. Pillat, Al. Phi- 
liopide au fost în perioada interbelică 
excelenți traducători ai versurilor unor 
mari scriitori, iar în epoca noastră aceas
tă tradiție fertilă a fost continuată pe o 
scară mult mai largă. De la Șt. A. Doinaș, 
Vasile Nicolescu, Romulus Vulpescu, A. E. 
Baconsky, A. Rău, Maria Banuș, Nina 
Cassian, pînă la A. Covaci, D. Novăceanu, 
Eta Boeriu, Marcel Gafton, se poate men
ționa încă un mare număr de scriitori 
care și-au consacrat o mare parte a acti
vității lor tălmăcirii unor opere străine în 
limba română.

Fără îndoială că în epoca noastră pro
blema traducerilor se pune în alți ter
meni decît în epocile mal îndepărtate. 
Acum nu ne mai gîndim doar să umplem 
anumite goluri, să oferim publicului une
le modele sau etaloane axiologice de con
fruntare cu operele originale.

Epoca noastră trăiește un fenomen de 
explozie a informației, evidentă pe cele 
mai diferite planuri. Pe harta culturală 
a lumii au apărut noi centre emițătoare 
de cultură, iar procesul de creație s-a di
versificat în mod masiv. Timpul în care 
trăim demonstrează că valorile nu depind 
de limitele geografice ale unei țări, ci de 
potențialul creator al unui popor ajuns în 
faza de maturitate în cultură.

Dacă prin alte canale de informare, ca 
presa, radioul și televiziunea, omul a 
ajuns în stadiul unei conștiințe planetare, 
nu ar fi normal ca civilizația scrisului să 
nu poată oferi cititorilor marele muzeu 
imaginar al literaturii prin care orice 
individ să poată dispune de posibilitatea 
cunoașterii tuturor valorilor literare ma
jore din întreaga omenire.

Dar cum nici un om nu poate cunoaște 
atîtea limbi cîte opere din alte culturi se 
imnun a fi cunoscute, traducerile repre
zintă unica modalitate de împlinire a unor 
asemenea deziderate. Ritmul de dezvol
tare și diversificare a literaturilor este 
atît de intens îneît orice întîrziere nota
bilă, orice absențe mari, orice acte ratate, 
orice amînări motivate în diverse chipuri 
sint de neoermis. Ele sînt cu atît mai 
puțin de îngăduit intr-o cultură ca a 
noastră, care a cunoscut și trăiește încă 
rezultatul unor absențe, ca și unele etape 
de tristă claustrare involuntară.

De aceea, strategia cultural-politică din 
țara noastră impune înlăturarea unor 
absențe mai vechi, înnoirea unor tălmă
ciri realizate într-un limbaj perimat de 
multă vreme, ca și sincronizarea cu ma
rile valori ale timpului nostru. Să nu 
uităm că fiecare generație, ca și flecare 
individ își caută în permanență în lite
ratură cărțile preferate, operele necesare 
impuse de exigențele unei instrucții uma
niste, ca și de cerințele școlii. De aceea, 
cărțile bune nu pot fi tipărite o singură 
dată, dimpotrivă ele trebuie mereu edi
tate, puse în cir-uitul public în tirajele 
adecvate stadiului de cultură la care au 
ajuns oamenii din țara noastră în etapa 
actuală. Refuzul firesc al culturii elitare 
nu permite nici o abatere de la principiul 
că o carte literară valoroasă să poată fi 
un bun disponibil pentru oricine.

Integrate într-un uriaș schimb de va
lori, traducerile nu pot să aibă un regim 
de existență, străin legilor interne ale 
democrației culturale.

Din aceste considerente, opțiunile edi
torilor trebuie orientate într-o dublă di
recție. Pe de o parte, se impune să fie 
puse mereu în circulație operele clasice, 
versiuni vechi sau noi, să intre în spațiul 
nostru cultural marile absențe reprezen
tate de autorii clasicizați, dar netraduși 
încă, pe de altă parte, nevoia sincroniză
rii cu dinamica valorilor actuale apare ca 
o necesitate stringentă.

Să nu uităm că în vreme ce atîtea țări 
se găsesc la o a doua sau a treia versiune 
a cunoscutului roman al lui Joyce, Ulisse, 
noi nu avem nici una, că Omul fără în
sușiri a lui Mușii își așteaptă încă tradu
cătorul. că scrierile fraților Schlegel nu 
beneficiază încă de o versiune româ
nească publicabilă, iar poezia lui Goniora, 
care va fi tipărită în curînd, constituie de 
mai multe secole o surpriză pentru citito
rii din țara noastră. Dar întrebările pot 
continua. Pe cînd o mare antologie din 
poeții baroci, pe cînd o altă antologie din 
poeții expresioniști, pe cînd marile pro
grame literare din diferite epoci ?

NU SE CUVINE să uităm însă că 
ieșirea noastră din necunoscut s-a 
produs de mult timp, în pofida u- 
nor etape de claustrare, iar ultime

le două decenii au consemnat o grandioa
să etapă de efervescență a traducerilor.

Homer, Vergiliu și Horațiu, romanul 
grec și poezia veche chineză, literatura 
precolumbiană, poezia neagră a Africii și 
poezia japoneză, scriitorii renascentiști și 
marii romantici (fragmentar uneori), ro
manul realist al secolului trecut și de la 
începutul veacului nostru etc., revin ca 
niște fenomene editoriale seriale, cu anu
mite intermitențe, în circuitul public.

Deceniul șase și șapte al secolului in 
care trăim ne-a confruntat cu absențele 
jenante moștenite din etapele anterioare. 
Operele lui Kafka, Proust, Gide, Joyce, 
V. Woolf, Hemingway, Faulkner, Dos 
Passos, Steinbeck etc. se înscriau într-un 

mare șl lung orizont de așteptare, iar cînd 
au apărut, difuzarea lor a fost uriașă. Dar 
evident, acest orizont de așteptare nu este 
nici astăzi încheiat.

Cînd așteotau la rind „clasicii secolului 
XX“, datoriile culturale mai vechi se ce
reau împlinite cu prioritate. După acest 
mare val, plin încă de snații albe, a '. 
rîndul lui Sartre și Camus, Th. Mar > 
Boll și G. Grass, Eugen Ionescu și expo- 
nenții noului roman francez, Th. Wolf și 
Lowry, Borges și E. Satiato, Carpentier, 
Marquez și Scorza, Pavese, Calvino și 
Buzatti, J. Chabannes și Le Clezio, T. 
Williams și Th. Wilder, Brecht și Una
muno etc.

Un ritm precipitat de sincronizare aduce 
astfel în conștiința cititorilor români scri
itori din etape diferite. Fenomenul acesta 
s-a repetat și în procesul de publicare a 
poeziei. De la Ronsard, poeții Pleiadei, 
Ch. d'Orleans pînă la Baudelaire și Rim
baud, Else Lasker-Schuller și E. Stadler, 
G. Benn si W. Withman, T. Hughes și 
S. Plath, C. Vallejo și H. Crane, Enzen
sberger și H. Kahlau, Voznesenski și 
Vasko Popa etc., traducerile refăceau dru
murile creației lirice, atît de lacunar, încă, 
în peisajul nostru cultural, așa cum se 
configuraseră ele în cele mai variate di
recții pe parcursul timpului.

In ultimele decenii, literatura din țările 
socialiste a trecut și ea printr-un amplu 
proces de metamorfozare. Lecturile citito
rilor nu se mai puteau rezuma la cîțiva 
scriitori clasici din aceste țări. Voriobiov 
și Rasputin, C. Wolf și Dery Tibor, So- 
louhin și G. Hernady, Bulatovic, G. de 
Bruyn, R. Klys și VI. Parai, Slav Karas- 
lavov și Kadare indică doar cîteva nume 
dintr-o largă gamă de scriitori intrați în 
conștiința publicului nostru.

Dar cine poate trece cu vederea faptul 
că în ultimele două decenii critica lite
rară a înregistrat o eflorescentă și o diver
sitate puțin obișnuită? Or, acest spațiu 
efervescent de idei se cerea de asemenea 
cunoscut fără întîrziere.

De la G. Picon și P. de Boisdeffre sau 
R.M. Alberes, pînă la R. Barthes, J.P. Ri
chard, J. Starobinski, J. Rousset, Greimas,
G. Poulet. sau la tendințele novatoare din 
țările socialiste, reprezentate de generația 
mai veche, a lui V. Skolvski și W. Krauss 
sau m si nouă a lui M. Bahtin sau I. Lotman, 
traseele variate ale criticii impun adău
garea unor alți exponenți ai unor direc
ții mai noi ca H.R. Jausș, S. Schmidt,
H. Plett, Riffaterre, W. Iser, prin care pio- 
tica receptării se întilnește cu teoria tex
tului și pragma-lin.gvistica.

Bilanțul traducerilor nu este nici ecla
tant prin succesele sale, dar nici încărcat 
de mari nostalgii. Este adevărat că numă
rul traducerilor din ultimele două decenii 
și varietatea lor nu cunosc un alt prece
dent în toată istoria culturii noastre. Nu
mai Editura Univers a publicat in ultimele 
două decenii 2 272 titluri.

Dar ele nu sînt nici prea multe, cum se 
spune uneori, și nu reprezintă nici o zonă 
de activitate dezvoltată în dauna valorilor 
naționale.

Cercetarea atentă a hărții culturale a 
omenirii, ca și a marilor căutări din epo
ca noastră, numărul mare de opere lite
rare care apar în diferite țări și sporirea 
cititorilor din aria noastră de cultură, de
monstrează că traducerile literare nu sînt 
încă suficiente Și sincronizarea lor cu ac
tele mai recente de consacrare a unor 
mari scriitori din lume este deficitară, 
iar difuziunea lor, raportată la cititorii 
de astăzi, este rău proporționată.

Traducerile reprezintă cea de-a doua 
parte sau față a patrimoniului de valori 
dintr-o cultură. într-o lume care nu se 
mai constituie în monade închise, ele con
figurează un uriaș canal de comunicare și 
cunoaștere între popoare. De aceea scă
derea numărului lor în ultimii ani nu re
prezintă un fenomen îmbucurător. Dim
potrivă, acest fapt contrazice o nevoie 
imperioasă: menținerea cititorului în acest 
flux planetar al exploziei de informație.

Marile valori literare ale lumii repre
zintă o realitate de care cititorul nu tre
buie alienat.

De aceea credem că această realitate va 
triumfa, în pofida altor ipoteze sau prog
nosticuri care sînt străine de politica 
noastră culturală — deschisă spre recepta
rea tuturor valorilor artistice de pe toate 
meridianele globului.

Romul Munteonu



Bunul cel mai de
VISUL ecumenic al oricărui absolu

tism este să se vorbească o sin
gură limbă, fixă, dată odată pen
tru totdeauna, fără putința vre

unor adausuri rezultînd din cine știe ce 
noi și suspecte achiziții ale cunoașterii, 
fără interpretări eretice sau erori, din 
punctul de vedere respectiv. Utopia, care 
e o neputință umană rezolvată în viitor, 
nutrește aceeași dorință convertită în lim
bajul abstract : oamenii să se înțeleagă 
intre ei pe oaza unui cod generalizat. Pro
babil că se va ajunge cîndva și-aici^ Nu 
e însă ceva iminent ; n-avem de ce să ne 
îngrijorăm. E ca și cum n-am mai avea 
somn de pe acum la gindul că Europa 
va fi cuprinsă de ghețuri și că renii tun
drei polare vor paște între ruinele Coli- 
seului... Sîntem siguri, put,cm fi liniștiți 
că între timp vor mai trece multe, multe 
secole și milenii și că un sistem de comu
nicare universal valabil, pină și în felul 
de a rosti „bună-ziua", ca și temuta gla- 
ciațiune, nu ne vor atinge...

Pină atunci, sîntem vii, vom rămîne 
cum sîntem, ceva mai buni, și ne vom 
exprima, din fericire, divers, fiece popor 
în graiul său, inimitabil, cu forța vieții 
adevărate, care nu-i omogenă niciodată...

Un leagăn vechi al diferențierilor de 
limbă susținute de culturi specifice, con
vergente în fond, deosebite în expresie, 
este Europa. Pe o întindere relativ mică, 
raportînd-o la celelalte continente, aici 
s-au dezvoltat mai spectaculos și cu o 
feci- lă eterogenitate fenomenele ce au 
dtfs-ax 'apariția și înflorirea limbilor națio
nale purtătoare de cuvînt ale unor civili
zații bine definite. Renașterea scosese la 
iveală frumusețile nepieritoare ale anti
chității, redescoperind o dată cu ele pro
porțiile inteligenței omului, ca măsură a 
tuturor lucrurilor. Dar acestea erau prive
liștile fantastice rapid derulate prin min
tea unui muribund. Epoca modernă se 
năștea sondînd originile. Lumea avea să 
devină acel complicat' joc de ,.puzzle" în 
care figura umanității nu se poate re
constitui deeît așezînd la locul ei fiece 
parte a întregului, — fiece națiune cu 
limba și cultura ei proprie. Și iată că în 
plin fast renascentist și sub fascinația 
unor limbi moarte, vine un călugăr, 
posac, dur, intratabil și pune 95 de între
bări și se apucă să tălmăcească în ger
mana*  cizmarului Hans Sachs și a țărani
lor și minerilor, a serbărilor și petreceri
lor populare udate de bere. Biblia...

Simpla traducere și tipărire a unui text 
scos din rigiditatea lui sacră a spart cu 
forța talentului literar al lui Luther uni
tatea păstrată de o mie și ceva de ani de

universalismul limbii latine dogmatizate, 
catolicizate, intolerantă în contrast cu tole
ranța și receptivitatea ei inițială, pagină, 
față de celelalte limbi ale culturilor din 
epocă, începind cu atenienii și terminind, 
un fel de a zice terminînd, cu civilizațiile 
milenare ale Asiei. Romanii, practici, 
adoptau zeii provinciilor cucerite, — și ce 
este un zeu dacă nu sublimarea unor ex
periențe ?... — și o dată cu ei și noțiu
nile, cuvintele, uneori șl obiceiurile le
gate de viața locului. Trimițînd soli la se
nat, Spania ulterioară ceru ca. după pilda 
Asiei, să ridice un templu lui Tiberiu și 
mamei sala, citez din Tacit, traducerea 
lui E. Lovinescu.

A fost un destin greu de consecințe al 
acestei mame a graiurilor, din al cărei 
nobil pîntec de marmoră ne născurăm a 
doua oară și noi, să fie punctul de plecare 
al unei revoluții deeuplînd imensele ener
gii naționale, specifice. Pentru asta tre
buiau să cadă și aveau să cadă pe rînd și 
Imperiile. Universalitatea devenea astfel 
una de conținut, și nu o formă opresivă de 
cancelarie. Ea situa îndrăzneț omul înain
tea propriei sale conștiințe și a cosmo
sului privit în mod original, de pe un 
anumit teritoriu și cu o anume triangu- 
lație, cum se calculează și poziția stelelor.

Tiparul, Reforma, ca expresie a mu
tațiilor sociale, traducerile febrile în lim
bile naționale, impuls comunicat din 
aproape în aproape pină în țara noastră 
la acest fericit diacon Coresi... închipui- 
■ți-vă miracolul literar : un text ascultat 
cu teamă și respect în bărboasa, venera
bila, incomprehensibila slavonă mirosind 
a ceară și fum. descoperit deodată, ieșit 
Ia lumină, tălmăcit cuvint cu cuvînt. în- 
timplare cu inlimplare, îmbrăcînd forma 
populară a limbii in care oamenii numeau 
lucrurile și ființele, după înțelegerea lor, 
în care ei își împărtășeau gindurile și 
sentimentele,. în care se nășteau, trăiau 
și mureau, avînd pentru fiecare din aceste 
stări fundamentale cite o vorbă a lor lă
sată urmașilor ca ,,bun după moarte", 
uneori neDOsedind deeît acest singur bun, 
care de fapt nici nu le aparținea, fiind 
al tuturor... Inehipuiți-vă acei inși simpli, 
harnici, cam grei la minte din cauza igno
ranței; acei oameni fără abecedar și fără 
Eminescu ; pe Coresi, alegînd anevoie cu
vintele viitoarei limbi literare a Lucea
fărului, sădind în pagina sfîntă nucleul ei 
radioactiv, făcînd sintagmele să se tre
zească din lunga lor letargie. închipuiți-vă 
legendele vechi, vorbite, și care acum,

preț
pe filele abia scoase de sub teasc și care 
miroseau a icoane proaspăt zugrăvite, re- 
nășteau, ca și cum pină atunci ele ar fi 
fost privite printr-un geam opac acoperit 
de colbul neștiinței ; legendele străvechi 
arzînd cu o putere și o consecință, ne
bănuite,. pătrunzînd în lumea înțelegerii 
imediate, cu poveștile de bucurie, sufe
rință, încredere, toate purtind sigiliul 
limbii române...

Colocviul traducătorilor din 
țara noastră, care se deschide azi 
în Capitală, măsoară distanța stră
bătută in ultimii ani sub raportul 

transferurilor de valori din literatura uni
versală în românește și invers.

Știm că reciprocitatea reală, ca orice 
schimb, nu există decit cind funcționează 
o concurență reală, deci aspră, fără ra
batul calității. Nimeni nu-ți cumpără un 
aparat dacă structura lui tehnică nu-i bine 
întocmită și capabilă de un mare randa
ment. Datele unei cărți traduse sînt și 
mai complicate. Nu ajunge numai calita
tea estetică și încărcătura ei de adevăr. 
Există și un anumit criteriu, comercial, im
portant desigur, n-avem încotro, — deși 
alta este menirea literaturii, altele 
scopurile și altul rolul scriitorului ca re
ceptacul și conștiință a experiențelor acu
mulate.

Se mai întîmplă, în alte părți ale 
lumii, să se facă uneori și o anu
mită discriminare (politică-politică) în 
felul în care acționa pe vremuri la noi 
proletcultismul, care suspecta efortul es'te- 
tic și tot ce era complex. Pe de altă parte, 
o cultură solidă nu trebuie să se teamă 
de nici o confruntare de idei. Pentru că 
stăm sub semnul necesar al eficienței și 
în cultură, știm că folosul acesteia se cal
culează cu acei factori, cu acele dimen
siuni ce permit lărgirea orizontului, adin- 
cirea subiectelor și extinderea cunoștin
țelor.

Fără traduceri — și la noi s-au tradus, 
practic, toate operele de bază ale litera
turii mondiale — nu poate exista o lite
ratură competitivă.

Să transferăm în limba noastră, — 
bunul nostru cel mai de preț, — tot ce-i 
mai valoros în literaturile altor popoare, 
respectîndu-le, cum vrem să fim și noi 
respectați.

Un grad artistic înalt tălmăcirilor, și 
atenție (din nou reciprocă) scrierilor ro
mânești vrednice de interes.

Constantin Țoiu
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A TRADUCE
E CUNOSC multe lucrări privind 
teoria traducerii. Foarte puține 
dintre acestea s-au oeuoat. însă, 
de o problemă la «fel de impor

tantă, deși este vorba de terminologie : 
denumirea actului de traducere. După 
cite știm noi, singurul studiu asupra a- 
cestui aspect al traducerii l-a întreprins 
eminentul filolog italian, profesor la Uni
versitatea din Padova si la Universitatea 
Paris IV Sorbonne. Gianfranco Folena 
(.,Volgarizzare“ e tradurre. în La tradu- 
zione. Saggi e studi. Trieste. 1973. pp. 59— 
109 ; un succint rezumat al ideilor sale 
s-a publicat și în „România literară" VI. 
1973, nr. 2, p. 32). urmărind conceptele în 
legătură cu traducerea diUf antichitatea 
latină, in Evul Mediu pînă astăzi. Dacă 
pentru cultura occidentală traducerea are 
o însemnătate fundamentală în translația 
valorilor, de-a lungul epocilor. în cultura 
românească din toate provinciile româ
nești traducerea a concretizat întreaga 
evoluție a literaturii din secolele XVI— 
XIX.

în Europa antică și medievală, terme
nii care denumeau actul de a traduce au, 
la origine, gr. metafora, calchiat în lat. 
transferre; în latină. însă, acare si 
(con)vortere (sau vertere, „a întoarce"), 
mai ales atunci cînd este vorba de tra
ducerea artistică (opuse verbu’ui scribere 
,.a scrie, inventînd" : cf. Philemo scripsit. 
Plautus vortit barbare). Cu același sens 
se întrebuința în latina tîrzie si mutare 
(la Seneca si Quintilian), alături de trans
ferre. Din derivatul său translatus. se 
creează translare. care avea avantaiul de 
a unifica terminologia (translatus. trans- 
latio). în orice caz. termenul tra(ns)ducere 
nu apar e in antichitate, nici în Evul 
Mediu.

Termenul traducere este de origine 
umanistă italiană, mai precis florentină. 
Un valoros cercetător italian. Remigio Sa- 
badini, i-a descoperit primele atestări : în 
opera lui Leonardo Bruni (1350—1463). în 
sec. XV (mai exact. 1420). Termenii ro
manici aparțin sec. XV—XVI : fr. traduire 
(1480). șp. traducir (1493—1495). cat. tra- 
duir (1507). pt. traduzir (sec. XVI). în ro
mână. termenul este mult mai recent : 
lipsindu-ne un dicționar de prime atestări 
ale neologismelor românești, credem a 
putea situa cele dinții utilizări ale ter
menului în Omul de lume... „tradus si a- 
daus“ de Vasilie Gergely (1819), precum și 

în opera lui Ion Heliade Rădulescu (tra
duce. traductie: cf. Asupra traducției lui 
Omer, 1837) : termenul este un calc după 
italiană (prin latină).

Dar pînă în sec. XIX, care erau termenii 
românești pentru a denumi conceptul „a 
traduce" ? în sec. XVI, Coresi (Întrebare 
creștinească) folosește a scoate : nește 
creștini... scoaseră cartea din limba 
sirbească pre' limba rumânească (1559). 
Așa cum a arătat Florica Dimitrescu (Te- 
traevanghelul lui Coresi. 1963. p. 14). Co
resi distingea intre a scrie (cu tiparul) sau 
a tipări și a scoate „a traduce" : scri- 
su-o-am aceste Psaltiri cu otvet. de-am 
scos de Psaltire sirbească pre limbă ru
mânească. să vă fie de intelegitură si gră
măticilor (Psaltirea slavo-română). în Pa
lia de la Orăștie (1581), în schimb, se în- 
tiebuințează a scoate și a întoarce : cinci 
cărți ale lui Moisi, prorocul. carele sînt 
întoarse Si scoase din limba jidovească 
vre grecește, de la greci sirbeste si in
tr-alte limbi, den acealea scoase pre limba 
rumânească (ed. Viorica Pamfil. 1968, p. 2).

A întoarce „a traduce" apare și în Floa
rea Darurilor (1700) a ieromonahului Fi- 
lothei, cel care o au întors spre cea de 
moșie si de obște limba noastră rumâ
nească (Gaster. Crestomație română I. p. 
340). tot astfel cum ne intîmpină în Isto
ria ieroglifică a lui Di.mii.rie Cantemir. 
Dar mai frecvent este întrebuințat a în
toarce cu sen=ul „a traduce", de către căr
turarii Școlii Ardelene ; ii întilnim atestat 
Ia Radu Tempea (Gțamatică românească. 
Sibiu. 1797) : întoarcerea oareșcărora cărți 
bisericești in limba noastră (Școala Arde
leană I, ed. Florea Fugariu, n. 213), în 
Istoria Syndipii Filosofului (1802), care 
mai întii s-a întors din limba persană în 
elinească (Școala Ardeleană, ed. cit. I. p. 
297). Ia Gh. Șincai (Ulfila acesta au întors 
S. Scriptură în limba qoticeascâ. Hronica 
Românilor I. ed. FI. Fugariu. 1967, p. 95), 
la P. Maior și la alții.

Alături de acești termeni, actul de a 
traduce era denumit si prin alti termeni 
de origine străină. în sec. XVII, în Noul 
Testament de la Bălgrad (1648). se între
buințează a izvodi (din v. si. izvodiți „a 
extrage, a scoate, a traduce", de bună sea
mă. termenul după care era calchiat rom 
a scoate „a traduce") : acest Testament 
l-au început a-l izvodi eromonah Setives- 
tru... am socotit și pre izvodul lui Ero- 
nim. carele au izvodit dintîiu din limba 
grecească (Predoslovie către cetitori). Fo

losirea lui a izvodi, alături de a scoate. 
pentru a desemna noțiunea „traducere", 
este indiciul unui stil savant. înalt, care 
caracterizează traducerea Noului Testa
ment din 1648 (de obicei, a izvodi era fo
losit cu sensul mai larg de ..a inventa, a 
născoci, a descoperi"). Tot în sec. XVII 
apare șl a tălmăci, de aceeași origine sla
vă (v. sl. tlumaciti „a tîlcui. a interpre
ta") : îl întilnim, la începutul secolului, 
intr-un fragment Pentru curăție, cum nu 
să cade nici celora ce simtu însurat! să 
să tăvălească totdeauna în păcate (ante 
1618) -. altuia de-a tălmăcirea în limbi, al
tuia de-a spunerea de înțeles (Gaster. 
Crestomație română I. p. 51) și. mai tîrziu. 
pe la 1646, într-o Carte românească de în
vățătură : Evstratie vel logofet. de am 
scos aceste pravile și le-am tălmăcit den 
scrisoare grecească pre limbă românească 
ca să poată înțelege toț (Gaster. Cresto
mație română I,. p. 119) — probabil și a- 
cesta un termen cult. Tălmăci este mai 
frecvent folosit către sfîrșitul secolului (cf. 
Psaltirea de-nțăles Iași. 1680 : ruminiia 
nu să potrivește cu sîrbiia. pentru căci că 
s-au tălmăcit de pe izvodul lui sveatii le- 
ronim, carile-i eliniaște si latiniaste si 
evreiaște; Biblia de la București. 1688: a 
noștri oameni ai locului nu numai pe
depsiți întru a noastră limbă, ce si de 
limba elinească avînd știință ca să o tăl
măcească ; ...măcar că la unele cuvinte 
să fie fost foarte cu nevoe tălmăcitorilor 
pentru strimtarea limbii românești. Gas
ter, Crestomație română I. p. 280). în sec. 
XVIII, tălmăci devine termen popular : 
îl întilnim în Gramatica românească a lui 
Radu Tempea (1797) (s-au tălmăcit și căr
țile bisericești despre limba grecească în 
slovenească). tot astfel cum apare și în 
sec. XIX (Istoria Syndipii Filosofului : în
țelepciunea cea minunată a filosofului 
Syndipa, tălmăcită pe limba românească. 
Școala Ardeleană I. ed. Fi. Fugariu. o. 
297).

Pe lingă toți acești termeni, trebuie să 
menționăm și a preface, pe care îl întîl- 
nim. în Transilvania, la începutul sec. 
XIX. In aceeași Istoria Syndipii Filosofu
lui (1802). se arată că a fost acuma, din 
limba elinească prefăcută în românească. 
iar Intîmplările lui Telemah... întocmite 
de Fenelon. Arhiepiscopul Cambrei, au 
fost acum întii de pre limba italienească 
pre limba românească prefăcute de Petru 
Maior de Diclo-Sămărtin (1818).'Este foar
te probabil ca acest termen să fie un calc 
după germ, umarbeiten „a prelucra" (la 
rîndul său. calchiat dună lat. (con) vertere 
„a întoarce, a transforma, a preface").

în sfîrșit. un termen care merită aten
ție — deși este sporadic utilizat — este 
a români „a traduce, a adapta în lim
ba română". îl întîinim. în Transilvania, 
pe la începutul sec. XIX : loan Baroc a 
rumânit Amlet — Prințul de la Dania 
(loan Massoff. Teatrul românesc. 1961. p. 
144). iar. în 1830. Ion Heliade Rădulescu 
vorbea despre C. Aristia : cel carele ne-au 

tradus pe limba noastră lliada si Odiseea 
lui Omer, aceste cărți bine rumânite 
(DLR. s.v.). Chiar Al. Odobescu. mai 
tyrziu. folosește verbul a români : a cere 
de la scriitorii români... o perfecțiune de 
stil clasică, totdeauna in raport cu aceea 
a autorului pe care ei au a-l români 
(DLR. s.v.). Formația lexicală amintește 
de termenii romanici de tipul romancier 
(fr. romancier, enromancier. sp. roman- 
cear) sau it. volqarizzare. cu același sens 
general „a adapta".

Iată, așadar, că termenii românești care 
denumesc actul de a traduce dezvăluie pă
trunderea Pe teritoriul cultural românesc 
a terminologiei medievale a Europei la
tine, A întoarce (spc. XVIII) și a preface 
(începutul sec. XIX) dovedesc prezența 
conceptului exprimat de lat. (con)vertere. 
A scoate (sec. XVI—XVII) este un calc 
după v. sl. izvodiți : sensul „a traduce" 
este. în acest caz. alăturat sensului „a 
crea, a inventa, a scrie". Termenii, de 
bună seamă, la origine, neologisme, izvo
di (sec. XVIII), tălmăci (sec. XVII— 
XVIII) par a fi caracterizat o anumită 
ecriture savante a traducerilor religioase 
întreprinse de cărturari ecleziastici din 
rangurile înalte ale ierarhiei bisericești 
(cf. sensul ermeneutic „a tîlcui a explica, 
a interpreta" al v.sl. tlumaciti : traduce
rea este considerată o exegeză). Tot 
astfel, a rumâni are sensul ..adaptare în 
limba română". Fată de toti acești ter
meni. a traduce, creat si nus in circula
ție în sec. XIX, înseamnă si o concepție 
modernă, occidenta’ă, despre actul de a 
traduce- Traducerea nu mai este ..copie", 
„creație", „interpretare". ..transformare", 
„adaptare", ci. pur și simplu, un act de 
translație a valorilor culturii.

Aceasta corespunde. dealtfeL cu tendin
țele culturale promovate de Heliade. care, 
în cadrul Societății Literare promova 
„încuraiarea spre traductiuni în limba Pa
triei". Să nu uităm că Ion Heliade Ră
dulescu a initiat Biblioteca universală, 
care avea să cuprindă De ..cei mai remar
cabili autori antici si modern-, ale căror 
scrieri au contribuit spre împlinirea fan
tei mari a civilizației. spre formarea min
ții și inimii umane, spre perfecția omu
lui". Termenul traducere a anărut. așa
dar. în contextul va=t al deschiderii cul
turii românești către Or-id^ntul european, 
a! ceea ce noi am numit 'Individualitatea 
limbii române intre limbile romanice. 2. 
1978) occidentalizarea romanică a limbii 
și a culturii românești moderne

Limba culturii românești se dovedește 
a-și afirma. în conceperea si denumirea 
actului traducerii, conștiința individualită
ții sale specifice. Traducerea a reprezen
tat. pentru români, ma: întîi un act de 
asimilare a valorilor, iar. mai tîrziu. un 
contact necesar cu cultura lumii.

Alexandru Niculescu

—— - ■ . . . ------------------------------------------ România literară 21



y'«

: '■ N
Meridiane

Congres A.I.C.L. la Helsinki
• în zilele de 24, 25 și 

26 iunie va avea loc la 
Helsinki, organizat cu 
sprijinul Uniunii Criti
cilor Finlandezi, cel 
de-al VI-lea Congres al

Neapole în desenele lui Goethe

• 70 din cele 3 000 de 
desene pe care Goethe 
le-a realizat în timpul că
lătoriei sale în Italia — 
desene păstrate în arhiva 
din Weimar — sînt ex
puse în prezent la Pa
lazzo Reale. în 1787 mare
le poet a locuit timp de 
o lună la Neapole. „Dacă 
la Romă te simți cuprins 
de dorința de-a studia —

De Filippo —
• Cu ocazia împlinirii 

vîrstei de 80 de ani. cele
brul actor, dramaturg și 
regizor italian Eduardo 
de Filippo (E. Passa
relli, n. 1900 la Neapo
le) a acordat săptămî- 
nalului „Panorama" un 
interviu în care face o 
retrospectivă a vieții si 
activității sale artistice. 
Printre altele, el declară 
cu privire la crearea pro
priului său teatru : „L-am

Asociației Internaționale 
a Criticilor Literari 
(A.I.C.L.).

Tema reuniunii : Ro
lul criticii literare în 
dezvoltarea culturală.

nota Goethe în Călătorie 
in Italia — aici, la Nea
pole, simți numai dorința 
de-a trăi". Vezuviul, ma
rea, colinele, ruinele de
vin pentru el elementele 
unui măreț spectacol pe 
care-1 schițează încredin- 
tîndu-1 nu cuvîntului ci 
desenului. în imagine — 
unul din desenele lui 
Goethe.

octogenar
întemeiat învătînd din 
greșelile altora... Cum am 
făcut-o ? Pe ce drum am 
mers ? Nu știu dacă pot 
răspunde la aceste între
bări. Aceasta este sarcina 
istoricului, a criticului..." 
Cu acelașb prilej. în semn 
de omagiu, Facultatea de 
litere si filosofie din 
Roma i-a acordat lui De 
Filippp titlul de doctor 
honoris .causa.

Tatâllui
Gustave Flaubert
• Cu prilejul centena

rului marelui scriitor 
francez. „Le Nouvel Ob
serva teur“ a publicat un 
interesant documentar, 
cuprinzând, între altele, 
date asupra tatălui, doc
torul Achille- Cleophaș
Flaubert, chirurg-șef la 
Rouen, care, timp de trei 
decenii, s-a bucurat de o 
excepțională reputație : 
membru al Academiei din 
Rouen, membru asociat al 
Academiei de Medicină, 
distins cu o serie de înalte 
decorații. A murit în 
1846, cînd împlinise abia 
60 de ani, lăsînd o „avere 
onestă". în bunuri funci
are. situate mai ales la 
Deauville. (în imagine : 
portretul semnat de 
J. Court).

Poeziile 
lui Klaus Rifbjerg
• în „Colecția opere

lor reprezentative", pu
blicată de UNESCO. în 
colaborare cu editura 
Seghers. a apărut recent 
un volum de versuri ale 
poetului danez Klaus 
Rifbjerg. traduse în fran
ceză și prezentate de Re
gis Boyer. Născut la Co
penhaga. în 1931. Rifbjerg 
și-a început activitatea în 
ale scrisului ca jurnalist, 
semnîrid în ziarele ..In
formation" si „Politiken". 
dar mai ales în presti
gioasa revistă „Vindro- 
sen", Ca poet el se face 
de asemeni remarcat încă 
de foarte tinăr. Volume
le sale de versuri se în
scriu intr-un larg registru 
tematic și intr-o modali
tate modernă. Rifbjerg 

.pronune în esență o me
ditație asupra responsabi
lii'n ii. omului contempo
ran în fața vieții.

Ediție omagială
• Comemorarea a 173 

de ani de la moartea lui 
Friedrich Schiller (1759— 
1805) a prilejuit. în R. D. 
Germană, mai multe ac
țiuni de amploare : re
deschiderea Muzeului 
Schiller de la Weimar, 
reprezentarea pe scenele 
mai multor teatre a pie
selor Hoții. Conjurația lui 
Fîesco. Intrigă si iubire 
etc., precum si editarea 
Operelor lui Schiller în 
10 volume. Primul volum, 
aflat sub tipar, cuprin
de versurile. iar ur- 
mătoarele tomuri : pie
sele de teatru, studiile is
torice (Ce este si în ce 
scop se studiază istoria 
universală. Istoria răz
boiului de 30 de ani etc) 
si estetice (Despre arta 
tragică. Despre gratie si 
demnitate. Despre poezia 
naivă si sentimentală, 
s.a.).

„Dicționar 
internațional 
al artelor"

• Pierre C tbanne a pu
blicat la editura nariziană 
,.Bordas“ un „Dicționar 
international al artelor4* 
în două volume, cuprin- 
zînd 4 000 ie note despre 
artele din toate epocile și 
din toate domeniile. Un 
accent deosebit este pus 
asupra perioadei mo
derne și contemporane. Se 
remarcă calitatea deose
bită a articolelor de sin
teză semnate de P. Ca
bana e.

Șolohov 
și arta deschisă
• Eu Editura Sovre- 

memiik a apăru! lucrarea 
criticului Feodor Biriukov, 
Arta deschisă a tui Mihail 
Șo’oliov. Autorul, cunos
cut exeget șolohovian, 
folosește, dc data aceas
ta. unele metode ale cri
ticii mai noi spre a lumi
na multiplele sensuri ale 
operei celebrului prozator.

Cornelius Ryan, 
jurnal

• La New York a apă
rut A private battle de 
Cornelius Ryan. jurnalul 
fragmentar pe care acesta 
l-a ținut aproape 5 ani., 
timp- în care a luptat cu

• necru*ătoarea  Boală care 
,1-â răpus la 23 noiembrie 
1974. Jurnalul a apărut în 
îngrijirea lui Kathryn 
Ryan, soția celui care a 
scris Ziua cea mai lungă.

„Istoria artei 
italiene"

• La ed. Einaudi a a-, 
părut recent voi. VIII din 
Storia dell’ arte italiana 
(sub direcția profesorului 
Enrico Guidoni. cu o pre
față de Federico Zeci). 
Patrusprezece savanți ita
lieni studiază trecutul a 
12 orașe mici — precum 
Montefalco, Gallipoli. 
Venzone șau San Gimig
nano —, revelînd eveni
mente ce au avut o deo
sebită semnificație asupra 
structurării acestor așe
zări și explicînd, astfel, 
înseși modalitățile lor 
arhitectonice și edilitare. 
San Gimignano, de pildă, 
era in Evul mediu un im
portant centru de coiperț 
italian și chiar internațio
nal. populația lui numă- 
rînd 13 000 de locuitori, 
în timn ce Roma nu de
pășea 20 000. iar Londra 
15 000! Celebrele sale tur
nuri din care au re
zistat timpului doar cîte- 
va — erau mărturia unei 
puteri economice și so
ciale tipice unui oraș de 
neguțători. (în imagine, 
primăria din San Gimig
nano) .

1 000 Picasso 
la New York

• Ca pentru a-și lua 
rămas bun de la celebra 
Guernica (tablou care, 
în septembrie, intră, în 
sfîrșit, în patrimoniul 
Spaniei), Muzeul de artă 
modernă din New York a 
organizat cea mai mare 
retrospectivă Picasso : 
peste 1 000 de opere, din 
toate părțile lumii, sînt 
expuse pentru trei luni în 
atenția publicului ameri
can si. desigur, nu numai 
american...

Beryl Bainbridge

Tema 
contemporană

• „De ce preferați con
temporaneitatea ?“ — este 
tema unei anchete publi
cate de revista bulgară de 
literatură și artă „Obzor" 
în numărul ei cel mal 
recent (48). La întrebă
rile anchetei — „Ce in
fluență au schimbările 
vieții moderne asupra 
operei dv. ? Mijloacele de 
expresie ale temei con
temporane sînt Intr-a
devăr moderne ?“ — au 
răspuns cu idei și opinii 
interesante scriitorul Ka
men Kalcev, teatrolo
gul Liubomir Tanev, pic
torul Rumen Skorcev, 
dramaturgul Dragomir A- 
senov, criticul literar 
Efrem Karanfilov. diri
jorul Dimitri Manolov si 
compozitorul Krasimir 
KurkcinȘki.

Texte 
de literatură 

chineză 
contemporană

• La Shanghai a fost 
publicat recent un volum 
intitulat Texte de litera
tură chineză contempora
nă, cuprinzînd opere de 
Yu Dafu, Yao Xulas 
Ding Ling, Yu Pingf’=£s i 
un articol teoretic, .
luția în literatură, de 
Chen Duxiu. Este cea 
mai importantă culegere 
de texte din cadrul unui 
proiect editorial menit să 
pună la dispoziția facuL 
tătilor de litere materia
lele fundamentale pentru 
studiul creației literare 
chineze contemporane 
(1919—1980).- în total vor 
fi 18 volume (pînă acum 
au apărut primele 8), an
samblul lucrării cuprin
zînd Documente referi
toare la mișcările literare, 
Nuvele. Poeme noi și 
Piese într-un act.

Emisiuni 
Paul Celan

• La zece ani dc la 
moartea poetului Paul 
Celap (1920—1970), nostul 
de radio „France-Cul'li
re" i-a consacrat un ciclu 
de emisiuni în. care au 
fo' t comentate poezii din 
volumele Nisipul din 
urne (’OIB). Mac si memo
rie (’952). Din prag în 
prag (1955). Gratiile limbii 
(1959). Trandafirul nimă
nui (1963). precum si poe
mul Todesfuge.

-

Am citit despre...

Cei mai mari binefăcători ai omenirii
• PRIVILEGIUL de a deschide ochii într-o familie 

luminat, generos laică, de a nu fi fost nevoită să mă 
smulg singură din năclăiala superstițiilor și a bigotis- 
melor. l-am avut. Modelele morale pe care mi le în
fățișa cu evlavioasă admirație tatăl meu, medic ager, 
cu idei și intuiții îndrăznețe. întîmpinate rece și aro
gant de ierarhia profesiunii, se numeau Harvey și 
Semmelweis. William Harvey și Ignaz Philipp Sem
melweis, doi martiri ai celei mai importante dintre 
științe — cum m-a ajutat să înțeleg că este medicina. 
Harvey, cel supranumit de somitățile medicale ale 
Angliei din vremea lui — începutul secolului XVI — 
„circulator". în sensul latinesc al cuvîntului. adică șar
latan. pentru că îndrăznise să susțină, contrar dogmei 
scolastice, că sîngele circulă prin vine (abia după 
două secole aveau să fie luate in seamă și dezvoltate 
descoperirile lui de către celebrul fizician Lavoisier, 
care a stabilit și legătura dintre circulația sîngelui si 
respirație și a murit ghilotinat, după ce unul dintre 
judecătorii lui proclamase că Republica Franceză n-are 
nevoie de savanți). și Semmelweis, cel proscris,, la ju
mătatea veacului trecut, de confrați și închis, în cele 
din urmă, într-un azil de nebuni, pentru că îsi insul
tase tagma, pretinzînd că studenții la medicină sînt 
cel ce încuibează uclgătoarea febră puerperală în ma
ternitatea clinicii vieneze, moșind femeile fără să se 
spele pe miini duoâ disecții, și propovăduind o erezie 
nemaiauzită : asepsia.

Era. în această obstinată cultivare a memoriei unor 
iluștri deschizători de drumuri, ținuți în loc de ireme
diabila limitare intelectuală și de confortabila anco
rare in tradiție a confraților lor, un protest implicit 
împotriva lipsei de înțelegere cu care au fost întîm
pinate propriile lui tehnici terapeutice inovatoare — 
validate ulterior, în forme aproape identice, de alții 
mai răzbătători, sau favorizați de condiții schimbate. 
Tot de mică am învățat și cit de nocivă este, din toate 
timpurile, sfidarea strădaniilor eroice ale pionierilor 
medicinii — dintre care mulți și-au pus în joc sănă
tatea și viața, experimentind pe ei insisi și pierzînd, 

nu o dată. întreaga miză, la această: ruletă a morjji. — 
prin reclama iresponsabilă făcută unor așa-zise i-eme- 
dii-minune. în realitate fie. în cel mai fericit caz. 
simple „placebo", adică apă de ploaie, fie. mai adesea, 
substanțe și proceduri de-a dreptul contraindicate.

în cartea Exploratorii corpului omenesc, de Steven 
Lehrer — pe care aș dori din tot sufletul s-o găsesc; 
cit mai curînd, în librării, în versiune romăpeas,?ă — 
i-am reîntîlnit pe Harvey, pe Semmelweis și zeci de 
alti mari binefăcători ai omenirii, cu povestea lor ade
vărată, mai fascinantă decît versiunea simplificată 
auzită în copilărie. Toate bătăliile cîștigate din anti
chitate pipă în zilele noastre împotriva molimelor, ar
mele numite vaccin. sulfamidă. antibiotic. victoria 
tactică numită anestezie, feluritele obstacole doborîte 
de chirurgie, celelalte cuceriri extraordinare ale învin
gătorilor maladiei, înfrîngerile lor temporare, sînt is- 
toriste, așa cum e drept, pornind de la biografiile și de la 
destinele unor oameni ca Ehrlich. Fleming. Galen, 
Koch, Pasteur, Halsted, Cushing, Salk, Jenner, Pauling. 
Iată un singur citat care, pe noi. cei ce cunoaștem 
episodul, ne poate edifica asupra acurateței documen
tării și temeiniciei întregii lucrări. După ce exnme 
disputa dintre echipele Banting-Best și Macleod- 
Collip pentru prioritatea in ceea ce privește descope
rirea insulinei, Steven Lehrer continuă : „Din păcate, 
în această ciorovăială lipsită de eleganță a fost igno
rată total opera altui cercetător în domeniul diabetu
lui, Nicolae Constantin Paulescu. Paulescu, un fiziplog 
român, începuse să se intereseze de problema diabe
tului încă de pe cînd lucrase, ca student, cu Mering și 
cu Minkovski. în 1916 a descoperit că un extract pan
creatic injectat unul cîine diabetic determina dispari
ția imediată, deși temporară, a șimptomelor. Cerce
tările lui au fost întrerupte de primul război mon
dial, dar în 1920 a fost in măsură să le reia. în august 
1921 și-a publicat rezultatele, care dovedesc in mod 
convingător că izolase insulina și o folosise pentru a 
reduce nivelul zahărului în sîngele unor cîini atît nor
mali cît și diabetici. Printr-o regretabilă omisiune. 
Comitetul pentru Premiul Nobel n-a ținut însă seama 
de Paulescu atunci cînd a decernat premiul pe 1923, 
ceea ce a produs o considerabilă nemulțumire în 
România. Cu mulți ani mai tîrziu, profesorul Tiselius, 
conducătorul Institutului Nobel, a recunoscut că Pau
lescu merita premiul cel puțin deopotrivă cu Macleod 
și cu Banting."

Felicia Antip

• Beryl Bainbridge este 
considerată ca unul dintre 
cei mai buni tineri roman
cieri englezi, iar printre 
femeile scriitoare care au 
dominat în decurs de mai 
multe generații romanul 
de limbă engleză, una 
dintre cele mai remar
cabile. împreună cu Iris

Un document 
autentic

• La începutul războiu
lui civil din Spania, cu
noscutul regizor olandez 
Joris Ivens a realizat fil
mul documentar Pămîntul 
Spaniei al cărui comenta
riu a fost scris de Ernest 
Hemingway. Filmul, ră
mas multă vreme necu
noscut marelui public, a 
fost recent programat la 
televiziunea spaniolă, 
bucurîndu-se de un mare 
Interes datorită, între al
tele, calităților sale de 
autenticitate.

«Murdoch. Margaret Drab
ble, Susan Hill. Jennifer 
Johnston și -Margaret 
Forster, printre altele, ea 
continuă o tradiție lite
rară care a început cu 
Jane Austen și surorile 
Bronte și a obtinut de
plină autoritate cu Vir
ginia Woolf. Beryl Bain
bridge (in imagine) 
își construiește cărțile 
pe teme de actualitate, 
vădindu-se preocupată de 

- soarta valorilor în socie
tatea de astăzi. Ea își 
explorează situațiile ro
manești cu seriozitate e- 
xistențială, avînd însă gri
jă să-și păstreze simțul 
umorului cînd le descrie.
Romanele ei cele mai a- 
preciate: A Quiet Life (O 
viață liniștită),* Harriet 
Said... (Hariet spunea). 
Sweet William (Blîndul 
William), The Dressma
ker (Croitoreasa), The 
Bottle Factory Outing 
(Fabrica de sticle).

Premii

• Atribuit anual. „Pre
miul pentru pace al libra
rilor germani" a fost de
cernat anul acesta, la 
Frankfurt, poetului din 
Nicaragua. Ernesto Car- 
denal. pentru întreaga sa 
creație literară. Premiul 
pentru traduceri „Johann- 
Heinrich Voss". pe anul 
1980. a fost atribuit 
traducătoarei Annemarie 
Schimmel, profesoară de 
științe islamice la Uni
versitatea Harvard (Cam
bridge).



„Bread and Puppet"
• La „Theâtre de l’Est 

parisien" au avut loc, în
tre 10 și 14 iunie, specta
colele celebrei „Bread 
and Puppet", formată în 
timpul războiului din 
Vietnam, ca una din cele 
mai sugestive inițiative

artistice de teatru mili
tant, Caracteristica: spec
tacolele sînt realizate cu 
păpuși uriașe ca în vechi
le carnavaluri sau alte 
serbări populare (în ima
gine), însoțite, de aseme
nea, de muzică veche.

„Albumul" lui Martin Scorsese

• Presa franceză a în- 
tîmpinat cu interes acest 
film oarecum autobiogra
fie al regizorului Martin 
Scorsese (realizator, între 
altele, a trei filme ce i-au 
a-^us celebritatea : Șofe
rul de taxi, New York, 
New York și Ultimul 
vals). „Albumul" are 
două părți. Cea dinții, 
intitulată O istorie ora
lă a Americii, e conside
rată cea mai reușită. 
Scorsese w își prezintă me
diul familial ; mama și

tatăl evocă împrejurările 
cînd, prin 1890, părinții 
lor s-au instalat intr-un 
cartier -sărac al New 
York-ului, de unde Mar
tin avea să pornească spre 
a cuceri Hollywood-ul. în 
a doua parte, intitulată 
American Boy, Scorsese 
și-a proous, prin interme
diul colaboratorului său 
Steven Prince, să înfăți
șeze un tip din „noua 
generație" americană. ,JE- 
roul" s-a păscut la 
Long Island, mediu cu 
totul opus, deci, „mi
cii Italii" a lui Mar
tin ; lansat în show-busin
ess, el cade victimă dro
gului ; pasionat de arme, 
ucide...

Acest izbitor contrast 
constituie dialectica „Al
bumului" lui Martin Scor
sese, film intim, realizat 
— se spune — în două 
sfîrșituri de săntămînă, cu 
un aparat de 16 mm și cu 
concursul cîtorva prie
teni. (în, imagine : Mar
tin Scorsese într-o sec
vență din partea întîi a 
filmului său).

Penderecki 
la Komische Oper

• Sub bagheta autoru
lui, Concertul pentru vi
oară de Krzysztof Pen
derecki a fost prezentat 
pentru prima dată în 
R.D.G. în interpretarea 
orchestrei Operei Comice 
din Berlin, avînd ca solis
tă pe tînăra violonistă po
loneză Kaja Danczowska.

Un Oscar 
al cinematografiei 

chineze
• 18 artiști și regizori 

din Republica Populară 
Chineză au primit pre
miul O mie de flori — 
cea mai înaltă distincție 
a cinematografiei chine
ze. Laureații au fost de
semnați în urma unui 
referendum organizat de 
Asociația Cineaștilor în 
rindul cititorilor celor pa
tru reviste de specialitate 
pe care aceasta le edi
tează. Cel mai bun film a 
fost socotit Ji Hong-Chang 
în regia Iui Ji'Xingjia.

Flori
din lumea întreagă

Premii literare americane
® Oficialii care deeer- 

nează premiile „American 
Book Awards", o versiu
ne extinsă a celebrelor 
„National Book Awards", 
au desemnat cartea Iui 
William Wharton, Birdy, 
drept cel mai bun roman 
de debut publicat în 1979. 
Whr^ton este pseudoni
mul unui pictor ameri
can care trăiește la Pa
ris. Cele dinții „American 
Book Awards" au fost a- 
tribuite pentru 34 de 
scrieri în cursul unei 
mari ceremonii la New 
York. Anul trecut pre
miile n-au putut fi de
cernate. deoarece e 'itorii 
nu au mai vrut să le fi- » 
nanteze, sub motiv că ele 
favorizează cărți puțin ci
tite. Premiile T.A.B.A., 
patronate de Asociația E- 
ditorilor Americani, au 
fost diversificate, astfel 
incit să poată fi atribui

te unor noi categorii de 
cărți care apar în ediții 
de buzunar, ca si cărți
lor de aventuri si de fic
țiune științifică. Unul 
dintre laureati. William 
Styron, cu a sa Sophie’s 
Choice, s-a alăturat ro
mancierilor Norman Mai
ler și Philip Roth în ce
rerea ca scrierile lor să 
fie scoase din competiție. 
Motivul lor este că pre
miile T.A.B.A. sînt gu
vernate de „considerente 
comerciale și de relații 
publice care n-au mai ni
mic de a face cu recu
noașterea meritului lite
rar". Printre cărțile pre
miate se numără autobio
grafia actriței Laureen 
Bacall, o carte' de bucate 
și volumul memorialistic 
al lui Henry Kissinger, 
intitulat Anii de Ia Casa 
Albă.

• Galeria Drouot din 
Paris prezintă o expoziție 
cu 40 de colaje realizate 
din flori și frunze de 
prințesa Grace de Mona
co. Unul dintre „tablouri" 
a fost reținut de UNICEF. 
care-1 va reproduce in
tr-un afiș consacrat co
piilor lumii. Ca „materia
le" pentru aceste colaje, 
artista (în imagine, ală
turi de una din lucrările 
ei) a folosit flori din gră
dinile monegasce si fran
ceze. dar și specii rare 
sau spectaculoase, cum 
sînt orhideele, venite din 
Brazilia. Tailanda. Africa 
si chiar, surprinzător, din 
Suedia.

Biichner — Opere 
complete

9 Editura Hanser din 
Miinchen a publicat re
cent o amplă lucrare de
dicată operei și corespon
denței lui Georg Biichner. 
Volumul include întreaga 
sa creație artistică, pre
cum și corespondenta a- 
dresată prietenilor și cu- 
noscuților. Un capitol 
special este consacrat di
verselor faze de realizare 
a fiecărei opere în parte : 
Leonce și Lena, Woyzeck, 
Moartea lui Danton, Lenz 
Lucrarea este întregită de 
comentarii referitoare la 
creația marelui dramaturg 
și la izvoarele sale de 
inspirație.

/ > 
ATLAS

Speranța
B AM văzut de curînd într-un catalog de artă naivă reproducerea unei 

lucrări a unui pictor țăran. Tabloul se numea „Țărani la masă" și reprezenta, 
în diptic, o masă țărănească din trecut și o masă țărănească de azi. Nu ta
lentul evident al autorului — adunind pe pinză, cu acel farmec specific proas
peților mînuitcri de culoare, personaje și sentimente vii și parcă înrourate — 
mă face să scriu, însă, despre acest tablou, asemenea căruia am mai văzut 
multe, emoționante deopotrivă prin forța de a se exprima a unor suflete care 
nu bănuiau că o pot face. Ceea ce mă întoarce la acel tablou este un senti
ment al meu în fața Iui, sentimentul de mirare pe core mi l-a trezit și care, 
legîndu-se de mai vechi și devenite obsedante întrebări, nu a încetat 
nici acum.

In prima sa parte dipticul reprezintă o cosă țărănească înconjurată de 
pridvor și umbrită de doi pomi modești, greu identificabili, sub care o masă 
joasă cu trei picioare, cîțiva pești și cîteva boțuri de mămăligă, adună în ju
rul ei doi bărbați, o femeie și un cățel, cu toții slabi și avind un aer subtil 
de melancolie, de neîmplinire și de speranță ponderată de scepticism. In por- 
tea a doua: masa se află într-o încăpere cu perdele și covor, cu televizor și 
tablouri, este înaltă, acoperită cu pluș, încărcată de farfurii cu fripturi, sticle 
de vin și — suprem semn al opulenței — sifon, iar la ea stau. îmbrăcați ele
gant, doi tineri bine hrăniți, soț și soție probabil, sau frate și soră, în orice caz 
două ființe solide, înrudite prin mulțumirea și suficiența cu care umplu odaia. 
Nu este nici o îndoială că autorul lucrării a vrut să înfățișeze în antiteză mi
zeria de ieri și bunăstarea de azi a țărănimii, după cum nu es'e nici o îndo
ială că simpatia lui conștientă merge spre personajele contemporane. Cum se 
explică atunci marea frumusețe a fețelor melancolice și a cămășilor albe, pe
tecite dar cu alesături, a stîlpilor pridvorului și-a blidelor de pe masă din 
prima scenă, fată de aerul de înavuțire bruscă și periferică pe care îl are cel 
de al doilea ? Desigur, pictorul n-a făcut decît să înregistreze realist, și chiar 
naturalist, realitatea amintirii și cea desfășurîndu-i-se sub ochi, dar întrebarea 
rămîne și se adresează chiar acestei realități în evident progres material, dar 
căreia i se stinge neoprit frumusețea. De ce în locul vechilor case de chirpici 
cu pridvor înflorit de crestături, care dispar văzînd cu ochii și sînt înlocuite de 
spațioase cetăți de oțel și beton, nu rămîne, pe lîngă bogăția trainică a noi
lor clădiri, și ceva din frumusețea înduioșătoare a celor vechi ? Așa cum există 
legi care să stabilească normele arhitectonice, de ce nu există legi care să 
interzică ușile și grilajele vopsite în neg u și argint ca la dricurile de pe vre
muri ? Satele noastre scăldate altădată în acel albastru de sîntămărie, în acel 
albastru iobag care le făcea să pară celeste puncte de suspensie pe pămînt, 
sînt dominate acum de gratiile benevole ale grilajelor forjate și vopsite, bogat 
și macabru, cu argint. Desigur, satul vechi dispare la noi ca și în alte părți, 
sufletul lui nostalgic și milenar este înlocuit de o umanitate de trecere, de 
orașe grăbite și doritoare de mai bine ; dar mersul înainte al lumii nu mă 
poate împiedica să observ ceea ce se pierde din grabă în drum, nu mă 
poate împiedica să visez la o metempsihoză a frumosului. Tabloul naiv și op
timist al țăranului din Dolj mi-a deschis ca pe o rană, nevindecată, speranța.

Ana Blandiana 

k__________________________________________________________J
Atenție! Un film superb: „Jezebel"

■Ț- NTR-ADEVĂR, T. Caranfil nu
I greșea cînd — cu cit va timp în 

urmă — ne ducea să vedem balul 
din Jezebel al iui Wyler, socotin- 

du-1 o bucată de cinema în fața căreia 
ar trebui să stăm smirnă. E unul din ba
lurile extraordinare ale ecranului, demn 
de Tolstoi, de Lampedusa, umilind, dacă 
ar fi posibilă o asemenea operațiune pe 
o vreme ca asta, a moftologiilor exacer
bate mohorît și țeapăn, pe toți acei care 
se mai uită la cinema ca la o artă de 
impostori, de tehnicieni și pariori păgu
boși. Sînt 42 de ani de cînd a aoărut 
Jezebel — fără să-i lase un rid, fără să-i 
slăbească un mușchi — suficienți, în alte 
domenii, să consacre o capodoperă, insu- 
ficienți, aici, să dizolve un dispreț, să 
destrame o prejudecată din fondul de 
aur și bunkerul conservatorismelor anti- 
cinematografice, deloc mai breze decît 
cele militare care reduc războaiele mon
diale la /conflictele din bazinul meditera
nean. luat drent buric al oămîntului. Prin 
ceea ce știe că poate trece pe fața unui 
om — în fond, prima si suprema justifi
care a inventării acestei „tehnici", alt
fel, ce-i dreot. discutabilă și vulnerabilă 
ca tot ce e idee — Wyler se înscrie prin
tre cei dintîi artiști și numai un alt șir 
de prejudecăți, de astă dată „revoluțio
nare". acelea care rezumă Hollywood-ul 
la o uzină de vise sistematic reacționare, 
între*inute  de meseriași ahtiati doar de 
glorie și bani, îl țin de o parte de fa
milia închisă într-o dură politică de castă

aristocratică dar „de avangardă", a unor 
genii ca Eisenstein, Bergman, Fellini sau 
Kurosawa. Or, dacă Orson Welles a pu
tut fi definit ca un geniu fără de talent, 
Wyler apare ca un meseriaș cu geniu dra
matic și epic, deci liric, a cărui pricepere 
ce poate naște azi, cînd pînă și prea multă 
minte strică, decît un anume saț și dis
tins plictis ? Dar dincolo de acest antipa
tic „prea bine" e, aici, o știință reală și 
artistică despre om. îndeosebi despre or
goliile lui nobile si neroade. despre de
serturile și preeriile deșertăciunilor sur
prinse in lumina totdeauna secretă a no
rilor lungi pe șesuri. E. după bal, după 
un an de la balul care a dus la despăr
țirea dintre o femeie nesupusă convenți
ilor si un bărbat care. împietrit, nu o 
iartă — o secvență de dramă înaltă, ur
cată din cea mai răzbătută melodramă, 
clipa cînd eerîndu-și iertare pentru tru
fia ei. femeia îngenunchează in fața băr
batului, convinsă că in sfîrșit îl va birui, 
dar el ii prezintă proaspăta lui soție spre 
care și întinde mina, s-o aducă din afara 
cadrului. N-o vedem. în fata noastră e 
doar Bette Davis, pe chipul căreia apar 
doar pașii celei care se apropie (exact 
cum definea ne-acac’emic Eisenstein ci
nematograful), dind acea senzație de ne
bunie rece, tinjită de toți domnii tehni
cieni ai nevindecării și irezolvabilului. 
Poimiine, sîmbătă, nu scăpați finaluL 
Melodramatic, academic — dar superb. 
Duminică poate să vină și „Potopul".

Radu Cosașu

Radio-Televiziune
■ Sînt momente cînd numele unui scrii

tor (sau al oricărui alt mare creator, in
diferent de arta pe care o ilustrează) este 
rostit mai apăsat. La un deceniu, la 25 
de ani. la 50. la 100 (sau alte asemenea 
cifre simbolice) de Ia moartea sa. Ia 100, 
125, 150... ani de la nașterea sa. revistele, 
rubricile de profil ale radioteleviziunii 
realizează numere tematice și emisiuni 
omagiale. Cei mai de seamă oameni ai 
momentului scriu sau rostesc, atunci, tex
te memorabile, ne bună dreptate reținute 
de bibliografia de specialitate și avînd un 
puternic ecou în opinia publică. Dar 
coerenta si prestigiul unei tradiții cultu
rale este o permanentă pe care răsunetul 
momentelor omagiale o relevă, e drept cu 
strălucire, ea trăind însă mereu, ea. vor
bind însă mereu sufletului nostru iubitor 
de sigure repere. Iată de ce apreciem în 
chip deosebit felul în care radioul a în
țeles să cinstească, la mijlocul lunii iunie 
1980, amintirea lui Eminescu. Astfel, a- 
daptarea radiofonică după Decebal. Mo
mentul poetic. Biografia unei capodopere 

dedicată poemului Memento mori, ediția 
de duminică a concursului Cine știe cisti- 
gă cu tema Mihai Eminescu in conștiința 
culturală românească sau. nu în ultimul 
rînd, ultima Fonotecă de aur ce a trans
mis sub titlul Eminescu, „poetul nepere
che" al literaturii române aprecieri criti
ce aparținînd Iui G. Călinescu. Perpessi- 
cius. Tudor Vianu. Vladimir Streinu. Geor
ge Macovescu și lecturi de poeme dato
rate Iui Mihail Sadoveanu. George Vraca. 
Ludovic Antal, lecturi ce au fost tot 
atitea impresionante, prin semnificație, 
acte de interpretare și reinterpretare a 
versului eminescian. întoarcerea la Emi
nescu. necesitate vitală a oricărei epoci 
și a oricărei generații, a devenit astfel un 
moment de vîrf al actualității culturale 
prin contribuția redacțiilor radioului, tot
deauna atente in a sublinia constantele 
majore ale spiritualității naționale.

■ O intenție de același tip a stat si la 
baza documentarului Din tezaurul arhi
velor realizat de Alexandru Stark. Unul 

dintre cei mai cunoscuti. talenlati si as
cultați reporteri ai televiziunii a intrat în 
sălile Arhivelor Statului descoperind aid 
o lume senzațională. Ocrotite cu nemăsu
rată dragoste și responsabilă grijă, mii de 
documente alcătuiesc nu doar o simplă 
arhivă ci o adevărată comoară, un mo
nument hotâritor pentru dezvoltarea con
științei de sine a poporului nostru. De Ia 
hrisoave din secolul al XV-lea. la acte și 
atestări scrise recent, nimic nu lipsește 
și nimic nu este uitat de extraordinarul 
fișier al Arhivelor. A străbate sălile răco
roase și calme ale depozitelor unei biblio
teci este oricind o adevărată aventură spi
rituală. La Arhivele Statului, emoția este 
încă mai intensă, pentru că ochii și miini- 
le cititorului au posibilitatea să vadă și să 
atingă file inedite de Mihai Viteazul sau 
Eminescu, de Vlad Tepeș sau Tudor Vla- 
dimirescu. timpul inaintind spre noi prin 
acest fond de aur cu o triumfătoare. învă
luitoare forță.

■ Duminică dimineața, ca și în alte di
mineți de duminică, am regretat că o 
suprapunere de program ne-a împiedicat 
a urmări integral două foarte bune emi
siuni și anume (la televiziune) Bucuriile 
muzicii în care Ada Brumaru si Ivona 
Cristescu au prezenat datele esențiale din 
viata și creația fiilor lui Johann Sebastian 
Bach iar. la radio. Invitațiile Euterpei în 

care Iosif Sava s-a ocupat de felul în care 
literatura și muzica s-au întilnit în tra
tarea unui mare motiv : Faust. Reluarea 
într-o altă zi a uneia din cele două emi
siuni se impune, dat fiind că ele au un 
rol important în acțiunea de orientare, 
formare și informare a unui larg public.

■ Rămînind la muzică, am sugera, de 
asemenea, ca programarea remarcabilului 
ciclu Muzicienii noștri se destăinuie (rea
lizat de Despina Petecel) să fie decalată 
măcar cu o jumătate de oră. astfel incit 
el să înceapă (vineri seara) la orele 23,00. 
Mă număr printre fidelii acestei emisiuni 
care încearcă „număr de număr" să con
tureze pe viu, printr-un dia’og liber si 
incitant. portretele unor mari muzicieni 
români (ultimul a fost Radu Negreanu) al 
căror cuvînt ar trebui să aibă o cale de 
acces mai directă spre un mai mare nu
măr de ascultători în primul rînd spre 
cei tineri ce ar avea multe de invătat din 
experiența de o viață a maeștrilor. De o 
programare ce limitează tot obiectiv, 
grupul telespectatorilor interesați, se 
„bucură" și ciclul Profil componistic, 
transmis pe canalul al doi’ea al micului 
ecran luni seara, exact la ora cînd toată 
lumea așteaptă (și vede) serialul Roman 
foileton.

Ioana Mălin



Sport

De-a
valma

Artă românească la Los Angeles
î N ANSAMBLUL Statelor Unite ale Ameri- 

cii, California se bucură de un prestigiu 
aparte. Los Angelesul — cu cei peste 7 milioane de locuitori, 
capitală mondială a cinematografiei și televiziunii, dar, totodată, 
sediu renumit al unor mari și prestigioase universități, colegii 
și muzee, precum și al unor teatre, săli de concerte etc. — con
tinuă să fie centrul necontestat al unor importante, semnificative 
și abil popularizate manifestări în absolut toate domeniile artei 
și culturii contemporane, care se succed, se completează reciproc 
or'i se concurează fără întrerupere de-a lungul întregului an. 
Nu poate, de aceea, decît să ne bucure constatarea că, în cursul 
ultimilor ani, intr-o zonă ca aceasta, au fost concentrate multe 
eforturi și s-au căutat felurite căi pentru o prezentare adec
vată și pentru o mai bună cunoaștere a celor mai de seamă în
făptuiri și a celor mai caracteristice valori ale artei și culturii 
românești.

Reușita multora dintre acțiuni a fost asigurată, printre al
tele, și de prezența continuă, din 1974, a cîte unui Visiting Pro
fessor din România la Universitatea Californiei din Los Angeles 
(U.C.L.A.), precum și de faptul că aici activează un număr în
semnat de cercetători și creatori americani care, ca bursieri 
Fulbright sau IREX — au făcut, de-a lungul anilor, speciali
zări în țara noastră. Roadele acestor specializări n-au întîrziat 
să se arate, printre altele cuvenindu-se să amintim aici expo
ziția Romanian Folk Textile, organizată de Joyce Winkel în 1978 
la Craft and Folk Art Museum din Los Angeles cu piese desco
perite de ea în colecții din S.U.A. și Canada. Această acțiune 
a fost corelată cu prezentarea altor aspecte ale cul
turii populare românești de către Ann Briegleb cu Roma
nian Folk Music Instruments și Susan Marrant cu Roma
nian Peasant Embroidery. La același muzeu, în august 
1979, Elena Secoșan, de la Muzeul Satului din Bucu
rești, a ținut două prelegeri despre arta costumelor 
populare românești și a condus un atelier practic de inițiere în 
tehnica acestora. în Los Angeles activează un ansamblu dinamic 
numit „Aman" (dezvoltat dintr-un inițial grup folcloric de la 
U.C.L.A.), în cadrul căruia muzica și dansurile populare româ
nești ocupă acum un loc deosebit de important, mai ales ca ur
mare a materialului cercetat. în România și valorificat aici de 
Maimon Miller. După o serie de concerte, în-toamnă, pe Coasta 
de Est, „Aman" a prezentat o Suită românească în februarie 
1980 la Music Center, într-una din prestigioasele săli de spec
tacol ale Los Angeles-ului. Maimon Miller a organizat, de altfel, 
aici și un mic ansamblu propriu avînd un nume românesc : 
„Fuge imaginea". Numărul spectacolelor cu piese românești, pre
zentate de ambele ansambluri, este mare. în același timp, în 
cursul anului trecut, studenții de la U.C.L.A. au putut lua cu
noștință cu dansurile populare românești în cadrul unui curs 
intensiv, cu accent pe Călușari, predat de Martin Koenig, codi
rector la Balkan Arts Center din New York.

De un mare succes s-au bucurat în ambianța marelui Los An
geles— care include zeci de localități suburbane — ansamblu
rile artistice venite din România, spectacole și concerte relativ 
recente fiind cele ale Ansamblului folcloric „Doina Bucureștiu- 
lui“ și ale Quartetului „Napoca" al Filarmonicii clujene. în 
aprilie, la Festivalul Internațional al Filmului „Filmex" de la 
Century City a putut fi văzut și filmul românesc Vlad Țepeș.

J N CADRUL celor doi ani în care, ca Visiting
Professor la Departamentul de artă de la 

U.C.L.A., am predat un curs de istoria artei românești, am avut 
bucuria să constat un interes susținut pentru arta noastră me
dievală și modernă. Menționez aici cu plăcere numele unor stu- 
denți ca Bruce Licht, Kimberley Stein, Fritz von Metz, Wendy 
Yoon, Steve Mikulan, Steve Elephant, Helene Eriksen, care, stu
diind bibliografia și reproducerile puse la dispoziție, au prezen
tat comunicări documentate despre icoanele pe sticlă, tapiseria 
și costumul popular românesc, argintăria medievală, bisericile 
pictate din nordul Moldovei, ca și despre Brâncuși, Pallady, 
Marcel Iancu etc. La International Student Center de la U.C.L.A. 
— unde am vorbit despre România — tradiții culturale și artis
tice — am organizat, cu ajutorul studenților mei, expoziții de 
gravură și de carte de artă românească, în timp ce Joyce Win

kel și-a prezentat colecția de textile, iar Olga și Ray Fulleman 
pe aceea de artizanat românesc.

0A 0 Prelungire a cursului meu, sub egida 
Visiting Fulbright Scholars Program in 

Southern California, condus de d-na Ann Bodenheimer, 
și Center for Russian and East Europen Studies, director 
profesorul Barisa Krekic, precum și cu sprijinul entuziast 
și competent al profesorului Nathan Shapira de la Depar
tamentul de artă al universității, am avut șansa să or
ganizez o expoziție Patriciu Mateescu la U.C.L.A. Bine cunos
cut în California, artistul bucureștean nu este la prima sa 
manifestare în America. Prezent în 1973 la Simposionul inter
național de ceramică de la Memphis (Tennessee), Patriciu Ma
teescu a deschis, în 1976, expoziții personale la Los Angeles, 
Las Vegas (Nevada) și Grand Rapids (Michigan). După însem
nata sa personală din 1978, de la Galeria „Galateea" din Bucu
rești, sculptorul a fost invitat din nou la Los Angeles, unde i s-a 
încredințat înălțarea unui monument Flori carpatine (Carpathian 
Flower) în față la Cedars-Sinai Medical Center. Inaugurarea 
impunătoarei sculpturi de porțelan — în cadrul unei festivități, 
în iulie 1979 —, ca și expoziția cu lucrări mai mici ale artistului, 
deschisă paralel în Venice (California) au trezit ecouri nume
roase și extrem de favorabile în presa locală. Ca urmare, în 
toamnă, Mateescu a fost invitat din nou în California, la Oxnard, 
unde Robert I. Bourseau, președintele unei companii speciali
zate în produse artistice din materiale plastice, „Architectural 
Fiberglass", i-a oferit posibilitatea de a face experimente în 
noi materiale, cu scopul realizării unor lucrări monumentale. 

Deschisă la James E.,. West Alumni Center de la U.C.L.A. 
între 27 aprilie și 24 mâl 1980, actuala personală a artistului 
bucureștean a fost organizată sub titlul Modular Metamorpho
sis : from Porcelain to Fiberglass (1977—1980), constituindu-se ca 
o sinteză a complexelor căutări, a îndrăznețelor experimente și 
a remarcabilelor împliniri, care au caracterizat creația lui Pa
triciu Mateescu din ultimii ani. în textul catalogului, am încer
cat să dovedesc că aceste înfăptuiri alcătuiesc un capitol, adăugat 
aceluia, la fel de valoros, cunoscut din expoziția personală de 
la „Galateea". Printre lucrările prezentate la U.C.L.A., 
alături de numeroase Flori californiene, au fost incluse, 
de altfel, și două Flori românești din 1977, care, în 
afara aleselor calități plastice și de înscrierea expre
sivă în spațiu, se constituie ca repere foarte prețioase 
pentru cel interesat să urmărească și să înțeleagă pre
misele, etapele și componentele unui proces de proiectare și ela
borare, în cadrul căruia inspirația și modelajul sculptural au 
fost inteligent și eficient dublate de o elaborare riguroasă și 
de o viziune cu adevărat arhitectonică a volumelor sculpturale. 
Generată astfel, opera recentă a plasticianului român este des
tinată, în primul rînd, vastelor spații ale civilizației urbane con
temporane. Piesele cele mai de seamă, în acest sens, sînt cele 
mai recente, alcătuind seria Coloanelor libertății, compuse din 
elemente modulare în fiberglass, cărora asamblarea le asigură 
creșterea ertergică, plenară și optimistă pe verticală, într-un 
elan inspirat din acela al Coloanei infinite a lui Brâncuși. Fan
tezia lui Mateescu conferă, și de data aceasta, individualitate 
fiecărei piese. Deși riguros geometrice și elaborate cu precizie 
inginerească, elementele modulare au o finețe a modulării, o 
vibrație și o căldură a suprafețelor, o bogăție a culorilor și a nu
anțelor în măsură să revitalizeze cu forță, să îmbogățească ple
nar și să umanizeze cu fermitate, dar și cu nedisimulată gin
gășie, oricare dintre spațiile existenței noastre zilnice.

Carpathian Flower de la Cedars-Sinai Medical Center, îm
preună cu expozițiile și lucrările recente ale lui Patriciu Ma
teescu, se adaugă, în ambianța marelui Los Angeles, unor pre
zențe plastice care — alături de lucrările publice ale unor 
sculptori de origine română ca Sorel Etrog și Cristopher Geor
gescu — înregistrează trei piese de referință din opera Iui 
Brâncuși la Norton Simon Museum of Art din Pasadena,

Mircea Țoca
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și 
nițel 

chiorîș
ILIE NASTASE umblă cu buf

nița'prin istoria tenisului și fluxș 
ieră negru (iar înăuntru • răsuM 
a pustiu de lacrimă) peste 
telele cu stafii ale Angliei. La 
Bristol, Ilie și Andrei Dîrzu (din 
ce grădină suspendată răsar 
băieții ăștia care risipesc in vini 
amintirea puterilor coloniale ?) 
au spulberat zăpada pe oglinzile 
care-ncepuseră să ne-arate co- 
borînd scara în cîmpiile căzute 
sub ble'stem mărunt. Salatiera de 
argint, în care n-am aruncat 
pînă acum decît doi stropi de 
oțet, se găsește din nou la cîți- 
va pași distanță de porțile noas
tre. Mi-ar place s-o îndesăm cu 
lăptuci din Pantellmon. Fulge
rele verii, iscusita lor paloare, 
îmi poartă sufletul în povesti 
romantice, nu-i așa ? Și totuși, 
pe-o uliță întunecată, dincolo 
de-un gard verde învechit de 
ploaie, văd crescînd un fir de 
păpădie ce și-ar scutura sideful 
din rouă pe cuprinsul de argint.

PENTRU că-n viață am dor
mit de-atitea ori, bezmetic, prin 
gări pustii, ce și-a zis Rapidul 
din Giulești : hai, să-l mîncăm 
de viu pe gămanu-ăsta ! Și m-au 
tăiat bucăți și m-au vîndut cu 
fîșia, în două reprize, Progresu- 
lui-Vulcan, fapt care 1-a-ntinerit 
cu zece ani pe nea Petrescul de 
la serviciul financiar Radio. Mî- 
nuitor de bani publici, nea Pe
trescul își vinde cămașa, sufletul 
și arpagicul pentru un gol sem
nat de Marica și pentru un cîn- x 
tec rostit cu tîmpla pe chitar. 'r 
de portarul Bulancea, care, dacă 
lucrurile merg bine, în sezonul 
viitor va juca duminica după 
amiază și va ajunge răgușit la 
nunți. Totuși, eu, inimă de fiară, 
cred în Chimia Turnu-Măgurele. 
Dunărea poate să facă dreptate. 
Dar vrea Chimia să cîrpească 
pantalonii pe care și i-au rupt 
cheferiștii pe miriștea de-acasă ?!

VULGAR și denudat de com
plexe, ca orice jucător de po
cher caro nu-și achită datoriile, 
unul din antrenorii naționalei 
vrea să pună joarda pe ziariști. 
Cite vorbe scoate, atîtea colco- 
vane de prostie. A mai lucrat 
cîndva cu echipa reprezentativă 
și a dus-o pe locul 32 din Eu
ropa. Aflînd că mai sînt cîteva 
locuri goale, Ștefan Covaci l-a 
chemat să oficieze la dreapta sa.

TURNEUL final al Cupei Eu
ropei (îl urmăresc trăgînd cu 
ochiul prin vecini, fiindcă tele
viziunea noastră nu vrea să 
ne transmită nimic din Italia) 
suie-n glorie echipa R.F. Ger
mania. Tehnică, precizie, gran
doare. Spania, frumusețea lati
nității, piere din nenoroc. Sub
mediocră : echipa Angliei. De
cepție grotescă : suporterii ei, 
pe care poliția italiană nu i-a 
putut liniști decît atacîndu-i cu 
gaze lacrimogene. Parafrazîn- 
du-1 pe D.R. Popescu, aș zice că 
prea mult război pentru o echipă 
atit de puțină.

Fănuș Neagu
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