
'l'UDOK VLADii\IJRESCU - REPERE TEATRALE 

GHEORGHE PLOSCARU 

1n literatura de 5pecialitate primele informaţii despre 
reflectarea personalităţii lui Tudor Vladimirescu în teatru a
testă faptul că înce>oînd doar 'din anul 1870 s-ar fi făcut unele 
încercări în acest ::.ens. în realitate lucrurile stau cu totul alt
fel. Din cercetdrea presei din perioada 1860-1870, în ziarul 
„Trompeta Carpaţilor", anul VI, nr. 614, marţi 12/24 martie 
1868 am găsit un articol semnat de C.D. Aricescu intitulat 
„Critica theatrale''1, în care autorul ne face cunoscut că pe 
data de joi 7 /19 martie 1868 s-a reprezentat pe scena Teatru
lui Naţional piesa „Domnul Tudor Vladimirescu" de către 
trupa Domnului Iorgu Carc:giale. Este o piesă originală ne 
preciza C.D. Aricescu, al cărei autor nu se cunoaşte, dar a
proape toţi sînt convjnşi că autorul ei este Domnul Iorgu Ca
ragiale actorul comic (precizilm că este vorba de unchiul ma
relui prozator I.L. Caragiale). Această piesă aşteptată cu mult 
interes de căt;-~ p·..iblicul bucureştean a decepţionat pe spec
tatori deoarece ,.Era rău executată, costumele rău alese, jo
cul actorilor slab, iar istoria .falsificată". Se relata âe aseme
nea că atît costumul ce-l purta Tudor Vladimirescu cit şi cel 
al pandurilor erau total neadecvate. De exemplu, pandurii 
purtau costume ca cele ale dorobanţilor din 1868. Căciula ce 
o purta Tudor er« de o jum;:Jtate de cot. Cuvintele pronunţate 
de Tudor nu erau ale epocii în care se desfăşura acţiunea. Im
presie defavorabilă a ~ăcut şi prezentarea gărzii lui Tudor. 
Aceasta era îmbrăcată în ~oşu şi mascată. Pe alţi 'doi prota
gonişti ai piesei anume Prodan şi Macedonski, autorul i-a 
prezentat în mod PrOnat îmbrăcaţi în costume de panduri. Se 
semnalau de asemenea şi unele inexactităţi din punct de ve
dere istoric şi anume faptul că la Tîrgovişte locuitorii s-ar fi 
răsculat şi luptat cu eterişlii pentru eliberarea lui Tudor, cînd 
în realitate majoritatea acestora fugiseră din cauza gloatei 
de răufăcători conduse de asasinul Caravia, sau faptul că 
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ptieten.v.1 lai Tudor, c.ăpihtl'ltl1 de l'a"-duri t.lo•"93 u ~ pa· 
truns degb:izat ln r;~µgtt.-r la "~~sta îneerclttd.-~-4· ei~r~e · 

·etc. ~01121 1u1 Tudor V1arlbuh.~c'tl tn a~astă pie56 fi. f P"St 
lnterpretst de ac;toru1 J)rlia-nUc1 din trupa Dcm.n~lui ~:orgu 
-Cvagi~e. daT ca:re n-a rettomt .s! T~f~iinte in ~d veridic 
perşomt'litatea 'Dom.numi î''l'ldor. Din p~:ate na ·i:t1'l reuşit şă 
găsim manu'Scrisul ae~tei f>rime. piese -'de wat.rn despr.e 'rtldor 
VJadirni:re$"C'U pentru a ne -put-e.a 1tiee o părer-e mat .a·nrpli asu· 
pra <e<:mţinatului ei. Cu toate 11c~s~ rea răm1ne "?r:ima· 'inc«· 
caTe cun-OSC'1'.tl ln ·ti_c:est domeniu. 5-fl pll5 întreba.Tea 'şi ~e 
bun:ă dreptate de ~ 1n teatru ec·()Ul -rev-ohlţi-ei <!le la -im Şi a 
:persona1it~ii 't'OflclUcăt'Orului -ei au ·pătrUBS atit -d.e tlrzili Î 
dnrt ex'i'stztu o mulţime de mBt.eriate istoriografi~ ~i HterMe 
la dispozi:tie., h1ahrte dr finul 18'10. SituBţia S·a datO'l'at ln 
.principa! faptuhti c:ă c.'la.sek "t'onchu::titoe:re -difl. acea !l)eniO&ţ!ă 
nu vedeau 'CU o-chi 'buni tipa-r:ţia unor ·piese 1n cMe era11 rati
tite Teplici 'incen'Jiare. Debutul prnpri-i:1 t:is în ~atru al Te· 
prezerrtărH iu:i Tudor Vla.climire-scu 'Şi aJ evenimentelor anu
lui Tevohrţi:onar YJ8lH, H Ieee •pa'l."r;ie>tl'll. ::&cierul şi t!l:ramatU'l"· 
gw Mi.ha.ii "Pascaly, eane pria :pU'Los~l dănlirii sale 'J!)enwu tae· 
'1rn1 române~c re,o.li%ea-ză mu1lte opere inspirc;i:te di.R 'îs-tot-ia 
patiif"J noa~'tre. -Se apred~ .di cea mai Teuşită dintre ope· 
rele .sale to acest c4rmeniu este drama comedie naţională ·1n 
trei ade intitnfotti „Rotaru-I ·stm ţ'ărnnull ·di:n vreme~ lui ifu· 
dor", avînd muzica compusu de Alexandru Flechtenmacher. 
Construită cu mult nerv dr.am.atic .• µie-sa con.tine un bogat 
fond agitatoric, motiv pentru car.e a fost interzis a fi repre· 
zentată de mai multe ori <le c.dit.r:f .9:U"-«ernu1 de atunci condus 
de Manolache Costache ca:e se opunea pătrunderii ideilor 
liberale în teatru în pofida q<1rnnţiîlor constituţionale care 
atestau libera expresie a cu~1etârilor ,~i Beilor prin viu grai, 
prin scris în teatru. Pentru ·in:t:er~·~re·a reprezentării piesei 
lui Mihail Pascaly, ~-a recurs la idiie.rit~ st.rat~geme, de exe:n· 
piu din articolul ,,Foiţa R.olllbll:uJ.ui" din .~iair:ul „Româ· 
nul" datat 6 octombrie 18'i'O aflăm: „Comitetul Teatrului 
Naţi:ona'l a intNzis reprezentp,re-a ·piesei ,;11irnmi'l ·clin "V·remea 
lui Tudor" motivînLl oficial di afişul nu fusese aprobat de co
mitet ! ". în realitate piesa nn rp.uten 'fi ir.epPezentată pentru cd. 
conţinea idel opuse celoT a'l'Ja'ţi 'la ·p:utere. -Este un abuz 
~are nu are nici un ternei 1t~âl 'C-E."ea ee ,a ~ăcut a-0est comitet 
încheia autorul articolului din ziarul 1Românul2

• ,cu toate a-
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ceste -grEţut:ăJi1 piesa a fost. reprez~ntată pentru prima daJă· 
în faţa publicului i:;c dci'ţa de •. •! octombrie 1870 pe scena tea
tr.ului cel mare din Bucureşti (viitorul Te,atru Naţidnal), de 
ditre o fo.rmaţiP. c6ndusă de Mihail Pascaly3

• Din fei"Jc}re am 
u-tisit leţ ~iplioteca Teatrului r~foţional din Bucureşti cu· numă
rul de inwntar 1369 mauuscrisui · nepagillat al · 1uf Mihail 
Pµscaly (piesa n-a fo!';t -tipurită niciodat'ă~ Fiecare 'actor îşi 
copia după manuscris. textuţ pentru rolul· ce-l fnterpreta) . şi 
ne-am putut iţtce o idee u~upra conţinutului acestei piese. 
într-adevăr ep__ conţine repli~i cu _adevărat usforăto~fe pen
tru boierime .. J)e e-.:emp~u L1 actul· I dnd stăpîna une.i moŞii 
însoţit:! de logofătul său: Tusluc vin. să-l. anunţe pe Petre Ro
tarul (personajul principal al p)esei) că îi vor dărîma .cocioa
ba în care locuia pentru cti nu aducea nici un venit curţii bo
i~.r:-eşti ş1 ,cînd ,.stăpîna moşiei mai ezita să ia o '.hotărfre, logo· 
fătul intervine şi îi sp1rne · „_IU: lasă cuconiţă Măria T9, aveţi 
destui ţărăuoi ca ăsta". la aceste cuvinte Petre Rotarul ros
teşte urmă_toarea repl:că · ,,D.; cucoane, ţărănofi ăştia preţu
iesc mai Ql.Ult decîl dumneata. Tot ţărănoii ăştia îşi dau sîn
gele şi ''ia ta lor pentru ţară.· dar cît. pentru dumneata cucoa
ne c~-ti paS.:i. Te-119r.1ş1 ca dulăii pe la curţile cele mari, lingi 
mîna stăpînufoi, boţi pe cel sărac 'şi-ţi umfli pîntecele de la 
amîndoi". Supărat ~lujbaşu! moşiei ridică m'îna. să-l Joveas
că pe Petre. Acesta cu demnitate şi hotărîre îi splţne. ur-
mătoarele; · • 

In loc 'să dai cli l:lkil.11 
ln tot ce e sătean · 
Să-i ~ei coliba, pîinea 
Si:lnrnrnului ţi"iran .. :,. 
Vremea vine poc;.te 
Cînd casa ţiirăneasdi 

O fi cu mult mai tart:' 
Decît cea boiereasdi . 

. . Tot în act~l I într-un cuplet în care se vorqea 'despre ar
derea caselor unor boieri, corul intona cuvintele : 
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Ai copii la vînăto<.Ht? 
După neamul. ciocoiesc 
Ai să facem J)rjm:;ătoair~ 

La culcuşul lJOÎf~re.sc 
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Un alt personaj al piesei Moş Corbilă rosteşte următoa
rea replic.1 : „A vem noi socoteam veche cu ciocoii ăştia cnre 
ne muncesc şi ne lnjuqă Cf! pe vite". ln actul al II-iea un ţă
ran numit Ioniţă povesteşte unPi sătence : „N-ai auzit fetiţo 
că-i răzmeriţă a panrlurilor Domnului Tudor?, că toate că
peteniile, toţi muiaţii în aur nu mai s'int ?". ln altă scenă să
tenii conduşi de Petre Rotaru! excplamă în cor: „Să mergem 
1a Tu1dor că numai cu el putem scăpa ţara de străini". Finalul 
piesei se încheie cu un cuplet cîntat de cor care cuprin~e şi 
textul : 

Trageţi hora, horă Iată 

C-am scăpat de rău 
Trage-ţi hora resfirată 

C-am scăpat de birul greu 

Este de inteles că, conţinînd asemenea replici niesa a fost 
interzisă de clasele conducătoare. După data de 4 octombrie 
.1870 piesrt a fost jucată şi de către alte trupe artistice din 
ţară. Mihail Pascaly va· întreprinde în anul 1871 două ţurnee 
în Transilvania. La al doilea turneu care a început la Braşov 
în perioada 25 mai -- 1() iunie 18714, Mihail Pascaly îşi al
cătuieşt.~ un repertoriu ce cuprinlcl.ea piese istorice naţionale. 
Printre acestea el reprezinltl spre satisfacţia generaHI a spec
tatorilor propria Se. creaţie. „Zavera (sau Ţăranul din vremea 
lui Tudor)". După B!"aşov piesa a fost reprezentată la Arad 
pe nata de 19 august 1871. ln ziarul Albina-Pesta aflăm din 
articolul intitulat „l'ltimn reprezentaţie dată de Teatrul Na
ţional Rom~n rle s11b conducerea Domnului Mihail Pascaly" 
şi semnat rle Alr.~s Petrinu. ecoul acestei acţiuni actoriceşti : 
„Piesa Tăranul din timpul lui Tudor comedie-dramă naţiona
lă istorică, cu cîntece în trei acte de Pascalv, ne-a p.rezentat 
în esenţă im episod din timpul revoluţiei românilor sub Tu
dor Vladimirescu Ia anul 1B21, cu muzică nouă naţională a
nume compusă, această reprezentaţie a fost corona, un ade
vilrat triumf". Î?1 continuo.re autorul articolului ruqa pe auto
rul piesei să facă o recenzie pentru cititorii ziarului care nu 
au putut vedea piesa. ln încheiere el mulţumea din inimă di
rectorului Pasc:aly şl. întregii trupe teatrale pentru frăţea·sca 
activitate5

• In stagiuneu 1878-1879 cit timp s-a aflat Ia con
ducerea Teatrului Naţional din Iaşi, Mihail Pascaly a înscris 
1n repertoriul permanent printre piesele sale de rezistenţă 

389 



piesa „Rotarul"6
• Cu aceasU1 piesă Mihail Pascaly deschide

drumul pentru alt,„ creaţii dP acest gen care vor fi sau nu re
prezentate pe scenă după cum se va vedea în continuare. 

Prima încercare de a 'dramatiza chiar personalitatea con
ducătorului revoluţiei de la 1821 aparţine lui Virgil Coslescu7 

care scrie pi•"!sa istor:că în versuri într-un act intitulată : „Tu
dor Vladimirescu". Pie~a v fost jucată pentru prima dată la 
24 iunie 1908 de către elevii Şcolii Primare nr. 14 de băieţi 
din Bucureşti, sub conducerea autorului piesei. Personajul 
principal ai piesei este desigur Tudor Vladimirescu, alături 
de care apar sora sa Constandina, căpitani ai pandurilor, pan
(iuri, străjeri. personajele Hagi Prodan, Macedonski, Iorda
che Olimpiotul (comandantul gărzii de arnăuţi), Sava, un că
pitan de arnăuti. 1n scena I-a şi a II-a în tabăra militară a 
panduribr asisVlm Ia jullecnrea de către Tudor Vladimirescu 
a unor căpitani d<> panduri care se făcuseră vinovaţi de căl
carea hotărî~ii acestuia de a nu se deda la acte samavolnice, 
dorind să-i condamne pentru faptele lor. La rugămintea sorPi 
sale Constandina şi a altor căpitani din oastea sa, Tudor ii 
iartă spunîndu-le : 

fie iertarea me'l aveţi 
Dnr si:i păstraţi cu grijă obştele-mi poveţi 
Acel ce calcă legee păşeşte spre pieire 
Căci legea e făcută cu scop de înflorire 

Nu v-reau să zică lumea că oastea mea a fost 
O ceată de strînsură, de oameni fără rost. 

Sora sa Constandina şi un căpitan de panduri pe nume 
Vijelie îl avertizeaz<l pe Tudor asupra comportării suspecte a 
căpitanilor străini Bagi Prodan şi Macedonski. Tudor le îm
părtăşeşte- i'deeJ. şi spune : 

Această prevestire de mult timp mă frămîntă 
Şi junghiul bi:inuielii în creri mi-l împlîntă 

In scena a III-o. Tudor este frămîntat de evenimentele 
ce se desfăşoară în tarb. şi caută să obţină informaţii asupra 
mişcării cetelor lui Ale'{cmdru Ipsilanti şi atitudinii turcilor. 
Scena a IV-a şi a V-a ne reprezintă confruntarea dintre con
ducătorul „Adunării Norodului" şi trimişii lui Ipsilnnti, Ior
dache Olimpiotul şi Sava. Iordache îi vorbeşte despre priete-
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nie şi cer~ s;i !Oe uneus..:ă cu l'lf:rişlii, că oastea lor e mare', au 
arme multe, tunuri 9intnite, cete pregătite etc. Tu:lor îl ascul
tă şi scîrbit de propunerile ce 1 s-au făcut răspunde : 

Avem puţină oaste 'dar dragostea do Ţară 
Alungă orice teamă venită din afară. 

Acesta mi-e rD.spunsul - Iordache. Dar căpitanul de ar
năuţi insisti.1 p<:'11lru 1.1tra~1erea lui Tudor de partea eteriştilor. 
Domnul Tudor îi replică „Ci de un secol Ţara este jefuită de 
fanarioţi şi ciocoi şi pP.ntru" înlătura acest rău s-a nc\:cat c>l". 
Olhnpiotul îl ademeneşte apoi cu o eventuală răspl...1L1. Indig
nat Tudor Vladimirescu îl avertizează: 

Am rîs de umen!!'ltc.re, resping ademeni:ea 
Atît ... e terminată de acum şfătuireci.. 

!n scena a V I-a şi ultim " Tudor şi căpitanii săi mr:rq la 
oastea de panduri care-i aşteaptă şi cărora le spune : 

SU aprindem în pieptul nostru străvechiul foc şi sfînt 
Să ne păstrăm pilmîntul, ce-i leagăn şi mor:nint. 

Această piesii scrisă pentru mari şi mici cum spune<;t în
suşi autorul Pi. a căutat sii reden un moment din lupta drama
tică a conducătorului revolutiei de la 1821, caracterul să11 in
tegru, dragostea lui fierbinte pentru independenţa Ţării. 

Printre piesele care na au primit aprobarea de a fi repre
zentate au fost şi cele scrise de N.N. Sîrbulescu din Turnu Se
verin în 1915, intitulat<l ,Zo.vera lui Tudor Vladimirescu" (&l 
cărui manuscris nu l-am 9ăsit), cit şi piesa „Domnul Tuaor" 
de N. RacHvon, ciru.mi'\ istoricii în patru acte şi un prolog seri~ 
să în 1914. Piesa poC1rld uri motto aparţinînd scriitorului Ion 
Ghica : „O să se 9<lsească el cineva, să spuie românilor cine 
a fost slugerul Tudor, ce voia el, ce a făcut, şi ce a dobîndit 
pentru Ţară cu pandurii lui. căci lui îi datorăm scuparea 
noastră din ghiarele fanarioţilor" 8• Căutînd să exprime prin 
mijloace specifice genului adevărurile reieşite din acest mot
to, autorul îşi construieşte p1esa avînd ca personaj principal 
pe Tu'.ior Vladimirescu, care se confruntă cu marii boieri şi 
a.He personaj>_' cu 11oscute 'din istoria revoluţiei ele la 1821. 
Actul I îşi des!ăşoari'i acţiunea în tabăra pandurilor de la Sla
tina. Noaptea în faţa focului din tabără cete de pa..nduri fre
donează cîntecul : 
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Frunz<l verde ele rr.olotru 
Cînd veni Tudor la Motru 
Ciocoii trecură Oltul 
Şi se'necară cu totul 
C<l ei fură în ziua mare 
In divane, în adunare 
Fără frică de robie 
De bătaie -- puşcăriC'. 

Căpitanii străini Prodan şi Macedonski ascultă şi se în
treabă. în sinea lor „Cine· sinl balaurii care ne-nghit de vii" 
din Proclamaţia lui Turlor. La fel s-au întrebat şi guvernanţii 
tării în 1914 cînd au inler1is piesa. La cine se refereau expre
siile „fură în ziua m&re in adunare" 7 nu cumva 7 

In actul al II-lea asistăm la confruntarea dintre Tudor 
Vladimirescu şi Alexandru Jpsilanti care îşi stabilise reşedin
ţa la Colentina. fudor Vladimirescu însoţit de episcopul Ila
rion al Argeşuh1i soseşte la întîlnirea stabilită şi îi atragP a
tenţia lui Ipsilm1ti spunîndu-i : „Beizade ca să cucereşti Con
stantinopolul cum vrei. trebuie să treci Dunărea, să vă mZi
suraţi cu turcii acolo nu în Ţara Românească". 

Dup<l plecar·,'a lui Tucler, lpsilanti ordonă lui Iod,iche 
OHmpiotul să treac:l la supravegherea mişcărilor acestuia. 
Actul al III-le:1 îşi desfilşoară acţiunea în Tabăra „Adunării 
Norodului" de la Cotroceni. Tudor se confrunti:i cu unii boieri 
reproşîndu-le starea în care se află Ţara cit şi atitudinea ce
lor care au fugit clin ţarci. Tot în acest act are loc o dramatică 
convorbire între Tudor şi căpitanii străini din armata sa Pro
dan şi Macedonski. Aceştia din urmă uneltitori 'din umbră ce'r 
să li se plătească imediat unele sum-e de bani pentru arnăuţii 
lor, şi reclamii di Tudor şi-ar fi călcat un anume jurămint 
etc., toate acestea pentru n semăna discordie în rîndurile oas
tei de panduri. In actul al IV-lea ce îşi plasează acţiunea la 
Goleşti, căpitanii P.:odan şi Macedonski îşi continuă und!i
rile. Ne este prezenlati:i dC'sfă51.mirea complotului organizat 
de eterişti. Iordn.chP. Olimpiotul aţîţă la răzvrătire pe unii cil
pitani ai lui Tudor care se lasă înşelaţi. Piesa se încheie cu 
arestarea lui Tudor şi trnnsportarea acestuia la Tîrgoviştc. 
In genNdl, acE>asli'\ piesă estt=: bine construită literar şi se ba
zează pe studiPrea materialelor istoriografice pe care autorul 
le-a avut la d~spoziţie pîn:i ir. anul 1914. După primul război 
mondial alţi autori ele lucrări dramatice reiau prezentarC'a 
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pcrson:ilWiţii lui Tudor Vladimirescu. ~;)i-a încercat vocaţia 
în aceastLi. direcţie şi p;·olesorul de istoria dreptului românesc 
Ion Peretz~'. Acesta scrie druma în cinci dete în versuri „llirn
başa Sava"'", în cJre protagonistul principal este Tudor Vla
dimirescu. Piesa s-a reprezentat la Teatrul Naţional din 
Bucureşti în stagili111ea ]!)18--1019; 1 şi a fost pusă în scenă de 
mc:Hele actor Constantin 2-..:ottara, costumele fiind realizate 
ele un alt ilustru artist, anume pictorul Costin Petrescu. 1n 
această piesă aPHun de eroul principal apar şi personaje ca 
Bimbaşa Sava, comandantul arnăuţilor, colaboratori apropi
aţi ai lui Tudor : Gheorghe Lc:tzăr şi Petrache Poenuru, perso
nalităţi ca Eliade Ri'idulescu, Iancu Văcarescu precum şi cu
noscutul pen;onaj Iordache Olimpiotul, mari boieri şi mulţi 
alţi dregători. Din punct d€' vedere literar piesa nu este o 
realizare deosebitii., modesW. chiar. dar e de remarcnt luxul 
costumelor. In aci.ul l remarcăm replicile purtate de către Tu
dor şi Sava care încearcă să-l atragă 'ele partea Eteriei. Tudor 
respinqe însă orie~ integrnre a acţiunilor sale cu această miş
care. In ilclcle unnil.tovre il.Cţiunile prezentate în piesă se re
ferii la evenimentele din ianuarie--iunie 1821 din care re
marcăm scenele de masă privind intrarea lui Tudor în Bucu
reşti. Locuitorii Capitalei îl întîmpină cu urale „Să trăiască 
Domnul Tudor". Piesa se încheie cu întimplările din august 
1821 cînd Bimbaşa Sava şi flrnăuţii săi au fost măcelăriţi de 
către trupele intervenţioniste turceşti. Autorul piesei „Bim
başa Sava" mai revine în anul 1921 cu o nouă încercare dar 
şi mai puţin izLmită şi anume piesa „Prem~~rq5.torii·,ii. Pri:1·· 
trr~ pNsonajelc piesei Rprne şi Tudor Vladimirescu. Autorul 
şi-a intitulai cstfel piesa deoarece ct'lelaltc pers')nuk ca Io:1 
Eliade R3.dulescu, Gheorqhe ,Lazăr şi u:1 \i bo1eri cu ve'deri 
patriotice ca Iancu Vilcărescu, Iordache Golescu şi alte per
sonalităţi cultural•~ ale vremii, luptă pentru introducerea l!m
bii rom6.ne în viaţci puhlict! şi crearea unei şcoli româneşti. 
De reţinut din piesă o anume confruntare dintre fanariotul 
Rizo şi Tud•)f. LJ observaţi<: primului că li :nba româ.nească 
nu poate lua locul celei greceşti ce se vorbea atunci în ţară, 
Tudor îi răspunde : 

Da limba noastră nu prea place la ciocoi 
Dar e limba ce-o vorbeşte ramul codrului sunînd 
Din frunziş duios s'o duce apoi apa rîului cintînd 
Iar cînd mi-o veni bine 
De-oi trăi am sil scăp Ţara de leprele străine. 
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Intreaga acţiune a acestei încercări 'dramatice ce cuprin
de 14 scene, 5e axează pe pregătirea unei piese de teatru în 
limba română de căt:·e Gheorghe Lazăr şi Eliade Rădulescu. 
Marele nostr 11 istoric Nicolae Iorga realizează în anul 1921 
drama istorică în cinci acte „Tudor Vladimirescu" 1

J. Premie
ra piesei a avut loc la Tentrul Naţional în iunie 1921 fiind re
luată şi în stagiunea din iar.uarie 1923. Critica de speciali
tate a fost severă ~n aprecieri, s-a imputat atunci lui Nicolae 
Iorga că a fost mult prea istoric şi mult prea moralist ca să 
se poatct ridica la cerinţelt> unei mari creaţii dfâmatice11,. Să 
remarcăm însd. di criticul Şerban Cioculescu semnala „Admi
rabila elocvenţii a discursului dramatic şi mai ales vitalita
tea personajului Tudor realizate de către autorul piesei". In 
toate cele cinci acte Nicolae Iorga a fost permanent preocu
pat de conturnred pute::-11ice1 personalitd.ţi a lui Tudor Vladi
mirescu şi a atituclinii sale in confruntarea de idei cu repre
zentanţii Eteriei. In scena el II-a din actul II cînd Iordache 
Olimpiotul ii propune si:\ se „înfrăţească pentru idee" Tudor 
răspunde: care idee? şi cum să fim fraţi?, Dumneata de unde 
eşti?, eu de unde sînt ?. ln scena a III-a a aceluiaşi act cînd 
Iordache îi cerc să jure ca ·vor lupta împreună pentru slobo
zenie (El se referea desigur la obiectivele Eteriei). Tudor nu 
eziUi şi îi spune „J::u de cînd sunt n-am jurat nimărui. Popo
rului meu i-aş jura". ln finalul actuluj V în faţa cortului ta
berei de panduri Ia Goleşti Tudor îi vorbeşte lui Iordache 
Olimpiotul astfel: „Vezi acolo este Ţara mea care arde. Tu 
n-ai ţară, sa fi avut n-ai fi lăsat-o. Eu n-am în suflet alt jură
mînt decît acela de a muri pentru Ţară, după ce pentru dînsa 
am trăit". Cu toati:"1 critica severă făcută acestei piese aşa 
cum am arătat mai înainte să spunem că faţă de alte piese is
torice scrise de Nicolae Iorga, drama „Tudor Vladimirescu" 
este o pies:l cronic~i de înaltă ţinută patriotică, o complexă 
compoziţie istorică15 • 

Intr-o altă dramă istorlc6 intitulată „Gheorghe Lazăr" 16 

realizată în cinci acte. tot de către Nicolae Iorga, apare în 
mod episodic şi TuJor Vladimirescu, în actul al IV-Iea, scena 
a VIII-a, intitulată .Yandurii Cloşanilor au pornit în frunte 
cu slugerul Tudor". După drama istorică „Tudor Vladimires
cu'' semnată de Nicolae Iorga, nu s-a mai realizat imediat o 
altă lucrare literară a genului. Au trecut aproape 35 de ani 
pînă cînd un marc admirntor al personalităţii lui Tudor Vla
dimirescu, anume scriiton.il Mihnea Gheorghiu scrie piesa 
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„Tudor din Vladimiri, evocare dramatică în cinci acte", pu
blicată în anul 19551

'. Premierfl pe ţară a acestei piese a avut 
loc pe scena Teatrului Naţional din Craiova la 2 octombrie 
1957, avînd în rolul principal pe actorul Gheorghe Cozorici. 
Alături de Tudor V lacli!l1irescu autorul piesei aduce în scenă 
personajele: maicn lui Tlldor ccipitanii din oastea de panduri 
Zo!can, O arcă, Cuţui, C~rbea, Ilurion al Argeşului, Gheorghe 
La:âir, eteriştii io:·clache, Ha0t PrO:::lan, marii boieri, Banul 
G:·igore Brincovecmu, Barbu Viîcărescu, marele vistiernic 
Vulp~ Filipescu, '.Ornicul '.::i:imucaş, ţărani, panduri, tîrgo
veţi. Actul I denumit „Vrf'me~ Hangerului" îşi desfJ.şoară 
acţiunea în satul Clo~roYa în ~C'ptembrie 1820. Mama lui Tu
dor este frărnîntat5. de prevestiri rele privind viaţa fiului său. 
Tudor o linişteşte spunîndu-i: „Du:n!1eata m-ai învăţat de 
mic că moartea se te~m· ~~; iasă în calea voinicului". Tudor 
analizează apoi cu c<lpiLrnii săi organizarea şi stadiul pre
gătirilor stabilite inai îr:<1in ~"- J-\ ciul al II-le a intitulat „Cuibul 
ni.l.pîrcilor" işi plasează acţiunea în toamna tîrzie a anului 
1820. J'udor soseşte 1·1 r.ucme~ti la discuţiile pe care le poar
ta cu unii colaLornlori ai săi cărora le cleclc.ră: „Ţel.ul meu 
capital e să scap popoa1l de îmµil!irile şi jaful asupritorilor". 

Actul al TII-lea ce poarttl denumirea „ Împlinirea soroa
celor" îşi desflişoc1riî acţiunea î11 perioada ianuarie 1821, în
tr-un peisaj de iarnă în Ducurf'şti. Tudor şi intimii săi cola
boratori află de moarteCl c'oIT.nitcrului Alexandru Şuţu şi ho
Uirăsc plecarea 111 Oltenia a lui Tudor Vl3.dumriescu. In dis
cuţiile cu unii boieri Tt:clor le reproşează „Nu sînteţi patri
oţi şi p5rinţi ai norodului precum ziceţi ci vrăjmaşi ai Patriei 
precum aţi fost". Acttil al [V-lea „Adunare.a Izbăvirii" îşi 
desfăşoară c:cţiunea la Padeş. Aici se adună pan:Jurii şi locu
itorii satelor din îrnpr<!]UriTii. Se citeşte Proclamaţia către 
Ţarii, Tudor discutiî. cu căpitcnii săi despre măsurile luate de 
ocirmuirea Tării impolriv-:t mişcării pandurilor. Actul al V-lea 
„Dreptă~ile Palliei - 21 m<:irtie 1821 la Bucureşti". Boierii 
înspăimîntaţi de venirea lui Tudor în fruntea oastei de pan
duri se pregiltesc sl'i fugă. ln Tabăra de la Ciorogîrla sosesc 
la Tudo:· unii boieri pentru a-i afla intenţiile. Piesa se în
cheie cu intrarea lui Tudor in capitală, cu steagul alba.strn al 
oştirii în fruntea pa1frlurilor sii1. Popul,aţia Capitailei il întim-
pină cu vii aclamaţii. Dupi.'i. 15 ani scriitorul Mihnea 
·Gheorghiu revine la subiectul său preferat, personalitatea lui 
Tudor Vladimirescu şi anul dramatic 1821. După o lungă pe-
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rfoadd. de meditaţie, de sedimer,tarc a materialelor documen-· 
tare, el realizează un tec-:t nou. mai explicit despre anul 1821 
şi restrînge temporalitatea d1 eimatică doar Ia perioada din 
primăvara anului 1821, 20 aprilie - 20 mai. Piesa nouă rea.Ji
zată de Mihnea Gheorghiu se intitulează „Zodia Taurului"'8• 

De ce se intitulează aşa?, pentru că âupă o veche legendă 
perioada 20 aprilie - 2U rrrni ar coincide cu Zodia luptei crîn
cene şi a morţii Taurului. In această piesă faptele istorice 
sînt riguros selectate. Epoca lui Tudor este redată cit mai 
autentică. Jnsuşi autorul piesei afirmă : „Fiecare dintre noi 
ştie cite ceva clespre Tudor \'lâdimirescu. De aceea persona
jul dramatic este înfăti~at ca o sinteză de însuşi·ri politice şi 
omeneşti care corepund sau nu unor fapte di·nainte cunos
cute. Pe Tudor nu-l putem demitiza fiindcă nu-l putem scoate 
din sp::itiul baladei fără a trf'tdu memoria istorică a popor.u
lui "1.1. Piesa ,Zodia Tm1rulni "reprez:intă o pagină de rezis
tenţă în drnm&turgia romfrnevsdi. Din punct de vedere sce
nografic ea prezintă o noutate şi anume faptul că este reali
zată pe trei nivele, îngi:lduind astfel întîlniri simultane între 
personajele piesei şi o succesiune rapidă a acţiunilor. Premi
era nbs"l111ri " ar:c·std piese a avut loc tot la Teatrul NâtlO· 
nal din Craiova 1'1 .'O martie 1971 avînd în rolul principal ne 
actornl Valeriu Donam. I'e scem: Teatrului din Craiova pie
sa a fost reprezentat<l ele 36 de ori. In ţară premierele piesei 
au avut loc: la 11 ma„tic 19Î3 la Teatrul Naţional 'din Bucu
reşti cu Florin Piersic în rolul principal, la 19 decembrie la 
Teatrul Naţional din Clt1j-N::.poca cu Petre Moraru în rolul 
lui Tudor. Subic:-ctnl piesei mai este intitulat şi „Reportaj 
tematic în trei părţi". 

Construcţia scenoqrafici:i a piesei a fost realizată a.şa cum 
precizam mai înaintf' pe lrei niw·le simultane, .ceea ce a per
mis autorului să grupeze şi personajele piesei trei cite t.:rei 
~i tot aşa să le aducă în scE:nă în faţa spectatori•lor. Presa şi 
critic:1 clP srpcinlitate au făcut numeroase aprecieri pozit\ve 
·asupra piesei. Reţinem o aprieciere de sinteză: „Zodia T::rn
rului este o dr.:imă hună, inteligentă, rafinată, de o incontes
tabilă valoare pentru imboqtiţi!·ea fondului istoric al drama
turgiei noastre, al literaturti noc.stre în general "20

• Un alt re-
per teatral despre Tudor Vladimirescu este semnat de Pa·vel 
Dellu cu d~ama într-un act şi 'ciouă tablouri intitulată r1Capul 
din fîntin;i (Tudor Vlarlimfrescu•1o2i.). Acţiunea piesei se desfă
şoară ·tn anii 1820- - lH21. 



Autorul piesei aduce in stenă personajele: Tuaor Vla
dimirescu, Iancu Jianu, llarion al Argeşului, Marii boieri, Gri.:. 
gore Ghica, Nicolcie Văcărescu, Sava căpitan rle arnăuţi, că
nitani din oastea pandl!rilor. In tabloul I al piesei asistăm 
la o convorbire dintre Tudor Vladimirescu şi Iancu Jiaml 
căruia tud.or ii împărtăşeşte scopurile luptei sale spunîndu-i 
printre altele : „Tancule. vom izbuti noi să îngropăm gunoa
tele $i să deschidem fereastra naţiei?". Jn tabloul al Ii-lea, 
în Tabăra lui Tudor sosesc boierul Nkola·e Văd'irescu şi 'Sa
v,1 Arnăutu ca 'trimişi din pa:rtea Divanului să-i ceară aces
tuiâ să înceteze revoluţia, reprosîndu-i că a dat foc Patriei. 
Care Patrie, întreabă Tudor, Patria jecmănitorilor ?, Patria 
ucigaşilor?, Patria celor care ne-au jefuit?. Pe semne Dum
neata Arhonda pe norod îl socoteşti nimic şi numai pe jefu
itori ii numeşti patrie. Boierul Nicolae Văcărescu îi replică : 
„lti azvîrli singur capul în fîntînă Tudore". „E fîntîna eter
nului'' - · răspunde acesta. în finalul piesei Tudor Vladimi
rescu citeş~e oastei sale de panduri scrisoarea de ameninţare 
a Divanul'ui adusă de boierul Nicolae Văcărescu şi arnăutu'!. 
Sava. Adunarea este indignată şi într-un glas strigă : „Slu
gere Tudor, tu fă dreptate cu noi împreună, fii sabie şi făclie, 
noi stntein tu, tu eşti noi". Tudor întorcînau-se către cei doi 
trimişi ai Divanului le spnne: „Iată răspunsul nostru". Nico
lae Văcărescu şi Sava tremură. Tabăra strigă mereu dreptate 
în timp ce se intonează un marş din Oratoriul Tudor Vladi
mirescu compus de muzicologul Gheorghe Dumitrescu. 

Ultimul reper tealral pc care-l consemnăm, aparţine scri
itorubi Corneliu Vadim Tudor şi reprezintă un scenariu ra
diofonic pentru copii şi tineret, intitulat „Domnul Tutor din 
Vladimiri", Premiem radiofonică a acestui scenariu a avut 
loc la 27 februar.e 1977, şi de atunci se difuzează în fiecare 
an la posturile~ noastre de radio. Scenariul a fost structurat 
pentru 60 minute şi se bazează în exclusivitate pe materia
lele istorice ale epocii rer.pective. 

Autorul scenariului, un în'drăgostit de istorie şi în spe
cial de istoria vieţii şi luptei lui Tudor Vladimirescu, reuşeşte 
într-un spaţiu foarte dens să transmită totuşi ascultătorului 

cele mai semnificative momente din epopeea revoluţionară 
de la 1821. S:::enari.nl radiofonic „Domnul Tudor din Vladi
miri" s-a bucurat de-o di~tribuţie valoroasă. 
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Rolul titular a fost increclinţat actoru lui Ştefan Iordache .. 
Alături de acesta 5i-au adus contribuţia numeroşi actori oe 
prestigiu ai scenei noastre teatrale, ca artistul emerit Ştefan 
Mihăilescu-Br;"lila, Mircea Albulescu, Constantin Brezeanu, 
Aurel Rogalschi, I0n Henter Nicolae Luchian Botez, Mihai 
Mereuţă, Emil l.iptac, Ernest Maftei, Corado Negreanu, Boris. 
Petrof şi alţii. 

Să mai adăugăm că regie artistică a fost semnată de Dan 
Puican, iar cea muzicală de Romeo Chelaru. Finalul scena
riului semnat de Corneliu Vadim Tudor se încheie cu cînte
cul lui Tudor Domn Român, de Gheorghe Brătianu, pe ver
suri de I. Niculescu. 
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