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Festioci!u!' J]aftonaf ·;,Cîntarea României" 
'I' 

Prifrtel e rit ll1uri 

f sloria ,culturii \;1 aTLelru· �oasti·e 11-a �llllOSOUt moment ;u,ai .Iic;·h-inLc,' nl(\Î pl.in de frcamăLnl neliniştii -creatoare, clccîl momentul actual. Aiu incepul să răsmie primele .,·iLnuui şi acordu.ci, să se încerce primele at•monii cr-omaticc, să se deseneze cele , clintii linii de clcs:f,ăşm,arc ale voast • cup1·inzăLoat•ei s·ă.rrh-ătoTi a 111nm1ci.i şi a frumosu_ lui - Festivalul natio,�al „Gî.nba,rca llom,i11ici". _Un termen de comJrn,raţie mt acc.;t climat răscoliLo•·· de udcnte, rnvîrşit de_ sugestii şi i<niţiative ar�isticc, s-ar pulca găsi, poate,uuma.i in m,irea 111.c-ţiLmc ,paşoplistit de . cercetam a zădmt.intclru· şi cLe valorificare şi riispimc1i.rc a · virLLt\ilor spi,·itu�lc, cît·c ',aveau,, de · at,mci, să clc(iuoaiscii, să dovedească şi să im1mnă .- prin cpos,,d ckilcoului băbrîµ.esc şi prin J.irica clp�nei uoasLrc - o trăs.ătură<le bază.,· specificii na\;iuuii române, de străvechi şi adinci rădăcini istorice pe aceste m<?lcagmi _mio,rit,ice .. Descope1·irea, a�'Ull1ci, a fihI•e,i _ genetic poetice ra r,omânului, clepartcde a se fi piisLrat· clo,u· ea o bntadă de efect ·roman,tic în introelueerea lui Alecs,rnd1·i la •culegerea lui de JJOczii popubTe, a făcut, eli1npotrivă, ca1·icri'1 activi', şi a slla.t, pină azi,temei şi .ug-umcnL al foldoristrci.i noastre. Azi, semnificaţia :Î!oo-mnJ.ei „1·omânul c oă�cutpoet", i-at-o adincită, exti.nsă. a,rniplifioată. Nu numai în zonele celorlalte a1·te - muzice, coloi·istice, elccomliv,e, plastic,e, luclfoe. Via\a însăşi, în subsLan\a şi :inrăţişă.rile ci imcdiale -· in plir� proces �le . clibenare şi înclrept'kiclru-se ciccis S!pre instalarea deplină a omeuici in om - tinde să-şi cle;,;vălu.ic şi să-şi rnsturască o îndreptăţire, cla�ă nn chiaro structnrarc,, 1n poetic. Poporul nosL,·u s� rcgăseşte1astfel, Ctt sine şi capătă conştiinţaele „inc ; pe mclcag,u·ile lui trace s-a născut doar -cel ,mai inefabil. mai plin _ele, farmecdintre mituri - Orfeu. 

V
ocaţia poetie..1 a poporului, suhliiniaLă cu cxultanţ;ă 'ele bardul de· la Mi.rceşti, se !ace vi"�dită şi :e . vrea asl'ăz_i l�a c.u l�uctuj.a O'�Ltlui TI1Ull'C:Îi ... d� ,a·şi_ d�n�onstr�, 1.11 fapta de a1·tă, fapta ele m,mca, de a uia11ca, prm .nobleţea cmtcculm ş1 J()culu1, hogata lui zesbre de pricepm•c, de isteţime, de hi'Lrnioie, ele viba1itat•e, de inm,ecLere î.n pu�erile, în visurile, în ,convingerile, în opţiLmile, în efortu�·i.lc lui :.,iclitoru·c. ,,CintrureaIlo:mâ11iei" profilează ,ca pc o nuărtnrie na\ională, deschisă. eonoretă, această conLopire .agestului material productiv, cu gest•ul constrllÎlld J'mmosul, li',s,nrl să cadă grnni\ele, iu Lună măsură apa-rnntc. dinLrc ,meş1,cşugul artelor şi. airba meşteşugului 

Sub aceste auspicii. pnoblemele muncii mtistioe un pot ri'untnc sLri'LÎ.nc ele- problemele muncii procl,ictivc, cum nu pot răJmi.ne străine, în •general, ele proble1nelc vieţii - condiţia S[W}Sba[Uţei artistice insaşr. De aceea. i11 timp ce s-a legat mai slrîns decit Ol'iciocl alt,"tdati', relaţia d,utr-c slujitorii ,profesionişti iai sm·isului liLernr şi ,1iartelor scenice şi slujitorii lor amatori, el!es[ăşu1·,wea stagi=ii inoepe şi ca să fie Ufillăritli nu doar în fu,ncţie de 1·eal1i.ză,rile teatrelor profesioniste, ele reperboriu] seleclat pentru accslca. •ai şi după realizările celor peste 20 de teat:ve populare, <cîtJc fiinţează (cleocamd-atli) pc întinsul ţ:ă.1-ii, ,cn Ioru1,arii stabile ele actori (şi regi2Jori), recrutaţi clin ri.ndul oaimenilo:r muncii, ,ca şi dwpă cele ce pregătesc Ol'Î sfilrşcsc prin ,a închega, ou rost artisti.c, miile de for.ma\;ii ele amatori ale caselor ele cultură din satele şi ale cluburilormuncitoreşti din uzinele ţării. 
1 
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Setea de satisfacţiile a.rtei se ,manifestă sporit in J·îndul m!iuuitorilor 'Celor mai 
folUIJ'ite unelte de muncă ; convingerea în nccesitiatea de a-.şi :adăpa proipmilc lor aptitudini. 
nemijlocit, la izvoarele vieţii - ale muncii - ele liOatc zilele şi de toate aspeetcle e tot 
mai vie în rindul creatorilor de artă califica,ţi. Faţă de această 1·calitate, e bogată î.n 
semnilicatii akă:-uirea, iu spiritul P.rog,ra=ului de măsuri .al ,partidului - suh auspiciile 
'i:ntrunite nlc C.C.E.S., sindicat,clor, Institutului de etnologic şi dialectologic, A.T.M. 
şi • .\.soeiatiei Scriit1,rilor din Bucureşti (secţia de c1rrun:i,atW11g.ie) - a unor hrigăzi complexe 
do scriituri şi critici de teatru, .regizori, ,actori. Misiunea acestora este <le a <l11 sp1·iji11. 

· îndrwrnu·o. ,sfat sau chim· de a f� părtaş. Ia realizări, alături de oamenii muncii care-şi 
consacră timpul Ji.hcr artei teatrului. Un LeatTu popular nu e numai o instituţie de
delccta;ir .1matorescă ; e un laborator, un ,atelier de artă. Pe lingă nmi fiecare teatn• 
popular, fw1ctionează 1111 cenaclu de literatură, = p1,ccădc:re ,cla-amati-că ; cc loc poate Ii 
mai nimerit pentru depistarea druru.rilor scriitoriceşti, altcum „anonime", pentru punerea 
lor in , al oare, pentru educarea, dezvoltarea, consacrarea lor ? Unde s-ar putea exercita 
mai focu.ud - mai „spectaculos", chia.- - sprijinul u.nui scriitor sau al unui critie 
de meserie, decit i:ntr•un asen1Cnea cenaclu ? Mai m ficcrure reşedinţă a unui teat1·11 
popular Iunc!'ionează şi o şcoală populară de aţtă. Elevii veniţi aici {-\după-amiaza, 
Reara - •sint,_ în ti1npul z.ilci, \La 1ha"Q.cul de lucru, .. po._ 1ţaoto:r-, 13: -S'l.l.'lrn·g, la maşina dl> 
calcul e.tc.' Poate' fi '• catedră 'de ,nită a spectacolului, c!,e art.'\. a a'ctorului, di: estetică şi 
istoric a artelor teatrnle, mai i!>pititoarc altundeva, pentru un mescr.iaş al teatrului, dec'it 
aici, unele, vădit, setea de frumos e una cu setea de a Ii? Un teatru popular e w, 
wuvers de disponibilităţi ; cc scenă s-ar putea oferi mai pasionrunt <lemc1·sului unui 
regizor? Unde, o experienţă �':'tistică i-ar, putea Ii mai fructuoasi'L, mai rn,-�laţoare ,• 

S 
pccialiştii lieallru1ui nu fâc, dc.�igm·, acum, primele lor d1'fll.ul!lui şi nu iau pentJ·i, 
prima oară contact cu lumea amatorilor. Este, însă, pcnbru 1n-ima oară cinel o fa,
masiv şi sistematic, <eu conştiinţa l'Cspo.nsahilă a unei dato1·ii nt numJ1i al'tistice, 

Jar şi civice, şi cu gindul unei „investiţii .reciproc avantajoase". ,Fi1.1ulcă ,1c�ste oon· 
t.acle duc Ia' educarea înt:nu artă a oamenilor muncii, clar chu;, deopotrivă, la propl'ia lor
cdueaa-e - dinspre oa.men�i muncii - ÎJlllJru viaţă, întmi. ,cunoaşterea -�i î,nţelcgcrca ei m,.1i 
profundă, mai reală, concretă. Se încheagă, din _ asemenea ,contacte, un sculiment ·proas)l,ăl 
şi vig=os ele comuniune, ele participare solidară la un act tic CO\ISln·ucţie cultmală. 
etică, umană. 

,, !, 

A
semenea sentiment l-au trăit de curlnd şi participan�ii la colocviile cc ,au avu·t loc. 
în diferite centre ale ţ.'irii, pc feluritele pro.ţ,l_cmc care se IJ)Ull ast..'i.zi . tealruiui, 
creator.ilor, judecăto:rilm ,creaţi.ci dramatice şi teatn·aJc rnmâucşti. Unele din acest� 

,·olocvii - cum. a fost, de pildă, cel ele la Bacău (co:nsa�1�1t criticii do:an1.atice), ori cel 
de Ia Gaiali (privind funcţiile social-eelucativc ale comediei), ori cel de la Oi;adca (legat 
<le necesitatea unei dramaturgii pc măsura forţelor ar�ti.lor ,amat01·i) - au fost, cum 
s·al" zice, ,,deschise", Î!lnbogăţite, în tr.imiterile şi in impliicaţiilc Jor, de dcrn.onstraţia 
genuină a unor echipe şi J1rigă:m. artistice (ca, hunăoa;ră, cele ţă1răneşli din Măgircşti, 
Dă.rmă:ncşti, Mărgineni, Slă.11.ic Moldova, ori ecl:I.Îipcle 011JW1citorcşti di.n .Bacău, ori, ia1·ăşi, 
<'ele ţărăncşţi di.n Holod, din Roşia,' din îirgu Lăpuşului), ca şi de particiipa1·ea la disi?liţii 
şi de jueleciiţile unora dintre anÎ!matoo-ii, protagoniştii sau specllatorii spectacolelor 
acelor echipe. 

R 
oadelc „<leschidor

_ 
ii" acc

.
stei,a sint !î.uică ele ordin afectiv ; ele uu vor inti.rzia, însă, 

a atinge, rlc o pa.rte şi de allla, cciteriile ele judccaitJă a faptclo:r de .artă, modul 
de receptare a lrumostdui a.rtisti.c. Va fi unul di:ntre il"Oadclc majore ale neliniştii 

c.rcatoa.-e ce ca:r,acterizeaz..1., în aceste zile, climatul spiriLu,a] al poponilui, clin1aL1.1l gene
ral, din chiar primei� lui :i;jhmuri şi aoordurj, de Festi,1,alul naţi-0nal. ,,Cînt\lrea României". 

„t. t 
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ÎNl LUMINA PROGRAMULUI DE MASURI 
ÎN DOMENIUL MUNCII IDEOLOGICE, 
POLITICE SI CULTURAL-EDUCATIVE 

' 

CRITICA DE TEATRU 

Sf 
, 

ORIENTAREA CREA TIEI 
, 

• I 

■ NATALIA

STANCU-ATANASIU

Imperativele 
prezentului 

si 
semnificatia 

lor 

A 
seme·ni întregii ,culturi, deci şi ·�t.rului, 
ra .cărui „oon.�tiinţă de sine" a fost din
totdeauna şi trebuie să rămînă mereu, 

critica stă azi sub semnul accentuării dimen
siunii sale politico-ideologice şi educatil'c .. Co
mentatorii şi teoreti,cienii teatrului sînt che
maţi să conrtr�huie, <li-n unghiul lor spccifi.c, 
la oonceperea, din ce în ce mai putcmicii, 
a fenomenului cultural ca pe un act e,11, o 
f i.nalitate precisă şi bine atinsă : dezvoltarea 
(,on�·tiinţei socialiste şi fonmarea omufoi nou, 
s timu-1,area parti,ciJplirii creatoa1·e a oamenilor 
muncii 1a făurirea unei societăţi superioare'; 
amplifica.rea· elanull)i creato1· al celor ce �un
cesc, a spi;ribt�lui J.or de abnega\ie. în înf,1ptui
rea sarcinilor construc\ici socialiste. 

Regli'.ndind arta, cr1t1ca este în situa[ia de 
a se regincli ,pe sine. şi de a tinde, )'.ntr-u� 
grad şi mai accentuat, spr:e pedecţiune. .Âc
cenbuarea cara-cberului dinamizator, ,a foi·[ei 
revoluţionare a teatrului nu poate Ii conce
pută fără o restructurare, o ,consolidare,· o 
tnmI:Sfo:rmare a cri•ti,cii înseşi ; " bazei , ei
teoretice, ,prin „riid�carea nivelului tratării 
ideologice, de pe poziţiile filozofiei rnarxist
leniniste, a 4Jroblemelor dramaturgiei şi a.r
Lei scenice" ; ·a forţei ei de direcţionare a vie
ţi,i teatna-le, prin promove,roa <din· ce îm ce mai 
vig,uroasă a „creaţiei cu un con\i.nut educa
tiv, mrlibant, a O'perelor cu caracter patriotic, 
revoluţio\rn.r,. apte '5ă configureze epopeea na
\:ională" ; _a misiunii ei de perspectiPare -�i 
anticipare ; a misi,unii ei de amendare şi mai 
promptă, şi mai. ,drastică, 111 numele partiza
natului ideilor com,uniste, a unor oricn�c,ri 
er-0nate, a falselor valori ele. 

Am citat din Programul de măsuri. Prcci
zînd rolul criticii, a-cesta prevede, cum era 
şi Iires·c, �i modul în. care se cer exercitate 
pe viilor aceste fu.neţii „tradiţionale". 

Personal, aş · vrea să insist asup.ra unor 
aspecte care reprezintă chiar o modificare de
statut, hotărîtoare 'im transformarea cprnenta
riului„ critic în. acţiune critice,. cu mi mai 
pronunţat wl de direcţie şi de animator.

Documentul de54Jre care vorbim remode
lează înseşi coo11donatele de activitate ale 
criticu, acordîndu-i acesteia noi investituri. 

Accentul -deosebit. pu,s pe rolul de medierr. 
activă între creator (sau creaţie) şi specia-

I 
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l.ol'i, pc cf.al,01·ia criticii nu numa.i de a milita
pentru... ..; de a întinde, electiv, noi pun ti 
intrn scc,1ii ,şi sală, şi <le a verifica, ncobo
siL, solidilalca lor - 'esl.e inedit. 

li iucumbii criti-cului, în acest sens, 1111 
numai impulsiouaroo apari\ici unor l11crări 

. legate organic ide sp4·i!ţluilitat.ea noastră na\io'-J• 
11nlr, şi ,de C()Jll:lll'd,un;_e_nţcic �ocial-poliLic,·
ale prezenLufoi ·sociali,st, ,ci şi 'datoria de a 
face oa aceste opere sii-,şi gii,sească verificarea 
şi ecoul f.i1·esc în rînchfl ,maselor 'largi ale 0,12 

mcnilol' muncii. (Ceea cc influenţează, <I i,1 
nou, ,îns[1şi ,perspectiva criticului asup,·a ar
tei.) li iinc11mbă, deopotrivă, şi ţ0lul „cd,u
carn etice ,şi estetice a maselor", şi cel de' 
,,a stimula prurtici,parea pcrnnaneiită ,a repre
zentanţilor - opinf�i publice la discu larea şi 
orientarea litcra!Jurii şi artei noastre contem
porane" 

T 
·ot nou, prin a,cuitatea şi rnorlul an care
se conburcază, îmi ._qjare şi obiectivul 
îndrumru·ii •şi ,stimulării Ide ,către cri,tj că 

a mişcării de nmatori - atcn\ia pe c.c1rc e 
datoare L5ii o .-:uco11dc for\:ei ele ,creatie şi trnu:,
figurare urtislică a celor mai buni omneni 
"i muncii, ,cnrc se apro:pie de artă nu J1Lnn..1i 
pentru ,n se cx,pri,ma şi a-şi ,dezvoJta a1·mv
nios pcrsonali·batea, ,ci şi ,pentru a se alătur,, 
artişLi-lor profosionişti î.n opc11a de rnoclelarf' 
a omului no11, ,de ridicare a ,con,şliinţci. Sî1JI 
convinsă cit o aLare oolig,aţic - ca1·e rep.re
z"ntă baza u11ei ·c.nsibile lă1·giTi a ariei de 
influenţă, ,de inLerven\,ie a criLiicului �i a 
�rnei mai s111Jstan\iale irnp•licări în Lransforma
roo valorilor şi a:tribiitelor acli vi lăţii artistice
:în instrumente ele rnodelaTe ·şi influenţ,ar e a 
maselor Jargi. ,ele oameni ai rnunrcii - va llOn
solida şi înnobila s1iatu·1rul socia,l şi profesional 
a•l critim1lui. După cum bănuiesc că frecve11-
tnrca •unor ,manifestări genuine ,de Leatru, ca 
şi intufrea mai ex.actă a realei - şi posibi
lei - clialecLici ,cercre-ofm•tă, ,îi vm· ][crgi 
pcrspecLi.vn, îi vor optimiza şi q)•uterea de con
trol şi tic direc\:i,on:flre a rni,5-cării teaLralc 
pro.fcsioni,sl,c. 'inl:1rinrlu-i credinţa în semniii
caţia repcrtol'iului, în virtu\ilc .,meseriei'•, in 
valoarea concepi.ului r01IDânesc de teatralitate, 
în necesitatea,-d,ar şi '.in co.ndi\iilc ex.perimen
Lului etc. 

Imperativele s'lnt clare. Sf'mnificaţia lor 
pentru domeniul criticii. evidentă. Impor
tanţa lor pentru .,viata" şi 11aţiu.nea de a fi a 
artei - ,salul.arii. 

Problema 1)rin·cipaltt care se cont.ureazii în 
fata criticii este aceea de a trece la finaliza1·ca 
lor, de a afla CIÎt mai inspirat acele „mijloarP 
multiple şi vari,ate", a:decvate realită\ii. 
mature şi eficace, la care se referă Progra
mul. 

Ceea ce ".a defini, în mare măsură, capa
citatea creatoare a criticii. 

4 
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■ MARIUS

ROBESCU

Investitura socială 

a 

-cri,ticului

cca cc se ponte spune, cu sigu1·1.ttr\ă, 
dcs1n·e teatru, in, porn poara \·ie cu .alte 
ar Le, este că se află intr-'un raport rna i 

cli.rnct ,cu viata socia-lă. Ce reprezintă •s.1la de 
teatrn, d,a,că nu un si.mborl al colcctivită\ii 
- mocldul cetăţii înseşi -, iar rca,cţiile ..:i
cum ar fi ,all:ifel inLc.rpretaLe, ,el cit ,ca cxpresi� 
a unei opinii ,de ·un·· 'grsi,i:l foarte înalt ? Sta
tutul criLicului, în ,ceea ,ce ,are esen_ţ.ial, ele aici 
decu1·ge : el este un f.acLor, ba chiar un ,lirec
tor ide opinie. Curajul, oncslitatea, ca şi capa
cil;atea sa p110fesionailr,, t.l'eJmie sii fie mai 
presus de 01,ioo îuclouală. Cele afirmate LTc
bnie înnoite şi reînnoite, ma1pra lor se cuvine 
s;1 se mediteze amăn-un\:iL, pentru a fi - tlc 
cc !1'u ? • - impă,rtăşiLc artiştvlor. colaborato1·ii 
cei mai pret·ioşi ,Ti cri1.icuh1i. Uhimele incli-. 
ootii ele JJfll'�icl oferă, în acest sen,s, prilej,11 l 
cel mai nimeri,t. $Lin că, pentru un.ii oameni 
de teatru, regizori. actori, ca şi pentru al\.i 
arLi�ti, criti,cul 'iuchipuic nn adversar de un 
Lip pccinl. Imporl,ant c Le să-i smulgi acestui 
advc1·sa'l' cuvinte de 'lrtud;1, indifw·ent de pro
pr.ii'1e-ti senLimcntc şi indiferent de ale lui. 
Să-i birui sumbra i11flcxibilibate. Deosebin
du-mi:\, °ln cc mă privcşlc, de criti-ci, fo ipos
taza lor ncrcdibată, sus\in, totuşi, că 1111 
cxi•stă pwnct ,de veclC'l'e' mai greşit. De fopL, 
i•nvesLitura s·oci,ală a oriti,cului nu este o 
însemn:Halc exterioară, pe care, aoaparînd-o, 
la un moment dat, accsba poate uza de en 
după bunul •său pl,ac. CaliL::ttca ex,ponen1ial:1 
a criticului este garantată de colectiviLatca 
unde el s--a născut, are, a�a zi.cinel, un ca
racter de <legitimitate. Desig111·, criticul poate 
fi clecăzu:t <l_im •dernrnibate, pe motive simple: 
rea,?roclinţă, i'OoompcLcnţă. Dar, pe aceleaşi 
motnve, pot fi decăzu ti şi artiştii, în clipa 
cîn,d , talentwl" lor se dovedeşte o impostură. 

M
ai �nl:iÎi de toaLc, socot, criticnl nu este 
clcc1t un spectator. E drept, 1111 specta
tor cu o stTu•cturii mo1,ală pu\in deose

bită, un spoclator mai indopen,dent. Indepen
denta lui constă 5n aceea că, fotă ele faptele 
înfăţişate, el <poate avea un alt punct de 
vedere clecît crl ,al arListului. El nu va apre
cia atît i,luziu c ·teticr,, ci, m,ai ales, oonţinutul 
acestein. Criticul este ,apoi, un ,spectator mai 
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oducat, deoarece îi co�unică artistu�ui·părcrea 
,;;1 (indiferent: hună, rea),. într-.un. l.im,baj ar1·i
c11 l:at şi cordi.aL Aş vr.ca să sp·un, · cu apJ i
care dcosehi•t[1 1a domeniul teatrului, că, 
po;ite, cea m�1i grea sar-cină a c1\Î.ti,cului este 
de a pf,su·.a halianjla ·exactă între piesă (înţe
leasă ca 1s•pecbaool virtual) şi ,spectacolul reaL 
Acest moment al activităti.i îi cerc să fie o 
nattH'>L asemămătoarc cu a reg,izorului, per
meabilă, adică, la două tipuri de cultură, 
cea litel'aa'ă şi cea teatrală, în sensul cel 
mai pur şi mai restrlns al termenului. ln 
zilele noastre, tcndi11\;a regizorului, de a-şi 
1,n•a am1mi1.c Jibei,tăţi (creatoare) fată de text, 
r,ste învederată. Hămîne de -datoria şi de spe
cialitatea criti,oului de a aproba .1mi.nlitele 
libertiiţi ori de a le cont9sla. 

În sfiil·şit, criticul este responsabil, în cltip 
i,xpres, ct1 judecat.a sa, .fnt,i de două ins ·Lanţc: 
" (:HJblicului şi a Jiaptului de artă wn,m�i. Cum 
se ştie, cele două uu se suprapun : ba, chiar, 
'llncm·i, între c.le intervine o opozitie rel;1tivă. 
Ti.nc ele ,caJ.ifioarca cribicmlui a le concilia. 
c11 tenclin\ltl ele a le pu,1c de a-0011cl dcf.initi,·. 
Nu pot încheia fără să amintesc şi acea 
1·ii!lpuuderc. ele un fel mai abstraict, cu pri
vire h viiilior. Spectacolul ele teatru este, prin 
rlefiuiţie, unic. El se repetă ele zeci, de sute 
de ori, clar rămÎ!lle irepetabil, în perspectivă 
i1,1or-,că. Consemnarea lui, transmiterea în 
posteritate, o face cr,î.ticu l, prin sorisul său. 
E ele închipuit o r:1spunclere soci-ală mai 
rnare ? 

■ VALENTIN

SILVESŢRU

Să milităm 
mai angajat 

pentru 
promovarea valorilor 

A 

I 
n accepţia elcme.ntar:1, criticul teatral 
e un om ·care vine fa premierii �i pc 
urmă scrie o recenzie la gazelă, această 

recenzie provocîncl, de obicei. nemulţumiri 
scriitol'lllui, care se consideră neglijat în 1·a
port cu rcguzm1ul şi cu actorii, provo-cfo1d J1c
multumi,·i şi ,artiştilor, care socotesc că se 

dă prea marc importanţă textului, 'in dauna 
analizării spectaoolului, pi·ov,oc1ucl, desigur, 
nomul11umiri şi .c1ireoloru1ui 'leatn,lui, care
supune prnmpt ca2lul opiniei publice_ prezente 
şi posterilă\.ii, intruoît - cum se 7,icc d'e obi
cei - ,,singurul judecător _adevărat şi obi�i:
tiv e publJioul", de aici rez:ultîncl indirect că 
el, criticul, c un judecător neadevărat şi nc
ob.iectiv şi că între el �i public ar fi „un 
divorţ". Această perspectivă rodjmentară a
supra actul□i critic şi a 11aporturilor sale 
ociale se sohimbă greu şi încet ; ea n-a 

fost îndre1 tă\:it{1 niciodată -. şi cu atît mai 
pu 1·in e azi. cîncl funcţia ·criticii 1'.11 caurnl 
cuhurii teatrale e complexă, ea. critica, fiind 
realmente citită, soootită un ghid calificat de 
c[ilre zeci şi zeci ele mii de cititori ai zia
relor şi revÎJStelor ,din toată ţara, investită 
de partid, prin cloeurn cn te program atice, cu 
sarcini de cea mai marc lnscn1ni'ilate. 

P 
ri111,rc aceste sarci-ni, r11uuwr:itc in Pro
gramul de măsuri pent1•u aplicarea ho
l5l'irilor; Congresului al XI-lea al parti-

dului şi ale Congresului cd,uoa\ici politice �i 
al culturii socialiste, în domeniul muncii 
ideologice, politice şi cultural-cclucative, c şi 
aceea ele a contribui, prin mijloace multiple
şi variate, la crh,oarea etică şi estctid, a 
maselor largi po1>u lare. De această îndatori l'C 
critica tcatr:i]ă caută a se -aohita, cu con
vingere, nu numai prin cronicile atît de la
conice publicate în ziare şi ,.,,,-istc. Chiar şi 
in ntari aronici se face ·un efort, acum, mai 
cali[icat ca odinioară, ele ih1rîurire spirituală, 
prin consideraţii estetice generale şi prin ana
liză raportată la contextul ideologic şi cul
tural, prin descifrarea mellajului P111)rins în 
operă şi prin descoperirea p:u1·ieu larităţilor 
operei . Dar. cl-acă mai avem cîtiv:1 critici de 
cabinet, imobili clin tonic punctele ele vedere, 
precum. _şi cHiYa critici întirnpl5tori, în spe
cial trutori ultrngiati şi vinclicatiYi, care scriu 
·Uesp1'C ·teatru cu parapon con I În un, introdu
cînd ·c1emcnlc ele coufuzic �i f'l1it11· zăpăceală 
h1. tabla rle valori, în scl,imb, majoritatea 
absolută a criticilor prn[csionişti îşi concep 
acLivibaten ica un ,sacerdoţiu ci,·ic şi caută 
neistovit noi posibilitiiti de a spori cunoa�te
rea •. teatr.ului ele cău·c celă[P11i şi de a sti

. mula i;mp��tarea mai decis,i a artei. teatrale 
· in actualitatea patriei. <Criticii Yalizi nu se

mai 
0

re;t1:ing doar la cxam inarca spectaoolu
lu i clin orn�ul lor fie el Hncureştiul 
insuşi - -ci caută să cuprindă cc r mai con
cludent In mişcarea teatrală clin î111rcaga ţar,i. 
Nu se mai rn:ul\:umesc doar cu m·Licolnl de 
ziar, ci trec la sludi·ul rlc generalizare �i 
chiar la carte ; în ultimii cinci ani, au apii
r11 t rn.ai multe voh,mc de critică şi teatrolo
gie clecît în în trcaga J)Crioaclii interbelică. 
Criticii au adus o contribuţie notabilă la 
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elaborarea, pen�ru prima oară la noi, 11 unru 
istorii oomplete 11 teatrului românesc, ele la 
origini pînă î11 prezent. Coni;epută ca acti
vism cultural, critica se inscric, .prin ini\ia
tive directe şi p1·in participări serioase, com
petente, în programul tuturor manifestăril-:ir 
t.eatmle colective. Festivalurile zonale şi semi
nariile ele creaţie clin ultimii ani, ele la Bucu
reşti, Piatra Neam\, Cluj-Napoca, Timişoara, 
Satu Ma.re, Bîrlad, Craiova, Botoşani, Con
stanţa s-au bizuit eseniial pe prezenta labo
rioasă şi ef,icace a criticilor. Secţia critieilot· 
teatr.ali clin cadrul Asociaţiei oamenilor ele 
artă e fortnatiunea cca 1mni activă şi n1ni 

eficace a accsll'i organiza\.ii obşteşti. Au şi un 
colocviu republican al lor, anual, la Bacăl1, 
în care 'işi examinează, responsabil, sLadiuI 
profesiei şi pl'Oblemele specifice. Cri Licii ro u 
sînt numai semnatari de articole ele gazetă. 
Ei mai s'int şi consilieri ai editurilor care 
publică Lcatru, membri în Consiliul Culturii 
:şi Educaţiei Socialiste, în consiliile Lealrclor, 
în comitetele iu<leţene de cultură şi educaţie 
socialistă. li puteţi întîlni în juriile competi
ţ.iilor na\ionule •ale' !Profesioniştilor şi amato
rilor, ţinincl conferinţe ele popularizare la 
univers1tăţ.ilc po])'Ulare ,şi în casele ele cul
tură, prefaţînd spectacole, dialogîncl cu spec
tatorii clupă reprezentaţie, vorbind art.iştilor 
despi·c destinul artei în contemp-0raneita te, în 

6 

dezbaterile organiza\iilor obşteşti din tealr<;, 
desfă.şurînd o munc.'I. amplă, continuă, tenace, 
<le propagandă elevată în fav,oarca teatrului 
românesc - nu numai în ţarii, ci şi in 
cadrul a cliverse rnuniuni interna\ionale. 

E adevă1•at că în exerciţiul critic se ob
servă neajunsuri. Conciliantă, uneori, inutil 
du1·ă, alteori, emiţînd judecăţi drepte, dar 
şi judecăţi parţiale, sumare, contestabile, 
furnizînd idei, dp.r şi cheltuindu-se uncovi 
în arguţie vană, critica se oferă. firesc, şi 
ea ... criticii, ca orice activitate spirituală Iat.ă 
de care există exigenţe multiple, normale. 
E probabil că în perioada următoare va tre
bui să ne diversiCicăm modalită\ilc de ac
ţiune, pentru a dezvălui irnui număr mult 
mai mare de oameni şi într-un chip mult 
mai eficace frumuseţile teatrului. De asemeni, 
va l!rcbui să milităm mai angajat şi mai 
aplicat pentru p-romovarea valorilor, împo
triva rnecliocrită\ji, pentl'u inăl�area artei na
ţionale spre nivelul cerinţelor societăţii socia
liste. E ncindoielnic, însă. că 1a chemările 
adresate acestei profesiur:i răspunde azi nu 
cite o individu�litate trufaşft şi, izolată, ci 
un detaşament activ ele militauţi culturali 
dăruiţi, animaţi de spirit cetăţenesc autentic, 
capabili să r{1spundă efectiv înaltei misiuni 
ce le-a fost încredin\ată şi pe care şi-au 
asumat-o. 
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DEZBATERI 

Cluj-Napoca: 

Săptămîna . teatralei 

clujeană 

Stagiunea teatrală. la Clui-Napoca începe, de rpatru ani. incoace, cu o suită de specta· 
<'ole pre:;uitate, pe scena Naţionalului, de teatrul-gazdă şi de celelalte teatre naţionale din 
ţară. Acfiunea, cel puţin ia nivelul iniţiativei şi al efortului organizatoric, este ·lăudabilă şi 
JJ0ate sluii drept pilcH alior teatre, pe care startul anonim în stagiune le p/.asează 'in a/ara 
ecoului acestui important moment cultural autumnal. 

Ediţia din ace�t an a Săptămînii teatrale cluiene a început cu spectacolul Despot-Vodă 
<le Vasile Alecsandri, pre:,entat în premieră de un colectiv al Teatrului Naţional din Clui· 
Napoct1. Acelaşi teatm a. mai prezentat, tot în premieră, Casa care a tfugit pe uşă de 
l'<Jtr,,t Vintilă ., precum şt Viat.a qnei femei ele .Aurel Baranga, spectacol al stagiunii trecute. 

Mm,.ifm,tarca a continuat cu suita reprczenţaţiilor colectivelor invitate : Teatrul Naţia· 
,w.l „Vasile Alecsandri" din Iaşi - Act veneţian ele Camil Petrescu; Teatrul Na/;ional cli11 
Crai.ova - Fii-e de -poet de Eugene O'Neill; Teatrul Naţional din Timişoara - Henric 
al VI-leu ele Shakcspear c. O deficienţă organiza.Lorică, unanim regretată, a împiedicat, in 
ultim:iil moment, participarea Teatrului Naţional din Buetiteşti la aceastâ interesantă 
J'Clllllll,rt,e. 

fn interwti de o sâptămi.nă, s-a�,. prezentat spectacole vrednice de interes, momentul 
;11,augura.l al stagiunii teatrale clujene fiind, aşa cum era şi de aşteptat (şi aşa cum ar fi 
de clqrit s<1 se întîmµle pretutindeni în ţarâ, unele există teatre), câlcluros primit de 
.specta.tori. Săµt·âm1na teatra.lâ cluieană a cuprins, clupă aceea.şi tradiţie statornicită aici, 
,:oloc,.•iu.l de teotrologie, organi;:;at ele gazele, în colaborare cu A.T.M., avînd ca temă 
Dimensiunile •contemporane ale spectacolului româ1iesc de teatru. Temâ, cum lesne se 
poate obser1,a, generoasă, oferincl prilejul unor dezbateri vii, stimulate ele exigenţa sarci
nilor ideologice şi educative ale tea.tntlui românesc contemporan, a,�a cum rezultâ ele, 
r·u limpezime, din clirccti-i:ele Congresu.lui eclu.caţiei politice şi al culturii socialiste şi clin 
Programul de mâsuri. 

Participarea. a fost numeroasă. Au prezentat comunicări sau au luat cuvîntuî rn 
<:aclrul discuţiilor critici ele teatru (Margareta Bârbuţâ, A. I. Brumaru, Dan Culcer, Carmen 
Tudora, K.ătă Jo;:;se/, \�"olf Aichelburg, Hadu Anton Roman, Ion Lazăr, Bogdan Ulmu), 
ci;teticieni (Ion Pa,w:adi, Ion Toboşaru), cercetâtori ai istoriei teatrnlui (Simion Alterescu, 
Jlna /1,foria Popescu., Elisa.beta Munteanuj, profesori la I.A.T.C. (Horia Deleamt, Ileana 
Bedogca, Eugen Nicoarei), dramaturgi ·(Leonida Teodorescu, Paul Cornel Chitic). regizorul 
Mihai Dimiu., actornl Dorel Vişan. Lu.cr,,,-ile colocviului, coordonate de Valentin Silw)stru, Ion 
Noja. ş: Petre Bucşa, au scos în eviclenţrl. rolul importa,nt pe care scena îl are în modelarea 
('(Jn .. �tiinţr•lor, în edu.carea maselor largi de spectatori. S-au subliniat caracterul larg popular 
<1l t«a.lntlu.i nostru, I riisâtw·ile lui realiste, s-a vorbit despre necesitatea ero1Llui exemplar în 
dramaturgie, s-au fricut ample .�i competente analize ale spectacolelor realizate în ultimii 
rr.ni, s·att {tteitt reflll'iri la act:ivitatea criticilor de teatru, la necesitatea aprofundcirii teore· 
t.ice <1 prc,blcmelor legate ele teatrul contemporan românesc. Dacă organizatorii vor· realiza. 
r·a şi anul trecut, editarea lucrârilor colocviului, teatrologia. românească va dobîndi un nou
instrument ele lucru, 1•aloros, cleopotrivă, pentru critici, istorici, esteticieni, cercetători,
pentru oarneni i ele teatru înşişi.

Actuala ediţie a arâtat şi unele carenţe • organi;:;atorice : s-a făcut simţită, astfel, 
absenţa slujit.ori/or scenei, a câror opinie ar fi fost de cel mai mare interes; după cum 
se cere s<1 se găsească, pe viitor, modalitatea de a face să fie de fa.ţii şi reprezentanţi ai 
rm.blicu.lu.i, beneficiarui direct al tuturor eforturilor creatorilor de teatm. 
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Faţă de abund1mţa comunicărilor pre;;;entate, /a.ţii, de diversitatea temeio!;, ,ci,, 11,U:_; 'Q dată 
au clepJ.şit cadrul propus, dar şi faţă de nivelul necorespunzător al unor c;mu�ic�i.ri (impro
vi;;;aţii fării, obiect, consideraţii estetizante, aprecieri simpli.Yte, vulgari;;;atoare, iuclecâţi rur.li
mentarn), se cere, din partea organizatorilor, o mai ma.re exigenţă, ca.re se poate realiza 
printr-o 1,iguroasii. .wi/ecţie prealabilei a participărilor. 

Credem, de asemenea, că 1,iitoarele coloc1,ii cluiene, 
nici o clipă pusă la indoialâ, vor trebui să-şi preci;;;e;:;e 
teritoriul p1·opus spre investigare. 

a căror oportunitate nu poate fi 
tema, să cleli:i7fiteke ,flil.lW" riguros 

Valoare 
şi contemporaneitate 
în teatrul r0mânesc 

actual 

I mperativele artei par a face fireşti cei doi teruneni din titlu, iar ,di,scuţia, apa-.ren t, ,. fără-.· ro·s t. Pe scenă trebuie pre-zenta te valori artistice, şi Illll .surogate, pastişe, iar valorile, a,dresîndu-se oamenilor de astăzi,t.rebu ie să fie contemporane ,cu a,spirat.iiie lor. ,cu lumea în ·oare trăim. As&nenea asert:iunisîm,ple, repetate, poate, uneori, prea des şifără o acO'!)erire ;reală ajung, .din păcate, să se. demonetizeze, ,deyeni•nd, ;pa='\, banale. Ne vom stră;dui să ,dovedim că '.Lucrurile sînt mai co:rruplexe şi să ,scoatem adevărul ,de sub povara lQoului comun ; ,ceea ce ,ne obligă săîncepem prin semnalarea unor prejudecăţi oare ,cn•culă, 111neori, cu putere de principiusau sub presiunea practicii imediate. 
Se cons�deră, asLfel, că : 1) un spectacoleste valoros <facă arc succes �de critică,. de publ�c, .de casă, pî-nă la urmă). 2) Un spectacol este valoms <focii este �eşit din comun, ajurigJ,nd să foizezc i111solitul pentuu a atrage atentia. 3) U111 spectacol este vaiJoros dacăvehicmlează idei şi icleafori importante din punct iele vedere social, indiferent de forma sa •aruî,stică, ele realizarea. sa teatrală. La fel,conteunJporo.neitatea este redu·să de unii fo :4) uri fel ele „prea:cntc,ism", oare răspundeccri1nţcilor socio-·oulturale imediatte ; 5) o compom\ .. ie care să ,dea iluzia realului pînă la oonto;p,ire cu acesta : 6) o structură în care oamenii să se regăsească, ,statistic vorbind, în cc am comirnD, ca iî,n tr-o oglindă ; 7) ceea ce este ·pozitiv, înaintat ,5i corespunde idealurjlor .noastre majore (s:rn este net opus acestora) ; sociailismul este văzut, ast;[el, în roz, fără prohleme, fără ,contradic\ii, fiir,1 con-
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; ;;�Jte, iar eroii dil<ilnat,:i şi situat.iilc dilematice, nerezolivate sau ohiiar nerez•a.lviabile, ·întexcluşi. Lncercînd să răsturnăm aceste şaptepi·eju,dJcliţi, vom rcu ,i, poate, să ră!spundcm di,f,icilci teme ,ce ne-o propunem prin titlu. 
I.. Smiccsul este un inilicaLor al valorii, c.larnu se conhmuă cu ca. H.eprczentînd un flu'de opi•nie validat de o audienţă, în ·cazul tcaLru1lui, ol este, p1u.n deti1J1i\ie, colectiv şi mai

contllgios · decî't Î'n recepbarea izokată, pcmtTu ră prcsu,punc o ambianţă, . ,o a,numită · atrnosferă favoua,bilă. Chiar cind depăşeşte momentul şi. a,stiel, iuLră în circuit, devenindo „duJ·aLr,·', numărnl tle rcpJ·czcn lJa iii posibile înainte de ,a cpui71a toţi specbatorii virtua,li nu Î<nseamnă, incă, o deJi.,nitivi', şi absolută ·consrucrare (,,valoarea nn se decide prin vot", spusese George Ci\linescu), oi presupune o erie de alţi parametri, tinlnrl atîlde· ceea ce este i'J1otri�1sec operei, constrnctiei sale, m1portu1ui ci cu. ser.ia t1rtri:sti1că rlin caref,n,cc parte, cî<t şi de ceea ce-i este extrinsec : ccTinţcle poliitice, etice. filozofice ale epocii, aşteptările gruipuriJor ,şi ,claselor sociale, interqsele e tctice �i eA'i;raestetiice coJ.1stitu ite. Se cu'lloaşte succesuJ de public al UIJlOl' spectJacoie, da1r aprecierea lor (a spectacolelor, nu a texvului piesei) p1·csu pune şi alţi, !plUrrlmetri de judecată decît dorita rca,cţi.c pozibivă a ]JIUbJioo,llUi. Viziunea scemcă a rcgimrului, inte1ipretarea actoricea-scă, scenografiafac par,te, llncă, din ceea ce-i este imanentteatn1J.ui ; daT accstom li se adaugă - dincolo de inlcn\:iile texbului, tuH.mŢ>use i11 spf'ctacoJ. - şi cfecLelc nccstuia. pc rn,11ltiplc planuri. 
2. 01'.iwinn.litaten. •nnut.it,•,t fo,r,rnulci teaLr::ile,fără îndoial:1, scoate 'll 11 ,;pcctncol din comun,il f.1ce, pnale. oh·ia�· şnc,rnt ; ceea cc nu ga-11autcază nimi·c în cc prive�tc v,aloa1·ea sa11 oontempora'llcitaLea l'l.li. Rogcle Lea,r ln TcaL1•nl Nntionul <lin Bu,curcşti. Hamlet l;i Teal11ul „Nott:aTa". i\tfa.lcn. lui Marin Sorescn, ,,tîtl,a TcalJrcu,l Mic cit şi 1a Tcntrul T�•ncrctului clin Piatra Noarnt, au eviclen\.iat o Caţă rH'cu,no:scută şi ncaştcpllnt-/i a textelor clasic,·sau m1 peurrnis creatii rPgi7,m•a,lc şi :,ctoriccştipc1•so,nale; acest ,c,ritcri,u 1111 poate Ii neglijat, cl,ar nu este ·sing,u,,ul. 'i\ilăs,u1ţ1 în care. 

uneori, 11011 I.aton este căuta-tă cu orice pre\. şocul 1psihologic eslc calm,lat, penlru a nsounc.le slăb.iciunilc textului, fastul montării noo-
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peră sărăcia de idei a accstll'ia, ne arnlii că 
nu� 11estc pe:miiisă Ubsc;:,lut.iza�.·Ca �,,riei Singure 
pc1,speetive - foga d�pă n��11teptat ··- pen
tru � c�· u:�ei !Si\ll'P1·izc· ii ,urnndaZ_[t, Lle . o_JJieei

°
; 

j,udeca•ta liuci<lă, ca�-e lclez'veleştc O[��_r{i:. de ceea 
cc ,a mascat-o. Origi•Jl'a1itatea moc\f,!lilăţii de 
expre.sie 'Î•n arba . interpretativă este,' �n.să, v 
im1JOrtantă oondli\i.e a evofo\ici acesteia ; unc-
01� - d•�nco1o de reuşite' s'J,ii c�deri - chiar 
şi căulă1rilc·, Juai.c ca ala1·c·; pot (i _f_ertilc, daC'� 
dopă•şesc supmfaţa şi privesc fol'IDÎa · specta
oolu1ui în aocop\:iu.nca ci diuleotică :' acee.."i' .de
organiza['C internă a continutuiui, care, el 
Insu11i, dcv1ine altul, altceva, de _ia ca�· l�· c,i;/ 

3. Un rol ·f�arlc impor(;ant ul a1:e si]l?S�\fl\i}
idcabică ,a vie'.sei, astfel că, pentru idealuri şi 
aspi•·a\ii nobi>Îe, o ,construc\ie tei1Lrală rct1şi1i'.. 
poate fi ap,recÎlată, din, •a.cest punct de _vedere, 
ca o · i21blîmidă artistică. · Con ţinutul de idei, 
s'wg,ur, n'.ll este, ,î.n,s_it, S•u:fiicie�t şi . constr·L_IC[.ia 
dmmabică însăşi îuce·pe · prin a SL1fcri de un 
ow·ocare scherrnatism ; ceea cc presupune ca 
spcctaoolui să poată s11gera o viziun,; mai 
a,m,plă şi să poată •coree.Ila ,neîmplinirile texLu-
1ui î:rJ1Chinat 1Unor teme pe cît ele măreţe, pe 
aiJt de clifici�e. Nobilele idei privind patria, 
trecutul de luptă . al poporu,lui şi '.ll parti
dului l(J()m'L1ifUlst, n1fori1iile · la <lctualitatea 
11oas1Jră sooia,li,stă nu ,salvează, prin .-ele însele, 
un spectacol neizbutit, neconvi,ngător, · chiar 
clacă, pirin âfom sa, el pare ia fi conternpo
rain. (E, ·· poate, J.O'cu l să precizăm că, în con
cep \:ia •noastră, ,,contemporan" nu inscamn:\ 
doar ·ceea ce se peb·ece în prezcn tul soci.al ist. 
oi se refm·ă la viziunea arti•stică a ,hama
liutrgwlui snru a ·regjzorului, iar ceea ce cslc 
,,actual" pniveşte teatrul românesc ca specta
col, şi nu doar ca text;' ceea ,ce ne îngăduie 
sii vorbim ele contem,poraneitatca şi ele nr-
1.ualit·atca un,ei piese istorice sau străine.)

li. Tearnu,l trebuie să fie prezent in viata 
11·11ei sooietă\:i, 'implicat şi integrat în proble
mele ei, Jn cqntra<lic!:i.ile ei, s[t răspundă exi
gemţeJor p_e om·e vi.alia, realitatea le ridică ; 
dair sim1pfol ră,spuns prczenteist la (111 apel 
imaginar mi este suEicient. ·Mai ;mult, ne-am 
întîlnit cu împrejurări în care contemporanei
zal'ea cia for\,ată, în care imperativele pre
zon•liu•llU i c11au ·trase ,ele p,1r ; chiar dacă spec
bacolc ide acest gen par a satisface exigen
tele momentuih1·i, ele, ele fapt, le trădează. 
Asta, pcntr,u a nu 1nai splllnc că. prin na
Lura ei, arta - oricît ele nnoornlă ar rfi în 
prezent - ti.i1clc să-l depăşească, aspirincl 
spre ·univcns11:l�tatc şi eternitate ; or, drumul 
în n,com;;tă clJi,rccţic nu trece ,ni,ci prjn l„zinci 
ele ultimii oră ,şi nici prin neaoşisme, ci ŢJrin 
oonsbructii dni,abile, a căror substanţă reu
neşte trecu tuJ •ou prc�cn 1.11'1 şi ru vii torn I. 

5. Arta scenicft presupune nu numai pre
zenta OUJITieniJor, ca material de constrnc\ie. 
ea este vie 1uornai ori,n actele a·cestora, care, 
:l')XlrC'Ilt, au o dcs.fii,şumrc c'it mai '1Sl'mănă
loarc cu cca proprie Yieţii. Într-un rnns. 

tea1J.1ul este cea mai , concretă clfo1Lrc arte. 
pentru că,, ontolog�!!_ vqrhind, �uporLul sen'i.m� 
ficaţiei este ·un· •sem.nificant uman, care· tr1-
mite la· •u•n· se'mnifi.c�t; ,de asemenea, ome: 
nesc. Ti·im,iLcrea ,aceasta" la viaţă, aparen,a 
,-ie\ii, 11U t1·�]jui� să traiis'forme 'teaLrul într-o 
„cutie cu· iluzii•'·; or-icit ele minrnti,c este; pTin 
natui·a isa,' specliacoluI, ei nu are o existenţă 
a,dcvăratrt, ci 1Una simbolică. Tea

.
tiiului i se 

potriveşte, poate; cel mai birrie fol'lnula lui 
Tudor Viiami, care ar[1La că opera nu este 
reaJă, <la1· nit( 1i1·eâlă, ci arealt, ; în �eusul că 
teallrul prcsup,ine o detaşare· faţă de ime
din titaLea viet.ii, clar nici •nu poale să te 
trimită intr-u'i} plan care să iasă din cadrele 
ei. NaLlll'<t•lismuil, '.ln al'L:.Î ·scenică, duce tocmai 
la ignoi•a.rea au anu1kirna · di·stanţei 001·e îi dă 
operei u11 caracter speciaculcir, adică, invită 
la 0001temp1lare. meditaţie, extragere a ,em
ni.ficatiilor impli,cite, trimitere 1a ceea ce C!l 
sim.bolizeazii. Valoarea are o „obiectivitate" 
de ·u1t Lip . pecia! : ea am reridă în obiect 
(adică, în orumenii reali, in mi,şcăr.ile şi gestu
t·ile lor în timpul spectacolul11i), nici în· su
biect (adică, · în ·proiecţia m1aginal'ă, perrn
na·lă, proprie fiecărui receptor), ci în „reali
batc:.1'' spiritu,ală -a produsului ce se na5te, în 
interacţiunea acestor ternneni functionlnd, so
ciaL11ente, ca ,artă. ln clipa1 în care, insă, 
wc�1stă realitate nu· mai poate fi distinsă ele 
cca cxust011tă în mod obiectiv (in sensul eh
sic al termenului : independent şi în afara 
conşbii,nţci rrnmanc), atunci oîm<l ea se to
peşte în Yia tă, ar La dispare ; e riscul pe care 
opera îl i-n IJ!mpină atu,nci cînd este primi tă 
neadecvat. l•n cazul teaL-iiului, primejdia este 
mult mai mare clec,it î•n alte arte; deci, orice 
cuvint, gest, mişcare u·ehuie să se iuteg�eze 
organic compozi\iei care este spectJaoolul, să-i 
respecte legile. să se su borcloueze normelor 
sale. 

6. Canacterul ele og-lin.clă · al artei teatral,�
lrebuic înt,cles î11 ,sm1s metafori-c, pentrn că, 
nirtEel, · ea - devine o cluhletft fiiră I'o·st a reali
ttttii ; c1acii nu o exprimă ,in ce arc caractc
risti,c. ci fo rned.i,a sbatisbică a com,portă.rilor, 
al�Lucli:nilor, mişcărilor personajelor reale, 
riscul ele a deveni o schemă• o a1rnfoază ar
ti.sticc.ştc. Dincolo ,ele importanta d·ramaturgiei, 
ca ,JYu·nct ele pilecare, valoarea specllacolulni o 
con,sliit:uie venidicitaLea, nnluraletca. dar şi 
tipicit<11Jea fioec'irui erou ; or, aici, un rol ex
trem de iinseITTunat revine inte11pretării actori
ceşti. 

Î. Confuzia rlin.ti·c ceea cc este şi ceea ce 
nt' trebui sii Fie. in planul vieţii sociale, nc
int:clegerea specificului gencmlizării artistice 
fnc sii se creadă că se extrapolează asupra 
intl'cgii noa,stre 011inclu,i·i ceea oe este va.Jabil 
pcnlJ'U un c.1z snu o siLu,atic. Teama de ca
zu.rilc,pa·oblcmii, rlc ceea ce •pare sii nu fie 
sau nu este &pcciJic naturii soci-a·lisnrnlui ge
nerează o j,u,cleoală critică nega t.i vă :nradec
vntii, crc;ându--se c:'1 orice Lînăr clin piesă tre
buie să roprezii1tc tinel'etul, că orice muncitor 
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este exponentul întregii clase muncitoare, că 
orire activi.st de -partid sau de stat îi repre
zintă pe ·toţ.i �tivivtii. Contrar principiilor 1·e
amintite 1rccent <de secretarul genom.I al parti
dului nosln:u, tovară�l Nicolae ·Ceauşescu, 
care voobea de persistenţa 0011tradicţiilor in 
sociali�=, de faptul că nu trăim mtr•o lume 
fără probleme (inclusiv de conştiinţă), inţe· 
·JegerÎ!le sil1llplliste în,cea11că să elimine tot ce 
nu dă o înfăţişare strălucitoare, fără pată, 
omdui1ii noaswe, uitîndu-se că devenirea 
este -diadectică, deci; contradict,orie, că stările 
de spiirit, atitudinile, oomportările eroilor pie
sei corespund umei di,alectici a vieţii înseşi, 
dar că raporliarea la ea nu trebuie făcută 
procentual (altitea cazuri negative pc scenă 
cite în 'Vliaţă), ci prin prisma scnstllui g-ene-
1·al. Ajungem, uneori, într-o astfel de situntie. 
ca „Scîinteia", organul central al C.C. al P.C.R., 
să fie mult mai critică şi ascuţită decit toate 
piesele •1.-i. m1 loc. 

Să construieşti caractere, să daii viată, în
tr-un mod personal (adică, -specific acton1l,ui
şi ;viziunii regizorului), unor per.sonaje create 
ele dramaturg, este uu lucru dificil ; dar aici 
�e află, de fapt, secretul creaţiei. Spectacolul 
este i'll'terprctJare a textului, drur nu în sensul 
redărui lui, ,al rostirii elegante sm, corecte ; 
el este un teritoriu unde în fiecare clipă ee 
naşte noul, izvorăşte arta, \fişn�te crea tia 
slujitorilor ei. A î:nţ.elegc arta specta,:olului 
ca o pe.nmrnenlă renaştere, a <:ăuba să scoţi 
fo ivea,lă mereu noi fuţ.ete ale valorilor tex
tuJ.ui dramatic, a .i te ·supune, dar a-l şi 
î.nvinge - iată î.n ce constă contemporrinei
/,atea tea /,ru I u i. 

■ LEONIDA

TEODORESCU

Personaj 

S1 
' 

erou 

U
na din pl'Oblemele cele mai dificile ale 
Htcmtu,rii - ,şi nu num.ai sub raportul 
studierii profesioniste a literaturii, dar 

şi sub raportiul înţelegerii directe, nemijlocite 
a unei lucrâri - este ge.nerată. cum 1m se 
poate mai intim, de inadecvarea aproape 
totală a terminologiei literare. 
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Termenii „personaj" şi „erou" reprezinl:'i 
un asemene-a caz ·oarecum hibrid, plH1tru 
că diversele lc,r acoopţii nu numa, rti le 
nuanţează dhforit ,conţinutul, dar, uneori, 
li.J p;la\'Scază pc orbite ahsolut independente. 
As1.fel, termenuJ de erou este folosit în �ensul
de personaj ocntra,i sau ,personaj pl'Încipul, ca 
în expresii mai mult deoît frecvente, de tipul
;,eroul acestui 1•01nan", ,,eroul acestei pie
se" etc. Acea-stă ,ciroumscriere ,a noţiunii de 
erou vizează în prunul rind raportul perso
nrajuhii cu �ubiectul şi, prin urmare, şi cu 
coniffictud. Cu alte >Cl.lV'Înte, în cazul de fată,
peraonaju,l devine „erou" doar ÎTI măsura în
care devine purlă·tor al subiectulu.i. Din acest
punct de vedere, ,,eroi" �fot Hamlet, lady
M,acbeth, Figaro (şi nu contele Almaviva) etc.
Valoa,rea ex'J}Onenţială sau reprewntaLivă a 
pcrsonaju'1ui nu joacă nici un 1101 aici. Pentru
că „erou" este şi Hamlet (frăm!.ntiat de pro
blemele abisale a:Je existenţei şi ale condiţiei 
um;a1J1e), dar şi subdezvoltatul Hlestakov. 
Este o accepţie strict funcţională a termenu
lui, l.cg,ată doar de amploarea sarcinii sale 
dinamice. N-are nici o imporLan\ă, din acest 
pu'nct de vedere, dacă „eroul" este un su
bl·im sau un nemernic.

O a doua accepţie a termenului vizează, 
insă, în exc1usiv-itate cel de-al doilea aspect, 
deci, ca.racterul reprezentativ al per.sonajului. 
De <lata aceasta,- r.aporturile cu subiectul, cu 
coll'Hi•ctul, cu compoziţLa sÎ!nt, ele cele mai 
multe ori, neglijabmc. Aşa fiind, personajul 
devine „e.rou" numai clacă este exemplar şi 
numai dacă exempl,aritatea sa frizează snbli
n1,ul, înţeles, poate, nu al:it ca no\i�me este
tică, oît, mai afos, {dintr-un punct de vedere, 
de cele m.ai mulite ori, extm1i terar (filozofic, 
etic etc.). Astfel, Oedip devine erou, pcntrru 
c[t dă o anume re2io.Jvmre, precizez, o anume 
rezolva.re şi 111u orice rezoh,are, raportm·ilor 
dintre om şi destin. Vina lui Oedip este nu
mai şi ni\.umiai io 'Vină u,agică, deci, numai 
sub aspect estooic se ,poate vorbi de o vintt ; 
orice a11'tă di

1

S'outare a vinii i!Jui Oedip este 
ri.dicolă, •clacă nu ,chiar stupidă. Oedip rn, 
este acuzabil nici de p,aricid, nici ele incest ; 
îu a,mbele ·cazuri, el este instllUrnentul unui 
destin (prezis, <lealt,fel). Dar, liu1 acest impas 
cxisten\i<al aiproape absolut, Oedip g{,seşte o 
modalitate (,care pare, în dalele concrete ale 
textului, -a fi si11g·ura) ele man.ifestare a rlcm
nităţiri sale de iindivid, în raport cu acest 
mon,stru care este destinul. Dar posibilitatea 
de manqfes,tare a demnită\:ii ele om tt·ece, în 
cawrl l ,ui Oedi,p, prin sancţiunea tragică, iar 
mecanism.ul oore cleclll/Jlşează ruceastă posibili
tate - în tragedia 1ui Sofoele, oa şi în orice 
altă tr.ageclie - este disproporţia clintrn vina 
tragică şi sancţiunea tragică. 

Prin urn1care, craul, pr1vtt ca personaj 
exemp.lar, este departe de a fi un campion 
al succesu•liui. Er,ou•l, mai a'les î11 drama
turgie. nu este, în nici o împrejurare, exem
p,lar, el linltotdeauna devine exemplar. Poate, 
clin acc�st;'\ pricină, clasicismul francez a 
găsit u•n ternnen special pontuu acel tip de 
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personaj care emite idei, uneori, exemplare, 
făr.l <la ,pcrn;onajul îrt.�uşi să fie un erou. 
Este vorba de rai.r;m,nou1·. 

Exomph,ritatea eroului, î-nsă, nu implir.ă 
ş.i <> .im1>lă {.lcsf:1�u1-:11-e ; eroul <poate fi, în 
egală mi"Lsură, un personaj central, ilar şi 
u:nul ep�sodic. Vezi romanul rus din ,ecolul 
al XIX-lea, unde ac�t tip de erou �bundă. 
Da.r exemple se pol găsi orii.nndc. 

A 

I n amJn-două accepţiile date conceptului tle erou .în1ti,lnirn ,un determinant comun - acela al selectiei şi al 1·cstric-t1m. ln mport cu .pcn5onajul, eroul impune 
(şi presnptmc) o selecţie şi o restricţie. Cri
teriile ,rest.r�cţiei diferă, evident, dar, oricare 
ar fi criteriile, drum11l de ia personaj la 
erou impfi,că •O elim1nare masivă. Uneori, cli
minnrea este absolută. Atunci, eroul, ca per
sonaj exemplar, nu există, într-o scrie destul 
de 1ungă ele scrieri - Revizo�ul, Căslltoria,
O noaple furtunoasă, ])-ale carnavalul!Li etc. 
Aceasta evidenţiază, poate, şi mai mult forţa 
şi rigoarea restrncţiei. Pe de -.iltă parte, în lu
crările dramatice de factură modernă, în care 
există o reală reconsiderare a subiectului şi 
a conflictului, dÎISpare, cîteodată, chiar şi 
eroul în sens de purtător al subiectului, pen
tru că subiectul se depla·sează de la un perso
m1j k1 alt'Ul, <la 1să d;spură de' tot. într-unul 
din momentele piesei, pentru a lăsa loc să 
npară un nit . s·ubiect, şi aşa mai departe. 
Un caz ev<i<lent, în acest llerns, este cel nl 
pjcsei lui Cehov Trei su.rori, unde, de fapt, 
nu ex-i,stă ,pern<Ynajc principale, iar cele carepot Ii bănuite de această calitate sînt atît
de multe, incit termem1J de „prin·cipal"' de
vine urn non-<sens ; ·mai mult de jumătate 
dintre perwnajelc 1),icsei se· pot socoti prin
cipale. Dar, fo Trei surori, nu există nici 
e1·ou în scms ele ,personaj exemplar. Astfel, 
din ori,ce 1nmct de vedere am prjvi-o, piesa 
Trei surori este o piesă fără eroi. Şi, totuşi, 
este o capodoper,'i. 

Pr.in urmm-e, <per.sonaj-ul-erou (oricum l-am 
e,0nsi<lern) nu este un factor axiologic, nu 
impullle ,·a.loarea, nici nu leagă, nici nu dez
leagă v.::1,loarea. 

Să accept,um (•col p,1\·in pentru un mo
ment, ca o ipoteză de lucru) ideea că perso-

najul este, în u,ltimă instanţă, :uu ·.procedeu de un anumit �rad de difioultatc. Or, unprocedeu poate funcţiona -prin două ipostazeesenţiale: rpro,1 prezenţa sa şi prin•,ahsen!ti sa. Uneori, absenţa unui procedeu - dar nu orice fel de absenţă, ci aşa-zisa absenţă f un.c
ţională - poate fi la fel de im.portantă ca
şi prezenţa acestuia. Astfel, absenţa eroului 
- ca pe.nsonaj de l!i.p cxempkir - în Rcvi
�orul are o funcţie de reveLare a mediului 
i11fmit mai puternncă <lecit pre7..enţ,a frecventă 
a eroulwi. demascator în oomedi,a de rind din 
secolul ;al XIX,lca. Nu este vorba atît de 
neputinţa mecfa1lui <le ,a gencm croi exem
plari, pentru că, 1la u1•Jna uNncÎ, orice mediu 
poate să genereze croi exemplari, (ic ca 
reacţie poz,itivă, fie <la reacţie negativă. E,tc 
vorba de -cev,a mulrt mai profond şi, în 
acelaşi tim,p, mai grav : eroul exemplar este 
exterior, este stră�n ,acestui mediu. Cu aceeaşi 
siruaţie ne î111tâ'lnim şi la Cehov şi în come
dii.fe ilui Caragiale. La o lectură superficială, 
am fi inclmţi să -cons�derăm aceste comedii 
drept S'Urnbre, truste, amare etc. etc. De' fapt, 
însă, din JJlllllCtn.1'1 de vedere al solu ţii lor 
(sănătoase şi nesă!nătoa,se), comedii•le de acest 
gen sfat cit se poate de sănătoase şi, socio
logic vorbind, relevă faptul -că eroul exem
plar trebuiÎe căutat în altă parte şi nu aici. 
Forţa wcială a comediei de ti,p,u-1 descris este 
p110fun1d moroJă, s11b aspecLul actului scriito
r�cesc prnv<it ca act civic, pentm că scriitorul 
ia asurpră-şi responsabilitatea de a delimita 
astfel U!Il runume grup de indivizi, care, în 
c.a:lÎ'Latea sa de gm·p, reprezintă, indiscutabil, 
o 1V>alo-are soci,ală. Reproşuri•le de tipul : 
,,există şi foncţiornari cinstiţi" (ca,oul Res,ico
rului) sau : ,,există şi politicieni cinstiţi'' (ca
zu.! lui Caragiale) sînt în afara discuţiei, pen
LTu că nu despre a,sta este vorba în piesă. 
Pentru că, aJtfel, orice se poate nei;-1 prin 
ori,ce. 

J.n,diiere.nt ele faptul dacă personnjul-r-rou
runcţioneazr1 prin ,prezenta sa11 prtn absen\01 
sa, :în sine, el nu dă un sens axiologic lu
crării dramatice, pcntuu că absenţa lui poate 
fi la fel de efrcienlă şi de fertilă oa şi pre
zenta Jui. D-in această pricituii, persbnajul
erou nu este un sornnifi.cant a:,..-îologic, c1 
doar unul <luntre momentele care definesc lu
cr,-irea, o anume variantă a personajului. 
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DEZBATERl. 

Bacqu: 
,. 

Colocviul repu.bliccin 

.al 

criticilor de teatru ·'

I
A 

n ::.ilele ele 22 şi 23 octo11ibrie, la Bacău. s-a desf,işLLrn!, con/o;·m 
unei trarli/.ii bine statornicite, Colocvittl criticilor dramatiâ, aflat 
la a cinr'ea ediţie republicană. Ca şi la reuniunile precedente, au 

participat m.emhri acti,,i ai sec/.iei de criticei a J\socia/ lei oamenilor ele artei clin 
instituţiile teatrale şi mu::.icale clin /.arei, numeroşi profesori de la Instit-iitul de 
teaţru .(cu un gru.p ele studenţi ai seeţiei ele teatrologie), secretari literari, ::.ia
rişti, actori. aci i,,işti culturali : in afara acestora. ,:,., acest an, marcat ele în
semnatele dire,·tive ale Progra111u.lui .ele mii.su,ri 1'.n do111eniul muncii ideologice,. 
1Jolitice şi cultu.rnl-eclu.cative, au luat parte la Colo�i•iu u.n număr însemnat ele 
instructori şi nwm/Jri ai formaţiilor ele artişti amatori din jnde/ .. 

Coordonat, ca <le obicei, de mcmi:Jl'ii Bi
r·ou}ui ecţici -de critică n A.T.i\L, sub egida 
organelor locale de pmtid •şi de stat, gazde 
atente şi pline ele solicitudine, Colocviul şi-a 
propus ca temă Rolul criticii în orientarea 
,Lramal urgiei şi spectacolului contempo1·an ro
manesc, în .�piritul umanismului revoluţionar 
al societăţii noastre. 

Temă larg(, '-li cuvrinzăloarc, clezbiitută în 
numero.asclc comunicări (18) şi inlervenţji, 
Oaracterizată de -spirit 1,csponsabil, dorintă de 
cficien \ă şi colcgi,alitate, dez,b:;itcrca s-a bazat, 
in primul rînd, pc subsban\a recentelor rloeu
menle de partid, manifestlindu-se, în bună 
rniisură, ca o critică a cl'iticii ; s-a discutat 

Au asri.stat la lucrările Colocviului : Păun 
Bratu, secretar al Comitetului judcţeaa de 
partid Bacău, preşeclintclc Consiliului jL1de
J;ean de educaţie politică şi cultură socialistă, 
Arurcl Ilic Calimaindric, prcşcclintele Comite
tului judeţean de cultură şi •eclucaţic socia
lislă. Dina Cocea, ,prim-vioeprnşcdinte al 
A.T.M., Ana Toboşaru, ser..rctar al A.T.M. 

Co01,donatorii colocviului (din p-art•ia bi1·ou
lui scctiei de .critică a A.T.M.) : Valentin Sil
vestru, Natalia Stanou-Ata,nasiu, Nlarg-arcta 
Bi'w·bută, Ion Toboşaru, Constantin Parnschi
vcscu. 

Partici;panţi la lucrări : Andrei Bălcann, 
Ileana Bcrlogea, George Genoiu, Mirnca Glri
ţlLlcscu. Mira Ios-if, Crurol !sac. lornna Mărgi
neanu, Manuela Mil1ăifoscu, Eugen Nicoară, 
Ştefan Opreia, Constantin Paiu. Ion Pa1·ho11. 
Victor Parhon, Doina Şipoş, Valentin Taşcu, 
Bog,da.n UlmJU, Stelian Vasi,lcscu. 
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Junc\ia de direc�c şi l'ua1c\ia ele animaLn· a 
criticii, s-au serial criteriile ele dis-::crnerc a 
sensurilor ideologice -in spectacol; critica şi 
reperloriLi_l, rolul activizator al Cl'iticii dra
m.alice in 1nodelarca corespunzătoare a afişu
lui tea,tral, pledoaria ,pentru piesa româncascii 
de actualitate, caracterizată ele a.ogajarc �i 
va'loare, tL'll stat i,1 ,ccntru1 atenţiei. 

rntcgrarea temeinică a criticii în viaţa co
lidia-nă a teatrului a constituit un alt aspecl 
al colocviulni. Au fost p110puse moclalită\i 
diverse -de acţionare în ci!rnpul teatral, va-
1-iate for:rne de colaborare cu .scenele, în ,·c
derea re:wlvă1·ii ,depline a sarcinilor comune,
i,rleologicc �i arti,slice. Fireşte, a fosl abol'dat
şi ra'Portul dirccl dinbrc critica dramatică 'şi
,lircritclc categorii ele creatori: actorul, sti
listica, regizorilor el,:. Dezbaterile au insi�lal. 
apoi, asupra nevoii de acl'incirc a analizei fc
no1nenului teatral şi, in acest sens, s-a plr
dat penlru o atenţie sporită şi cît mai cali
ficată acordată spcctaco-lului, ca fenomen ar
tistic autonom. 

Colocviul <le ]� Bacău s-a caracterizat, in 
accnsl:1 ediţie, pl'inlr-o imediată angajare a 
crili,cii dramati,ce in ,indeplinirca cnmaml:i
mcnt:c·1or Progwumului de măsuri, viz1nd nil,,I 
cc revine acl11lu i c,·i li,c şi -part ici parca lui 
cît mai 'largă şi mni directă la aclli<v.iLatca for
mn\iilor artistice ama,toare, în vederea rid i
cării nivclulu-i interpretativ al acestor:1. (a 
atare. programul întiilnirii a avut o lntur:, 
inedită : clep•l-asărilc participantilor 1n sprcla
colelc unor formatii de amatori şi ale 11n,H 
teatre populare din jnde\.u-1 Bacău. Trei ci:hipr 
de lucru, alcătuite ad-hoc, au asist;at, în 
comunele Măgircşt:i, Poduri şi Dărrnăueşli, 

www.ziuaconstanta.ro



la rcprczcnta\.iilc artiştilor amatori (un spec
tacol de brigadă al'tistică, o piesă întl'-un acl 
şi•·. un montaj ·literar); apoi, au m'mărit un 
111onluj arli-stic în inter1fretarca colcclivului 
Teatru•lu i popular <li.n Slă.rii.c MoMova. Con
cornilen t,, pe &cc.na Teatl'Ului · Dra,malic „Baco
via" -<lin Bacău, a avut loc un spectacol rea
lizat de •claisele de teatrn ale Şcolii popular•! 
<le arlă din Bacău, în colaborare cu artiştii 
amatori ,din comuna Mărgineni, cu formaţiile 
Combinatului de îngră,�ăminte chimice, Cen
trului <le calcul, Liceului economic, Fnhri cii. 
de con.fec\:ii 1şi Intreprinderii de maşini.-trncltc. 
Aceste vizionări, :încheiate, toate, prin tliscu
\ii J.a obiect între mtiştii amatori şi partici
pau\ii la colocviu, s;-au răsfrlnt util în dez
baterea ,comună, _problemele tcatrulni de 
amatori ,şi rarpor-turile acestuia cu critica dm
matică devenind, as�fel, un capitol <le seamă 
pe ugcncl<1 lucrărilor. S-au subliniat, în a
ceastă ordine -de idei, ,bogatele tradiţii exi
·tente în teatrul nostru şi, fireşte, în exerci-

■ C. ISAC

Victor Ion Popa 
despre 

teatrul de amatori 

T
răind ,şi afirm,îndu-sc la 11ivelul socic
lăţii, în întregul ei, teatrul profesionist 
se În1iilneşte ,cu teatrnl ele amatori pc 

multe ,din •coo11donatele activităţii sale. Punte 
de degătură cu publi·cul ide toate cate;.ţoriile, 
rezervă inopuizabilă ele cadre, tealTul de ama
tori c,lc unu'] din importantele mijloace de 
exprimare a talentului colectiv şi individnal. 
El răsp'lln<le ,unei cerinţe naturale ele comu
nicare pe calea artei ,�i ,continuă un străvechi 
depozit ele teatru, păstrat de-,a lungul timrm
lui. Inclinaţiei de a arăta, prin conflict �i 
dialog, g,îndurile ,şi atitudin�lc proprii îi ur
niează ,chemarea morală ele a polemiza cu 
riimiişiţele trccubnlui ,şi. cu tarele ele caracter. 
Exti'll•clerea masivii a teatr tiui dr amatori. 
una dintre cornsecinţcle fireşti ale politicii ele 
11mula\:i€ ·culturală, în societatea noastră de 
azi, a ridicat acea•stă activitate la ran;.;111 unui 

• fenomen de ma·sii. Competi\:iilc şi î11L'il11iri]r 
au Tclcvat, aproape ele fiecare dată, 1111 po
len\;ial creator <:are a depă,şit sfera tralrului 
de amatori pr-opriu-zis, înscriindu-se în peri
metrul artei aulcnticc. 

A
. evoc_a!. în această fertilă î11�prej�11:arc, 

trad1ţ11le de oultură ce s-au 1dcnllf1cat, 
'in 1·cntrul <le -amatori ca şi în crraiia 

popu lară, Sn general, ,cu purnctelc cir reper 
ale spir.i,tualităţii întregului popor, osie şi

tarea cnt1c11, lc.g-atc de colaborarea dintre ar
tuştu proEesionişti şi amatori ; s-au amintit 
iniţiativele mai vechi, care au pus bazele 
democratizării teatrului ,şi fă-uririi noii noastre 
culturi. 

ln noua fazii de dezvoltare a mişcării ar
tistice de amalori, ,şi sarcinile criticii dra
matice sînt, azi, ,caiitiativ ,noi. li revine cri
ticii ,cluamalice misiunea de a sesiza şi res
pinge fo1,n1cle vetuslc, perimate, ale colabo
rării dintre �H'ofosi-onişti ·şi ,amaLori, mani
festările formale, nt liniere, de a pled'.l cu 
autoritate pentru ri.di-carea nivelului artistic 
al creaţ.iei de ma,.;{,. 

A cincea ediţie a întîhurii republicane u 
criticilor dramatici a demonstrat concret ne
cesitatea extinderii activităţii critice şi a im
plicării responsabile a s1ujitorilor ei în hule
plinirea Programiului de măsnri în dameniul 
activităţii ideologice, tpolitice şi cultural
eclu,cativc. 

M.I.

potrivit ş.i ncccstu·. Cărturari şi al'lişti de 
seamă şi-au Jn,clrcplal, şi în trecut, atenţia 
către înjghebările tealrnle - c'ite se aflau -
de la omşe şi sate, încercind stt surprind,i 
salnteia ·talentului au,tcntic, să lndrume tea
trul ele amalori către izvoarele artei adevr,
rate. 

La Victor Ion Popa, rîvna cu care s-a 
oCL�Jlat, tc?1·el-ic şi practic, de teatrul tle ama
ton, p1,ovme, mai cu seamă, ,dintr-o vocaţie 
peutm cultura ,ele mast, ; iniţiativele rnle ele 
răsunet - ,,Luna Bucureştilor", :i'vluzen'l sa
tului, teatrul radiofonic - contribuţiile sale 
la realizarea unui teatru muncitoresc 1;i u 
unui teatru pent1,u copii, îndrumările cu va
loare practică imediată adresate artiştilor a-
1111atori, îl aşază printre cei mai imporlan\i 
ctitJori moderni ai tCs1·trului creat de cei muJ\-i 
pentru cei mulţi. 

Victor Ion Popa s-a gîn<l.it, mai ales, fo ar
tiştii teatrului de amatori atunci cîntl a al
ciitu i t ,.Micul îndreptar <le teatru", cînd a 
teoretizat arta s,pectncohului şi relaţia text
rcgizor-actor, ca şi attl'nci cînd a '.intreprins 
a1ciituirea tratatu h.1 i de scenografie, pe care, 
dacă nu prezen,tul, viitorul are obligaţia ele 
a-l reda publicului interesat. O critică cu
r.entă a Jn treprins Victor Ion Popa, şi scrisă 
şi orailă, vizillin•d aşezămintele de cultură şi 
nsistînd la spectacolc•le amatorilor, în special 
ale 1"ăranilor. Dealtfel, el vedea aici izvorul 
viu nl unui tcalru firesc, ele o autenticitate 
populară intcgirală. ncarcctalii de impro,·iza
tiile modelor nrti,;tice. Articolele sale Yizeazil. 
111 primul rinei. felul In care actorii amatori 
sint consecventi Iată de ci înşişi, în cc mă
sură creează ei, şi nu :;işa�zişii specialişti

1 
a 

căror interven\:ic autoritară o considera un 
adevărat ,atentat împotriva legilor fireşti ale 
existenţei teatrului de amatori. 
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Din numeroasele observaţii şi inlcrven\ii 
la obiect, marele om de teatru a fundame-11tat. 
o teorie cu privire la rosturile şi condiţi.ilc
obiective ale activită\:ii teatru.Jui de amatori.
Numeroase a1,ti.cole, studji, note, înscmn;frj,
unele - încă inedite, altele ris,pitc in periodi
cele timpului, atl·căbu,esc - a�a, f,·agmentat -

· un important mate1·ial. din care pulern, lo
tuşi, de�prinde o prcocu parc orga•nizală de
indrumare a teatrului de amatori, bazată pl' 
consbatări proprii, rezultate din urmărirc.t
consecvenlă a pcota,colelor acestora.

V 
ici.or Ion Popa a formulat un punct 
de vedere critic cu privire la l'eperto
riul a<!cstui teatiru. La acea vreme, 

sărac şi întîmplăbor, repertoriul era Jcparlc 
de a satisface cerin\:eJe mora.lizatoarc ale 
spe<!tacolelor. Înscenarea pînă .la satura\ic a 
n1'lor piese „de o draJnaturgic improvizată". 
care coborau pînă la platitudine, neo[erincl 
nimic sufletului şi inlcligen tei spectalol'Ll lui, 
îl indigna şi !il rîmgrijora, în acelaşi ti1np, pcJJ
tru că vedea în a,ceastă nivelare şi unifor
mitate a repertoriului, la un prag inferjor, 
o .. primejdie. pentru mi,siunea culturnlă şi 
educativă a teatrului. Din contin11tu.l singu
relor piese aflate în circulaţie - V. T. Popa 
citează, printre acest:en, Doi surzi Je Flm·inn 
Cristescu şi Meşterul Papuc de Lia Hfrsu . -
se degajă un soi ,de sfătoşenie simplist;1, in
chipuincl p-L1bli-cL1l căruia i se adresea,:ă ca 
un public apt numai pentrn divertisment 
focii. Avftncl mereu în ntcn�e teatrlll de n
rnatori de la sate, el formulează, apoi. in
tr,un ciclu ele arti-oole, criteriile prinr.ipalP 
ale repertoriului. ,,Omului de h sat - scriP 
el în Teatrul pentru cei mulţi - trebuie. ,r,
i se vorbească în limba h1i, cu întimplo.i·ilc 
care îl interesează, prin gllră de oameni pe 
care îi cunoa1şte, cu 1nuzică şi snoave cnrc îi 
sînt în fire ... ; mai limpede, teatrul rlc nma-
1.ori - fie el la sat ,sau la oraş - trebuie 
să ouprjndă m,aximL1m de a,cbualit,ute" ... 1 În
articolul Piese rpentm diletanţi, se ocupă rlc
piesele potrivite şi de cele nepotrivite artiştic
lor amatori, graniţa dintre efo ţ.inînd ne difi
cultăţ.ile <le interpretare a rolurilor. Patima
roşie <le Mihail Sorbul, ju<!ată de amatori
într-un sătuc de ciobani din <!reierul P,irîngu
lui, ,j se pare un exemplu de nepotrivit:71 nlc
gerc, pentru că personajele piesei cer o anu
me experienţă scenică, o indr.umare pricepu
tă, pe ,care nu o pot avea actorii rl-in acel 
loc. Dar- .,oamenii n-au mai găsit altceva ·şi
âveau nev·oie să joace. Le-o poruncea deopo
trivă iindemnul inimii lor, ca şi sfatul şi cc-
1·erea lumii ·care-i mai văzuse juc'in•L Iar 
piesă potrivită nu mai găseau. Ce cl�_�udă mai 
puternică vreţi -. continuă el - că teatrlll
este pe placul- mulţimii? .Dealtfol, de ce ar
fi de mirrnre? Tea1Tul ·a fo t creut pentru mul
ljme �i e firesc să 'SC' în Io.arcă la functiu lui
norrnală".2 
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Dealtfel, inlr-o schiţă din 1935, u cărei 
destinaţie nu esle specificată, arată situa\in 
şi perspectivele teatrnlui popular, care nu a 
dat roade, in primul rînd, din pri<!ina reper
loriului necorespunzător. Cu comedioare fo
cile, cu drame wn\:inînd o morală ic(tină sau 
un patriotism fals, m1 se •f.l'Utea realiza un 
teatru eficient. 

1n aceeaşi scrută-pl'Oicct, sînt sttpuiaLc ol,i
cclivele teatrului sătesc, �i anume : 

·I. petrecerea plăcută şi utilă a timpului 
liber ; 

2. apropierea de luminile cărţii �i invf,ţi'.,
turii ; 

3. descătuşarea din „eu" - îndemnul de a 
trudi şi penll'II 1UJUlţime.a obştei ; 
· '1. multiplicarea personalităţii - deci, înţe

legerea altora ; 
5. obirşia unei lite1,abu;ri dramatice popu

lare.3 
De men \ionat, dupt, cun1 se Yede, cr, 

omul ele teatru co11sirlrră edificarea teatrului 
popu,Jar drept o calc pentru crearea une, 
,lnu:naturgii na\·io11alc. ,,Nevoia teatrului 
- sc1'1Îa el - este ca 11n vast depozit care
nu-şi aşteapli'.t decît pl'ilcjul să izbucneasci'.,.
Si, fără :indoială că izbucnirea aceasta nu va 
rămlne numai ca o ânflorire a jocului aclo
riccsc, ci va izvorî, de la sine insă5i, opera 
popul.ară de teatru. adevărata ţintă spre care 
trebuie să năe.uim".4 

V 
i,;Lo1· Ion l'upa nbservasc, in tehnica
pregă-tirii spectacolelor de amatori, o 
seamă de ncpot111v11·1 asupra ciirora 

avea să revină CIi insistenţă În CÎleva note şi 
articole. Meticulo� eu wmănuntclc, preocupîn
dn-se de detalii, ,ca şi de ansamblu, claborind 
principii gener-ale de orientare, ca şi. pl:tn111·i 
pentru l"Oll'Slruiren unei scene mobile, nccP
sară ·umaloi·ilor, el preconiza înte.meierr...a unei 
r01'll1.n tii ten tmlc pe eta,pc de ctmoaştere şi 
vcriificare. Nucleul ar urma să Lie alcătuit: 
din cei mni fozestraţi act.ori polen tiali ai 
i:olcclivită\ii rm,pe<'livr şi să se constituie p� 
haza afinită\ilor �Ic talrnt, şi nu uupă cri
Lerii întîmplătoare. 

Atrăgînd alcn'ţia asupra unor cvcntualc 
confuzii în ceea ,cc priveşte specificul activi
Lă�i teatrale, V. I. Popa reroa evitan,n reţe
telor ,şcoilăreşti, <:ondi1·ioniind OTice montnJ'e în 
,spectacol a unei ,p,csc {li: strădania către o 
,c'ît lrnai bună realizare -arListic,1. Pentru a
ceasta se impunea, <:a o cerinţă principală, 
autenticillatea interpreţilor. Personalitatea ac
torului se va afirma libcr;'i, in afara oricăl'or 
foI.sifi.cări şi imitaţii. In acest sens, este· tle 
relevat concepţia lui Victor Ion Popa r.11 
privire la actorul aniator, creator al unui 
teatru nou, proaspăt şi vital, provenit din 
î11clinâţia 1iatui·ală dHrc teatro a oamenilor. 
În mod accentuat, el IS·a o'cup'ait, din acest 
pirnct de vedere; de Lcat111.1l sătesc, ni\:;cut. 
spontan. dintr-o străvcd1e înclina\ic pentru 
spectacol, trarusmisă din generaţie în genera-
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ţie. Aceste idei, cu valoare practică actuală,
Ic-a ordonat în studiul Spre un Leatru sti
tesc, a cărni lectură integrală evi-denţia2.ă 
o concepţie fundament:ală despre posibilităţile
teatrului sătes·c, în strîn-să legătură cu dr.z
voltarea generală a artei teatrale. ,,S-a văzut 
- scrie Victor Ion Popa rj- repeziciunea cu 

la nivelul aşteptărilor, cu b critică construc
tivă, în care să predomine „lupta--.dîrzil: im.
potriva vechiului şi nepotrivitu.lui teatru şco
lăresc, uncl_e . ţfo?.i cu mus tă ţi de vacs spun 
euvmte terl'b1le .... 

CJarc românul capătă deprinderea conven\io-
oricltc aspecte depăşite de mersul vre-

ualismului teatrn'l şi deci nu numai întclc- mii ar cuprinde moştenirea teoretică 
gerea ca privitor, ci, mai mult, chiar nevoia şi practică a lui Victor Ion Popa, ea
să-şi arate darurile de făptuire dramatică : se adresează şi 11stăzi cu folos oamenilor de 
joc şi compunere. Asta vrna să SpilJnă. Gă, ,Pe . •. teatru, <)e la1 care -se aşteaptă o mai eficientă 
lîngă cele multe mijloace de · exprimnr� ! · .;prezenţă şi <participare la realizarea unui tea-
dans, oîntec, -stihuri �au inflorare - î,n lemn, tru de amatori activ, în pas cu dezvoltarea
în piatră, fier sau i-esături - ţăranul nflă, societăţii şi cu perspectivele ei. 
hi teatnu, unu'1 mai mult. lnsuşirca s-a făcut '-·�---
repede şi a . început să dea roade. Astăzi 1 Teatrul pentru. cei mulţi, pul.ilicul in 
sînt -sumedenie de col\:uri ale ţării unde se „Romfmia literară", nr. 40, 19 noieu,brie
joacă_ teatru _aki:ituit �de ţă�.ani şi jucnţ �'l�� . J.93l Jn m,rn�.1,sc1•js, în �oleftia So.i;in Popa : 
de c1. Aşadar, .soco't •ca ar· fi do s.cos ele a:1ci , 'reprodu· in Scrieri deşpre tea'tru, 0diţic în-
cî,teva date prc\:ioase pentru atitudinea drn- grifită ele V. ·,i\findra şi Sorin Popa, p . .l'tS,
malică românească - căci în s1mburele de Buc., Meridiane, 1968. 
teatru, cît se arată astăzi în sate, eu nu pot 2 Piese pentru diletanţi, publicat în „Yre-
vedea numai o înfăţişare a teatrului ţără- mea", an. XIII, nr. 628, 23 noiembrie HViL 
nesc, ci însăşi teme•oo viitoarei noastre în- 'fn man'll,scri,s, [n ,colecţia Sorin Popa. 
drumiiri pe a•cesl, tilr1m".5 

· 
3 Teatrul popular, 1935, schit.ii în mauu,·cris, 

Pentrn teatrul ele amatori, Victor Ion Popa ,n oolecţ.ia So1·in Popa, p. 1-2. 
preconiza realizarea unui climat de creaţie " Teatrul sătesc, 1937, in manu,;cris, in
îu care •să preclomine exigenta principiilor, oolec\ia Sor.în ,Popa, p. 3. 
dezvoltate îm articolele citate aici ca şi în 5 Spre un teal!ru sătesc, 1937, în manuscri,, 
altele. El asocia împlinirea unor sp,'ctacolc în colecţia Sorin Popa, p. 4-6. 

Galaţi: 

Colocviu despre arta comediei 

fot:re 15 şi 21 noiembrie s-a cl(lsf,işurat. la Cala/i. prima ediţie a Coloc,•iului 
rlerlicn/. r,r/:ei comediei. Manifestarea a cuprins o Sltitâ de spectacole, urmate de 
de�i1a/.eri r,i. publicul, şi, în final, o serie de comwi.icriri pe tema „Funcţiile 
socia.l-eclucati 1 >e n.le comediei româneşti, probleme de creaţie şi modalitii{ i ele 
e.i;presie". Un colecti,, alcătuit din oameni ai muncii şi specialişti ai teatrului, 
apreciind reali�ârile artistice ale participanţilor la spectacolele colocviului, n. decrmwt 
urmâtoarele disuincţii : 

CEL MAI BU:N SPECT�\.COL DE: COME
DIE: Slugii la -doi stăpîni de Carlo Gol<loni .
(Teatrul Tineretului clin Piatra Ncamt). 

CEA MAI BUNA REGIE : Lucian Giur
chescu, pentru spect,acolul Plicul tJe Liviu
Ilebrcanu (Teatrul de Comedie). 

CEA MtU BUNA. SCENOGRAFIE : Ion
Popcscu-Ud,:.iştc pentru decorul şi co�l111ncle 
la Plicul de Liviu Ilchrean.u (Teatrnl ele Co
medie). 

CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE A
UiNUI ROL l\ilASCULIN : Horaţiu M;;lăcle, 
pentru rolul T.ruHalclino din Slug-ă la doi stă
pini (Teatrul Tineretului d�n _Piatra Neamţ).

CEA MAJ BUNA INTERPRETARE A 
UNUI ROL FEMLNIN : Miti,că lanrn p,mtTu
mlul Chi.riţa din Chiriţa în pl'ovi11cie de 
Vasile Alecsandri. (Teatrnl Dramatic din G-a
laţi). 
CEL MAI. BUN ROL EPISODIC : ex .,cquo 
Mihai- Pălădcscu, pentru :rolul Odăiaşul Ion 

Taman din Plicul de Liviu Rebreanu (Tcat.rul
de Comedie) ; Gheorghe V. Gheorghe. pen!JMJ. 
rolul Chelnerul din Simbătă la Veritas de
Mircea Radu Iacobm1 (Teatrul Dramatic din 
Galaţi). 

MENŢIUNI: 
Regizorului Iulian Vişa, pentr\l modalitatea

originală de expresie a spectacohtlui Slugă la
doi stăipmi (Teatrul Tineretului d.in Piatra
Neamţ). 

SccnografuJui. iHircca Rihinschi, pr.nt,,u ·ue•
corul spectacohilui Chi.riţa în provincie d,� 
Vasile Alecsandri (Teatrul Dramatic din Ga
laţi). 

Actorului Geo Costirnu, pentru roiul tt·iplu 
din Hotel Zodia gemenilor de Valentin Mun
teanu (Teatrul Gi1tleşti). 

Teatrului ,,Ma,�a FiJotti" din Brăila, pentru 
cca mai bună o.11ţi'IJJ1e repertorială în dome· 
niul comediei ·româneşti contt,m.p-0rune : 
Mielul turbat de Aurel Baranga. 
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SINTEZE 

■ V- MÎNDRA

Eroii ·tarani 
-

Şl 

formele dramei istorice 

O 
dimen.;Îune rn.'li jHq.in cercetată a dramalurgici ist,ori,cc româneşti parc a Ii 
pi�sa de teatru închinată miţ;cărilor �răneşli. . . . Av1ud •ca punct ele rp'lccare nu ep1soacle de crorncă domnească, m, ma, curînd, 

acte de ariiivă 1mcle, evocări folclori,ce (de la un moment dat, şi relatări 
jurnalistice). temele aceslei categorii -ch1aJin.aLurgice di.feră ele traged,ia istorică a eroilor 
d·amna\·i 1prin ch.i,ar ILl•a tura ian tiromanescă a fruple'lor ;pc cm·c Jc evocă. Departe ·ele a se 
deosebi de textele clramab�co-istori·ce cenh•ale în jurul ilustrelor fig.uri de domni numai 
prin elemenLele ,documen-baJ·e, cvo·carea tealrală a marilor rfo;coale a du,s la creaţii de o 
oonsLru•cţie -literară diferită. ,lVLai înt:ii, slru,cburarea datelor couflicL1.11'ui a părăsit, în mod 
necesar, tiparul romamtic nl pieselor bio:rraf.ice, înclrrnmindu--se către o clezvoha1•e "da 
a,pa,ren\;(, epică a ac\iunii, er-ou,l principal fiind, de această ci-ală, ouulţime,;o. In al doilea 
rînd, tipologia a cunos·out, .in ac ste clname i•storicc cu 1·ă11a,ni, o Lrcccre pronunţată către 
oonturarea realis·tă a Clara•clcrclor şi, botodată, cătJ•e un limbaj mai modern. ln sfîrşit. 
acest scctor al ,cJrnmabtwgiei isborjce s•a desprins mai chu de modelele unive1·salc ale 
speciei, clobîncli:ncl o -adâncire particu-lară a s,pecifioului uational. 

Fără incloială că ,cele mai' bu•ne dintre piesele �nspirute de răs-coalele \ărăneşLi se 
disbÎ!ng prin acuibatea so·ci-a'1ă a ,con.fhl.ctelor, şi - ,prin urmare - prin necesitatea acloptă1�i 
unui punci. ele vedere, ,prin ,001,inta imp1icării deschi,se a g,încliri.i social-politice a scriito
ru11Li. Primej,dia desDriptivi,srnului mai mult sau mai pi:,tiu pitoresc este JT1,uLt climin.uată, 
cu toate că &e ivesc alte perioole, a-cela aJ exiagerărifor sociolog,islc, de pildă, sau cel al 
dialogu lui su perfa:ia,l folclorizat. 

O atenlă rememorare a ;principalelor scnieri literar-Lcaitralc care il•usbrează •aceaslă 
direct ie tcmati,că poa,Lc elibera bogate semn ificaţji. O as1"neucn trec.ere ln revistă a unui 
Il'um:1r ele Litluri relevii, pe ele o parLe, .ti,acliţia, mai veqhc, clecît se crede, a pătrunderii 
eroLlor ti1-runi în d1,arnaturg-i,a noa,stră islorică, pe ele altă P!\1'LC, variclatca tonalităţilor 
l:iLeraJ'e. ele la o etarpă la all.a, ele da un au toi· la albul. 

Lncă înainte ca mişcările sociale ale ţărru,ilor. înregistrate ţJ.e _istorie, să fie reflec
tate in tealrurl românesc, figm,i •ele ţărani ,au dal o colomL11ră sorial(1, mai acccntualt 
pieselor clomi�1ate ,ele eroii clcm011i•ci ai rornantişmrului. Ră2Ji1,şul, Vulp�i şi 'Moş Tănase, 
în Răzwm şi Vidra, LmllJă,ţl,uke şi J11.1mătale, în· Despot. Vodă, au. cl�t o nnume ,10iclula1·e 
proLcsLatară parhicipării foT la acţiunea clnamat-ică. O pics,1 ou mnlt ma,i veche, scrisă, 
poate, prin 184.6 (,clar reprezentată mai tirziu), Plăieşu./ logofât ma.re de Theodor Codrescll, 
introducea în pri,nwl ,pl-an al unei a,cţiu,ni ele coloiratură istorică personaje tragice de 
ţăra-ni, înlr-o ,distinctă opozitic socială cu boicriinea. 

D 
1,11na istorico-litrăncască - ca soecic disLi,nctă - în-cepe, î11să. să se al'i •·mc 
odată cu cele dintîi piese despre răscoala iobagilo,· ardeleni din 1784.. 
'ia 1891 apare tragedia Horia, s,crisă de JJrofcsoml tuansilvănean Ghită Popp 

(autornl unei teze de docto1,at despre esenta b•ag.icul'll•i) în vel'smi albe, transpusă, mni 
apoi. '1n libret ele ope�ă. Este, aci, ele remar,oat I-ratarea în Li,parele tragediei clasice 
a unei terne ele esenţă romantică. A,prec-ietea âin prnfata pe care -Î'o acordă, la prima 
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ediţie, societatea student.cască „Pctrn i\1'iaiur·· cu pr1vll'e la „progresul pe terenul litPra
lurii noa.st.re de ,,cest gen" =anifcslltL „prin modelarea momentului tragic al revol„ţiunii 
lui Horia" poaitc fi m1 'PLmct ,de plecare ipen1!ru o dezvăl-u irc a parti-cu larităţilor acestei 
<la,ame clasici-ste. 

Superioar-ă rp'icsoi l,ui Poipp .ni 'SC p..·u·c a fi dram-a Î!Il1r-un act Se face ::.iuă de Zaha
ria Btîrsan (1912). Gravitiind în ju:ITu,l Jui C1-işa-n, toviarăful lui I -Lonia, cîteva personaje 
ti'irăq1eşli de pregna-n \{t gfillericii reflectă, în deco.l'ul urue al 'U 11ci ,colibe sărăcăcioase, ca 
într-un microcosm revelator, temeiurile şi tragisanul întregii mişcări populare. 

O altă riiscoală �lin Tr,ansâ'lv::mia va i,ruspira ·unul <li-ntre cele mai valoroase poeme 
<lram<1tir;.e al.c Ju,i Lucian Blaga. Avram Iancu (l.93li). d:rumă istorică dominată de pre
;,cnţi.'.\ ţăranului îna1=at, ati1I1ge o particuktră in-tensillatc literar-teatmlă -Îlll partiturile celor 
oiţiva intei-locutori morti ni personajului titutlar. 

După 19,',,,',,, cpiso<l1Ul răscoalei hLi. HoTio.t va cunoaşte o:itevu no-i intm-pretări drama
L"urgice, de la ,pate·tica evocare - mai cur1nd stati� - din ,drnma lui Mihail D'lvidoglu 
(L956), piuă la Urme pe ::.ăpadă, una di,ntre cele mai cr>nsiste.nlc creaţii tragice din oµt•ra 
ul1t de vari-ati1 (şi inegală) a �,i Paul Everac. Efort-ul concentra\.iei dramatice obtinc. în 
această bucată ,de o 1·eală virtuozitate, o activare a-oută a ,cl!iaJog,u:lui, caTe dezvoltă o remar
cabilă parabolă ,cu privire la libcl'tate : iscon-dcle -care-i capturează pe conduc[1torii răs
coalei -apar oa a<lcviimtii „prinşi", căci moartea fostelor lor C{lJJCLcnii va îngropa, t·otorlat·ă, 
şi visul po!li.bilei lor d.czrob-iri. 

Din s.uita tmgediilor îm::hi111a<te ,ui Hori<1, ni �c pare n fi fost pc nedrept uitată 
drama istorică, de o viabilitate teatrală cerii\. Focurile, publicată în 1946, de t1,fagda 
Isanos şi Euscwu Camilar. Găsim în a-cest text, •ca şi în alte <lmmc mai recente (cum 
ar fi Elegie pentru Cetl!lt'o, soarelui de Mihai Gcor::(csoo, inspirată de răscoala de iia 
BoLîlna), dovada tensiunii inov,a,Loare ·pe care mÎ!Şcărilc \i'iri'i-neşti o pro,,or1ccă în strnctura
rc,1 litP.rnră a teatrului istori-c CO'llJtemporan. 

u 
un capitol deosebit ail acestei tcnclinţ.e in expresia teatrală il compnu crea
ţiile drarnatiCt) �nspi�?tc lflc marele spect,acol tr.agi-c al răscoalelol' din 1907, 
unele v,izmnea 1,tor1m n'l1 irn.piicii in „ m-ct un fel autent1c1Latea biogl'aiic,i 

a conducătorilor mişcă,rii. ridioînd, în c<;cbimb, protblemele unei ar'hi1Jeotmri dramaturgice 
bazată ,pe mişcaJ·ca -CO'Ilfili-ctuală ,a mulţim.ilor şi stimiulin<l rczolviiri trnode.rne ale functiilor 
<'Ol'Ului antic. Încc-pînd cu Lupii, drama publicată 1n 1915 *l, -la numai o,pt ani după 
mari,le mişc:'iri \ărăne.o/ti, ,de către I. C. Vissarion, şi terminînd cu Boieri şi ţărani (1955), 
prima piesă de tea-tru a clra.mabur�ulrni oontemporo.n Alexan-dl'U Sever, imaginile anu
lui J 907 au adă'llgat dramat,u;rgie.i istoriw TOililâneşti noi ;posibiJităţi ele explorare a raporc 
Lurilor rlecis.ive dontrn cronografia naţiO'lmlă şi problemati•ca sooială a existenţei. Rezul
tatul imeilial este acela al J'Cializării unor drame realiste cu Uill accenbuat relief istorist. 
Conflictul antrene-a-zii, în acest caz, ,destine individuale „de rîncl", fără cxccpţi,rnalitate, 
pe 'Care le su1,prinde, însă, <linlr-un unghi c1i,stant.at, capabil sCt realizeze dinamica ţrupu-
1·ilor sociale şi să concentreze observaţiu tiipo-logi-ctt 1a nivelul schiţelor de prirn-pl:tn. 
Investigarea psiliolog,ică a personajelor se condensează, sub forma notaţiilor expresive, în 
<lialog -şi mişcare. Primcj,dia rednJ1Cţiilor simpliste ale accstmi ,proces de esenţializare t'Ste 
puternică, m-ai rou scamă prin alunecarea in stercoti-pul discursiv -sau senlimcn�al. Piesa 
lui I. C. Vissarion cade, lllU o singură dată, în nceste ·cuTse. dar izbuteşte şi 1�10mcnte 
<le autenticilate, favoriza-te de o considerare aspră a aclevăruJui is�o1'ic, cu refuzul idea
lizării personajelor ,,•pozi,l'i.ve". Cele mai bune lsituoţii ,clin Lupii roalizează o apropiere 
maximii a adevăi,u:h,i individual ele jus1ificarea socială a atitu-tLi11ii, prin expresivitatea 
graiul-u.i scenic, rezultat al obsc,.,·;1Tii 1;mha.iului f:ără.nesc viu, opus arhaismului 
folcloric. 

Am vttzut, ,că drama i5torică \ărăneas-că participă activ La p1'0cesul (ou mult mai 
la1•g) al epici;;ării' fonnie1or idramaturgice, prin proiecta1·ea di1;ta-nţată a acţiuuii. lu această 
direcţie a jucat un· rol şi tentaţia dramatizftrii l'Q'.ffia:nclor ";etii r,um1e, ca şi patronarea 
(invi:?)ibilă) a unor piese despre răscoale de către ma-ri-le �resce epice ou acelaşi obiect. 
Pentru a rln un e.·emp1u, Boieri şi ţărani de Alcx•andru Sever, ,deşi dezvoltă o schemă 
narativii proprie, rcfoce, evident, elemente ,din R<iscoala de Rebreanu. Prin multiplele 
consecinţe din formri. ale atri'butclor distincte din conţinut, stu-c1iul dnamaturgiei istorice 
tărărneş'Li prezinrt.ă un deosebit i,ntcrcs ,în chestiunea relaţiilor iinLI·insece. rile vnlorilor 
·"StetJicc şi extmesteticc care sus\in, laobltii, stnrntura artistică a dramei. ■

*l L!.1.pii de I. C. Vă,ssarion, subintitulată ,1p-icsă soci-ală in pa,tru note", editată
în vol11m ln cdj•bura „Poporul", a ap/irut, mai intii, în revista „România ŢUuucitoare", 
ca .rnatc,·ial literar de propagandă. 
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s e m n a I 

VIRGIL MUNTEANU 

' 
Ji„matori Şl

A început, se desf rlfoa.l'ă 
cea mai amplrl manifest:al'e 
pe care a cunoscut-o vreo
dată viaţa spirituală a ţării, 
Fesbivalul naţiOIThal al educa
ţiei �i ,culbuirii socialiste 
,,Cîntarea Roo:rnî.niei". Chiar de 
la etapa ele masă şi pînă în 
lww iunie a anului in,lepen
clenţei, cinel ,,a avea loc, ca 
o încununal'e, timp ele mai 
multe zile, gala laurea.ţi!or,
vom fi martol'i, ba chiar păr
taşi, ai unei întreceri a mun· 
cii şi creaţiei art�slice la 
care, pentru întîia oara m 
mod programatic, activitatea
artistică amatoare se imple· 
teşte cu cea profesio11 ist.ă. 

Incei nu ne clăm bine sea· 
ma ce aclînci şi cupl'in;:;ătoare 
semnificaţii poale sei capete 
aceastei nouă treisăiiiră defi
nitorie a întrecerii celor ce 
fâure.�c bunurile spirituale ; 
ce conţinut nou, stimv.lcitor, 
fertili;:;ator, are acea.slei impie· 
tire ele activiteiţi, această ală· 
tura.re a fol'ţelor crea.toare ; 
ce fericit schimb de experi• 
enţei se va produce. Sigur e 
cei ,,a trebui din vreme sei 
revizuim termenii cu care 
operăm, să înleitureim lnciul 
prea desei folosmţe şi al 
preiudecâţilor, să l'e�titrâm 
noţiunilor în/:elesul lor exact. 
Ce este un artist amalol' ? 
Dar un artist profesionist ? 
Ce-i despal'te ? Ce-i apropie ? 
Unde se lennină arta ama
toare ? Unele începe a.rla pro· 
fesionistă ? Unde se află 

• punctul lor ele converg,mţei ?
Dar ba;:;a lor comwiii ele 
pornire ?

Sei recunoaştem, . am des• 
părţit, sirnplif icîncl, sărâcincl, 
golind ele adevăr, teatrele 
profesioniste ele echipele a· 
maloal'e. Din neştiinţ,i. Din 
în/:elegere greşitei a lucruri· 
lor. Din indiferenţă.

18 

animatori I 
Un (reputat) critic la p1'e· 

m.iera unui teatru populai' era
o raritate. Un (foarte bun)
regizor pregeitind un specta
col cii al'tişti amatori era un
caz ele excepţie. Un ( rn.are) 
actor p1'intre interpr.Jţii unei
scene populare era o acles>ei
ratli curio;:;itate.

Relaţia nouă între art.a 
profesionistă şi arta anuitoure 
pe care o rele vă, la care 
cheamei Proguarmul rle mă· 
S'lll'Î pentru a11licarea hotă· 
rJrilor Congre&u1ui al X[-lca 
ul partiidului şi ale Congre• 
&ului educaţiei poli,Lice ',li al

culturii socialiste, în dome· 
niul muncii ideologice, poli· 
Ilice şi cultural-edu,ca�ive, pcJr• 
neşte de la o rea.litnte cxis· 
tentă. 

Artişti cu statut profesio
nist s·au aflat şi mai înainte 
în miilocul amatorilor. Ca in
structori. Sei inslruiascei, a
dică srl trans{ere clin baga
iul de experienţii proprie o 
.mmei de noţiuni, de cunoş
tinţe, în cadrul strîmt al pre
geitirii unei manifestări, de 
cele mai multe ori ocazionale. 
După care relaţia se înlrl'
rupea, cii un bene/ iciu mi

nim. pentru artistul amator. 
Relaţia nouei pe care o 

st.abileşte în termeni clari 
Programul înhtturii cal'acterul 
rle asistenţii ( cum e ceri te/1-
nică sau medicală) pe wre 
al'tistul profesionist em cl,r
mat să o cfr,a artei amatoare. 

Se prefigurca;:;ii - începu
tul se face în chiar aceste 
;:;ile - o colaborare strîns,i 
.mb toate raporturile. 

$i dacei e sigur cii. la con
fluenţa artei prof esionisle ,:ri 
arta amatoare s,om înt:Llni 
dragostea ele patrie, cinstirea 
muncii, setea de · cultură şi 
/:a.lentul, tot atît ,le sigur 
este că, faţă în f aţei, pe a1·c-

ea.şi scen11, artiştii profesia· 
nişti şi amatori s,or a�•ea 
să-şi împrirtăşească recÎproc 
din propriile lor zJceiminte 
ele însuşiri : profesioniştii -
experienţei, competenţii µro· 
f esionalei şi talent ; arnato· 
l'ii - talent, clal' şi pa .. �iunc, 
cleiruire, entuziasm. 

Pentru că - dupci cum 
nu de puţine ori ne este dat 
să ,,edem - dacei talentul 
profesionistului se ofileşte 
{ărti pasiunea, rliiruirea şi en· 
tuziasmul care sei·i insufle· 
ţească al'ta. pasiunea, diîni· 
irea, entiiziasmul, care sint 
treisătu ri întregitoare ale a· 
ma.torului t:alentat, fertili:.ea• 
;:;ă arta ar·estuia. ,5i · pot, ele· 
sigur, f ertili;:;a şi arta profe· 
sionistuliii. 

Altfel spus, dacc, artist.ul 
profesionist poate să-i fie un 
înclrumeitor artistului amator, 
nu-i mai puf.În acle,,ărat cei
artistul amator, în aceastli 
nou.ă rela/.ie, poate sii.•i fie 
profesionist :ului un animator. 
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FESTIVALUL NAŢIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI" 

grupaj 
realizat 

de 
PAUL 

TUTUNGIU 

Î ntilniri 
cu 

amatorii 

l!e/a/ia dintre p,oclucţie şi ştiinţii s-a prelungit pe această nobilă �i 
îndn:izneaţă p11nle : arta amatoare. Atît muncitorii cît şi .�tudenţii, 
repre::.entan/.i ai unor importante categorii sociale, optează pentru reali
::.arca. integ•·ală a omului, pentru acel concept, complet şi armonios, 
tot:ocla,ă, numit ele filo::.of i homo humanus. Artistul amator astăzi stu
dent va merge în u::.inri -sau pe ogor nu numai în calitatea sa de spe
cial ist în proclucţia ele bunuri materÎl:lle, ci şi ca un catali::.ator al afir
mării celor ce muncesc pentru şi prin cultura spiritualei. Le,l{ătura 
dintre ,:iitornl inginer şi muncitori nu se re::.umă la linia tehnologicei; 
ea se deschide elitre toate ori::.onturile, în sensul 111.odelului uman al 
orindu.irii noastre, inclu::.înd şi a.spiraţia spre cultură. ,,Tipul uman 
nou pe care vrem s,i-l {âurim în societatea. noastră - spune tovară.şu.l 
Nicola« Ceauşescu - trebuie sei se carncteri::.eze prin pasiune pentru 
munca creatoare, printr-un înalt spirit ele reispundere faţei de intere
.,c/r., generale ale colectivităţii, printr-o ţinutei moralei aleasci, printr-o 
ele,•alii viaţei spirit.iiillii". 

Cadrul competitiv .oierit de marele Festival naţional „Cintarea Ro
m.ii.nici'' ne prileiuieşte o întîlnire cu actori şi cu. regizori amatori, cu 
aceşti oameni care, clupei programu.I de ,muncă, urc_ci pe scenă pentru a 
da ,·iaţei vocaţiei lor, pentni a se bucura nemiilocit de aura culturii. 

Uzina - gazdă a teatrului 

Pare aproape uu · paradox îmbinarea, la propriu, a cuvintelor uzinei (fabri-că, adică. 
sediul producţiei de bunuri materiale) şi teatrn (manifestare artistică specifică, adică, bun 
1-piritual, în cel 1nai exact •sens). Uzinele „Electronica" au, clacă nu ne înişelăm, încă de la 
înJiin\a1·c, o foi=a\ie de teatru. Muneitorii de la ,1Electro11ica" au urcat pe o scenă impro
vizat[t la club ,şi au tlevenit actori. <Cronica acestei tru-pe ,de teatru, un ,caiet cu coper\jlc 
patinate de ,cele aproa-pc demă ,decenii ,de activitate, stă măr�urie că :in 1960 au fost prezeH
tate scbi\,a .fR. ele I. L. Caragiale şi -procesul literar lntîlnirea de· Constantin Cbiriţ[t ; 
între 1.962-1963, Domnişoara Na.stasia. de G. M. Zamfirescu şi �oonedia. eroică a lui 
Kuprin, Fiul secolului; in 196<1., Jocul ele-a vacanţa de Mihail Sebastian ; în 1965, Şta
feta nc•·eizutli de Paul Evcrac. Nu vom ,cita toate specta-colele montate de actorii „Electro
nicii", pînă în 197G, cînd au prezentat, <le pildă, Andvlandi <le D. R .. Popescu ; dar va 
lreb11i si\ caligrafiem cu tuş tipografic numele acestor din ce în ce · mai îndrăzne\i inter
prc\i : ci se numesc Alexandru Hrişcă (asupra căruia ne-am oprit într-o fişă ele portret). 
Aurelian Grigore, Adriana Iliescu, Ana Maria Ittu, Aurel~ Popovici, Radu Matei, Adrian 
J\lccllid,, Nicolae Popa Oprea, Mihai Boboc, Elena Sîrbu, Iolanda Teodor ,ş.a. 

Foar'tc interesanta ,,•cronică" a teal.rului „Electronicii" este nu numai o mărturie a 
faptelor ele teatru pc care inimoşii şi talentaţii muncitori le-au im-plinit, -ci şi o oglindă 
a ceea ce îi:seamnă munca ele amator de teatru, de la neajunsurile explicabile pînă la 
intimplărilc neprevăzute. În literele scrise ou toc şi peni\ă, cu cerneală violetă, s-a păstrat 
g·ustul amar al nereuşitelor, dar şi cel al ·satisfacţiilor, emo\iilor şi certitu-clinilor. lată 
clteva din aceste însemnări : ,,20.l.1961. Pent.ru motivul că nici -p:ină în prezent echipa 
nu arc un regizor, rcpctiliile merg foarte greu. ( ... ) 3.II.1961. Programare la Casa de cul
tură « L Mai», cu procesul literar şi recitări. Ne-am deplasat fără a cla spectacolul, mobili
zarea noastră fiind gl'(,şit făcută. ( ... ) 27.II.1964. Astăzi am fost chemaţi la Casa de cultură 
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a raic,r. ului «J. Mai», pentru a n{ se ,decerna, în cadru festiv, diplomele acordate în urma 
Conc .... r,ului de teatru, faza r:1ionalr,. Noi am participat •qu Domnişoara Nastasia. Au primit 
premiul I pcntr,1 intel'pl'clarc Constantin Manoliu, Ligia Mihăilescu, Adriana Iliescu, Ileana 
Popa Oprea . ( ... ) 1.VI.1964. A bătut al doilea gong în s.ala Studioului «Lucia Stur-dza 
Bulandrn» . fn spatele cortinei sînt zece inimi ... N�1 este lucru 11şor să joci de-a<levăratelca : 
un ciripit de păsărele vioaie. o talangă, un muget - toate pe un anume fond muzical... 
Aşa a început spectacolul no tru cu Jocul de-a wir-an/a ... Ploaia de flori şi aplauzele ne-au 
dovedit că 1nunc.:i noastră 11u a Iost în zadar ... " 

Nu mai esle ne\'oie ele un ,coJnentari'll sp'ecial pentru a cv�denţia drumul parcurs de 
teatrul rnu11eitoresc, la propriu. <le ],a „Electronica". Fru,ctcle spiritului nu se cuceresc 
mai uşo:r dedt merele de aur ale lui Puislea cel Voinic, şi .. Cronica" trupei de la Uzinele 
,,Electroni,cn" ne sugerează, în a-cest sens, imaginea trcptc•lo1· constitmite în scari\. 

Două ·scene diJ1 spcclaeolul cu JJicsa 
„Să nu uitl'un" tlc Valenti11 Munt<-tu1u 
in intcrrpr-ctarea a,:rt.i.ştilor a1malo.ri ele la 

Unde 

timpul liber · 

devine 

timpul artei 

,,E]ectronica" 

vreme am erc:z11.1t-o imposibil de materializat. 

Aş vrea, oîntl scriu ,desp,re acest om, despre 
AJcxanclru Hri-;;că, să înmoi peniţa în cer
neală de aur. Nu pent111 că Alexandru !frişcă 
se tlcosebeştc ·de ,ceiktJ.ţi regizori amatori clin 
ţ,iră, prczcn!:i cn miile, poate, în întreprinderi, 
ci pcHU·n c:1 1·cp'rczintă atît de fet·icit ideea 
de regizor amator, idce-protolip pe care mult� 

Psihologii recunoi;c în egoism unul dintrn 
instinclclc ,primare ,cu care omenirea vine înci\ 
din preistoric. AlLruismul, oărufrea personali
tăţii talc, a entuziasmului tău, a puterii talc 
crcatoarn, pentru 1�i în slujba semenilor, nll 
este un clar înnăs-cut. Mi se pare că artistul 
amator ari) 11evoic de altrui�m, pentnu că 
actul S[tu eurajos, de a aborda teatrul, a
ceastă n rloua realitate a lumii înconjură
toare, nu este numai o acţiune pentru sinP, 
ci !)i o ,dovadrt de iubire ,de semeni. 

Copil.1rit 11.1·in ţinutul Ră·dă·uţilor şi venit, 
in pi.inii tinereţe, în Bucureşti, prin HJl.7-
1.948, cind Jn ţnră se declanşascr:i marile 
pref.acel'i revoluţionare, Alexandru Hrişcă s-n 
num:1rnt printre connmiştii care, î.11 fabrici 
şi uzine, au impu,lsinnat noua producţie· in-
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dusl11ială a patrie.i socialislc, dar şi printre 
miile ele anÎinalori culturali care, în felul lor 
propriu, prin piese de lcatru înlT-un act sau 
111 trei acte, prin brigăzi artisti,ce de agitatie, 
prin coruri �i formatii ,ele dansuri, au consti
lJu ,it. un elocvent argument al afirmării, în 
c11llură şi prin cultură, a maselor lari;i de 
oameni ai muncii. 

Cind, în 1965, semna regia la ;pectacolul 
,�la[ eta nevăzută de Paul Everac, Alexandru 
Hrişcă cm, de-acum, o personalitate a Uzi
nelor „Electronica" : nu vreunul dintre foarte 
talentaţii ingineri <le <:oncepţie, autot· al unui 
nou tip ele radioreceptor, ci acel „unu[·', 
pentru care 1JÎmpul liber însemna tot timpul 
petrecut în uzină, închinat efortului munci
torilor de a Ii în pas ,cu timpul lor spiri
tual. :i utre 1966-1971, pune in scenă Dom

nişoara Nastasia, ele G. M. Zamfirescu, So
sesc deseară de Tu-dor Muşatcscu, şi Cu cine
inii bat ,ele Aurel Storiu. 

Alexandru Hrişcă este unul clintre miile ele 
abso,lven\i ai $colii populare de artă (,ecţiik 
regie ,5i actorie), setos ,ele •lecturi, spectatorul 
numărnl 1 al scenelor şi stagiunilor prnfosic,
uiştilor bucureşteni, sludentul lor atent şi 
Htrguiucios. (Şliu oare maeştrii actoriei ro
m�ine-şti <:ă, pentru unii spectatori - pentrn 
cei ce iubesc teatrul cu nouii inimi deo
uală - stalul este un -amfiteatru prestigios, 
un veritabil Insti l1.1 t, practic, de actorie �i 
l'cgie ?) El, regizorul amator şi anonim, mu
,dest şi ascunzîndu-şi cu demnitate meritele. 
l'espeetuos, dGr temerar şi -ferm î11 acţiunile 
sale artistice, a învătat s{t folosească mijloa
cele mass-med.ia pentru <:omunicarna adevi\
rulu i său arti,stic. La Uzinele _,,,Elcctronic::1·', 
sLatia de .rnclioa1npliiicare cu circuit intern a 
lrausmis emi,siuni „Teatru la n1icrofon" SP,111-
nate de Alexandru Hrişcă. Colaborează cu 
einematog1·afia română, ca figurant şi eh.iar 
ca interpret în roluri episodice (a obtinut, 
prin concurs, rolul Mustăciosului, acel secrc
,�,r al org,ani,zaţici. de p,artid care apărna, ală
I 111·i ele Ştefan Ciobotăraşu, în filmul A.�tep
ta.ren). Eslc,·· pretu�l:'·'dc. to1-i tovarăşii lui de 
11tuncă şi �acti\JicaZă,..i Un "'"1�Ţll p ca prcşed.in te 
al Comis1ci sincli,cillc .a Ce11'tr�lei industriale. 
apoi c ·chcmat_ . .memhţ·u •în •'Gbtlsil.i1ul Naţ,ionnl 
al Rn-cliotclcvizi.unii:-şi • ill Cpl'l5iliul profesor"[ 
al I.A.T.C. ,, 

. 

Treizeci ele api din viata lui Alexandru 
I [ri�ci:i contin, ,1·p\oape zi 'el� :7'i, fapt_e ele �r�5 
amatoare, ŢJroducţ1a de bunuri mntenale capa-
1,nd, şi în felul acQstn. u� __ fel rle nimb spm
tual al lucru.lui bi.Jrn"':f�cut; un fel de pecete 
a umanism11lii &o-ciali-st,\�care nu înseamnii 
altceva clecît· orni1l- r�alizaţ pe ot·izonlurile 
tu luror posibnită tilpr lui. · " 

lată ele ·cc, scviind des.pre acesl regizor 
110cunoscut mai:eJui/ppblic, despre aşa-zisu I 
om ·implu, ·frrn; .,si.µ1\:it f �nC\;•Oia să scriu cu 
litere ,ele auit :Că mu11,ciforul clin societRtea 
socialistf1 �ste o sinte-ză, el�. âspirat.ii realizate. 
Cn atît mai :i;nnlt_ cu, cît. ·'pentru el, timpul 
liber înscamrifr timpul estetic. 

Cu Alexandru 
Hrişcă 

despre 

iubirea pentru teatru 

a 

muncitorilor 

- Stimate tovarăşe Alcxandn1 lfri�că,
acti.vitatea duminea,·oastră in lumea a
matOTiloo: ele teatru, fo care v-ai-i ufir
mat şi c,t i·egizoJ· şi ca interpret, du
rează de cîteva decenii. V-aş ruga ,ii
incer,caţ-i să formula�i o clefiui\ic a, ac
torului ttn1ator ... 

Cred că arlist amalor este acel om în 
pc1·nmnentrt preocu-pat de două probl0.mc : 
a0şi rcfoe<: capaoibatca de muncă prmlr-o 
odihnă acliv,1 - în ,cazul nostrn, lcal1•ul -
în stare să-l 1·oconfortezc psihic ; a aclur;c 
colectiYu[u_i sih1 o modaliuatn p.15cul:i şi folo
sitoare de n-�i. petrece timpul lilin. O motfo
litate demnă, capabilă isă •umple golurile din 
oulturu pc1ronolă şi, clacă .11u su:nă pu\in 
,1wetenţios, sii-i S,'ltisfacă selea de spiritualit-aLP.. 
Amatorul conlribu�e ,la diJuznrca. în conclit:i.i 
optime, în mi,eroclimatu.l productiv. ,'l val�
rilo1· arlci lcatralc sau ,]iterare. Tn ni<:i 1m l"1Z, 
ţelul �ulei amatoare nu' este de a ,·oncura 
art�'l rprofesioniştilor, chiar ,dacă - si11l, dc..,i;::ur. 
multe cazmâ - l,otul profesioniştilor, inclusiv 
cel al slelelor ele prima mărime'. s-:t îmbo
;::i't! it cu wtlo1·i descoperite în rînd urile actori
lor mnatori. 
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- ln faptul că un muuciL<H' practid, 
tealml, clLopă ce a ieşit djn schimhul 
de opl 01·e, veclcţi, cleci, i.n prbruu.l riud, 
un frrnmos obicei ele dez,·ollure armo
nioasă a personalităţii sale ... 

Este ,ştiut că, î11 socieLaLca 11oastră, fie
care om al mU'ncii arc cll'umul deschis etil.re 
cullură. Or, at'llnci cinel li'ncepc să activeze 
într-{) fomnmţic arbisLi·că de amaLori, �hiar un 
om al· muncii ·mai sb•b .pregătit se poate 
transforuna tnu,ctrurnl, în dţiv�1 ani. In pri
mul J'Î11,cl, prin �1Cll!lll'llkt1·ea de noi no[iu11i .. i 
prin educ:rrca simt.ului pcnLru fotLmos, el î�i 
în1.hogăţeş Le tOllilOŞ tÎ'.11\dc spiri tua.Jc, orizon I 11 I 
său -ele idei se lărgeşte. Intei,pretul ele leaLm 
trăieşte sentirnen1·e înlmaîtva asemănătoare cu 
cele ale picLorufo:i. AmaLorul actor simte c:\ 
el re-fa.ce i ,magn1ca lumii, crceazi't tipu,·i 
rnllliane. Greaţia esLe •o ,rea,q,ic în lanţ,. clar în 
lumea lă1mu·.ică, in terito1um:l intim al cu-lui. 

Fiecare spectacol presupune, cum şti\i, o 
seamă de etape ele hi,cru, care nu pot Ii 
sărite - distribuţia, lecLura la masă a textu
lui, anali:z,a 1u.i, 1,ck1ţia acbor-pcrsonaj etc. 
Acest, aş zice, .proces tehnologic ele pl'Ocl ucţic 
:a spect.acolului de teatru face ca în conştii11p 
.:.1cb<i>r-ului ,amator să s·e wtipărească nu numai 
noţiuni, d.a•r şi modalităti uoi ele a gîndi. 
Actorul arn;iator .ajunge la_ o conştiinţă cri
tică, mar.cin:cl, a\'lrifel, 'ctn sa1lt către omul ca
pabill să aibă cu adevărat o aLituclinc a lui. 
Peusona1.itJatea lui ca.pătă un wntur distinct, 
lll'U numai ca iubitor . ,ele teabl"lt aviz:it, Cll lID 
,rnurn.it grad de competenţă în materie, ci 
şi la locul lui ele m11.incă ; 5Îrn[ul estetic cu
noaşte o i11fluen tă omologată ele sociologia 
muncii procl•uctive, conşt.iii1ta criLică fa[.ă ele 
opera ,ele a•rtă se adaugă ·conştiinţei. critice 
faţă •ele m,unca ,produ•ctivă. Se ajunge, a.;tfel, 
dacă îmi pe1�niteţi să mă exprim aşa, h 
a-cea Coru;;tiin\:ă, \501:Îsă cu .majusculă, a omu
lui înaintat, nou, ,pr'Opriu s·ocietăţii socialiste 
rnultilatera:I dezvoltate. 

Ţinui-a, modul iele a vcwbi, comportarea, ca 
ntare, cu colegii, •cunos·c o t.ransio.rma1·e tot
deauna fericită ; asta crecl că realizează la 
am.ator formwrea unei coillştiinţe estetice. De 
la conştiinţa estcti,că se -ajunge la conduita 
estetică. Luptnnd să obţină pe scenr, o dic
ţiune cit mai bună, efortul elev.inc deprindere 
în viaţa de toate zilde. 'llot ce v-am spus nu 
este cleclt rezukatul a ceea cc, realmente, s-a 
întîmpkit cu co.legii· moi, :in fomuaţia de tea
tru ele la Uzinele „E.Jeotronica". 
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- Trăim un t�1np în care, con[orm 
legilor •ohiective ale societăţii soc.ialisli, 
inultiilateral clezvoltate, a.rtei amato;n-i, 
i se asigură un lo.c de prun rang. FesLi
valul naţional „Cin�area 11.omânici" 
este menit, aşa cum ne sugerează !;ii 
a(l(\aslă frumoasă exprcsje patriotici',. 
să promovw,e marea unitaLe care leagii 
omul producător de bunuri materialo 
de creatorul bunrurilor spirituale. Dum• 

ncavoastu:ă, ca vccbi arni.malor 'în acli-
vitalca arLÎslică tlc 1an1Jatoxi, cLun Lăln1ă-
citi prog,ramu.l de acţiune al parLiclului 
nostru, în dircc�ia promovării în cul
tură a omului ,care cles-fă�oară o m.uncă 
proch1cti'Vl'i ? 

Holărîrca J>l!'na•l'Ci din J9Îl a ComiLe
Lulu.i CcnLral al purLidttlui, privind activitatea 
i'ui.Lu1·:1l-educabivă, p,revcsLea o acţiune mai 
amplă pe acest Lifa•îrn. Faptul a J'osL clornrliL 
prin O'rganizaroa - pcntnt pri1rna oară /11 
islorin tării noastre - a Congresului eclur:1-
ţiei politice şi al cultuu·ii socialiste. Jlottn·,re:i 
aclopLaL5 ele aoest Congres şi aprobată de 
Plenum clin 3 noicmlb1•i,c 1.976 ţe referi, 
- cum şLi1J11 - la toate laturile actiYit:iiii 
materiale şi spiriLua.le a oamenilor 111u11cii 
clin Homt1nia ele azi. In ceea cc priveşte 
nl.Î�carca u-rLisLi.cH de aJnaL01·i, l -Iol:1r'icca puT1c
baze mu:i tra.ini•cc a,cestei nctiviLăţii des.fă�u
ratc de oaro1enii n1uncii, pentru ci lnşişi, L11 
Limpul lin· liber, cum am încercat să explic 
mai sus. Sistemul ele organizare a Festival.u
lui nat:ional „OînLarea României", sînt COJI· 
vin,s, va asig·ura acestei a,ctivităti condi\:ii 
optime, in re prive.5tc alît cadrul de clcsl",i
şurarc. cit şi lu'Ol'ările 1clra1111aLice aşteptate ele, 
anarclc public. Această Hotărîrn a venit, clup� 
piircrca mea, 1î,ntr-m1 rnome11t foarte potrivit, 
c'intl ]Yrofilul spiriLual al oamenilor se co11-
t11t·caz,i în Junc,iie ,ele rocl·nicia activităţii lol' 
la locul mull'(iii. Din ;xceaslă per pectivă, miş
carea artistică de amn!o'l'i clobîndeşte sellllli
tic::q.ii şi valent,e cruci:ale, în procesul edi
ficării unui om substant,i.al 'llou, definind, pri11 
acţiunea şi spiritul său, viaţa şi civiliza\i,, 
�ocietăt:ii socialiste mullilaternl dezvoltate pe 
care ·o con tru icştc. 
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Teatrul în amfiteatru 

Cu Florin Samoilă 
regizorul Teatrului studenţesc 

,,Cotidian" 

despre 

pasiunea 
actualităţii 

- Dun�neavoastră sînteţi director ,ul
junct, ipentrn problemele artistice, al 
Casei de cultur{1 „Grigore Preoteasa", 
sînlleţi asistent la mslituLul de teatru 
(anul IV - clasa lector Constantin 

Dinulescn) şi, totollală, sîntcţi şcfnl 
resortului l1e fomnaţii artisLicc al Cen
trului nniversita<r Bucureşli. Sinteţi. 
prin răspunderile ,ce vi s-au inc:reclin
ţat, unul <linlrc cei mai actuali 
- dacă-mi . permiteţi superlativul -
factori din vi>aţa studenţească. Un all 
argumoot al superlativului meu este 
actul pe reare l-a săyîrşit colectivul stu· 

denţesc de teatru de amatori pe care-l 
conduceţi, schimbîncLu-şi denumirea : 
dacă, acurm doi ani, se intitula încii
Teatrul „Rotund", înceipiml clin această 
toamnă, el se numeşte Teatrul .,Coti
dian". Mi !>C pare ci't aceasta exprimă
şi identitsatea s.pirituală a regizor.ului ...

Speculaţia dlllIIlneavoastră este cu atît 
mai interesantă -cu cit sui,prinde o 1·ealitate : 
colectivul nostru de teatru - identificîn
du-se cu idealurile elice şi estetice '.lle tinere
tului revoluţionar - este, într-adevăr, prin 
căutări,le sa:lc creaboare, prin tentaţia de a 
intra în miezul, în e enţa st-ructuvată artistic, 
a realităţii, o trupă cotidiană, iar mesajul 
ei este încărcat de o anume voluptate a ac
tualităţii. ln uimă cu doi ani, am preluat 
de la regizorul Constantin Marinescu, care 
lucrează acum la TLrg,u Mureş, acel Teatru 
,,Rotund". Am prezentat 12 spectacole. Ştiţi, 
desigur, că Teatrul „Cotidian" (să-l numim 
cu noua lui emblemă} Iuncţioneaz:1 în cadrul 
Student-clubului. Am acloptat -întîi formuh de 
teatru „.rotund", formulă de expl'imare care 
realizează o leg:11JUră di·rectă între studentul
actor şi studenbthl-spcctator. Piesele interpre
tate sint din categoria genului 'scurt : Muza 
de la Bunlujeui de Negruzzi, cele trei Po
vestiri ale lui Osvaldo Dragun, Arvinte şi 
Pepelea de Vasile Alecsand1·i. 1m recital de 
muzi,că şi poezie intitulat 1907 ; întru cinsti
ma universaQ·ă a Independenţei de stat a 
României am lucrat un s·pectacol deo ebit, 
aflat acum în Iaza finală şi a cărui premieră 
o vom ,prezenta ,peste oîteva zile. 

Trurpa Teatrului ,;Ooti:dian" este formalii 
din studcn\i de la Institutul Politehnic Bucu
reşti, de la Institutul -de medicină şi farma
cie şi <le la facultăţile Universităţii. Vă rog să 
reţineţi cîteva nume : Mil1ăilescu Iosif, Dan 
Sag-hin, Calmi Anca, Gabriela Teodorescu. Spec
tacolele le-am regizat, însă, cu o seriozitate 
de profesionişti, sub impulsu-I actualităţii ne
mijlocite. Dealtfel, şi în pregătirea noastră, 
am \.inut seama de realităţile cotidiene ; forma 
de manifestare a 1ieatrului nostru este, cum 
am mai spus, directă şi ia, la un moment dat, 
accentele şi structura unei dezbateri. Specta
colele noastre se bucură ele m'.ult succes. \în 
paranteză, şi în completare : organizăm şi 
recitaluri de folk şi poezie ; asta, întrucît 
ne-am apropiat foarte mult ş, conlucrăm cu 
grupul cameral „Folk".) 

- lntr-adevăr, se vorbeşte mult de
.,joia" ele ta Student-club ... 

- Da. Dar prezentăm -pectacole �i în 
celelalte cluburi clin Centrul universitar Bucu
reşti, apărem şi pe scenele institutelor şi în 
întreprinderi. Realizăm, şi în felul ace5Ll.l, o 
legătlll'ă armonioasă :intre muncitori şi stu
denţi. 
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Portretul 

unut tînăt· 

regizor 

Căt[1lin Naum a rPgizat, la Teatrul slu
den tcsc „Podul", pesle 15 spectacole : Cer.�e
tornl şi cîinele mort ele Brecht, 6 X 4 = 24 
(Sonele de Shakespeare), un specta,col-colaj, 
Document 1921, prezentat cu ocazia a 53 de 
ai1i -de Ia .crearea ParLiclului Comunist Ro
mân, Pretutindeni exişti lu, Pămîntule, �pec
tacol clisLins cu i\Iarele Premiu la Festivului 
arlci sl'udenţeşti rle la Timişoara, O nuapt.-i 
furtwwa.s,1, Om de omenie. Cele trei premii 
ohţinule de trupa condusă <le el, la trei din 
Festivalurile arlei • -studenţeşti, relevă un tî
năr cu vocaţie regizorală, meditativ, dar JU
bi nd teatrul în actjune, refuzat inerţiei. El 
arc o ,concepţie anume despre munca cu ac
torii amatori, ,ce-i sint, dealtfel, aproave co
legi ,de generaţie. Studenţii sînt, pentru Că
tălin Naurm, un mediu ideal şi un factor pur
tător de mesnj teatral, ele asemcn<:a, jdeal. 
CoMecvent în angajnrc,a id oologică, regizorn l 
Cătălin Naum, aliituri de profesorii cu titluri 
prestigioase, academice, ,lin domeniul ştiinţe
lor pozitive, îşi poale rcvcnclica o p,ute 
- modestă, dar preţioasă - în modelarea 
noii ;rcneraţii rcvoluţ:ionarc, de tineri intele�-

. t.uali. lntr-un fel, �i el este profesor : profc!;c,r 
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,le estetică n timpului liber, conceput ,ictiv, 
profesor de frumuseţe •�ufletească. 

Nu ne vom mÎra, de aceea, cînd, miinc, ii 
vom vedea pc colaboratorii săi de azi, aui-· 
,nind şi conclucin<l - ca ingineri specialişti 
în const1'l1cţii ,ele maşini ai.t în motoare cu· 
combu-stic nu-clcară - formuţii de teatru din, 
uzine. Este argum�nt'ul intiln al lui C,Htllifl 
Naum, că munca lui, <leşi nu se clcsfă�u:rn"b 
într-un teatru profesionist, este <le o profos:o
nalitate remarcabilă, i'n contextul, bogat în 
semnifica\ii. al luptei <l11se de om cu sinc
rnsLLŞi, în societatea noastră s·ocralist:1, în di
recţia nobilă a pcrfoctihilităţ·ii, a cuceririi 
caratelor umanis,mului comunist. 

Cătălin Naum a Iosl aspru - şi, po·,tc, 
pe drept - criticat, in .legătură cu uneh� 
dintre experimtm Lele sale regizorale (Han,
let-ul său, de pildă). A,ccsta s-a bucurat, to
tuşi, şi de in ţclcgcrca şi preţuirea m ul!or,<. 
daeă nn pentru nltceva, măcar pentru vir
tutea de a fi. relevat că. în teritoriul actorilo;
amatori, ic.5irca din clişeu,. căutarea noului,. 
Jndrăzncala de a-l im,p,me. sint la ele acasă ; 
că şi aici, dacă nu n1ni ales ,ai,ci, şi ·nu <lo:1r 
pc scena profesionislit, c a,ctivizată disponi
bilitatea spre descoperirea şi fructificarea cc-· 
lor mai eficiente modalităţi de a lega. cu· 
mijloacele artei. mesajul scenei· de cunştiinţa 
şi· mentalitatea spccl.atorilor. Aflat, şi ci, înciî• 
aproaJfle la început ele ,drum, acest re�izor al 
studenţilor care vin să cunoască alfabetul 
teatruJui la ,C,1,sa lor de cu I bură �ste, acum. 
pe -calc de a-şi ,cristaliza, 5n mediul excepţio
nal al celor prin excelenţă tineri, un limbaj 
artistic propriu. care, sperăm, nu-i vn distin�e
numai .numcJ.,. ci• şi roadele .creatoare. 
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TEATRUL STUDENŢESC „l�ODUL"' AL CASEI DE CULTl..!H.\ A 
STUD&YflLOR „GRIGORE PREOTE.\SA" 

La pagina 2', şi în pagina de fo\ă. sus, uouă imi;gin.i Jin spec larolul 
,,.-� ii paL1·i-0r· (sc·e1utriul, Nicolae iVLa.nea; regia, uitălin }iaum). pre
zentat inir-o ta}Jăc·,1 pionicroască din, judctul Timi..5 . .Jos, acela�i spectacol, 
la Coulrul universitar Tiini5oara. 
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Cinci întrebări 

pentru 

Cătălin Naum 

- DumneaYoastră sintcii regi.r.ontl
Teatrului „Podul"... Acest colectiv de 
teatru studenţesc este bine afirmat fo 
mişcarea teatrolă de amatori. De ciml 
sînteţi ,regizorul „Podului" ? 

Cum ştiţi, Teatru11 „Podul" împlineşte, 
în ourînd, zecţ ani de activitate ; a fost nn 
colectiv iniţiat de un grup de stude,�ti de la 
lnstituti;il •de teatm. De cinci ani, de cînd 
am te1iininat FaouJtatea de regie teatru, sint 
regizor.ul a,cestui colec4 v, fiind angajatul 
Cenbl;Ul,ui uuiveiisita,r Bucureşti, ·1a Casa de 
culfo'l"ă „Grigore Preoteasa". 

..,, 
' .. 

Ce' inseam:nă. azi, trupa' Tcatni-
�·· 1ui ,,Podul" ? "' 

- Crwparea, unora dintre cele mai valo
roase tailente a,ctoric�ti din ·.Centrul uuiversi
t.ar Bucureşti ; cred că mai înseamnă un. 
fericit loc ide în tilnire şi de mărturisire a 
unor · pasiuni nobile, adiacente celor legate 
de pr0fesia d•e bazft. .. 
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-· Cc profesii vor avea actualii s.tu
dent,i, membri ai tmup_ei „Poclul"? 

- Cq.iva vor fi .profesori, nl\ii vor absolvi
al'tele plastice şi Conservatorul, altii vor a
junge medici, lingvişti. Mnjoritaten, vor fi 
ingineri. 

- După absolvire, aceşti iu.bil,ori J.c 
tcaln1 r[unîn, de obicc·i, mrunbri ai co
lcctin,lui oollJdus de du.lll!Ilcavoastră? 

Unii dintre ei, nu, pentru că au fost 
,·epartizaţi în provincie. Dar am re!llizat un 
lucru deosebii : am reuşit să menţinem leg,,
tura cu unii dintre foarLc bunii actori şi 
chiar scena,rişti ai teatrului nostru. De exem
plu, inginerul 1ico:lae Ma11ea ; el a scri5, 
special pentru ,,Pod", un scenariu, care, la 
ediţia trecută, a FcstivaluJui arte,i ,tuclenţeşti, 
a luat un prorniu. Este vorba de Poem 
pentru 24 ele orc. 

Sando�· Dorei, absolvent al Facui,ti:itii rle 
filozofie, menţine şi el legăţma cu noi ; 
am scris îmJ)'l·eună un scenariu, Şte
fan Vodă, după cunoscuta trilogie a lui Dela
vrancea. Şi a•oost 'Scenm-:iu s-a bucurat de un 
premiu. La ultimul Festival ni artei studen
ţeşti, studenţii ele la „Pod" au obtinut trei 
premii de inte11pretare : Ghiniţă Constantin, 
Ileana Georgescu, Ileana Albescu. S,i-i mai 
amintim pe Puiu Aute.mir, Bogdan Pătra�cu ... 

La ora actuală, colectivul teat1,ului s-a îm
prospătat. Avem o trupă în întregime nou(,. 
care inlocuieşte fol'maţia celor •ce at1 absolvit 
facullatea şi au plecat în productie. Îr[1im 
un fenomen foarte interesant : fenomenul de 
nou Îll'Ccput, dind mulţi pornesc la drum îm
preună,. dar nu .se ştie cîţi vor rămîne. Sînt 
în trupă vreo douăzeci •ele studenţi cu care 
am şi început repetiţiile : Siinion Făgf1reanu, 
de la Poli1tehnică, Ioviţă Aid1,ian, de la .ma
tematică (Universitate), Zina Drăgan, de la 
geologie (Universitate) şi ... i-� putea aminti 
pe toţi . 

- Aţi început, clupă cite aflu, re·
petiţiile la trei spectacole ... 

Da. Este vorba de un scenariu scrfs tot 
de Nicolae Manca, int,itulat, provizori.n, Vino
vatul (titlul definitiv va fi altul, pcntrn a 
evita omonimi•a cu textul Jui lo'n Băieşu) ; 
un a.Jt ·scenariu, după Un d,uşman al poporu
lui de Ibsen, şi o ,piesă, apărută recent în 
revista „Teatrul", Comedia nebunilor ele 
Alexandru Sever .. , 
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Noi „deschideri" 

scenice 

ale dramaturgiei 

româneşti 

Wolfgang Hiintsch şi Elkc Miiuch în 
„Nu sînt Turniul Eiffel" ele Ccateriua 
Opr,oiu, la „Landestheater Eisenach". 

Rcgfa, Dicter Roth 

S-ar /JUtea scrie foarte mult clespre ceea ce au însemnat, pentru noi, Zilele artei
teatrale româneşti in R V. Germană, despre mulţimea mani]estârilor - spectacole, ,,izite, 
întilniri. discuţii - ue care le-au favori::.at, despre cadrul sărbâtoresc creat turncelrJr u.nor 
prestigioase an.rnmbluri ·româneşti, ilustrări ale nivelului şi orientârilor artei noastre inter
pret,:.ti·ve, regizorale şi scenografice, clespre mesaiul de prietenie al acestei manifestări, 
h1den111ul la u mai biuui cwwa.ştere reciprocâ şi la o mai strînsă colaborare. 

În întimpinarea Zclclor artei teatrale ro111.î-
11cşti, activit.atea de traclrucerc şi popularizare 
a unor v-:tloroase texte dramati,cc a cunoscui. 
o febrilitate inedită. Ca o -sinteză a activit:iţii 
dcrvcsccn te pe care, 11n ntarc mi'tsură, a pro
vocat-o şi a dirijat-o, Hcnschcl-\'crlng n pu
blicat un ,bogat -cata.Jog al �11 Luror traduceri
lor sale din domeniu� teatrului, libretelor ele 
operă, operetă el,c. Sînt cupri11sc aci, ,,specta
cole în fotoliu" - opere clasice, opere din 
perioada interbelică, dar, mai ales, multe 
creaţii dramatice mmfurnşti contemporane, d0 
la piese ele Aurel Baranga, Horia Lovinescu, 
D. R. Popes-cu la •lucrări de Teodor Mazilu 
ş.a. 

O parte dintre acestea au ,devenit, cu pri
lejul Zi.lelo1· ... , titluri pe afişele tcatrc'Ior clin 
H .. D. German:\ iar prezentnrca lor 'în deschi
derea stagiunii a fost clcsi"uT de natură să 
Ic ilanseze. 

' 0 ' 

Zi.tele ... au 1J11critul de a fi sprijinit specta
culos, aş zirce, cnnoaşterea întregii opere a 
lui Caragiale (cunoaştere completată şi prin 
turneele teatrelor româneşti). l n timp cc 
Naţionalul ieşean obtincn nplauzc [urtunoase 
1,u O scrisoare pierclutti, o mică trupă din 
Eisleben anunţa Conu Leonicla faţ[, cu rcae· 
ţiunea, ia<r teatru,l clin Huclolstadt, ca şi cel 
din \Veimar, p·rezenta D-a_le carna,,ulului (re
gia : Chris to ph Lissman), descifrîncl-u, cel tlin-
1:ii, ,ca pe o farsă făTă alte rclicfuri. Dintre 
spectacolele caragialeene văzute, o buni:i im
presie ne-a lăsat Năpast.a, la Eiscnach (rea
lizat in regia l�1i Eugen Mercus), tocmai 
prin aspiraţia realizatorilor (Renale Bahn, 
Herbert Oranien, Uwe Schmidt) ele a identi
fica dimensi·unea tmgieă a dramei, ele a face 
croclibi-lă figura Ancăi şi de a menţine sim-

palia '.În jurul actului ci, de a evoca un Lip 
de justiţie popularft ridicat la rang ele lege 
cos1n1cti. 

Prin opţiunea Teat1•ului ,din Gera, Niihail 
Sebasti,an şi a sa Steaua. fără nume au intrat 
in raza ,atenţiei spect.atorrlor clin R. D. Ger
m:rnă. Calitatea montării - gm,·ă, se.n,sii,ilr,, 
atentă .[a ascuţişurile satirice - care a bcne
ficint ele .cîteva crea\ii izbutite (:Vlargot Busse, 
Lutz Giinthcr, Manfred &mach, Hans Dieter 
Lcinhos ,şi, îndeosebi, Otti Plancrer - Dorn
ni·şoara Cucu) ar fi fost şi mai înaltă, dacă 
rnalizatorii ar fi relevat cu sporită atenţie 
poezi,a şi umoru•! operei lui Mihail Sebastian. 

Un su•cccs notabil l-au înregistrat şi piesele 
dramaturgitlor contemporani, solectate, în ge
nere, conform nnor afinităţi tematice şi sti
listice - în raport eu trupa, dar şi cu spec
tatorii. Op\iunilc teatrelor ge1m1ane s-au oprit 
asupra comediei lui Aurel Baranga, Opinia 
piiblică (Teatrul „Maxim Gorki" din Bedin 
şi Teatrul din Cottfuus) ; a�up1,a lucrărilor 
lui iVIircet1 Baciu Iacoban (Sîmbâtă la Veri
tas), Dumitru Solomon (piese scurte) şi Ion 
B:Iieşu (Pre,şul), la Teatml clin \.Veimar ; 
a dramei lui fosif Naghiu, Intr-o singură • 
seară (Teatrul din Erfurt) ; asupra Ecate
rinei Oproiu cu al ei Nu sînt Turnul Eiffel, 
piesă binecunoscută publicu'1ui clin n.. D. Ger
mană (Eisenach). 

Pretutindeni am înregistrat descifrări ma
ture ale conflictelor, ale clezbate1·ilor etice, 
întruchipări cmo\:ionantc ale integrităţii şi as
pimtici spre integritate morală a eroilor, se
sizări exacte ale valorilor estetice ale piese
.lor. 

lntr-o · singu.rtl searii de Iosif Naghin, b 
Erfort (în rcgLa lui Ekkehard Kiesewetter, 
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cu \Volf Pictrieh Kolncr-Marcu, Gunthcr 
MiH!cr-Oniga, Thomas Sahncider-Pctre), ne-a 
apărut ca o mlevărată lectic a ceea ce în
seanrnă să .intuieşti 5pccificul, vocea aparte 
a unui autor, ca o lecţie ,de simplitate· şi pi·o
fu�zime. întreaga atenţie c centrală_ pe stările 
şi pe coliziunea eroilor. lnţelea-să ca o con.frun
tare de idei şi nu de temperamente, între 
oameni , viguroşi ,şi ,com,plceşi, drnma cnpăti'1 
o consistenţă aparlc, noi rezonanţe meditative, 
iar, in final, o 11ea,5teJ3lală J'ortii de revelaţie. 
Kiescwclte,r ambină rcpli,cile ,lui Naghiu cu 
Lă,ceri semnificaLi,·<', într-un origi11al conlrn
punct. O pulernicii ,!>nsţinerc interioară con
feră incandescenţă confli-cLnJ,ni, fol'ţă, replicii, 
dă greutate privirii şi gesturilor (atent snprn
vcgheate şi reduse la minimum). 

Diferenţele r- stilistice, în p-Timul rînd -
-dintre •l\fagh:iu şi l\.f. R. Iucoban determină, 
111 specLacolul de 1a :Weimar, o nrndalilule 
opusă, lin 'Înscenarea pie5ei Sîmbătă la Veri
tas. Preocupările regizoarei Sanda ,J\.fo.nu, de 
scenograf.ului Bcrnhard Schwarz, ale interprn
ţilor Fred Graeve, Bm·bara Lotzmann, Man
fred Heinc, Cu,drun Volkm1ar, Hasso Bi,Jler
beck, Hannes RadloJJ, Sylvia Kuziemski. 
Detlcf şi Regine Heintze şi ale celorlal\i merg 
'in sensul creării unei reţele desc· şi fine ele 
acţiuni fizice ,şi <le relaţii ,sufleteşti. al îmbo
găţirii textului cu da-te şi explozii tempera
mentafo, al nuanţării stărilor şi pun<:lării 
spectaculoase a catliziunilo,r, al potenţării ideii 
rnarii iprietenii, regener.atOt;'lrc, care îi leagă 
pe Ion, Mara, Victor şi ceilalţi. Montarea, 
antrenanlă, captivează publicul şi printr-o 
ritmare savantă a alternării secvenţelor dra
mati-ce cu eelc comi,ce. 

Marea şans,1 a Opiniei publice a lui Aurel 
Baranga, pe scena Teatrului „Maxim Gorki" 
ilin Berlin, a constibuit-o calitatea arti,itilor 
interpreţi. Am reţinut, ffn chip deosebit, clis
ponibilităţile Ursulei Werner, care a fost, 
pc rînd, mereu ,convingăLoarc, ·şi o gravă. 
rliscretă Otilia Pascu, şi· o aredibilă Gina, şi 

,.N ăpa s Lia" ele I. L. 
,,Lanclcstheater. Eiscnach" 

Caragiale la 
Regia. ' . Eugen 'Mcrcus 

o sofisticată şi st,upi-dă Niculina Golog,1n, :i 
o pitorească Maricica Tunsu, ca şi fantezia 
·şi, totodată, precizia şarjei comice a l11i
Ebcrhard Priilcr (Manoloscu). Am aplaudai 
cn cnluziasm Jarmecul, ;natu11aleţea .:uccri• 
I.oare, umorul lui Jorg G,u,dzuhn, inlcrpreLul 
lui Chitla1·u, virtuozi lalea cu care :, Lrc-c11 l 
nu nUJnai proba tbincl'u noscuwi scene a „au
tocriticii•', ci �i ,pe ,cca a .. deolara\.iei•' etc. 

Zilele artei Loatralc românc�Li în H. D. Ger
mană ne-an dat, nouă, criticilor romfmi, po
sib.ili Latca 'unei substnn\.ialc meditaţii u,u,pr;.i 
lca!Tuilui, nu numai ca dramatu1·gie şi art,, 
scenică, ci şi ca oglin,d,i " unei realiti.iti uma
ne ; ca expresie a 1111or condilii sociale şi 
,·xistrnţialc ; ca insl.J•nmcnt al cunoa•şle1·ii de 
sine şi al acţiunii de a dialoga şi de a te 
face cuno�out <le alţii. Aspec'ttd. cel mai pasio
nant nu u fost idcJJLiJicarca .,Lip-arelor" de 
aca-sii. (aceleaşi moduri de lectură şi inl.1:uelii
parc sccni1ci1 cLc.), ei, climpoLr•,·,i. dc:;copcrirca 
unor noi pen;pective, ,,dcschicleri", a unor pro
pum·ri inedite ,de tn111sfig11ra.re seeui,că. 

Interesantă mi se pa'l'C şi. o altă pe1·spel'
tivă, a,parcnt opus/\ eclei de pînă acum : 
cc au insomnat Zilele artei teatrale romu11cşlt 
pcntrn lcalrul din tw·a-g11ztl,i i' 

Substan\ialcle •consirlcraţii i1lc slujitorilor 
scenelor din R. D. Gcnmană, prezenţi la o 
dezbatere or.ganizată, la Berlin, de catr.: 
Asociali-a oamenilor <Ic tcallru, au constituit, 
implicit, un răspun5 ila acpastă i·n trebare. 

De2ibatcrea, c�ue ,a avut şi valoarea unui 
frneluos schimb <le opinii fotre delcg-aţia ro
mână şi creatorii ele tcat1:u din R. D. Gcr
marni, a fost condusă de secretarul Thoma, 
vVicck şi a benoficin t de participarea preşzdin
lelu i Asocii1\ici, profcso111,I Wo1f-gang Heinz, şi 
a vi,ccp1· şcdinlci A.T.:W. din ţara noa;;t!·ă, 
Dina Cocea. 

Vorbitorii au subliniat aportul titlurilor 
româneşti ln ,clivcrsifi,carca şi imbogăţirea 1·e
pertorii1or, adeviir-al.a J"evcl,i\ic pc care .au 
avul-o, uneori. ,.A,m descoperit un strălucii 
creator. un excepţional ,comediograf" - s-:i 
spus dc!-pre Cal'agialc. ,,Am descoperit Ull 
ni.arc om de teatJ'U. pc nccl rcpt .nccunoscu I 
Ţ>înă acum" - a o;p11•s. dcsp1·c Mihail Sc
hwstinn, în nume-le l11l-r11·01· · colegilor săi. 
H.iicligc1· Volkm:ir, 1·<•g-izor �lin Gera. ,.Sleaiw. 
f c,ră nume a fost o piesă îndrăgită, de la 
început, de întregul ,msambln şi· ne-a în
demnat s,1 investigăm şi universul celorbllc
crca\ii tenu-ale •a1e a,costui autor".

,,Zilele ariei tcatrnfo româneşti în R. • D. 
Genmant1 ne-au adull [n 'Ilar lucrări apar\i
nîncl 1rnui gen, din ,păcatn, puţin cultivat -·în 
literaltn·a noastrr, COJll!',Jll])0l'ană şi J'al'OOl'I 
prezent pc scenele noasLTc : satira în âctuaii
tate. Am indu8 eu rplăecre pe afişul Tcatm
lui «Ma:icim Gorki» Opinia publică a l11i 
Aurc·l Bar,rnga" - miirturisea I. nou.el. 

Obiectivele, acuitatea, fineţea şi gravitatea 
dczbatc1·ii elice, U"prociaitc ca dom·inanlc in 
piesele romfineşti actua1le, ,au snscitat in chip 
deosebit intel'Csul 1crealori:lor clin R. D. Gc,r
mană. Fnr\a de ,atr,a,cţie a fost atît ele marc 
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incit includerea lor în repertorii a echivalat, 
iJt unele cazuri, c11 o· sem,ibilă modiii,ciH·e de 
prnfil a teatrelor şi -cu experienţe profesionale 
ifl,,,ij te. În Ir-o asemenea sillua\ie s-a aflat, 
prin op\iu11ea sa, Tratrul <lin• El'furt. ,,Ne-au 
n·\i1111L şi, a,poi, ne-au cucerit din ce în ce 
11,ai mult, Ic-a hmgul repetiţi:ilar, adincimea, 
simplitatea, fineţea şi discreţia meditaţiei des
pre prietenie, din p.icsa lui Iosif Naghiu, 
jntr-u singură sPară. P1·in mesajul ei gcnerns, 
prin ,problPme.lc de creaţie pc care ni l.�-a 
fn,s, înl!Hnirca cu piesa lui Nagltiu a (ost 
pc11ln1 noi un cvcnirncnl fericit". (E. Kic
scwctlcr) 

,,Ne-au pasionat atlevănil de vin\'i't �i nio
•tlalitat.ca dramatic[, su1·pri11zătoarc, şocan tii. 
diu Nu. sl11t Tum11l Eiffel a Eca1crinci 
{)proiu" (un11l dintre interpret.ii spectacolului 
de lu Eiscllacl�. 

Spcct,acolcle cu piese ·romfme�ti au gcncrnt 
imporLanLc revirimente arti ·ticc şi, in uncie 
cazuri, a11 i·cvig'ornt relaţia teatr11h1i cu spcc-
1,tlorii. ,.Problematica umană, t·tîmulLul sufle
tesc, chcma,·ea la l,ll'ciditate şi perfocţiouarc 

-din piesa 'lui i\l. H.. Iacoba:n au găsit un 
deosebit ecou nu n11mai in inimile interpreţi
lor, ,ci şi tin cele ale puLlicului. 

VirL11ozi1atea dialogul-ni, fineţea spirituală, 
fantezia pieselor lui D. SqJomon ne-au incital 
la ctu, l:'i1·i, ne-a11 s1-imulat forta de creaţie 
�i au g·,isiL ll'!Jdi,:11\:1 b public" (Barbara 
.\benei). 

Explorarea universului spiritual al pieselor 
rorn:încşli, a dimensiunilor şi deschiderilor 
lor etice si fo·1tclectuale. a stru,cturilor lor 

· ,lramutice ;;u a fost /intotdcmma prea simplu, 
Jipsită de dileme. 

„La IÎnce_imt, citind piesa lui Sebastian, ne-a 
lipsit «morala ,clară». Ne-am dat apoi <cr.m;i 
·d, firesc, Sebasti.an. cu ,scrisul său suLtil. 
1111 putea să ră•spnnclă unei asemenea �ccrin
l<'". Meritul Stelei fărâ nume constă tvemai 
in' fa)Ybul că-şi prelungeşte întrebările mult
,h,pă 1i:isarca cortillei•�. 

Tran_,sfigurnrea s,ccnic,"t a repertoriului româ
nesc a generat noi şi interesante probleme 
de creaţie, i,worJnd din aspi-ratia reflectării 
valori:Jor şi semnificaţijlor naţionale ale pic-

sclor şi, ,în acelaşi timp, din dorinţa de a 
rqliefa cu maximă pregnanţă -dimensiunile ge
neral-umane in contc:mporaneitate - punţi 
di1·ccte ele comunicare cu publicul germ.in. 
Au apărut noi ,chest1uni privind stilul rc
prezcn Lării scenice. A!;,a, de pildă, modul în 
care se cere ,concepută şarja comică a fră
mîntat n'll uumai pe creatorii Opiniei pu!.,lice, 
dar a şi generat, iîn cadrul dezbaterii mai 
su·s pomenite, un viu chimb de opinii. cu 
,caracter general, su,sţinut cu forţă şi lim
pezime, fa viu şi cal<l dialog, de elitre 
Wolfgang Heinz ,şi Oina Cocea. 

Se pare că cele mai m'llltc dificultăţi le-au 
avut ele rezolvat actorii, a Ciil'Ol' ,,şcoală", al 
căror <SLi'1 de joc, consacrat şi practicat, nu 
corespundeau ideal ,solircitări-lor pieselor romii
ncşti. Acşa inoit su,ccesul lor remarcabil i11 
comediile lui Caragia;[c ori Baranga, in dra
mele lui Iacoban. �agbiu etc. a iost o do
vadă admirn·bilă n marii lor disponihilită\i 
interioare, a mobiilităţi i lor, a tinerc\ii 101· 
spirituale, a vocaţiei ilor de interiorizare, e
scnţializai·e şi simplitate (.ac;;a cum am con
statat de vis11 cu toţii ; aşa ,cum au Hrălat, 
cu multă căldură, actorii clin Simi.nită I.a 
Veritas; .aşa auro a subliniat Sanda Manu, 
rcgizoarca indrăgită de colectivu,l <lin ,veimar, 
pentru ·inteligenţa, fantezia, prolesio1rnli.tatea 
-�i tactul ci pedagogic excepţional). 

*

Zilele artei teatrnlc ro1mi11cşti în Il. D.
C·crmană ne-au oferit salisfac\-ia de a con
stata, pe vi'l.1, modul in care operele româ
neşti cunos·cute pot fi fitltratc, aclincitc, din 
perspectiva unei alte culturi, a unei alte arte 
teatrale, a unei (dlc •�pi.ritualităţi specifice. 
Manifestarea la care ne referim ne-a permis. 
rle asemenea. să constatăm cu bucurie felul 
in care valori le dramei româneşti sin l re
ceptate de un ptl'hlic cu o experienţă ele Yia\:'i 
diforită şi, totuşi, a.propiată de a noa5tră. 
prin subordonarea la aceleaşi idealuri cou
str11.ctivc, prin ,cultivarea aceloraşi idei, ace
loraşi generoase idealuri comuniste. 

Natalia Stancu-Atanasiu 

Presa din R.D.G. 
despre 

spectacolele 
Teatrului Naţional 

din Bucureşti 

A.şteptale cu. interes şi primite CLL satisfacţie de un public nu.me
ros, repre;:;entaţiiJc Teatrului -Naţional la Weimar. Gera.· Eriurt şi 
Berlin au constituit unul clin momentele cele mai e�:prcsive din Zilele 
art:ei teatrale rom.tineşti în Tl.D.G.. serie de m�.nifest,iri menite să 
înt:rcgeascri. şi siî int.ensifice ctinoa.ştcrea şi înţelegerea dramaturgiei şi 
spectacolului din /ara noastră. 

Cele din t:îi cromc1 apărute în presa ,din 
n.D.G. apreciază larga. paletti "" posibili
lâţi ale wwi r111sr1.m.blu interesat ln rrimu./ 
rind ile w,.lorile clasice ale dramaturgiei na
ţionale, ele operele con t:e,nporane de strin
gent{i actualitate socialei. ale aittorilor ro-

mâni, dar profund l<'gat rlc cultura univer
salii.. Articolele .s1.1hli11iazii c[, ,poctacolelc 
Toatruh,i Kaţional. au inscmnat mai mul.t 
clecit un rrispuns strictei dorinţe ele cunoa.�
tere a mişcc'irii scenice româneşti. întruc'it ele 
au oferit noi solu/ ii artistice ele înţelegere, 
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tic trăire, de bucurie. Opinia p.resei e că 
prima ccnă profesează un teatru dinamic 
şi pasionant, ele o mare inventw,tate, exccp
/,ional rnb raportul. interpretărilor actori"eşli ..

Vorbind ,despre spectacolul Camera ele ală
turi, ziarul „Neues Deutschfond'' observ:i că 
piesa afirmă cu ,,igoa.re inclina./,ia clrcun,1-
turgiei româneşti spre ceea ce-i acut în pro
blematica. ele astd;:;i, iar „Der Morgcn'· so
coate c:i scrierea explicitează tendinj,a de a 
prospecta cu sensibilitate, cu clăruire şi c11 
fermitate aspecte ale c/c;:;s,olt,,rii sociale. 
,,Neue Zeit" vede în scrierea lui Paul EvcrtH· 
o piesă spirit,ualci, cti dialoguri iscusit<', con
siderind că dintre ·interpre/,i, irnµresionea:.,1
cel mai puternic Ion Lucian, lon Marinescu
şi Valeria Seciu.

Coana Chiri/:a a deţinut şi a cucerit aten
\:ia pr-ân forţă satirică, prin fo1rmccul ingenun, 
prin exubenrun \a şi vitalitatea acestei ,,pere 
din zorii •literaturii .noa,stre. ,,Nalional Zei
tung" socoteşte spectacolul lui Horea Popesc" 
o cleosebitri, o uluitoare as,entură artist il'<i
avind meritul tle a •se fi eJ.ibe.ra-t de tli,lac·
ltcism istoric şi ele a cla frîu liber wwi 
inspiraJ:ii ingenioase şi burleşti. Srn,Iin,u t de
interpretări ,cu,ccriLoare, cleloc con1aune, ,·x
centrice, clovneşti, un cumul expansiv du 
virttwzită/,i, -claLorat unui oolectiv acLoriccsc 
în,su.fle/;it ele o auJenticâ. bucurie de juc.
spectacolul captis,ea;:;<i. .Aceeaşi caJdă apre
ciere e făcută spectacoluh,i şi în alte rro-
111c1. ,,Der iVforgen" reliefează că reprnzen
taţia a prilejuit ceasuri ele frwmise/:e prin to/,
ceea ce-i colorat, s,esel şi contagios în dăru
irea, mobilit:nl'ea şi strrilucirea actorilor, în 
frunte cu Draga Olteanu în rolul Coanei Chi
riţ·a, ,,Neue Zeit" T0'JDa1·că montarea colora:t<i,
carnctenil popula.r al spectacolului şi tempe
rnment,1il artistic al actorilor Draga. Oltean11, 
şi Florin Piersic. ,,Juinge ,vclt" scoate în e,·.i
dentă ,,irt.uţile actoriceşti ale unui colectiv 
prolesînd un teatru al bucuriei ele viaţr,. 

Un loc ,central în anal<iza turneului Tea
trului Na\ional îl ooupă specLacolul Richard 
al III-lea. Sub titlul „Un Shakespeare ne
obişnuit", ,,Bild,ung Zeitung am Abend" scrie: 
Spectacolul cu Richarcl a.l III-lea. montat la. 
„Deutsches Thea.ter" a stîrnit la timpul său 
un amp.Zu râswiet, clar ecoul celui pre;:;entat 
de ansamblul clin Bucureşti pare a fi încâ 
mai mare. Atîta ironie s-a făcut rareori sim
f,ită în scenă în reprezentaţiile cu aceast,i, 
piesă. In spectacolul Teatrului Naţional, 
R.icharcl urzeşte cu umor şi detaşare întune
ca.te intrigi pentru obţinerea puterii, ia.r prin 

, aceasta nu se micşorea;:;â fondul tragic al 
acţiunii. climpol1'ivă, tot ceea ce-i criminal în
personaj se cle::;s,âluie cu un coeficient sporit
de duritate. Un •spaţiu larg se acordă spcc-
1,1colului ,şi Jn „Neues Deu1Jschland" oare con
sideră cr, una din trăsăturile clistinctivc nlc
acestei reprezen bat:ii semnată de Horea Po
pescu e cultiwtrea teatralităţii, a expresi-;.,i
t.âţii scenice, regizorul compunîncl frumos şi 
elocvent pe toată întinderea ariei rle ic,·. 
NotJ,nd că reprezenta\fa pune un accent pc 
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semnifica \iile ele simbol ,ale textJului şi Sn 
mod speoial pc ceea ,ce-i intens dramatic şi 
spectaculos 6'.n rpiesă, îrntr-o concepţie atît ele 
diferită de altele şi care se cere respectatâ, 
cronicaru,[ re.marcă intcr,prct..·u-ea lui Radu 
Beligan, unul clin cei mai proeminenţi ac
tori ai României, oare realizează un RicbaNI 
necontenit la pînclâ, necontenit asciiltînclu-se 
pe el însuşi, sonclînclu-şi interioritatea, con
fl'ltntînclu-se cu obsers•aţiile şi proiect.ele 
născute clin cunoaşterea unei lumi permcmen� 
ţin,ute sub observa.ţie. Pornind de la crc
cli,1 ta că Hicharcl al IU-lea în versiunea Tcu-
1rului Na\ional omite o seamă de propuucri 
inoditc şi conLrovcrsabile. zi,arul „Dcr Mor
gey{" socoteşte spccLncolul uu1 prilej ele a 
dezbate sol1qiilc propuse de o nouă versiune 
s-connlc:1 care creează premisele unui joc pe 
mai multe planuri şi oferă captivante impresii 
plastice, ia1· în partea a cloita a repre;:;entaţiei 
i::;bitteŞ/f' re;:;o/vări clare. chiar surprin;:;<itoarc, 
Cronicarul conchide : clin punct de vedere 
actoricesc, Raclu Beligan-Richarcl a. stăpînit 
intrea.ga searâ, El j,11eu un politician ,·al111. 
inteligent şi fanatic, în;:;estrat cit o primei· 
clioasă putere ele f ascinafie, care îşi îngăel11ic 
dupâ ce-şi premeditea;:;ii, şi--�i înfii.pt,uieşte fi<'
care plan .. wi ar11,nce o pri,,ire c/i.�pref;nitrwrc 
spre public. clar se întoarce imeclia.t la ţelu
rile sal<,. r·ontimiînrlu-.�i lucru.l. ln jurul n
a.cestui HiC'l1arcl /'are foloseşte oamenii precis. 
sigur, ne,nilos, ca· pe llÎ.�t-e unelte, se crecaz,1 
o sen::;a/,ie glacialei. Pe drept ciwînt, acea.std 
C'rea/ ie a fost acla.matri ru. câ.lcl,ură. 

.,.Tungc v\Tclt" pret;uioşLc că Horea Popcsc11. 
rC'gizor11l spcctncolului, a creat în ample co11-
figura/ii scenice o atmosfer,i impresionant,i 
,·are spww multe despre ,,iolenţa ce pindcşl.<' 
şi poate lovi pe oricine. Cniticul aprm:iazi:i 
ar�a I u i Raclii Beligan, care a reali;:;a.t un 
Richarrl cu un ;:;imbet prietenesc-feroce; cînd 
acest Richard - seric cron i.caru l - tras•1:r
sea::;ă scena, se simte mîndrie, triwnful int<'· 
rior şi arta. clisimulârii. Avem rle a face ,.,, 
n creaţie impr<'sionantâ -�i .�emnificatis.,i, în
fâptuitâ cu economir, rle mijloace artisli1.:1•. 
Cronicarul zi,nrului „Neue Zeit" se asociaz:i 
aceleiaşi păreri : Ra.clu Belignn i-n irnprum11-
l�tt ]ni Richnrd /:1:âscituri clincimice, a dezvă
luit motiw1/iile lâuntrice ;;ilc -r.ersonajului, a
conturnt cu accente bine ctimpănite râutatea. 
posedatei ele ambiţia pu.terii şi a rcali::;at ro
lul, şi n reles>al ceea ce-i gînclÎN' şi specta
culos în cleslinul pl'r,ţona.ju.lui. Du p:) ce :r
daugă : rrimîn în amintire şi multe' alte rc/f•
lizări, printre care Valeria Seciu în l.ru/!f
Anne, ziarul conchide : sînt memorabi.le re
;:;olvările scenice ale regi�onilui .�i s,·,mo,!!rn
f ului liorea. Popesm. 

Com nbond ,spectacolul, ,,N,utional Zei t11ng" 
seric : repre;:;entaţia a ţintit publicul timp ,Ic 
trei ore şi ju.mătale cu rcisuflarea t,iiatci, 
7\fontionond că avem dr-n face ·cu o însccnan· 
moclernâ, cu splendiclu l'ezolvări scenic11, care 
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ne cîşttg� prin fante;:;ic, ţtrticolul retine ,,u
ternica şi de-a· dreptul neaşteptata carncteri
.::.are a personaielor feminine din spectacol ; 
el -pune în acelaşi timp în eviden \ă modali
tatea suverană de interpretare a lui Radu 
Beliga.n, care, î,n rolul lui Richard, dezs•ăluie 
voinţa de putere şi fiinţa ele ucigaş a perso
najitlui ca una clin expresiile vitregirii sale 
de natură oferind explicaţia cea mai plauzi
bilă uneia. clin cele mai abil.li dar şi cele mai 
crude figuri de potenta.ţi. 

1'.urneul Teatrului Niaţion-al in H..D.G. 'a 
deşteptat o mi�care de inLeres şi pre�uii·e 
pentru teatrul illostru, demonstrincl, o dat� 
mai mult, că arta înseamnă o formă deschisă 
de viaţă, indeplinind nu numai o runcţie de 
cunoaştere şi de afo."ll'.llare a omului, dar şi 
rostul de a consolida deschiderea şi comu
nioarea ,fo1 tre popoare şi culliuri. 

Emil Dinescu 

Presa din R1D.G. 
despre 

spectacolele 
Teatrului German 

de Stat 

Specia.colele cu Moartea unui artist de Horia Lovinescu şi w piesa 
popular4 - iucată, pentrn prima oară, chiar • în R.D.G. - Comedia 
du.lap·ului de' Friedrich vVolf au fost întîmpinate, în cele' ;:;ece zile de_ 
turneu, prin regiunea 'Tiiringiei, ele un public mai de mult cunoscâtor 
al acestui teatm cu w1 ,·11.dit spirit de prietenească îmbrăţişare. 

din Timişoara 

P,·etutincleni - i"n oraşul Gera, cu care 
tcatnrl ,are statornice relaţii de schimb de 
cxpcrien\ă, ca şi în ora.şele Jena, Greiz, l\fax
htitte, Lobenstei.n, Rudolstadt - ,,stilul casei•' 
a fost clin nou re:cm10s,cut, în presa 1ocală, ca 
un stil ele teatraliLa,te plin de efect şi de 
înclinare spre ,comedie ; ,au ,fost ureţuite, atît 
de către -critica de speciaî.i,t.atc cît �i de c�tre 
spectatori, ,calitătile m,tistice ale reprezenta
l-i,ilor. Ansa;m.blul TeaLrnJrui a avut dese în
trlniri şi a discutat, despre problemele 1Jrtei 
şi despre modul de re.rulizare n spct.!tacolelor, 
şi cu reprezentanţii pl1hli-cului, recrut;aţi, în 
deosebi, ,clin rincluriJc oamenilor rntmcii (ca. 
de 'Pildă, cu mu.nci tor ii clin .Maxhii Lte, 1n 
clubul ,cărora a fost înJăt,işată Moartea wrni
artist, sau cu cei de la Fabrica de fire sili
i.etice -din Schwarza, ori cm artiştii amatori 
din satu·l Ebersclorf, veru\i în mod special la 
Lobcnslein să mimărea.scă reprezentatia Co· 

mediei clulapului). Ziarele locale „Thliring-i�clrn 
Lanclcszeitung", ,,Thi.i.ringer 'J'agesblan" .. i 
,,Thliringische neueste Nachrichten", ,,Volks
wacht" etc. au :apreciat toate, ele asemenea. 
deopotrivă, dărui.rea -artistică şi fort-a ele co
municare a acto1·ilor timişornni .. ,Artiştii Tea· 
trului Get'.lllan ele S.Lat ,clin Tiimişoal'a - 5pune, 
de pildă, «VoJkswacht» - au cnt11zia1;mat. 
pur şi �impiu, publicul ; aces,ta a răspli:\tit. 
minute în şir, cu aplauze căkluroase, reali
zarea lor excelentă, care va rămîne pcntn, 
multă vreme în 011omoria a, ca o extraorcli
nar,1 experien tă teatrală. i\1oartea ww.i artist, 
spune acelaşi ziar, o fo. t aşteptatii ct1 cleose
hilii curiozitate, diat fiind faptul Cd Horia 
Lovinescu. 1cunos·cut ciLitorilor germani, v1r1c 
pentrn prima oar,1, cu această piesă, in fa\n 
lor". A fost pre\uit.fi viziunea regizo11ală n 
lui Dan H.adu Ione.cu ('in altă OJ\dinr de 
idei, şi colaborator la punei·ea in scen:t a 

Stelei /âri"i nume de Mihail Sebastian, în ora
şul Gera), ,,Jarg ouprmzătoare, decent îndru
mătoare 11 protagoniştilor, atent{, la aptitudi
nile ]01· interpreta,tive, intentă, în acelaşi timp, 
la înfăţişarea <clară a fa.bulei, fără a se ajunge, 
însă, să se estompeze larga paletă fiJowfid, 
şi etică a problematicii piesei". Cu deosebire 
nu fost apreciaţi {!Ctorii Peter Şchuch, Josef 
Jochum, Mornika Baiali,ci, Mathia.s Pelger, 
Irmgard Schati, I-da Jm·csek Gaza, Elî,sahctli 
Kolbl ,şi-, al!ii, pentl'll linia lor emoţională, 
penam naliurale\ea, pentru ştiinţ.a caracteri
zării. Tdtsătura ,definitorie a Teatrului tirni
sorean a fost ,sinieLizală !În formula „caractere 
im presio nan te, iinpresionan t caracteriza te". 

Turneul Teatrul,ui German de Stat clin Ti
mi70ara a fost, ni.ai presu,s ele toate, apreciat 
în cadrul desfăşurării Zilelor artei tentrnle 
româneşti în R.D.G., ,ca o preţioasă contri
buţie la str:Jngerea legăturilor artistice şi do 
reciprocă cunoaştere, între poporul nostru şi 
popor,ul frate din H.D.G. 
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Wolfgang Hemz (dTeapta) în „Natan Î!l1i�leptul" de Lessing 

Zilele artei teatrale. din R. D. G. 

in tara noastră 
. 

27 noiembrie - ·8 decembrie 

-.. Intre 27 noi,,mb,·ie şi 8 decembrie, teatrele, lumea creaturilor şi iubitorilor ele teatru 
din ţara noastră vor cinsti arta teatrală ( cu deosebire, scrisul clra,natic) cc· se clcz,,.oltă 
astă;:;Î în Hepu.blica Democrată Germană. Se încheie, cu acest prilej, un preţios şi bogat 
în învă/ăminte schimb de experienţei, de opinii şi de instructive constatări, început odată 
cu deschiderea stagiunii, în ţara prietenei, prin Zilele închinate, acolo, artei teatrale rom,i
neşti. In pregătirea �i întimpinarea Zilelor artei teatrale din R.D.G. în Romdnia, rc1 >i.�ta 
rwa,tr,, a găzduit (în numerele 9 şi 10/.1976) oîteva contribuţii prestigioase şi de preţ, 
aparţinî.nd confraţilor noştri de la „Theater cler Zeit", Hans-Rainer John, Martin Lin;:;er 
*' Ingeborg Pietzsch. Aceste studii pri,,eau politica teatrală, problemele, tendinţele, liniile 
tcmati,ee şi stilistice distinctive ale slujitorilor scenei şi ale dramaturgilor contemporani 
din R. D.G. Ecou al celor văzute, t1·iiite şi dezbătute în urma· turneelor Naţionalelor din. 
Bucuresti şi Iaşi şi Teatrului- Germa_l) de Stat din Timişoara, a colaborării scenelor ger
mane m siujitori ai scenelor noa�t;·e şi a spectacolelor cu lucrc1ri clasice şi contemporane 
româneşti j1.1c:r1.te de că.tre actorii teatrelor din R.D.G., sînt şi însemnările (nu numai 
simtiment:a/e·· impresii de eălă.tori-�, ci cuprinzînd şi obsen,aţii critice), cărora, de asemenea., 
le--am făcut loc în paginile noastre, alcituri ele unele extrase din coloanele de spccialit1rt� 
ale presei din lu_calitâţile în care spectacolele româneşti au fost reprezentate. 

Statornic· prezentă în plan.urile noast.re repertoriale, creaţia rlrama.ticli germană, cla
sică şi contemporană, se află, anul acesta, suiJ impitlsiil organizlirii Zilelor artr!i tea.trale 
din H.D.G.; cu aCît mai evident cercetal'rt şi supusâ prcj1Lirii şi valori{ic,irii de câtre leatrele 
noastre. LJe l-a I-Ians Saachs, Goellw, Schiller, la Friedrich "1-Volf, Bertolt Brecht şi Leon 
Fcuchtwahger,; de la Kleist şi Gerhard I-Iauptm.ann, la Pete, llaclts, Ulrich Plen;:;dorf, 
Hudi Strahl, .Regine Weickert, Joach;m K

.
nauth. m<i.i toată întinsa rl'/.ec,. carr împîn.::;e.�u, 

gr:ugrafia teatraiă n ţării noastre vede înscrise pe a.fişele acestei stagiuni - şi, mai ales, 
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ale acestor Zile - numele creatorilor de teatru german clasic şi contemp·oran. Lucrările 
rwestora, puse în scenei şi interpretate atît de ansambluri româneşti. cît şi de ansamblurile 
/cntrale ale naţionalit,1ţilor conlocuitoare, deschid marelui public o paletă bogată şi, în 
bună măsunt, edificatoare în c,3 pri1,•eşte însuşirile şi calităţile definitorii ale scrisului 
dramaturgie din R.D.G. Culorile acestei palete vor fi întregite de spectacolele cu care 
Teatrul l\'a/ional din W'eimar şi internaţional mnumitiil Berliner Ensemble vor veni in 
turneu în /ara noastrâ. 

lncercarea de a împrospâta memoria cititorilor noştri, precum şi de a face cunoscut 
unele probleme ale concepţiei artistice şi reali;:;ări ale creatorilor de teatru, de literaturâ dra
matică din R.D.G., se încheie, în pragul Zilelor închinate lor, cu extrase din douc1 interviuri 
luat� - semnificativ, în chip palar - de criticul de teatru lngeborg Pietzsch : unul, 
nestorulu.i scenei din Republica Democrată Germană, actorul, regizorul şi profesorul 
Wolfgang Heinz, preşedintele Asocia/.iei creatorilor de teatru din R.D.G.; cel de-al doilea, 
regizorului Manfred Werl,werth, t>lev şi emul al lui Bertolt Brecht, animator de frunte 
al unora dintre ceie mai valoroase experimente înnoitoare din teatrul ţării prietene. 

■ INGEBORG

PIETZSCH

cu Wolfgang Heinz 
preşedintele Asociaţiei creatorilor 

de teatru din R.D.G. 

despre 

• actori
• regizori

.. 

- ... lu ce măsură îşi poale păstra 
actorul iindividualitatea, su.h au�oritatea 
unei mar-i personalităţi. regizorale ? 
Cum poate un interpret să-şi manifeste, 
în acest caz, propria lui personalitate, 
în într:uparea rolului ? 

- Actorul - spun o bqnalitatc - nu c 
chemat să se înf,q.işcze pe· sin� pe ccnă, ci 
să dea corp unui personaj propus de autor. 
Du .alte cuvin te, el trebuie să 1•ealizcze datele 
comportamentale pro,prii omului pe care are 
a-l interpreta, m anumite si�uaţii dri.te. Toate 
acestea, el urmează să le execute cu mijlo:.1-
cele sale, fi.ziice şi ,psihice (acestea din w-mă,
fiiiud rezultatul aiptitudinilor înnă&cutc şi al
experienţelor acumulate ele-a lungul vieţii, 
care au înrîlU'it apti1·udinilc înnăsoute), intr-un
euvînt, cn i,1.clividrualitatea lui. Cum ar putea 

· să-i fie răpită această libertate, c,nd procesul 
creaţiei porneşte 1,oomai dinlăuntrul s{m, chiar 
dacă nu numai î:n temeiul propunerilor aulo
mlui, ,ci şi la incitat,i-n regizoNJJ11i? Propu
nerile regizorului pot fi, bineîn\.elus, cu alît 
mai lesne aprorprinte de c.c'Hre act'Jr, cu cit 
acestea sînt mai îndreptăţite şi ruai juste. 
-Şi, ele vor fi cu atît mai îndreptăţite şi mai

• roluri

juste, cu oit - ca să folosesc cuvintele dumi
tale - personalitatea regizornlui va fi mm. 
mare. Mai simplu spus : cu oit îi este mai 
bogată cunoaşterea vieţii, cu cît ştie mai 
multe despre legile artei teatrale şi despre 
p1·ocesele creatoare ale actor•ului, cu atît mai 
binevenite vor fi impulsurile regizornlui, fi

indcă sînt exacte. 

- ... Dar cum, pc ,ce ,cale, cu ce IlllJ
loaoe, îl poate aju.lla regi2Jo1·nl pe actor? 

- . Vrei să zici, cum poate regizorul să-l
ajute pe actor a se purta pe scenă, potrivit 
cu reali tatca şi cu .adevă1,ul ? ,,A se purta" 
este un proces care se constituie din cele 
mai diferite momente psihice şi fizice ; un 
proces care poate fi sesimt numai ca acţiune. 
Nici un om 11-a fost în stare să-şi asimi
leze nc m:ijlocit, prin organele senzoriale, 
vreun sentiment, vreo observaţie, vreun gînd, 
vreo pornire vOtliţională. Noi îl vedem pe om 
acţioniînd şi tălmăcim această acţiu 11e i'n fel 

şi chip. Ştim - ar fi să mergem prea de
parte cu explicaţia modului cum ştim, dar 
ştim - că un om C<'lre plînge, de cele mai 
mnlte ori - nu .totdeauna - su<feră. 0Poate 
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vărsa lacrimi şi de :bucurie.) Iii orele de re
petiţii, regizmru_ll şi actorul se pun de acord, 
teoreti,c, asupra unei serii de moduri compor
tamentale. Un an,um.it ·ajutor .încolţeşte chiar 
din momentul cinJd ;regizorul propune, 1ca 
e:\.'J)riirnare a rnnui anumit fel de „a se .purta", 
anumite acţiuni. La ;nevoie, e ţinut să-l ajute 
pe actor să reali2eze, concret, aceste acţiuni ; 
altminteri, e drept, spectatwul va fi în mă
sură să „citească", în persoana interipretată, 
felul · ClUlIIl° se compor.tă, dar procesele lăun
trice ale acesteia - cu deosebire, cele omo
ţionale - nu le va putea retrăi. Dacii, de 
pil<lă, o .femeie spală J.'rufe, ea înfăţişează un
anume fel de a se purta. iDar acest fel de 
a se purta este, oare, cel dorit ? Ea poate 
spăla rrufele bădmtului ei ; acesta poaLe sr, 
fie un nă-tărău care VÎJile acasă după ce .\j,Î-a 
băut leafa Ja ruciumă. rn, acest caz, femeia. 
va spăla ·ou alte sentimente, cu altă stare de 
spirit ,<lecit ar face-o pentru /\ll1 băr.bat cum
secade, ,credincios ; sau dacă a1· face-o avînd 
în ,perspectivă o ,călă•borie de vacanţă. Jn 
pria:nul caz, [şi va îndeplini treaba ICa pe o 
co,rvoadă, ou g,îndul s-o i&prăvească rut mai 
degrabă şi cam nepăisătoare dacă 1'1llfele n-or 
ieşi chiar curate-oUJ"ate. ·Cu totul altfel vor 
arăta lucrurile în celă'lalt -caz, şi cu alţi ochi 
se vor uita spectatorii la folu'l cum trebălu
ieşte femeia. ,Actorul .căruia urmează să i se 
ofere /\lil asen:nenea ajutor nu trebuie, aşadar, 
să fie îndemnat numai spre executarea aoţiu
;nilor fizice ; el trebuie, în a-0elaşi timp, să 
fie -determinat să definească, în sine îns,uşi, 
emoţiile concrete, pornirile ,voinţei, sco,purilc 
personajului. A-bia aL'llllci, ,,spălatul cămăşii" 
va fi un comportament corespunzător siLua
ţiei, caracterului etc. Regizor.ul se ouvine să-l 
ajute pe actor a �-eaili.za aceste pro•cese lăun
trice, cînd aictorul nu e singur in stare s-o 
facă. Oricum, actorul e dator, cel ,puţin, să 
dispună de talent şi de o anumită capacita·te 
meşteşugărească, iar regizorul, să cunoască le
gile inerente proceselor psihofizice. Dar, a 
vorbi despre as,ta nu ţine <le temă. 

- .Acesta a;r fi, ,prin urunrure, cazul 
fericit cind regizorul izbutJeşte să 
de5tcpte Î!Il actor lanţuri asociative şi 
'l"epreze.i1 !Jări. precise ... 

Nu. Iartă-mă. Cazul fcridt c:;te Hccla 
cînd actorul ,singur, de la sine, le descoperă. 

Cereţi actorului să nu vmă la 'l"C
peti,tie cu textul ştiut pe de rost ; cu 
cc inte.i1ţie i-o cereţi ? Vreţi să dcter
munaţi, prin aceasta, posibilitatea unei 
anwmite În1provizaţii? 

Trec uşor şi pe Ungă problema aceasta. 
Omul este orioînd în stare să producă procese 
de gîndire, în limita puterii lui de a ,J1·ieepe. 
Oînd răspunde, de pildă, la întrebarea : cît 
fac 17 X 19, el realizează, in chip deliberat, 
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un proces de gundfre. Dar sentumente nu 
poate ,să-şi trerzească după voie ; <·el puţin, 
în chip nemijfocit. Şi, dacă izbuteşte s-o 
facă, pe calea ,autosugestiei, sentimentele ,ast
fel „provocate" vor fi de o natură aproxi
mativă ,şi rareori vor avea un caracter con
cret, aşa cum pretinde arta. Tolluşi, cuan, pe 
ce cale ajunge a·eto1,ul la asemenea senti
mente concrete ? Ştiinţa ne .învaţă că foarte 
p1,ecisc ,ohsc,rvări şi .fioa[·te precise reprezen
tări - a-ccsLca, în fond, reproduceri ale ob
servărilor - sÎ!Dt, de-a 1ungul vieţii, legate 
de emoţii precise. Oind omul exiprirnă, o 
dată, un gînd, adică, o Jegătură de noţiuni, 
fiecărei noţiuni \îi stă la ibază o observare, 
,·cs,pectiv, o reprezenta.re, iar gîndului, o seric 
de observaţii, respectiv de reprezentări. Ast
fel legate, reprezent;'\rile dau viaţă emoţiilor. 
Aşadar, cînd act,orul rosteşte o frazi"l pe care 
nu ,doar ,şi-a întipifa-it-o ,î.n minl,e, ca pe LlJl şi.t· 
de cuvinte, ci prin care exprimă, formuJî:nd-o, 
o cugetare, aceleaşi procese ale g.îndirii vor
dol>îndi, în forul său lăuntric,ca şi în viaţă,
vir.uJenţă. Dacă, �nsr,, în învăţM·ea volului, îşi
însuşeşte numai şirul cuvintelor, chiar con
ferindu-le un înţeles, nu !înseamnă, nÎJCÎ pc
depaxtc, că „a sesizat şi a formulat cug<'
tarea" ; ,di,n această cauză, nu se insta,lează 
nici sensul suibtextual. Bineînţeles, trebuie 
să se înve\:e „pe de rost", ,dar :n1l'llai gându
rile fixate lexical de către autor, şi anume,
în acoop\iunea ,unui lanţ c.H1zaJ. La rcpeti\.ic,
actorul e cbe.inat să reproducă această suocc
siune, dar nu· neapărat literal.

Se :în1Jîrmplă, însă, ca, atunci cînd g,îndirrn. 
să extragc<m, •paucă, g.îndul <l.i:ntr-un torent rl" 
variante. MulLe serii de ,reprezentări nu ajun:.; 
să va,dă ]JUmina, ,dar infestează, ca să zi1c aş11, 
expresia gîndului iajuns oonşt-ient, întruclt <11-
toaLe gândurile, nu numai de cele iscate pn 
calea ahstra-cţiei, ,şi chiar <le reprezentării" 
încă neinLrate -în conştiinţă, sînt legate „to
nuri emo�ionale", care ajung la un „acont 
emoţional" de o natură specifică, conorctt,. 
lu astfol de situaţii, de asemenea, poate in
terveni .uju borul rcgizo1,ului, prin propunere;, 
unor asociaţii. Ou timpul, actorul va ,sffrşi 
prin a CO'lltoipi elementele dobîndite cu cele, 
p1,oprii ; i-ntooţia de a reproduce va dispărea, 
eJeI>rimarea proceselor lă/\llltr:Îce se va :produce,• 
ca de la sine î-nţeles ; întregul sistem de im-, 
pulsuri, în sis,temul nervos central, se va 
desfăşura automat .. !11 acest moment, se naşL,� 
ceva minunat : din .-,ubconştient iîncep să t,î;;;
nească, poLop, noi clemente asociat-i,ve ; s-n,•· 
putea zice că actor.u'1 începe �ă î.nlforeasd1. 
Aşa ceva, însă, nu e cu putinţă deoît aln.mci· 
cînd condiţ.iilc ârnfloririi sînt create, ca şi lrt 
plan te, confornn legilor naturii. 

A.,adair, U'l1ul dintre scopurile sprc
ca;re năzuim cct mai mult air fi ca 
regizorul s11. fll!llCţÎ,oncu numai ca ol)
servator, ca voriificator, ca stimulator ... 

Da, şi e de sperat că, odată şi odată, 
aşa va fi. 
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Cu 

Manfred Weckwerth 

Stimate doctor W eckwerth, în ul
t ima vnimc aţi lucrat mai muli, 
pentru televiziune dccît pentru teatru. 
Aţi pw·tat, cu onuJ\i spectatori, o sca· 
mă de de7Jlateri despre filmele dum· 
neavoasbră penllru Loleviziune. Mi se 
pa.re că inLTcharea privind publicul, 
„de.prinderile lui de a vedea", ceri n ţcle 
lui, esle una dintre cele mai impor· 
tante, într-o oon;vorbire a.supra artei. 
Poate, .chiar îutrcl:Jarea -c:cntrală ... 

... Acesta este şi temeiul acLivităţii mele 
din uJtima vreme, închinată, mai ales, unui 
pu·btic „de masă", spectatorului -de Lelcviziune, 
despre care, <lin ,păcate, se ştie încă prea 
puţin. Duptl păre.rea mea, munca la televi
ziune foloseşte muncii în teatru, şi viceversa. 
Aşadar, ,de dtăva vreme, run lucrat, nu ex
clusiv pentru televiziune, ci aLternaLiv, în tea
tru şi la televiziune. Văd, în aceasta, un 
progmm folositor, nu numai mie. Mînuirea 
camerei de luat vederi s-ar cuveni să apar
ţină culLurii generale a unui regizor de 
astăzi. Cunoaşterea principiului montajului, · 
aşa cum a fost el ,dezvoltat de arta filmului, 
înseamnă dialectica a,rtci rcprezenlării, pusă 
în practică, cum ar zice Benjamin. Iar „rc
productibilitatea tehnică a unei opere ar
tistice" este orice altceva decît o treabă teh
nică, este •O problemă de atitudine faţă de 
noul public. Aşa se face c[t, odată cu 
llichrurd al III-lea, am lucrat şi pentru 
show-ul Renatei llichter la televiziune, iar, 
duipă încercarea unei adaptări filmice a Ci
mentului lui Gladkov, la o receptare acln:i];i 
a lui Crorki, rnon-liîn<l ·Egor Buliciov (la Zi.i
rich). Am lucrat, apoi, la filmarea romanului 
lui Eberhard Panitz, Nelegiuitia Sofia, iar 
pent-riu teatru, la o piesă din paLrin10niul 
,,moşteniTii". 

P.rogramul meu de lucru exprimă părerea
mea despre exigenţele cresdnde ale marelui 
nostru public. Este 1.rn publi,c cu o uimitoare 
conştiinţă, deopotrivă p litică şi p�ihologic[t. 
Este rezultatul unei dez.voltări s1stemat1ce, 
cultural-lJ)olitice, a .relaţiilor de tovărăşie dintre 
pu,blic şi interpret {ar rfi cazul să înlăturăm 
din vocabular conceptJul, atît de prezumţios, 
„educarea publicului"). Totuşi, se nasc, în 
ultimul timp, ,pJ·obleme, care nu sînt expresia 
unor neajunsuri, ci, dimpotrivă, expresia unei 

despre 

• teatru • public

• politicul în teatru

eficiente politici sociale. Pe scurt, pretenţiile 
pe care societatea le ridică faţă de individ 
&înt la fel de mari cu cele .pe care, pc bună 
dreptate, individul le ridi·că faţă de societate. 
Mai toate forţele sînt angajate în soluţiona
rea acesLei p:rohlerne, a satisfacerii cerinţelor 
prin producţie -�i a producerii de noi cerinţe. 
Ştiinţa şi economia nu smt scopul eforturilor 
ruoa:stre, ci un mijloc. Un mijloc aLît de im
porbant, însă, încît, provizoriu, poate p1·icinui 
o con.fuzi_e, mijlocul fiind luat drept scop. 
Această -eonrfuzic, care, adesea, se naşte din 
suprasolicitare, <lin criză de timp, din pre
siune economică, din <lifi-cultăţi acumulate, 
nu atinge, în p:rirrnul rînd, economia, ştiinţa
sau tehnica. Atinge acr·ta. Problema e evi-:,
<lentă : care este utilitatea ei imediată ? Şi, 
întrucît utilitatea imediată a artelor e mult.
mai neînsemnată decît cea mediată, se trage
concluzia et't arta n-ar avea nici una, că 
at· fi un lu..x. Iar luxul ţi-l poţi permite nu
mai după ce au fost acoperite toale ne.voile.

Vorbeam, nu <le mult, în carlrul unei discu
ţii privind filmul Cimentul, cu un !loceot in 
filozofie marxist-leninistă. Acesta părea oare
cum descurajat sau, mai degrabă, perplex, de 
următoarea con tatare : cîn<l înfăţişează, la 
cui-sul său, probleme ale dialecticii materia
liste şi-i roagă pe studenţi să reflecteze pen
tru a realiza ei înşişi i<l·eea, peolru a nu 
urma pasiv giîndirea profesorală, -într-un cu
vi.nt, cînd î.�i îngăduie „lu..xul unei gindiri 
pu.bli-ce" Cpeutru care, la o adică, trăim şi 
pentru care facem, dealtminteri, şi teatru}, 
se produce rwnoare în sală, ca o „intrerupere 
de curent", auditoriul se ocupă cu orice alt
ceva. In clipa în care zice : acum rezum ; 
întii, în al doilea rînd, în al treilea - se 
face iar linişte şi stu<lentii încep, silitori şi 
atenţi, să scrie în caiete. Aici, aşadar, are loc 
o intervertim între mijloc şi scop. Fireşte, 
nu înregistrarea faptelor este scopul cursului,
ci educa-rea gândirii - ,ceea ce, în fond, nu
înseamnă altceva <lecît educarea personalită
ţii socialiste. Situaţia citată e un exemplu de 
reducţie a proceselor dialectice la rezultate. 

Bineînţeles, se pot cr·educe nu numai pro• 
cese ale învăţării, ci şi procese artistice ; ast
fel, se poate ajunge repede la rezultate - de
oarece, să zicem, n-avem vreme. Problema 
r.ste, însă, dacă, în acest caz, mai avem 
de-a face cu rezultate ale artei. \.ceastă re-
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ducţie n pnJ'Cursului g,îndirii, prin cnre se 
ajunge rapid ia ·rezultat (pers•onajele-model, 
rnomlităţile, lozincile, răspuns<1.1rile, reg,u
lile ş . .!1.m.,cl.) <luce pe •om la îmi tarea .a ceea 
ce vecie. Numai ,că : a fost pus o.mul în 
situaţia de a vedea, sau doar de a l,olba 
ochii ? Cu alte ct1vinte, de a călca pe nişlc 
urme ale unor procese şi a trage ele pe urma 
lor foloase ? Depri:rnd!c)rea, cu totul pragmatică, 
de a măsura pJ·ocescle exclusiv după rozul
Latele sau faptele pemi�locite este, transpusă 
la publicul din teatru sau de la televizor, o 
sta�·e ·de fapt, palpabilă, evidentă. Ceea ce nu 
înseamnă că publicul ar fi devenit mai rău ; 
dimtpotrivă. Dar, exigenţele obiective ale so
cietăţii au crescut mai pute1,nic decît capaci
tatea individului ,de a folo•si societăţii, fiin
du-şi, totodată, sieşi, . folositor. Astfel, între 
individ - ou LrelYuinţele lui de neschimbat, 
cu egoiS1IDul s[vu necesar işi pozitiv - şi ce
rinţele societă\:ii, acelea ale profesiei, ,ale în
văţă,turii, a-le muncii, iau naştere conflicte ; 
chiar şi numai pe ca.lea modului vechi al 
receptării info1imaţiilor, aşaidar, al învăţăturii. 
Exigenţele tirmpuilui nostru, ale societă\ii, au 
devenit mai mari, iar m.ij],oa,cele de a le re
cunoaşte ştiinţific şi de a le stăpîni nu sînt 
îndeajuns de dezvoltate. 

In teatru, ca şi altă-dată, individul înva\.ă 
cele mai rnu1te lucruri ca un autodidact. Fie
care o ia de la inceput. Rareori, cineva por
neş,te <le aco.Jo de un<le altul s-,a oprit. (Aşa 
ceva propusese, clmlva, Brecht, cu a sa teorie 
a modelelor.) Există la noi tendin\,e clare, 
dar, tocmai prin aceasta, nalse ; faţa de ne
liniştitoarea făirîmiţare ,a profesiilor şi a pro
blemelor, se spune, s,ar cuveni ca teatrul, 
mă,oor, să fie locul unde să se păstreze in te
gralitatea onlU'lui, unde el să se simtă departe 
de complexitatea existen\;ei şi de nenumăra
tele ei disocieri. Acea·s-ta este o teză pur 
burgheză, caJ.1e eulmiD'ează la Ado;rno ; el 
pretinde a se lupta funpobriva obiectivării, 
împotriva ·domniei legilor sociale, împotriva 
dezindividualizării, împotriva scientizării. Aici, 
clin neputinţ;a de a-i face faţă, progresul este 
doonniat ca eroare. 

Conflictele 1de aicest tip duc la concluzia că 
oamenii n-ar mai simii pl:kcrc in n gtndi 
auL011.Qln1, ci se refugiază inLr-o gindire 01no
logată, ceea ce duce, mai ,depaTte, I.a consti
tuirea unui public mul\;um.it cu ce primeşte ; 
iar tcat1"1.Ll s-,ar cxer.sn în „a trngev în pu
hlicul acesta, oforindu-i, de-a gata, rezultate : 
gag,un, a,Iirrnaţii nedovedite, mode, indicaţii. 
lozinci. Actor·ul' devi,ne, astfel, o institu\.ic de 
serv1c1t ,care livrează, -de pildă, o voioşie ge
nerală (kcop smiling). Toate accsten î11-
deamnă, e drept, la J'Îs, dar la un ris ne
oreatm·, iml:iifermrt fat:1 de conţinutmile poli
tice. Ascmenoa· reductii sînt o marc primej
die. Ele treb-uic sesizate fiindcă, iniţial, cfcc1.1d 
lor este reconfortant şi agreabil ; clnr sfîr
şesc prin a trece, în catalogul mărfm-.i'lor „de 
gata", dcsf{ttarea, luxul, jocurile g-înclirii, 
jocuri1e, :în genere. fantezia, experienţele, ero
rile (metode de cea mai mar-e importanţă, în 
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ştiinţ;a, de azi), atit11p.inea critică, 11egaţia ne
gaţiei. Temporar, Leatrul şi televiziunea ob: 
[;in, astfel, succes şi un rapid acord al publi: 
oului. In nici un caz nu -se ajunge, însă, ca 
Leatrul să satisfocă sau rnă,car să deştepte 
cerinţe (ceea ce 1111 este, în fond, decît un 
alt cuviînt pen Lru „a face politică"). Atlt în 
procesele artistice, cît şi în cele ştiin(ifice, 
trebuie, însă, ·nu numai să satisfaci cerin\elc 
imediate '�care nu sînt, ni;ci pe departe, cele 
adevărate), ci şi să-l faci pe om conştient de 
cerinţele lui reale. 

- Apar, la noi, spectacole care su
fm·ă de pc ur,ma faptului că sint <lumi
nate c1e un titlu, de o teză ; ele sînt 
puse in cscenă porn-in<lu-sc nu de la 
naivele episoade fundamentale ale pie
sei, ei de la o idee prestabilită. 

ln această privinţă, sÎlllt de spus două 
Lucruri Jn�îi, că toate acestea nu pledează 
ni�i împotl'i"a tezei, nici Î!Inpotriva teatrului, 
ci iirnpotriW1 corufundăTii uneia cu celălalt. 
Daică, de pildă, ,analizez un personaj, să zi
cem, un rnic-IDU.l'ghez - -şi este absolut nece
sar să porneşti sociologic spre pe.r.;onaj -
şi vo,·besc despre nivelul relaţiilor sociale, 
f:1ră să spun mai nimic clei.pre omul concret, 
nu fac docît să proiectez c&rnpul relaţiilor so
ciale carn stă la disrp_ozi\fa omului, pentru 
activil;atca lui. A spune : acesta este un mic
burghez, aşadall', a surprirrna individul, a trece 
sociologicul asupra p,sihologict1lui, înseamn,t 
a confu-nda nivelurile, deoarece niciodată cu-
11oaştcrea despre un om nu poate Ii epuizată 
p,·in frup tul că indic Jocul său din ,punct ele 
vecle1'8 sociologic. 1m a-cest caz, nu mă aflu 
încă la nivelul irud ivi,dului, ci vorbesc;: despre 
o mnl\.irne ( ... ) 
. In al doilea rînd : ;precizarea unei teze este

necesa,ră, în Lcatru, fiindcă, ÎJil fond, trebuie 
să ştii unde vrei să ajungi. La Brecht era 
chiar nevoie să fie pusă în efigie o propozi
t iune, aşa cu·m o demonstrează cunoscutul 
Pxern.ph, al lui Miutter Couragc : 1\-lutier 
Courag<' vrea stt mştig ceva de pe ui·ma 
1·ăzboiul11i şi pic11de totu Ceea ce, în piesi:i, 
c în plus este individualitatea, ter.<a n:ali
zal:1. Da,·. ncc.51-oa ,sî:nt niveluri Lotal deosebite. 
A voi să înscenezi Leza nr fi o nerozie. 

- Ai.ei voittru să ajung. Asemenea
spcrlacolc există, totuşi ... 

... dar s.int mnrrate rlc sărăcie, frinclci:i 
n-,au aocopLnt srt parcurgă drumul ocolit al 
LeaLmlui. Cunosc. îns:1, şi cealnll:1 clircctic, 
a,ccea ca,·c se l'efoză, în toate chipmilc, şti
inţei, atît în faza pn·egiitirilor oît şi în cea a 
lansării. FiiJ11clcă, pasă-mi-te, arta ar vorbi 
pentru ea 'lrn;:1,şi. s-ar impune spontan şi 
acesta nr fi nilcriul calităţii ei. O teză rea, 
chiar daci1 îl ia pc Goethe drnpt martor prin-
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c�pa,l : ,,&it·i n,·List, creează - nu vorbi !". Dr 
cc ar J'i teoria sponLm1eităţii valabilii pcnlrn 
o formă clevnLft a pTocluq.ici umane ? 

- Toale acestea, Cl'cd, sînt holi ale 
copilăl'ici, ·lin teau·ul nosLrn, ailat in 
continuă mişcare, în preschimbare ... 

Poate. Numai că teatrul nostru, <lupii 
30 de ani în socialism, nu ma.i este un copil. 
Conclifia ele existenţă a teatrului socialist este 
cw1oaşlerea precisă a ceea cc semnifică, p1·0-
priu-zis, teatrul şi a 1ceea ce-l distinge de 
celelalte arte. Răspuns la această iulrcbarc ne 
este datoare ştiinfa teatrului. ;\1fai mult d.ccit 
orice altă arti:i - arta plasticii, muzica -
teatrul este Ulll proces viu. Mai pu'ţin clecîL 
alte arte, el dă rezultate (imaginj, tonuri, c11-
Jori) care rămfo oa oJ)iecte independente de 
producător. Teatrul există numai în Lrucît pro
d.ucc, numai ca acţiune a unor oameni vii. 
În aceasta con;;tă ş[ farmecul lui. Să mai 
:iclăugăm că avem de-a face cu teatrul doar 
a Lila vreme cil spectatorul e prezent ... 

- ... oît, piin r-eacţiilc sale, specLato· 
rul ia parte la orientarea teatrului. 

Aceste procese trebui.c să-şi afle locul 
în munca noastră teatrală. Sh, t abstracţiuni, 
dar, în inţelesul pwcti-cii sociale, n11 sint 
n,bstracte, prin 1u·J:narc, 11u sînt nepractice. 
Ele sînt şi teorie ,practică şi practicii teore
tică. O •practică socială fără ele nu există, în 
accepţiune rnarxisti'i. Dacă teatrul ,Tea cn 
adevărat să fie deplin integrat proceselor so
ciale, să nu stea -doar pe 1baJ1ca amuzamentu
lui, atrnnci trebuie să s·e dea răspuns „con
cret" acestor intrcbirri ,;abstracte", pentru a 
îmbogăti J)l'actica so·cială. 

Faiptul că lînţ:elegem uşor teatrul nu in
seamnrt că e'l este de la sine 111 teles. Nu 
numai rea-cţiO'Jiarii sapă la temelia teatrului 
sau proccdeazrt la reducţia lui, prin neou
noaşterea �sau !printr-o cunoaştere inexactă) 
a ceea ce înseamnă, propJ·iu-zis, teatrul şi a 
ceea ce foseamnă plăcerile lui caracteristice, 
ele neînlocuit, Există �i altfel de primejdii. 
Mă gîn<lesc la opinia (veh.icuJatrt, mai ales, 
de stuclen!ii <le sV1nga. clin Occident) potrivit 
c:'ireia arta - a•şa<lar, şi arla reprezentaţiei -
ar fi, in mod fondamental, un mijloc burghez 
ele a îndepărta pe spectator ele reâl:itate; pen· 
t11u a putea manevra realitatea ; clupă ei. 
expunerea nudtt a faptelor, exp1·irnarea .răspi
cată, discuţia ,politică ar ob!.inc, astăzi, efecte 
mai bune şi 011ai directe şi în teatru, Dcsfii
tarea ar Ii un mijloc al restauraţiei ; raţiunea, 
un mijloc al progresului. Teza aceasta e falsă. 
Sărăcia •şi a>sceza, oridt ele necesare ar fi, 
uneori, în lupta revoluţionară, nu pot fi ţelul 
revoluţiei, care aspiră la eliberarea omului, 
aşadar, la descătn.1şarea tuturor capacit:1tilor 
lui ; printre acosLca, nu în ultimul dnd, 
capacitatea ele delectare. 

Noţiunea de delectare, aşa cum o d.efincşlc
;\[n,·x, în „Co11Lribn1ii la c1·iLica cnrnomiei 
politice", este una dintre cele mai cuprinză· 
toarc, rna.i frumoase, mai aclînci, mai rnooili
zaLoarc dintre cite există, 1n genere, în 
marxism. Un teatru politic care rcnunţ:1 la 
delectare remmţ:1, implicit, şi la politică �; 
la teatrn. El se autonillniccşle. 

O va.riantă mai nev.inovat,, a acestei teze 
poate fi întîlnită, la noi, atw1ci cinel dintr-o 
repl'Czentaţie teatrală se face de-a· dreptu I un 
forum de discuţie politică, Îll ll'erupîndu-sc 
jocul, în anumite scene importante, pentru a 
se introduce o discutic politică la obiect intre 
&pectatori şi actori, Se presupune, în acest 
caz, că actorii .înt şi oameni politici şi, ca 
atare, ,,specia,lişti". Totuşi, procedeul nu c Le 
potrivit, pentr.u că se ren uuf:"t la clecbul spc· 
cific Lcatrului, . pre a ţinti a;It efect, pe care 
îl produc, mai bine, altfel de manifestări, 
ctrm sînt, de pildă, adm1ările, mitingurile ş: 
tlltelc. 

Eroarna devine eYidentă cînd dezbaterea 
ia drPpt obiect un domeniu „de specialitate" ; 
de pild:"t, fizica. Am observat cu= actori car<• 
juca'U ÎIJ GaliJeo Galilei ajungeau să-şi închi
puie, cam dup:'i vreo sulă de reprezentaţii, că 
sîn.t nu numai buni act.ori, dar. i11 aceeaşi 
măsu,rtt, şi buni fizicieni. Nişte fizii;i.-ni care 
au vftzut spectacolul au ascultat ,1poi, cu 
stupoare, cum protagonistul îi lămurea, întt-o 
discuţie, asupra teoriei relativităţii. Cirnl i-am 
întrebat ele ce nu au încencnt să-l co11trazică, 
de vreme ce tot ce spunea c.ra fals, unul 
dintre fizicic11i mi-a răspuus, aminLi11du-l pe 
�,cnin : că doi <.ri doi fac cinci, poate con· 
testa oricine ; clar, oînd cineva nfirmi1 că doi 
ori doi egal crom:1 de ghete, necasta nu se 
mai poate contesta. Teatrul n-a putut niciodatii 
ă înfăţişeze, ca atare, filozofia, politica, fi-

zica ş.a.m.cl, 1El poate, Îllsă, să înfăţişeze Iilo
zofi, politicieni, fizicieni şi compo1·tomen tu I 
acestora. Actorul este în situaţia de a a�·ttLa 
cum se poartă fizicienii, fără ca el să fie fizi
cian. Tot aşa, actorii nu trebuie să se trans
forme în politicieni ·profesionişti ; spectatorii, 
în ,schimb, trebuie .să fie, se presupune că 
sînt, oameni politici. Faptul că intei·vin in 
lupta politică, în calitate de contemporani, 
este şi un efect social al ·teatrului ; clar nu 
este teatrul, ca atare. Teatrul constii în înf:i
ţ:işarea vie a unor în tîmplări ce se p�Lrcc 
printre oameni. Nu c. te un paradox, ci o 
condit:ic fundamentală, de neînlăturat, a tea
trului, faptul că, ele rpiJdă, cineva moare, ftu·rt 
să moară, că cineva spune, pe s.ccnă, cii 
este Galileo şi, de fapt, nu este. A reduce 
una dintre aceste laturi duce la moat'lea Lca
t11ului. Un 0111 care creclc -că, în tcatrn, poate 
să facă, ân mod nemijlocit, politicii (sîn t si
tuaţii cinel aşa ceva se poate, dai' eu i;111 
cazurile 410tm1ale) este victima unei iluzii, c,1-
reia îi urmează -repede o trezire mahmură. 
Teatrul este, în -cel mai bun caz. încuraja
rea omului spre •politică, Incmajarea spre 
unul dintre ·elementele de care avem cel mai 
mult şi ceJ mai ooneneşte nevoie... 1111 
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TRIBUNA REGIZORULUI 

■ RADU BOROIANU

Propuneri 
pentru 

un viitor colocviu 
Expli,cind regia ca pe o suŢlerioară organi

zare „intcriorură·· a Jumii de idei şi senti
mente vehi,cu1ate de autor, prin t.:iJentul şi 
adecvarea totală a interpretului-aci.or, nu 
putem să nu revenim la teoria triungb.iulară 
a lui Meyerhold şi s{t nu fim de acord că 
nioi un ÎIIlP'rumut din artele conexe nu va 
supli.ni pe1•Iecţiu01ea actoricească. Comparaţia 
dintre regizorul lucrînd cu actorii şi şeful 
de 01,chestră diriju•n<l ni se pare, lutur-0r, 
oportună. Numaâ că nu realizăm că ea pune 
într-o_ lumină c�'.1dată pe cei_ ce, şi astăzi,
arunca „ILnaten1a asupra unui „spectacol de 
regizor", frtră a îndrăzni, însă, a încredin\::.t 
ti:p,arului formula „conce1·t de dirijor". In rea
litate, cxceiplind exer,ciţiile formale, neizbu
tite, spectacolele ,care au suscibat şi vor 
susciba c:IJi.scuţii conţin, de fapt, un proces 
complicat şi îndelungat de cilutări comune, 
ale tuturor rea1izaoorilor lor, pentru o expri
mare proprie, caTacterÎJstică, pentru o crea�e 
autentică. 

Nu am să i11sist asupra modalităţilor, une
ori, bizaire de alcărtuire a trupelor, de opţ'iune 
a ahS-Olvenţilor pent1,u mn anume teatru, sau 
de colaborare î,ntîmplătoarc a 1·egizorilor ; 
socotesc asemenea <l.iscu t,ie prea importan.tă 
pentru a fi eh1cidală Îlltr-un singur articol. 
O prorpuu, însă, ,dezbaterii colective, eventual, 
într,un viitor colocviu proJesional. 

Mă voi referi 1a uncie nedumeriri iscate 
pe parcm,sul activităţii mele cu acborii ; ill!Îi 
cl<ii111re ei pot fi, pe drept. bănuiti a fi des
făşurat o mu•ncă nu <lestu I ele aprofundată, 
in anii ele descifrare a tainelor telrni,cii acto
riceşti. Spre stupeiliacţia mea şi a colegilor 
mei, î,nt1lnim în gene1,a\:i,a tînără de actori 
oazm·i de l�psă ele disponibilitate şi de inex
presivitla<lc mai numeroase dacit Î!ll genera
ţiile mature ; aceştiia se hazoază pe teor.ia 
că „talenrtuI ajunge", teorie cc-<.;;i găseşte ori
ginea in principiul pedagogic „fă ca mine" !
Camil PoLTescu no1Ja, în 1937 : ,,Aclornl pa
s,iO'Dat şi oald e prea mic de slalură, ar 
fi ri,clicol 'lingă nctrita înaltă. iar cel inalt c 
ml(t,clios ca un morcov. Acl:<rit.a de tcmpcra
menrt este slabă şi rnlul cerc «m1c hcllc 
fomme» ... " A,clăugăm, de Ia noi, glasuri gîjîitc 
şi o dicţill·ne oai·e va impu.nc, probabil, şi în 
teatru metoda dublaju-lui, folosită în cinc:1:1a-
1,ografie (c:-cceptincl cazurile cîml 1nterpret,ii 
sint şi regi�orj). 
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Este evident că, prin aceste citeva notaţii, 
rac un apel stăruitor la o mai atentă, pro
fesionaJă şi şbiinţifică preocupare a catedrelor 
ele arta actorului din cadruJ ID'stitu tu lui de 
artă teaLrală şi ci!llomn lografică, privind ex
presivitatea cor,porală şi vocală a stuclen
t.ilor, preocupare menită să dea tot mai multe 
şi 1nai bune rezultate, după recentele reor
ganizăni .,i cooptări ln rîudul cadrelor didac
tice. 

ln sprijinul acestora, îmii permit să fac 
două propu•ne1·i ; propuneri ce, ele fapt, zac 
în vreun scrbar uitat al Institutului, de circa 
pat1,u nl1i. 

Prima p1·opu11cre vizează întiintarea unui 
curs de improvizaţie La catedrele mai sus a
mintite ; acest cu-rs ar putea avea la hază 
acele s.imple, dar n tît ele convenţional-t!�a
trale jocuri ale copiilor (Peter Hrook le so
coteşte capitale !) , şi care nr duce, în afiara 
verbului, la o elibemre, la o lărgire a pale
tei de expresivi1late a celor două componente 
ele emisie tehui.co-emoţională ale viitorului 
actor. Aceluia�i subiect, elihera,t de povara 
neputinţei fi7lice, telmice, i se poate oferi, 
a,poi, sbudiul unei convenţii sincrebice, în co
laborare cu catedrele ele csteti,că şi istorie a 
tcalTului, pe 1Jo.t parcursul celor pati,u uni, 
ca un antrenament ziilnic, de neînlocuit. 

O a doua propunere aTe î,n vedere încer
carea de a pensonaliza căutările autohbone 
în domen�uil lim:bajului teabral şi s-ar înscrie, 
on atare, în contextul mondial al cercetă1,ilor 
ou privire 1a o aTtă teatrală JYUrifioată de 
Î01JJ'l',umurburi nefel'iicite. Ar Ul'Illla ca, împre
ună cu InstitJutuI de etnofogie şi dialecto
logie şi ou fostibutul ele nngvÎ!sti,că, să se 
efeohiezc un studiu al origi.nii vecbrilor noas
tre forme teatrale, popul1are, ale căror sen
suri ,să fie clescifoate şi ale căror semine ar
tisl1ce şi exp,resive să fie clar�fioate, pentrn 
a deve:ni, apoi, ma,te1rial • ele Iuor,u, practic, 
uLil. E vo1'1:>a oa, in loc să Îll1prumutăm, 
clupă ureche, expcrien\e cc nu-şi găsesc locul 
clec.ît intr-tm ah spaţiu cul!Lural şi s-0cial-filo
zof1ic, să căulăm şi să des'co;perim, la noi 
u1şinc, J:orme spocif-ice ele exprimare. In spa
t.iul de closfăştrn:1rn a unui folc1or puternic 
lndinat a se exprima în fa�a colectivităţii, 
apare ele neînţeles rămi1nerea î ,n urmă a cer
cetă1-ilor în clomcn iul artelor de spectacol 
popular. 

Nu ştiu clacă şi în ce măsură propunerile 
mele voi· fi îm,bră\işate ca atare ; ape1ul pc 
care-l foc îşi va gă·si - sînt convms - ecou, 
în oondiţiiJc ele azi, cî-nd dorinţa de afirmare 
a unei gindi1·i revo1u\ionare şi o dis'ponibili
tate rea,lă dlrc nou sî,nt comune întregii 
noastre mişcă1•i artÎ!sbice. In aceste conditi,, 
Institutul de· artă teatrală şi cinematografică 
eslc chemat a ,avoa un rol sporit. ■
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CRONICA 
-

DRAMATICA 

PIESA ROMÂNEASCĂ PE SCENĂ 

TEATRUL NAŢIONAL 

,,VASILE ALECSANDRI'' DIN IAŞI 

L\CT UENEŢIL\N 

de Camil Petrescu 

Data prrunierei : 18 octombrie 1f
f

i'G. 
Regia : A.DR.1AN LUPU. Scenogra

fia : GEORGE DOROŞENCO şi SAFTA 
ŞERBU. 

Distribuţia : VIOLETA POPESCU 
(Alta) ; TEOFIL VALCU şi DAN 
AOIOBĂNTl'EI (Pietro Gralla) ; FLO
RIN MIROEA (Marcello Mariam) ; 
EMILIA!N BELCIN (Nicola) COl'i
STANŢiA LERCA (Fanfa). 

Ne.îndoios, Teatrul Naţional din Iaşi a 
făcut o bună alegere îns•criincl în repertoriu 
Actul veneţian. O piosă ele Camil Petrescu 
e oricînd b.incvcmilft pe scena romfmească. 
În general, îl jucăm ,pi·ea ror, prea puţin pc 
acest marc clrmnaturg al nostru ş1 am acu
mJU1at prea pu �ină ex'Pen-ienţă în montarea 
<lramaturgiei sale, deşi ne p1ace să ne de-

clarăm adepţii teatrului „de i<lei". E ine�-pli
cabilă rezerv,a, care mai există şi azi, în 
teatrele noastre, faţă de una dintre cele mai 
valomase creaţii dmmatice române.şti, creaţie 
care Îlllllobi!lează zesllrea noastră repertorială 
cu stră'lucirea unei g.incliri profund umaniste, 
de aleasă ţinută. Aşteptăm de multă vreme 
să apară urn nou curajos, care să se înou
metc să 1recditeze evenimen<tul de acum 
12 ani, datorat lui Crin Teodorescu, punind 
în scenă, într-o nouă viziune regizorală, 
Jocul ielelor. Piuă ia tun ci, teatrele ue oblig,, 
să ne mult,umim şi cu cîte un Mitică Po
pescu sau, în cel mai bun caz, cu Act 
veneţian. 

Sigur, Act veneţian nu are miza majorft 
a Jocului ielelor, nici pe aceea a lui Danton 
sau Bălcescu. Este, ÎlI1 datele sa'le exterioare, 
o poveste de dragoste ratată s,au, mai exact,
o ch,amă a iubirii. Dar, iubirea, cinel dra
maL1.1rgul este Camil Petresou, atinge zone
adlnci nlc conştiinţei, devenind o prnblemă 
de însemnătate existenţiaiJ.ă, un test al înseşi
raţiunii de existenţă, pentru eroul principal. 
Pent111.1 PieLTo Gra1la, iubirea se a:fiă pc 
acelaşi plan cu cele mai înaite principii de 
vi,aţă, ea fiind rezultatul unei opţiuni lu
cide, raţioomle, bazată pc o cunoaştere adinci't 
a oameni0or, a omufoi iubit, pe o profunclrt 
cunoa�tcre de sine. Drama lui Pietro· G.ralla 
este o dramă a cunoaşterii, o „dramă � ten
s1unii îu conştÎiinţă", o „dramă absolută". 
Nu e vo1·ba aici de un simplu adulter. Pietro 
Gra1la nu suferă .pentru că „a fost înşelat". 
ci pcn tru că s-a înşelat. Ceea ce a orezu t el 
a fi o mon,aclă - ,,a.cel punct oare refileclft 
în el toată existenţa uuivel'Sului" - s-a do-
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veclit a fi o femeie obişnuită, o femeie ;,cu 
slăbiciunri.". Or, femeia pe care o iubise el 
,,era gJndită fără slăbiciuni". ,,Falimentul iu
birii" este, peutl'I.1 el, şi „falimentul minţii'• 
oare gîndiise o realitate inexistentă. Setea de 
perfecţiune, de abso1u1, proprie şi altor eroi 
oam:ilpellrescierri, îl mistuie şi pe Pietro 
Gralla, atît pe planul social, al raporturilor 

· sale cu epoca, cu mo1·avurile decăzute ale
societăţii aristocrate, de care se loveşte în
calitatea ,sa de oomanc1ant de armată, cit şi
pe planu:} intim, al iuoirii. Pietro Gralh 
gîndeşte mult. El îşi crus1>alizează imaginea
unei lumi pe care; apoi, o confruntă cu rea
litatea. E un idealist, în sen•sul multiplu al
ouvîntuJui. BătăJ:iile le gînd•eşte înainte, pînă
în cele mai oooi detalii, cu riscul de a-şi
vedea planuri:le 0001trazise de rea'.litate. Şi,
uneori, reuşeşte. Şi iubirea o gîndeştc înainte
de a o încerca, înainte de a se lăsa î,n voia
sentimentului. Neconcocdanţa dintre realitatea
reală şi cea gîndită ele el îl prăbuşeşte. 
„Falimentua iubirii ( ... ) este şi falimentul 
minţii", spu111e el, clin nou lucid, mereu 
lucid - ,,cită luciJ_clitate, atît dramă". ln
iubn:e, oa şi în lupta arm,ată, Gralla operează
cu măsua·a abso'1utuilui, ca şi Cdu H.uscanu
din Jocul ielelor, iar încrederea în idealul
său moral este echivalentă cu încrederea în
el însuşi. Odată cu descoperirea eror,ii de
gîndire, de cunoaştere, în ceea ce o priveşte
pe A11:a, tot si,stemul său de valori se pră
b\llşeşte. Dmma 1ui Grailila este, ln ultimă
instanţ.ă, drama descoper�rii decalajului din
tre i,cfoal şi reaiI. O dTamă a gîndiri.i însetate
de absolut.

Am insistait asupTa acestor date esenţiale
ale piesei pentru că le consider determinante
pentru realtizarea specitaoolului. La Teatrul
Naţional din faşi, Îm\ă, ele au :fost prea puţin
puse în valoM·e.

Spec!Jaicolul, pus în scenă de Aldr:iian Lupu 
- în decorul esenţiafuat, cadi·u fi.x, alcătuit
din pereţi Îlllalţi, mom1mentali, meba•lioi, ele
vechi pa'lat medieval, de o culoare întune
cată, cu reflexe roşu-veneţian, cu un şir de
sfeşnice de o paTte şi <le alba, ambi•anţă sce
nică priel:ruică miei gîncliri concent1�te, reali
mtă de George Doroşenco - ne com,unică,
din primele cliipe, alte date despre pcrs001a
j,u'l principal decît cele aJe piesei. Jn locul 
unui GTaldia profund meditativ, concentrat
a,supra planului bătăliei pe care o p1·egăteşte
manevrînd machetele miniatJura'le · ale unor
corăbii, CU110<a'Şteni un Gr,a.'lla exploziv, om 
de acţiune, care intTă în scenă cluelîmd cu 
slujitorul său, Niioola, în1r-un joc de antrena
ment. Las la o par,te condiţia fizi,că a in
terpreLufoii, apreciatul act-or Teofil Vâilcu, care 
nu prea e favombilă unor asemenea clemon
stroţii de agilitate. Important mi se parc fap
Lu,l că o a'SCJDenea scenă dă, de la început, 
altă direcţie rolului. Bineînţeles, textul spune 
că Pietro Gralla e un luptător curaj,os, pri
ceput în toate şi iute la mînie, fost şi sc1av 
şi corsar ; dar, a,t,ît punctul de· plecare al 
dramei, cît şi drama însăşi, ne prezintă nn 
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personaj într-o permanentă ar,dere interioară, 
intr-o pcr=anenLă concentmre a gundirii. Per
sonajul realizat de Tcofitl Vâfou este, dimpo
trivă, un om cu un temperament năvalnic, 
de o exubcrant.ă cam factice, un „lup de 
mare" de o anume anvergură, care se miişcă 
mult, cu gesturi 1aTgi şi multe, vo1·bind so
nor, cu un gJas vibrant, pe care, însă, nu-l 
stăpîneşLe sufiiJcient. U111eori, t�·ebuie s-o spun, 
spre sunpri nderea şi: regre1i·ul meu, Vâ'.1ou pre
oipită cuvintele şi fmzclc pînă Ia a le face 
ininteligibile. Chosbiunc de tehnică, desigur, 
dar absolut importanlt't 'îotr-o dramă „de 
idei". Conccpţiia aceasta asupra rolului lui 
Gmlla şi-a pus pecetea asupi·a întregului 
speotacol. Căci reveJa\i,a din acbu'1 II, de
parte ele a fi „rcveratia ln oonştiintă" a ero
ului oamilpctrescia.n, se petrece tot sub f01una 
unei dczlăn\·uiri templ'ramenlalc, ou multă 
agitaţie şi gcslicula\ic, inj,ungbiea·ea lui Pietm 
de către Alta căpălilnd accentele unei crime 
pasionale. Drama în conşl•in\ă se opreşte, de:, 
fapt, la pragul unei drame de alcov, de&pre 
un sof înşelat şi , o soţie cam capri,cioasă. 
Tăieturile opernle de regizor în tcA-t, pentru 
u evita „liLena,Luri,zaa·ca", în fovoarea „teatra-
1iză·rii", schcmaLizează, de fapt, în loc să
escnţial:izezc. 

In rolul Altei, Violeta Popescu a fost mai 
aproaipe de esenţa personaj,u}ui, în timp ce 
Fdorin l\ilircca, accep!Jabil atunci cînd îşi ridi
culiza pe11 onajuil (Mia1·ccllo), n-a izbutit să-i 
dea acestuia şi formccul justiticauor. Corect, 
Erni'1ian Bclcin a realizat cu modestie un 
chip posubi,l .il lu,i Nicola. 

Am văzut spectacolul Naţionalului ieşean 
în cadrul S:'iplămînii Lcutrale dujene, unrle 
a fost p[·ezcntat, se pare, în .prmu:ie"i:i, a�aclar, 
în condiţii ele tm·ncu, înainte de a se fi 
00111solidot pc scena prnp•uie. E foarte posibil 
ca a:ceaistă sibua\ie să fi inf.lucn\;;,1t mult spec
tacolul, îrnpiedioî11d î11 primul r:înd concen
trarea neccsa.-ă a acloi,ifor. Aş dori din tont,, 
inima ca, pc scena ieşeană, spectacolul să 
se a,prop·ic mai mul1t de zonele adînci a.fe 
oonşLiintei croiloT, pcnln, a transrnite con
ştiinţei spectatorilor, mai clar, valorile moralr 
şi esteLicc ale piesei lui Camil Petrescu. 

Margareta Bărbuţă 
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TEATRUL NAŢIONAL 

DIN CRAIOVA 

O NOL\PTE 

FURTUNOL\SL\ 

de L L Caragiale 

Data p1·cmierci : 25 iunie 1976. 
Regia : MIRCEA CORNIŞTEANU. 

Scenografia : VASILE BUZ. 
Distriliuţia : VLADIMIR JUR\. VLE 

(Jupîu DumiLra.c.he) ; REMUS MARGI
NE.ANU, ANGHEL POPESCU (lpin
gescu) ; ILIE GHEORGHE (Chiriac) ; 
CONSTANTIN FUGAŞIN, RADU NE
GOESOU (Spirjclon) ; EMIL BORO
GHJ,N A (Rică Vcnturian.o) ; RODICA 
RADU (Vcta) ; IOSEF.LNA STOIA, 
MINERVA D. AURiELIU (Zi\.a). 

Observaţ.ia plină ele fineţe a lni Mihail 
Ralea, privind jovialitatea şi bonomia eroilor 
lui Caragiale, pare să fie leit-motivul reccn
lelor viziuni scenice din teatrul clasicului 
11ostru -dramaturg. Spune. eminentul esei,st în
Lr-un volum ce ar merita reeclitarea, Valori : 
„Ceea ce surprinde iarăşi la aceşti eroi c 
supcrficialitalca lor. Pa,siunile sau pofLele nu 
Ic sunt aclîuci. E•i n-ar comite nelegiuiri ori 
crime ca să le •satisfacă. Fac giilăgie mare, se 
laudă, se groziivcsc cu ura lor de carnaval, 
dar :in fond sunt «bon cnfant», plini de jo
vialitate ,şi bonomie". 

Surprinse la o Tăscruce istorică, persona
jele lui Caragiale dezvăluie cu patetism auto
matisme de viată şi <le g'inclire menite să le 
apere pc drumul a•scensiunii lor. Este ştiut 
că fiecare piesă a marelui fancu are deja o 
istoric (cu şi făd g,hilimelc), ,cii numeroşi 
exegc(i sînt gata ă monografieze fiecare co
medie, să reconstituie dosarul reprezentaţiilor 
mmnoralYile. In teatru, lucrurile sînt mai difi
cile. Tradiţia e puternică, inovaţiile nu por
nesc totdeauna de la spiritul textului, se 
manifestă o alunecare în grotesc. deşi rea
lismul tipologiilor incită "l însuşi la interprc
lări ingenioase. Realismul Nopţii furtunoase 
a generat, în epocă, un conflict între directo
rul Naţionalului. Ton Ghica, şi autor. Pudoa
rea rcsrectabililăţii şi-a !>pus cuvîntul şi mai 
Llrziu, atunci cînd rcgiu Yoia să pună un 
accent intrigii Vcla-Ch•iriac. La prima vedere, 
ace le nota\ii ar \ine de anecdotică, clar cine 

Vladimir Juravle (Dumitrache) şi Re
mus i\'[i"t1rgincam1 (IpiugescuJ 

a simţit tirania cuvîntului şi a sensului în 
teatrul uluitorului Caragiale ştie că scrupulul 
etic nu stă în voalnrea unor situaţii, ci toc
mai în tratarea lor sceni,că adecvată literei. 
Sică Alexandrescu a avut, în acest sens, 
dreptate cînd veghea, cu străşnicia lui Cara
giale însuşi. să nu se ştirbeasec1 nici unei 
situa\ii menirea ci de notă ml1zicală intr-un 
întreg armonic. 

Tinerii regizori înţeleg şi ei perfoc� acest 
lucru. Dispar veleităţile de colaborare cu au
torul, nemilosul foarfece n-are de unde 
scoate „text". Do,·adă că I. L. Caragiale este 
un autor ideal. Tinărul 1·egizor Mircea Cor
niştcanu ·Şi scenografol Vasile Buz au gîndit 
cu fidelitate caragialeană o viziune teatrală 
căreia i s-au apli,cat doar n uantele lecturii
1101. 

Realismul regiei lui Mircea Corni�teanu este 
evident. Personajele sînt -privite în circum
stanţele lor tipice, ele individualităţi sociale 
distincte. Structura comediei este şi ca valo-
1·i[icală in cele trei etaje - sociologic, psiho
logic, de limbaj. Această tratare tridimensio
nală timie să demonstreze tocmai clasicitatea 
au torului. Ideea lui Paul Zal'ifopol, de „rea
lism clasic", este suverană în spectacol. Ca
ractcn,l autohton al eroilor este Yalorificat de 
Cornişteanu pe unda unui pitoresc de at-
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mosfcră socială, dar şi de individualizare tipo
Joo-ică - încornoratul. primul amorez. co
cl:eta şi aJulLerina, Eunc\ionaru 1 zelos pin_ă la
manie etc. - focît spectacolul se construtc�te 
din eforturile de autodefinire ale personaJe
lor. Autodefinirea este, aşadar, linia regizo
ralii a lui Cornişteanu. 

Jupîn Dumitrache (Vladimir J uravle) arc 
· obsesia onorabilităţii. Demnitatea civică adin

ceşte confuzia Jele valori şi actorul exprimă 
onest această mistică familială. contaminată 
ele liberalism desuet. Personajul este un Ye
leitar cu mari lian•sc ele realizare publică, da
torită preciziei de gîn<lirc •Şi automatismului
de comportament. Remus Mărgineanu �onie�-�personajului aceeaşi fermitate. a con.nnge,:1�: Ipingescu este pătrnns d.e. [�nc\:ca J.ndecaţn 
sale politice (,·ezi scena ctllrn gaz tei), anuc 
politic, dar şi mentor disc�et. F recven t'.1"rea 
casei lui Titircă este ea însăşi un automatism. 
o nevoie imperioasă de satisfacere a unui 
orator cu agorafobie. Actorul este perfect. 
Chiriac, in interpretarea lui Ilie Gh�orghe, arc 
aratiile amorezului de mahala, srncer, dar
desuet prin ,conjunctură. Chiriac are umorul 
trist. Spiridon este puşlamaua dintotdeauna
a tejghelei. Radu regoescu _ni 1-'.1" _arăta_t în
tocmai. Veta trăieşte <Clocotitor idila e1 ro
manţioasă.. Pentru ea, cla�icul triunghi . are 
cordialitatea simţită numai în zona amrna
ţiei casnice. CoDJŞtiinţa adulterului este ex
clusă ins,tincte matrimoniale şi materne co
plCli�du-i, sim11ltan, pe Titir-că ş-i pe ·Chiriac: Actriţa Rodica Radu a cedat pa�ul a�pcct-ul�, 
matrimonial al interpretării, deşi logica regi
ei îi arăta vi:iclit, alt sen'S. Ziţa, în interpreta
rea Miner�ei D. Aureliu, ·cade în grotesc bio
lonfo ştiut fiind 1că nurii lectorei „Dramelor 
P;ri;ului" sînt trăsătură <lefinitorie. Emil Bo
ron-hină înfăţişează un Venturiano abil, escala
tli�d noaptea gardurile mahalalei, în caval
cadă erotică. Pentru romanţioa,sa Ziţa, el este 
un curat" cava'1er ele roman foileto1�. ,J\,Ieta
for,/ drumului pe gard sub lumina coT?'plic� a fclinai·ului trehuie reţinută. Scenografia lut 
Vasile Buz arată o bina perpetuă, sugerind
renovăl'i care nu se mai termină, pentru că 
nici locatarii nu şi-au preqizat un destin .,în 
lumea nouă". Oricum, un gard masiv, de fier. 
cu ini�alele proprietarului încrustate, averti
zează asupra nivel<Ului social. 

Ionuţ Niculescu 
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TEATRUL NAŢIONAL 
DIN CLUJ-NAPOCA 

■ DESPOT 1/0Dl\

de \lasile l\lecsandri 

Data premierei : 14 octombrie 1976.
Regia: MIRCEA MA.R.ll�. Scenogra

fia : T. TH. cnrnE. 
Distribuţia : GEL BOGDA: I-

VAŞCU (Despot) ; ANT01 T.A.UF (L,,
puşneanu şi Tomşa) ; MARIN D. A
RELIAN (Mo\oc) : OCTAVIAN TEU OA 
(Laski) ; DOREL VIŞAl (Ciubăr 
Vodă) ; ROMEO POP (Spancioc şi Ro
zei) ; .B CUR SL\.l� (Hârnov şi Som
mer) · IO MARIAN (Stroici şi Pi
soslci)'; PA L BASARAB (Toroipan şi 
Anton Secuiul); MARIANA POPOVICI 
(Carmin.a); DORJîNA STANCA (R1u:an
dra) ; M.AR!lA. SELEŞ (Anna) ; MAI.A
ŢIP AN KAUFMANN (Maica Fevro
nia) ; ION TUDORICA (Limbă-Dulce�; 
GHEORGHE JURCA (Jumătate) ; 
OCTAVIAN COSMUŢA (Ahmet) ; EU
GEN A.GY (Toma) · IONEL BANU
('fărnnul) ; STELA .AD.A.'\-IOVICI (Ţă
ranca). 

Mircea �Iarin a văzut în Despot V odă 
nu ascensiunea şi căderea unui personaj, ci 
drama unui popor într-unul dintre momen
tele grele ale istoriei sale. Despot, ca per
sonaj cu structură romantică, traiectoria des
tinului ău, nu pot fi desprinse de realitatea 
socială concretă în care evoluează. Din acest 
punct de vedere, spectacolul realizat de tină
rul regizor pe scena Teatrului raţional clin 
Cluj-Napoca c un pas înainte pe calea valo
rificării contemporane a dramei istorice na
ţionale. 

Ncdcsăvirşit, nennplinit sub destule rapor
t-uri., spectacolul al'e, cel puţin, meritul că in
cită interesul prin atitudinea reverenţioasă, 
desigur. Ia\ă de text, dar polemică fată de 
l'ealizările scenice mai recente cu această 
piesă clasică. 1ai are meritul că, prin cîteva 
date noi ele intrt·pretare a textului, provoadi 
la în trecere. stimulează adică, ari:itînd căi 
posibile pc 1carc alţi confraţi le-ar putea par
curge, cea dintîi şi cca mai vrednică de in
teres fiind aducerea pe un plan principal şi 
activ a poporului, prin comentariul drama
tic şi lucid al lui Limbă-Dulce şi Jurni:itatc. 
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Gelu 
Bogdan 
lvaşcu 
{Despot) 

Dacă realizarea este nedesăvfrşită, intcn\:iile 
regizorului sînt limpezi : el a vrut să iniăji
-şeze un moment al istoriei poporului nostru 
in care boierimea, dasă potrivnică intereselor 
nationale ·de unitate şi independenţă, acceptă 
ca ·domn un aventurier străin. Trimiterea la 
a doua jurm;'\tate a veacului Hl A'Vl-lca - in 
,care s-a petrecut ,scurta domnie a lui Iacob 
Heradide Despotul - nu interesează neapă
rat, timpul acţiunii putea -să fie ,şi cel al lui 
,Carol de Hohenzollern, al cărui veston pru-sac 
îl poartă Despot în pm·tea a doua a repre

.zentaţiei. kleea domina'lltă este că nici o forţi\ 
din afară şi nici spriji'llul intern al rcac1,iunii 
•nu pot men[ine la o'im1a ţării un conducălcr
potrivnic interc elor maselor şi asupritor al 
a•ccstora.. În j,urul arestei idei sini ordonate
·toate ,datele spectaco1ului : boicl'ii, fiirămiţaţi
în grupuri ele i•nterese şi •&uspectîndu-se reci
oproc ; Laski, simbol al forţei mi]jtare de in
tervenţie, cu,ceritor pus pe jaf; Ciubăr Voci,,.
·ne:bun prefăcut, în fapt, iscoadă a unei p11-
cteri străine, susţinător clin umbră al foi

. ·Despot şi ucigwş lucid, rece al acestuia, cîncl 
'Despot, încetîncl să fie domn, poate deveni 
· un martor nedorit al i n tervcn ţiei străine. ln 

firşit, Dcs·pot, mai pu lin caracter indepen
•dent, erou cuceritor, şi mai degrabă, unealtă 
a romplicatei ţesături ele in h·igi plecate de
'h curtea domnească şi pierdute undeva, în
capitalele mari.lor J}utcri.

Toate aceste cla1·e,. exi,stente în drama ltri 
'Vasile Alecsandri şi -confirmate ele cele mai 
recente cercetări ale istoricilor - cercetări
care completează, copios, croni,cilc clin care
s-a inspirat clasicul nostru - sîn t doar c-

nunţate în ,spectacol, nu au o acoperire ar
tistică pe măsură. 

Redus la o singură dimensiune, despuiat 
ele farmec, de intcligen\:t lucidă, de graţie 
cavalerească, de abilitate iezuită, redus la 
condiţia unică de unealtă animată de ambi
ţie - alit : ambiţ-ie - Despot Vodă propus 
de Gelu Bogdan Iva�cu ruu convinge. Dar nu, 
neapărat, clin vina acestui talentat actor, cît 
mai degrabă dintr-o eroare de distribuţie. Or, 
pentru ca cclifi.oiul concep\ici regizorale să se 
înalţe p'ină la piatra care încheie, trainică, 
bolta, e nevoie, înainte -de toate, ,de această 
piatră, care, ;întotdeauna, este actorul. 

M-a interesat în spectacol evoluţia lui Do
rcl Vişan, interpretul lui Ciubăr Vodă. Acto
rul realizează( a-,.:celent propunerea regizoru
lui ele a înfă\işa un · Ciubăr deloc nebun, ci 
sum,uHml nebunia, această iscoadă (care chiar 
domnise două luni şi care, în fapt, se numea 
Gsupor) încebind să _fie. n;tăsci:irici ,ele curte şi 
căpiitind atributele unui p,lenipoten\iar tainic 
şi activ. La fel de convingător e, Octavian 
Touca în rolul lu·Î Laski, pe caTc reg;zorul îl 
vede, cmn .spm1eam, ca pc rep1·ezeutantul pu
terii militare ,de intervenţie. Dintre boieri, 
Moţoc, interpretat ele Marin D .• h,rclian, este 
cel care se impune prin tonul· aspru, tăios, 
ele politician inflexibil, hotărît ,ă-şi apere in
teresele cu orice mijloace. Ceila1ţi boieri (care 
interpretează alternativ şi grupul de mercenari 
ai lui Laski, în ideea ci:'t sint, deopotrivă, asu
pritori ai maselor) nu prilejuiesc lucruri deo
sebite lui H.omeo Pop, Bucur Slan, Ion Ma-
rian şi Paul Basarab. 
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InLerprcLînd pe Lăpuşneanu (ca1·e-l precede 
pc Despot) şi pc Tomşa (care-l succede), An
ton Tauf a :fost foarte bun, sfişietor dra
matic în primul rol, răspicat în justiJi,cata 
violenţă, în al doilea, convingător în i,dcea 
continuită\:ii domnilor pămînteni, care l-a in
demnat pe regizor să distribuie acelaşi actor 

. în cele două personaje. Mariana Popovici, 
în Cm·mina, fără putere <le seducţie, şi Maria 
Scleş, 5n Anna, fărr, relief, nu au convins. 
Dar Gheorghe Jurcă şi, mai ales, Ion Tudo
rică şi-au impus personajele (Jumătate şi 
Limbă-Dulce), fădncl din comentariile lor tul
burăloare exprimări de opinii ale maselor. 

Surprinzător, decorul lui T. Th. Ciupc nu 
satisface. Scenografia are dimerusiuni imprc
ionante, clar nu are monumentalitate. Starea 

ele insatisfacţie ;pe care o provoacă spectaco
lul Teatrului Naţional din Ciuj-Napoca rezul
tă clin exigenţele mult mai mari faţă ele a
cest important teatru şi clin încrederea pe 
care am avut-o şi o păstrăm în talentul lui 
Mircea Marin. Despot Vodă e o reuşită par
ţială. Un examen la care canclicla\ii nu pot 
fi respinşi, ci doar am1naţi pentru altă se
siune. Dar drama lui Va·sile Alecsandri, nc
stemaLă în tczmuul moştenirii clasice, îşi aş
teaptă spectacolul contemporan pc măsura 
ei şi pc măsura teatrului contemporan, acum, 
neîntîrziat, fiindcă mai c puţin pînă-i vom 
sărbători centenarul. 

Virgil Munteanu 

■ C/lS/l CL\RE

/l FUGIT PE USJi 
't 

de Petru Uintila 
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Dala premicrni : 15 octombrie 197(i. 
Regia : GlffiORGHE HARAG. Scc

nogrnfia : KOLONTE ZSOLT. 
Distriliuţia: MELANIA URSU (No

ra) ; LIGIA MOGA (Mami) ; CON
STAN11liN ADAMOVICI (Sever) ; Al�
TON TAUF (Buhi) ; DOREL VIŞAN 
/Necunoscutul) ; DEM. CONSTANTT
NESOU (AgonliUJ) ; OCT A VIA.;� LALUT
(Teologul) ; ,GHEORGHE M. NUTESCU 
(Bunicul) ; DOINA FAGADARU (Vc
turia) ; MIRCEA BODNARIU (Onlo
nanţa). 

Urice versiune scenică nouă a unei piese 
rom,1ncşLi rnnlcmporanc ITczcştc interesul cri
licii; iar dacă spcctacoluJ realizat poartă 
semnătura 'Preţuitului regizor Gheorghe I-fa
rag, interesul sporeşte considerabil. Regizorul 
s-a ar,1lat intotdcauna bun rcaL.zator de spec
tacole cu piese de factura celei cu care a de
butat Pcl.ru VinLilă .şi, fără a fort;a prea mult 
lucrurile, ceva din aLJrnos[era Casei care a
fugit pe uşii clicam[, clin amintire lnainte de 
pntoµ. 

Astfel că, dincolo de crncliLul pe care, in 
conlinuarc, îl acordă.m piesei, al cărei debuL 
scenic îl semnalam, cindva, cu ,atisfacţ"ic, 
speram într-o real izarc deosebită pe scena 
unui teatru că1mia sintcm îndreptă\:iţi să-i ce
rem mai mult dccît altora. 

Se parc, însă, că lui Gheorghe Harag nu-i 
prieşte rcluarcn, în vmsiuni diferite, a ace
luiaşi text. Nu sint sigur dacă montează Casa 
care a fugil pe uşă a doua sau a treia oară, 
sigur sint doar că a 1nai montat-o la Tg. Mu
reş, de unde Nationaolul drujean a împrumu
tat clccor'uTilc lui Kuli:inte Zsolt. ScenograCia 
este cu adevărat romarcabiliî. şi, cum se în
Uîmplrt întoLdeauna la Gheorghe Harag, am 
11n rol hoLărîtor în articularea spectacolului. 
De data a-ceasta, o sumedenie ele duLipuri 
şi sobe îonpinzcsc scena, -dind sugestia unui 
spa\iu mărunţit, wpt1sător, stînjenitor, în care 
personajele nru,şi găsesc paşii, rătăcesc, cli
buie, se ciocnesc mereu, ca i'ntr-un labirint 
fără ieşire, aşa •cum labilrint fără ieşire este 
existenta celor trei gencratii ale familiei Van
ciu. Dulapuri cu vit1•ÎJ1ă, ,dulapuri cu cărti, 
,lulapnri cu haine, Snghcsuind între uşile lor 
piannl şi anasa şi biroul proiesoru1ui, pCI(> 
întunecate pc cm·c joacă umbre palide ; ;i 
:oh0., care, ci utlat, creează o atmosferă frigu-
1·oasă, o aglomerare ,care sugerează, paradoxal, 
st.rîmtoarca, săriicia, austeritatea. 

Drnma celor din furoilia Vanciu este dramn 
oamcnilol' f,1r,1 îhscmnăLaLc, striviţi ele via\ă. 
neputincioşi pentru că sînt ncîn.arma\i pentru 
lupta cu viata �i trişLi 1)Cntru că intreaga l,H 
,·xistcnt.ă este un şir ele renunţări. Speranţn 
într-o ieşire clin labirint revigorează pe <·<'i 
tineri, odată c11 'J)ăL11u nclcrca, în universul ]pr 
închis şi înghe\aL, a Necunoscutului, care c, 
cum e ştie, un luptător -comunist. 

Este clar că Gheorghe Harag, avînd !a 
inclemină o hună distribuţie, a gînclit specta
colul în Loată nclîn,ciomca sensurilor piesei ; 
cu Loatc accsLca, rczullutul nu satisface, 1·cali
zarca parc nctcrnninală. Cred că este vorba 
de abnndonarca inaintc ele vremea cuveni!(, 
a travaliuiui cn intCJ'JH'C\ii, ale c[,ror intenţii 
sînt, evidcnL, foarte bune, clar cărora le lip
seşte strălucirea lucrului finisat. Nora, fut;, 
hătrună, umilită ele conrli\ia ei, e interpretată 
tlc folania Ursu cu o aclîncă înţelegere a 
singurătăţii triste pe care o Lr[ticşte persona
jul, resemnarea e l'llptă, 1mcoJ·i, ele accc„c ele 
isteric, lacrimile îi !Îneacă rîsul nemoLivaL. 
dar actri\a - alît de talentată, atît ele intc,.,,_ 
sanlă şi ele plin[, ,ele perspective, atît ele bo
gată în mij,loacc - e la un pas de rutinii, 
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de manierism, şi irn,uficienta prcocu parc a 
directoruliui de scenă o face să alunece uşor 
către un joc· exterior, cu nedorite accente pa
tetice. Ligia Moga a conturat eu precizie pro
filul Mamei, femeie clucîncl greul gospodăriei, 
ascunzîndu,şi amftrăciunea şi găsind resurse 
ă-i îmbărbăteze pe ceilalţi.' ConsLantin Ada

movici 1-;i interpretat pe profesorul Sever, 
intelectual a'ltă<dată strălucit, azi ratat, cu 
minuţia care-l caracter.izează pe acest brav 
actor al rolurilor ele compoziţie. Bunicul, pa
r.aJitic, senil, ţintuit în fotoliul lui cu rotile, 
i-a oferit lui Gheorghe M. Nuţescu prileiul 
unei realizări deosebite, sclero2area funcţiilor
intelectuale fiind cu fineţe ,sugerată. Agilatul 
adolescent Bubi este interpretat nu îndeajuns 
de convingător de Anton Tauf, ci:iruia ct·etl 
cii nu i se mai potrivesc astfel de roluri. 
Actornl, în ale cărui perspective deosebite
cred, a fost aici agitat, gălăgios şi, pe tot
parcursul rolului, nedecis. O apariţie bună,
ex�tctă în intenţii, are Octavian Lălut. Dorei
Vişan, interpretul Necunoscutului, aducP în 
scenă siguranţă şi lini,şte, încredere şi spe
ranţă, şi m-am bucurat să-l regăsesc într-o
poslmrlt nouă, întrucitva nebănuită, pc acest
atît de fozestrat acbor de comedie. D,11·. i'n
r·iu.la bunelor realizări indivi,dualc, în ciulh 
irnor momente ele reală tensiune dramatică 
5i a alrrnosferei sugestive, s1)ectacolul, în :rn
samblu, nu se ridică la cota nştcptărilnr. Cel 
care ne rămîne dator este Gheorghe fforng. 

V. M.

TEATRUL DE STAT DIN SIBIU 

L\CESTE 

L\NOTIMPURI 

SI Cl\Rl\RI 
't 

de Eugen Onu 

Data prnmie.re<i : tt octombrie 1.!J71i. 
Regia : DAN ALECSANDRESCU. 

Scenografia : VASILE ROTARU. 
Distribu:ţia: SANDU POPA (Sivu\ : 

KLITY STROESGU fJ\IIilintilia) ; ION 
BULEANDRA {Bu,crnr) ; GERAL])]NA 
BASARAB (Gcnu1;a}; DAN TURBATU 
(J,ie} ; MIRCEA IIlNDORiEANU /Gri
gore) ; OVJDiliU STOIGHIŢA (J\IIiL�·u) ; 
(CONSTAiNTlN STANESCU (Sile} ; 
ANIŞOARA POPA (Eta) . STELlNA 
STOIOOVI.CI (O vecină}. 

Dorcl V�şan şi Melania Ursu în „Casa 
care a fugit pe uşă" de PeLru Vwtilă 

Kitty StTocscu (Milintilia} şi Sandu 
Popa (Sivu} î-n „Aceste anotimpuri ş, 

ci'trări" ele Eugen Onu 
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Pe suprafaţa tematică a dramaturgiei româ
neşti din ultimii ani a rămas destul Joc pen
tru piesele care să înfăţişeze realităţi ale 
vieţii satului de azi, ale noilor relaţi.i de 
muncă şi trai, care se statorn1cesc şi dau 
imaginea satului sociali,st. iAm spus-o cu toţii 
şi nu greşim, rcpeLîncl dramaturgilor înclem-' 
nul de· a zăbovi a,supra acestui aspect al 
vieţii noastre sociale, în care edificarea • so
cietăţii socialiste a determinat procese evo
lutive tulburătoare prin dramatismu-I lor şi 
prin puternica, ireversibila ascensiune a ceea 
ce cunoaştem a· fi, de veacuri, ,,talpa ţării". 

Ţărănimea, iată universul pe care-l ·explo
rează, la debutul său de dramaturg, Eugen 
Onu, bun observator şi subtil cunoscător al 
satului românesc ; ţărănimea, legată de pă
mîntul astăzi cooperativizat, unită in rapor
turi trainice cu oraşul, dar credincioasă pi\
mîntuhii, statorni,cită din veacuri şi pesLe 
veacuri într-o îndeletnicu,c care ne aduce 
pîinea pe mese ; ţ,ărănimea, căreia nn i-a 
fost uşor să se desprindă de men�alităţi in
dividualiste şi să-şi găsească drumul către 
colectivizare, să se :înscrie pe calea coopern
tivizării. Un tablou viu, al vieţii satului, viu, 
adică în mişcare, ad.ică înfăţişind şi contra
dicţiile, şi ciocnirile ele mentalităţi, înfăptu
ieşte şi Eugen Onu, ,cu drama Aceste ano

timpuri şi cărări. Autorul ne propune un caz 
de izolare, de sustragere de la reaşezarea 
lumii satu-lui pe relaţii sociale noi, un caz 
dramatic de îm,ingur9-re, de autoexcludere 
din colectivitate, -o·· fugă cliinuită şi· zadar
fiică de răspunderea conştient asumată de 
toţi ,ceilalţi : un ins [n care eul sălăşluieşte 
mornstruos, determimnd a·ca,cţii violente şi ra
dicale faţă de orice încercare a celor din 
jur de a-l asimila, Sîvu. Viaţa ele dinainte 
de ridicarea cortinei, a acestui Sîvu (o re-. 
constituim pe traseul acţiunii piesei), e o 
viaţă ciudată, mai putin obişnuită, dar prin 
nimic incredibilă : un năeău zdravăn şi har
nic, priceput şi deloc iprost, însurat (cu Milin

. tilia} şi pe cale să-şi înalţe gospodăria, respin
ge violent ideea integrării în colectiv şi, lă
sînd totul . - gospodărie, nevastă cu copil; 
sat · - pJe.acă aiurea, vagabondînd, acesta-i 
cuvîntul, vagahonclin<l, căzînd treptat ln lu
mea de drojdie a bo1·faşilor, găinărind, fi'icîrnl 
penitenţă, într-o continuă zbatere, ameţit ele 
iluzia li'bertăţii ,totale. Si.ngurătatea n-a fost 
niiciodată un atrihut al omu1ui, ele acoea, 
SîV'll culege în drUJITiul lui un flăcăia--i.dru, a
proape -un iiOpil, Lie, orfan fără căpătîi, de 
care se leagă ou un sentiment ,complicat . şi 
durabil de ,prieten, frate şi părinte, fiiciodu-se 
răspunzător ele viaţ:a acestuia. Foamea, veşnica 
foame, -dar şi un 11eclesluşit clor de ai săi şi 
ale sale, o chemare a vieţii aşezate, ordonate, 
în firea lu•cl'llrilor, ·H ireaduce pe Sivu ln satul 
lui. Aici începe piesa. Ce s-a întîmplat, pînă 
acum reconstituim odată cu cele ce abia se 
vor întîmp1a. · Ce se întîmplă e mai ascuţit 
dramatic : Lie se îmbolnăveşte şi rămîne în 
casa Mi,lintiliei şi a noului ei bărbat, iar 
Sîvu, încăpăţinînclu-se să creadă în libertatea 
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lui iluzorie, dă tîrcoale satului, ca o sălbăti
ciune ca.re se lasă greu ademenită şi îmblin
zită. Instinctul [ui soci.a;l e mai puternic, Sîvu 
va consimt:i c5ă revină în sat, să pună umărul, 
ulături de ceilalţi, la treabă, dai; o neaştep
tată reizbucnire a •dragostei Milintiliei pentru 
el î,l pune în fata unei noi drame : oare ai;c 
el dreptul să,şi reclohîndească dragostea pier
dută odinioară, lovind în căsnicia celor care 
l-au ajutat să reclevi11i'., om ? Sîvu pleacă din 
nou, dar plea,că nu ca un vagabond, cum 
venise, ci ca un (l(IIl dohorJt de propria-i du
rere, însă dornic si'., 1nt mai aduci, răul c:11 
sine şi hot[,rît să trăi,a,;că adevărat şi frumos 
altundeva. 

Fireşte, orice re-.povestire a unei lnLîmplări 
odată povestite sărăceşte lucru,rile. În încer
carea .ele a face să reiasă sensurile adînc dra
matice ale piesei lui Eugen Onu, ')Î eu am 
sărăci L luorurile. De a,ceea, mă simt dator si\ 
adaug eă trama este animală de un puternic 
suHu de autenticitaLP, care provine din fi
neţea ainalizei psihologice şi din încărcătura 
emoţională. Fondul vie\,ii satului nou nu este 
o vorbă goală, realmente, în piesă se faci,
imtită existenţa colectivi.i, se exercită forţa

noilor realităţi, hot..1.rîtor direcţionată spre
modelarea conştiinţelor. J a,r dacă, într-o anu
mită măsură, atitudinea lui Sivu, şi chiar a
lui Lie, izolarea lor de lume, hoinăreala lor 
fără noimă, răIDIÎn insuficient motivate, nu
destul de convingător airgumentate, atragerea
lor în cîmpul vieţii .oeiale se face cu mij
loace sol.iide, irezistibile ,şi, ,din pu net d� ve
dere clramaturgi,c, neostentativ.

Eugen Onu are ·desLul talent pentru a înăl
ţa edificiul unei drame. Nu are suficientă 
experien!:ă, şi asta se vede în tonul uneori 
retoric sau în lungimea unor replici, în nesi
guranţa unor scene. Place limba vorbită de 
personajele ·dramei sale, o limbă savuroasă, 
bogată, autentică. 

Spccl.acolul, rea!lizat de Dan Alecs<J.ndrescu 
şi .de Vasile Rotaru, cu ,colectivul sibian, este 
bun. Fără excese, fă,ră denatru.rarea sensurilor, 
clar şi fără o deosebită înaripare, spectacolul 
e ca travaliruil mn ui .artizan experimentat, 
căruia nu conteneşti sr,-i lauzi îndeminarea, 
dar îi reproşezi, prieLe11eşte, absenţa ilumină
rii, proprie artistului. Opinia provine şi din 
sugestia scenogmfiei lui Vasile Rota.m, o ·re
constituire minuţioasă a unei aşezări ţărăneşti, 
cu elemente de tradiţie şi de modernitate : 
maşina de spt,lat rufo alături de vechiul bli
dar, becul electric şi felinarul cu gaz, antena 
de televiziune şi uneltele domestice, în sftrşit, 
amestecul .acesta de vechi .şi nou care dă 
pitoresc bătăturii. Dar lipsesc tremurul lu
minii <le amurg, adâncimea cerului nopţii, 
lipseşte ,dimeooiunea poetică a dramei. 

Partea soli.dă a specta,colului o comtituie 
interpretarea. Sandu Po;pa, excelent, în Sfru, 
e bolovănos, abrupt, forţa lui dramatică îl 
ajută să-şi arate persO'llajul în toată complexi
tatea, are o călutătură de fiară hăituită şi 
vorba repezită, agresivă, gesturile scurte �i 
retezate ; dar este catc<6oric dczavautajat (Ic, 
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costum, o îmbrăcăminte fără identitate şi fără 
suges-tie artistică, ,nepotrivită. Dan Turbatu îl 
interpretează pe Lie cu sensibilitate, înfăt:i
şînd un tînă,r necăjit şi năpăstuit de viaţă, 
dar încrezător în oameni i;ii dornic să se 
apropie de ei ; el a greşit doar mizînd prea 
mult pe pitorescul limbajului oltenesc al per
scmajului, care, în intenţia autorului, e o 
sursă de ootenticitate şi nu de umor. 

Milinti,lia, personaj complicat, cu tlramc 
secrete, este interpretată de Kitty Strocscu 
foarte echilibrat, cu signran ţă şi vigoal'e, iz
bucnirea din finalul piesei fiind bine preg-ă
tită prin tăceri încărcate ,ele sens. Ion Bu
leaudră alcăruieşte un portret 1JOnvingăt'.lr de 
om măsurat la vorbă şi la faptă, fruntaş al 
satului şi soţ al Milintiliei, bărbat deprins 
cu greul şi învăţat să citească în sunetul 
celor clin jlllr, înţ.elept şi plin de tact. Un 
admirabil portret de ţ1ran omenos şi bogat 
sufleteşte realizează MiTcea Hindoreanu, în 
Grigore. Geraldina Basarab, Constantin Stă
nescu, Ovidiu Stoichiţă au apariţii secundare. 
de care se achită mai mult decît conştiincio,, 
întregind reuşita de ansamblu a interpretării. 

TEATRUL DRAMA TIC 

DIN CONSTANŢA 

T/lTilL NOSTRU 

UNEORI 

de Eugen Lumezianu 

V. M.

După o tradiţie ,care ,se pare că începe să 
se statornicească, •stagitmea constănţean,l n 
început, ca i;ii anul trecut, cu lansarea unn i 
debut scenic Jocal. (Termenul nu cuprinde 
nici o nuanţă pejor,ativ:1.) Eugen Lumezianu 
este un nume cunoscut în ,proza tlnără. Autor 
al unor volume de epică, deţinător al unui 
premiu - al revistei „Lu.ceafărul" -, consi
derat ele ·critica literarii .ca o promisiune pen
tru o proză deta,şată ,de modele, tînărul scri
itor şi pu·blicist constănţean eslc nzi 
lansat de teatru ca a11tor dramatic. P1·imă 
piesă jucată, Tatăl nostm uneori se arată 
un debut dramatic timid. Stilul piesei, per
sonajele, schema conLlictului, dialogul au 'J)U
tine rădăcini cormu.ne cu ,proza sa, sensibil 

Două scene dir{ .. Tatăl nosLru uneori" 
Sus : Viorica Fa•na-Borza, Vasile Cojo
caru şi Sanctu Simionică. 

Jos: Viorica Faina-Borza, Jcmi Ioue,cu, 
Sandu Simionică şi Diana Chercgi 

bizară. sugestivă in subtext, nutrit{, de o cou
tinuă stare de perplexitate. Abordlnd genul 
dramatic, Eugen Lurnezianu nu şi-a propus, 
pentru această piesă (care nu reprezintă pri
ma încercare ,in dialog", aşa după cum 
rezultă dintr-o mărturisire a �a dîn caiNul· 
pt'Ogram. ,confesiune semnificativ intitulată 
.,Purgatoriul dramaturgului" !), o miză prea 
marc. Tema : familia, rolaţiile dintre părinţi, 
dintre părinţi şi ,copii ; situaţia-limită ; pă-
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rin\ii Jn pragul despărţirii, pc un dl'Um u[,Lă
Loi·iL al rutinei şi blazării, propriu unei ma
turităţi obosite. TaLă'l, chirurg faimos, pre
ocupat ele meserie, de publicitate, de aven
tura-i cxtraccinjugaJă, uneori, şi ele copiii săi 
(de aici şi titlul, mora:liza tor, deşi nu prea 
in,spirat). Mama, pictoriţă (observ că, în ne
numă•rate piese - Camera de alc'ituri, /3alco
nttl - mamele se ocupă cu pictura), intcre
s_ată doar de .cariera ei artistică, abulică, ne
păsăloare faţă ele familie, ele ex�stentele din 
jur. Copiii, în pragul ieşirii ,clin adolescenîă, 
vîrstă cu probleme şi .întrebări, amestecînd 
şi confunclînd realitatea şi visul, încurcîn
clu-se în greutăţi şcolare şi răspunderi civice, 

Data premie11ei : 26 oct9mbric 1976.

Rcgiia : ION l\'1-AXJi\IILIA."\'. Sceno• 
gram.a : EUGENIA TAR,\.ŞESCU-JJA. 
NU. 

Distn-ibuţia : SANDU Sil\UONICA 
(Vărul Alexandru) ; ,lEAN IONESCU 
(Ştefrun Ncmţcarnu) ; VIORIC.\. FAINA.
BORZA (Valeria) ; VASILE COJOCA· 
RU (CLaudiru} ; DIAN,A CI-IE.REGI (Si• 
m:Îina} ; AGATHA NICOLAU, ELENA 
GURGULESCU {Nina Popescu) ; Ei\I.IL 
BlRLADEANU {Profusorul) ; VALEN
TINA BUCUR {Vecina) ; EUGEN MA• 
ZILU (Mac) ; CONSTANTIN DUICU 
(Rrudu} ; IOiN AiNDREI {Peţruş Anghe· 
luş} ; ELENA STAiNESCU (Constan· 
tina} ; MARIAiNA EMILIA:� (�Iru·i
a,u,) ; MA.GiDiALENA IORGA (Magda
lena} ; ION GAVRIZI (Witcl). 

căuli.nd-u-şi părintii şi neg[,sindu-i. Pl'intre a
ceste personaje, cu biografii dramatice ştiute 
şi fără vreun relief dcosebiL, �iparc, însă, un 
erou : vărul AJexandru, agronom obsedat de 
m[,rirca numărului de boabe la spicul de 
gdu, de producţia la hectar a fermei sale şi, 
in acelaşi timp, preocupat de tot ce-l încon
joară, de viaţa oamenilor, mai ales. ,\cest 
mimrnat văr Alexandru, variantă autohtonă 
ele „om care aduce ploaie", rezolvă proble
mele tuturor : ,clilcrnn L;:Jtil.lui, ajuLinclu-1 să 
scape de împovărătoarea sa iubiLă şi să se 
întoarcă la copii ; criza ele creatie a marnei. 
inspirându-i un portret plin ele autenticitale 
'artistiică şi adevăr al vieţii ; răspunde înlrc
băr.i1or fiicei, a·dolescentă clcfazată, nehotări
tă, în pasiunile ei melom,:me, între Chopin şi 
muck syntheti;::;er; clarifică incurcillurilc. nu
meroa:se, ale fiului, printre care şi o cori
jenţă la fizică, meditîndu-1 eficient. Vărul 
Alexandru rezolvă, aşadar necazurile Luturor, 

· pînă şi cele ale unei vecine ele aparlamen l, 
clar nu şi ;problemele sale : recunoaşterea ofi
cială a noului soi ele' g11iu c1·eat rle el, griu 
care, în ci'Ucla piecluci.Jor birocratice, creşte 
pe cimp, ,se înal\ă în lanuri. Acest personaj,
creat c11 [antezie poetică, investit cu o bună,
reală doză de inedit, ,dă piesei valuarea ei,
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sco\înd-o din platitudinea unor situaţii, es
tcm1pindu-i unele cliţ;cc caractcrnlogice. Exis
ten\a vărului Alexandru. încarnare 'a frumo
su lui, proiecţie a idealului social, şi rever
sul său, 1mchiul Rafa-el, co11centrare meta
forică a 1·ăului, a m'1tului, generează acele 
zone ale piesei ca.i·acLeristi•cc pentru „mina 
bună" a scriitorului, pentru universul propriu 
prozatorului. Ucenic în dramaturgie, Eugen 
Lumezianu m1 ştie încă, fireşte, să constru
iască bine o piesă, să înnoade şi să dcznoa
dc conflictul ; mO'lllcntcle de tensiune sînt 
părăsite, nllclc sînt artificial „înfierbîntate'· ; 
esenţial mi se parc, în,ă, că în această piesă, 
cu subiect lipsit ele inedit, auzim un timbru 
de reală inspiraţie artisti,că, surprindem tonul 
unui posibil aulenLLC poet al scenei. 

Acest timbru l-a intuit exact Ion :\faxi
milian, regizorul spectacolului, armonizin<l şi 
tonurile piesei, atcnufod, cu meşteşug de ex
perimentat om al scenei, asperităţile lipsei 
de cxperien\ă dramaturgică, poten�înd situa
ţiile comune print1·-o mişcare plină ele fante
zie şi de naturaleţe, clîncl unor dialoguri 
oarecare firescul cliurnu>lui. Reprezentaţi'.! e
chilibrează, cu mult fa1-mec, veselia şi triste
ţea, stări de cxubcran\ă cu momente ele gra
vitate, într-un cuvînt, valorifică textul, slu
jindu-l cu rcaJ devotament. Devotament de
monstrat şi ele echipa de actori, într-o stn'\
danie comună <le a da 5ClÎnteic, har şi haz 
pe11Sonajelor. Sandu Simionică excelează în 
rolul vărului Alcxanclru, ins11flind siluetei 
agronomului vigoare şi umbrei sa le, poezia 
parabolei. Jean loncs,cu, tat,1... uneori, creio
nează cu fermitate portreLul unui „boss" tle 
spital, bîntuil de demonul amiezii. O compo
ziţie în tonuri violente, o [cmeie pătimaşă, 
realizează Agatha Ni,colau, înnobilîncl cu sen
timente mobi

i

lurile intrusei în viaţa paşnicei 
familii ; Diana Chcregi este adolescenta vapo
roasă, melomană, plu Li nd cu nonşalanţă pe 
valuri de muzică, iar Vasile Cojocaru, abrnl
vcnt al TnstiL1.1Lului, acluce farmec şi o im
petuoasă participare în spccLacol, clesenînd un 
fiu necăjit de mi,ci probleme mari. Într-o 
apariţie episodică. Emil Birlădcanu punctea
ză, cu mult profesionalism, liniile pitoreşti şi 
tradiţionale ale dascălnlui ele liceu, cu ticuri 
simpaLÎ!ce şi manii inofensive ; Viorica Faina
Borza trasează portretul mamei, în liniile şi 
rama clorite ele autor. Un decor agreabil, 
poate prea puţin personalizat, dar atractio,, 
semnează lEugenia Tărăşescn-.Jianu, creatoare 
şi a cos turmelor, i negalc, însă, cele frumoase 
concurlnd, numeric, cu cele ur!Lr. 

Cu Tatăl nostru uneori, stagiunea constăn
ţeană -deschide scria picselo1· originale clin 
acest an, promi\Jnclu-nc în continuare titluri 
inedite, clasice şi con Lcmporane, care, clacă 
vor fi şi valorificate scenic, vor confignra 
teatrului unul dintre cele mai interesante 
programe repcrtoriafo. 

Mira Iosif 
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TEATRUL DE STAT 
DIN TÎRGU MUREŞ 
- secţia maghiară

NU SÎNTEM ÎNGERI 

de Paul Ioachim 

DaLa pi-emiel'cÎ. .: 20 octombrie 1976. 
Regia: KINCSES ELEMEH. Sccno-

grnfia : TAMAS A1'1-NA. Versiunea 
111.aghiru,,, : HU:NYADI ANDR.AS. 

Distrihutia : TOTH TAMAS (lladu 
Vereş) ; ,SZEKELY ANNA (Ana) ; 
IIUNYADI LASZLO (Pe1l'C) : M.\GY:\.
RI GERG!ELY (Dun,itru): GLllii\L\TT 
ISTVAN (A.rghir) ; BORB.\TH OI'TJ
LIA (Ada) ; C YOR.FFY .\SDl't.\S 
(Daru) ; RETHY AH.P,rn (,\Jcxa,n,lrll) 
DEBRECZENI GABI (Snltana). 

-Paul Ioachim, a-clor cu expcrien.tă şi dra
maturg afkit la înccputmrHe litel'are, re-de
monstrează (prj,n spectacolul recent viziona 1) 
e1 v,a avea de spu•s u:n cuv,i,nt importacnt în 
teat1,ul nostru acLu,al. De bun[, LSOO<mă, acest 
lucru se dato1·eaz[1 şi faptuluii că, j,u,clnd tea
t.m mu1L[1 vreme, aclJOrul a învăt.at să-l 
scl'ie, să-l gradeze, să tenc5Îoneze aci.imrca 
şi să-i confc-rc un curs agreabil prin vor
be de duh prnsăraLe ici, colo. J\1poi, succesul 
piesei sale (oorc a 'iiuccput să circule, în pro
vincie, la scnrt timp după premiera bucu
rnştca,,U; mai este expli,cat şi de story-ul ei, 
vag spcc'Laiculos, ,de priză srigură la public : 
pcmtru că, aş-a CllJ111 se ş·bie, în text este voTba 
,le un şa.nta,i. Ca-re m, intervine oricum şi 
oridnd, ci înl1r-un moment imp0Tt0Dt, aproa
pe fcs�jv, ele awtnsarc soc�alr, a lui Radu 
Vereş. eroul p1incicp1at Or, au•lio.ritatea profe-
ională îi era ncce&a eă personajului şi . in 

(iisputa cu fiul său (veşnicul - aparent -

conllict in.tI·e generaţii !) şi în faţa sotiei lui, 
ba, mai mult, chira!l" vis-a-V.Îs de propcia-i 
persoană. Iată de ce, şantajul lui Arghir 
(veche cunoştinţă, proaspăt ieşit din închi
soare) îl blochează pe Vereş, pe toate pla
nurile. Sig,umcnţa lui anterioară, ,p,a,siunea pen
tru sentinţe inatacabile, crizele necontrolate 
de pater familias dispar, brusc, în aburfi 
incertitudinilor şi ai i,potezelor dezastruoase. 

Aici mi se pare că se dezvă1uie, convingă• 
tor, calităţiie de dramaturg ale lui Ioachim : 
în eontucr.area lui Arghir şi-n expil!Îcarea evo
ln ţiei lui Vereş, ulterioară contaobului cu 
acesta. Finalul piesei, î,ru;ă (în care şanta
jistul mărtucriseşte oă, de fapt, nu are docu
mentul comp11omi\.ăbor şi că gestn1l lui avea 
ca scop doar inti;midarea), mi se pare forţat, 
el, vorba eroului p1.1incipaJ, ,,nerezolv'ind ni
mic". 

Dealtfel, meribori1t:1l specLa,col tîrgnmureşan, 
realizat de Kincses Elemer, 01:>reş,te textul 
înaintea ultimelor sale cuvinte (inu Lile), cchi
valîmdu-le printI·-un foarte frnmo,s şi semni
ficativ gest al mîcin.ilor 1Jatălui, întinse spre 
sotie şi fiu : pa.r>că, i.m;plorînd ajutorul lor; 
parcă, doveclin,d mndreţe ; parcă, g,ar.antînd 
unitatea fam:iiliei şi refuzul ideii de compro
mis. Şi acea&ta nu e&te sirnglll'a contrihuţie 
regizomlă vjzihHă a reprezentaţiei ; bine gîn
dite sînt şi refo.ţiiile s·cenice Vereş-Arghir 
(acesta clin urmă, spre exemplu, în momen
tul şantajur1ui, se aş,ază bclfereşte la biroul 

· prLmului) şi flash-baclt-urile (i,nexistenLe-n
. text), prin care 1irecutul lui Vereş, oameni 
şi întimplăJ·i, a,pare pe scenă în olar-obscur, 
pe fun dra1ul sonor ,al ffitÎ,tr,a:lcierelor. 

Din rîndul actor,lor trebuie remarcaţi Toth 
Tamas (Radu Vere.5), Szekely Anna (Miama), 
Borbirth OttHi.a (AJ<la) ; da1·, ma.i ales, Gyar
mati Lstv,m, ex,ce1lentul creator al şantajistu
lui 0care ,aducea aici cu un ... Crist i), şi wn:'i
rnl Hunyadi Lt1szlo (Fiul), dovedind sigu
ranţă sceni,că şi simţ al măsurii (în ciuda
scurtei expei,ienţe teatr.aJ.e): · · · 

Mai putin convingători mi s-au ·părut 
i\Iagy.ari Gm:gely (Burucul), de:z;av,antajat şi 

. de maclriajul gros, g>uignolesc, şi Gyorffy An
ch·a:s, posesor al uarni zîmbet persistent şi 
inexplcicabil. 

Bogdan Ulmu 

A·L TE PREMIERE 

TEATRUL GIULEŞTI 

REGELE IOL\N 

de Friedrich Diirrenmatt 

Gospodar şi serios, colectivul ele la Giu
leşti a prezentat, la startul actualei stagiuni1 
un spectacol dificil, pregătit cu multe lu111 
în urmă. Prevederea �i efortul teatrului au 
fost răsplătite cu .aprecieri pozitive de majo
ritatea cronicari'lor, •de unii, chiar c_u elogii. 
Spectacolul Regele Ioan a fost, deci, consa
arat. El îşi urmează, acum, victorios, drumul 
spre marele public. 
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Data prcmiic;rei : 23 octombrie 1976. 
Regia : LETIŢIA POP A. Scenografia : 

OCT.A VIAiN .DiIBROV. Traducerea : 
H. R. RADLA!N. 

Distrihuţia: CORADO NEGREANU 
fLoan Plantagenet) ; MARGA ANGHE
LESOU (Eleonoro) ; IRINA MAZANJ
TIS, .ILEANA CERN.AT (Blanca de 
Castilia) ; MIRCEA N.J.COLAE CREŢU 
(Bastardul Filip FauLconbridi:e) ; CON
ST.ArN11LN COJO.OARU (Robert Faul
oonhridge) ; ION PAVLESCU, GEOR
GE OARABIN (Pemhroke) ; )URCEA 
CRUCE.ANU �Lord Bigot) ; GEORGE 
BANiliCA (Lord Esscx) ; SERGIU DE
METRI.AD (Lord Salisbmy) ; ION 
V,lLCU (Filip, regele Franţei)·; DANA 
COMNEA (Gonstance) ; DA..l\l" OEPRA
GA (tArrtlmr Plantagenet) ; JOR.T 
VOICU \Luc1ovic, delfinul) ; ILEANA 
CERNAT, JRJiNA M.AZANITIS (Isa• 
hela de Angouleme) ; SABIN FAG,\
RA.ŞA.NU (Leopold, ducele Austriei) ; 
SEBASTIAiN RADOVICI (Chatillon) ; 
MIRCEA DUMITRU (Primul cetăţean 
din A.ngers) ; VASILE ICHIM (Pan• 
doHo, oordinal de Milano). 

ln faţa ,a două texte ,de apropiată valoare 
artistică, unul aparţinând lui Shakespeare şi 
altul lui iDiirrenmatt �care interpretează, cu 
marile lor virtuozităţi dramaturgice, dar în 
concepţii Iilowfice diferite şi printr-o optică 
fundamental opUJSă, ,,povestea" regelu'i Ioan 
al Angliei şi îndepărtatele lupte intestine ale 
Plantageneţilor şi ale Capeţilor, pentru pre
luarea alternativă a puterii), teatrul giuleştean 
l-a rpreferat pe cel din urmă. Argumenlul
principal, invocat în caietul-program, e cate
gorie : modul lui Diiuenmatt de a descifra 
mecanismul istoriei este mai apropiat men
talităţii omului ,contemporan. Mai npropiut,
pentru că, în interpretarea evenimente'lor,
Diirrenmatt a optat pentru formula parabo
lei istorice în registru satiric ? Mai apropiat,
fiindcă, 'În prelucrarea foarte liberă a textu
lui shakespearean, Diir:renmatt ,şi-a propus să
adopte atitudinea şi mijloacele caracteri:stice 
pamfletuh1i, folo·sind drept armă principală
comicul, ironia, sa([leasmul, vehementa ? Să
fie, oare, formula parabolei i,storice mai fa
miliară decît cronica dramatizată şi situală 
de Shakespeare în pJan istoric real ? 

Prin factura ei dramatî,că, aplecată spre 
polemica politică deschisă, versiunea lui Diir
renmatt a oferit (j»'esupun eu) mai direct 
premisa unui •spectaCJol caracteristic pentru 
tendinţa programatică a colectivului de la 
Giuleşti, <lornie să eontinue buna tradiţie n 
mon tarilor de ati budine şi să sporească, cu 
încă o reprezentaţie, zestrea spectacolului 
politic, agitator de conştiinţe. 

Cu o intrigă ale cărei nervuri sînt vizi
bile, ale cărei intenţii sînt declarate, ale că-
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rei tîlcuri sînt explicite, dramaturgul elveţian 
ne poartă, cu al său Rege Ioan, către o de
nunţare violentă a ,despotismului, a bunului
plac regal, a jocului bestial şi absurd al tira
ni1or, al marilor stăpîni, cu viaţa şi moartea 
popoarelor. Trarn,crisă pe temei'lll unei vădite 
reconsiderări a tramei politice din drama 
shakespeareană, versiunea lui Diirrenmatt îşi 
propune să descopere, în amintirile triste nle 
umanităţii, sursa ,şi baza tragică a 1narilor 
ei plăgi, a bolilor ei „incm·aibile" : milita
rismul, războiul ,de jaf ,�i cotropire, exploa
tarea, politica rpoziţiei de for\:ă, cîrclăşia întru 
afaceri veroase. Demontaren mecanismului is
toric al Ieuda:li-smului, cu întregul lui corte
giu de orori şi de vicii, de întuneric şi de 
sînge, este 011donată pe ideea dezvăl'IJirii şi 
acuzării conjuraţiei dintre Regalitate, Biseri
că _şi Nobilime. In faţa masa-erelor, . a cri
melor în masă, orgm1izate şi săv1rş1te, cu 
splendidă inocenţă şi veselă dezinvoltură, de 
către această odioasă ,tripletă, înţelepciunell 
şi raţiunea omenească, speranţa, bUJ1ul-simţ, 
dreptatea nu-,şi pot afla adăpost. Ele si.nt 
nevoite să abdice pe rî.rnd şi să piară. 

Din-cdlo ,de insatiisfactia prilejuită ,de vizi
unea sceptică şi amară, îngustă şi limitată 
la datele pesimÎJsmului existenţial al lui 
Diirrenmatt (rmai lîndepărtată, cred eu, de 
modul specific de · receptare al publicului 
nostru, mai ,dispus să adere la viziunea 
shakespeareană, ,deschisă larg pe d,atde uma
nismului, ale încrederii 'În om, în viată) şi 
dincolo de regretul stîrnit ele prezentarea mai 
lineară, mai schematieă şi mai simplistă a 
evenimentelor şi a caracterelor (eărora 
Shakespeare le-a atri•buit complexitate, pro; 
funzime, adevăr psiho.Jogie, poezie), opera lui 
Diirrenmatt e interesantă şi seducătoare prin 
forţa ,cu care angajează ,dezbaterea lucidă a 
unor contradicţii fundamentale, ee pun în 
pemianent pericol viaţa popoarelor şi a in
divizilor. 

Trimiterile la acbualitatea politicii imperio
uste de azi, la lumea zguduită ,de stîşieri in
terioare, în care omu'1 ,de rînd este socotit 
un simplu pion ,pe marea tablă de şal1 " 
intereselor financiare, demascarea necruţă
toare ,a luptelor pen,tru putere, mobilul care-i 
inspiră pe toţi protagoniştii comediei poli
tice a lui Diirrenmatt, alcătuiesc nucleul în 
jurul căruia poate să se dezvolte un ·spec
tacol valoros. 

Adevărul acesta a fost confirmat şi de 
trupa ele 1la Giuleşti, care a lansat piesa în
tr-o reprezentaţie vie ,şi -colorat�, cu remar
cabile virtuţi de teatralitate modernă. 

Socotită ·cea mai bună şi cea mai matur,, 
montare a Letiţiei P-0pa (al cărei talent şi 
a cărei privire s,au exersat îndelung în nu
meroase spectacole de l:eat1·u la TV, în film, 
pe cîteva ,scene ale teatrelo1· din ţară (5Î. 
recent, chiar pe prestigioasa scenă a Teatru
lui Naţional din Bucureşti). reprczenta\:ia 
Regele Ioan se defineşte prin tramroiterea 
clară şi expresiwă a clemon·straţiei diirren.mat
tiene, prin aplicarea fermă a criteriilor ideo-
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logiei şi esteticu noastre marxiste. Prin a
ceasta, montarea poate a,spia·a la înscrierea în 
1•î11dul spectacolelor de referinlă din categoria 
tcatrufoi •politic, marcat aici, la Giuleşti, prin 
Baia, Arturo U i, Puntifo, Mâsurii pc11lr11 
măsurâ. Calitatea esen\ială a acestui spectn
col constă în măsura şi în echilibrul clemen
telor de ,satir:1, în ţinuta jocului, care evit[, 
sllridentele şi şabloanele, în plasticitatea vizu
ală, cc izbuteşte să armonizeze componentele 
imaginii ,scenice. Jocul stupid -şi derizoriu 'al 
asasinilor, ci,ocniri·le şi împăcările lor folg-e
rătoare, situarea lor, printr-o succesiune rapi
dă de întîmplări, ,cîn,d în rîndul eroilor, cind 
în cel al victimelor, dobîrndeştc, în spectacol, 
un 4•elief satiric şi comic pregnant. ln lumina 
privirii ironice şi zeflcmisitoarc a regizoarei, 
a pictorului ,scenograf şi a actorilor, tablou
rile piesei se compun în imagini-simbol, obli
g.i.nd spectatoru I să perceapă •cu detaşare, c11 
interes şi amuzat, maşinăriile politicii, ori;ri-

·. nea convenţiilor, s,1 intuiască ca pe o pnroclie
viat.a celor cc deţin şi manevreazr, frînelc pu
terii. Mon1entelc izbutite, numeroase în spec
tacol, înscrise fie în registrul comediei g-rn
teşti, fie în ,::icela al rîsuh1i grav, ,,elinesc'\
plecarea şi sosirea în şi din campaniile ele
război, pe •paşi de dans, pc muzică modcrn.1
sau preclasi-că ; riva,litatea acerbă, certurile
,,ca la uşa cortului", între majc ·tăi.ilc lor,
între prinţesc şi regine ; încoronarea ; 1nasa
ele nuntă ; moartea reginei-mame ; infrunlii
rile dintre cei doi .regi, Ioan şi Filip, şi Car
Jinal, sosirea şi retragerea Ba•starclului se 
disting prin densitatea scrnni[icn!,iilor, înglo
bate '111 născocirile regizorale şi matcrializntc,
cu subtile nuanţe, în jocul actorilor. Reuşita
spectacolului se 1'1111clarncntcaz[1, evident. pP
aportul inte1,prnlifrii actoriceşti, şi în primul

,.Regele Ioa111" de Dl1r,,cnmatt pc scei�a
TcaLmlui Giulcş-ti : o reprezentaţie ,,ic 
şi colorată, cu remarcabile virtu\,i ci" 

teatralitate modernă 

,'.iml pe excelenta interpretare rfatr, de Co
ratlo· i\'cgrl'anu rolului titular. Dcmonslrntic 
"" maturitate şi Yirtuozitate profc:iională, 
co1npoziţia vie, cx1prcsivă, 1ninu(ioa�;ti a ac
lnrnlni n impus imaginea despotismului Icro
,.,, şi a hunului-plac rcg-al, sciilrlind ,n ridicol 
oseila\iilc intre prostic şi inteligentă ale per-
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onajului, care, cunosci!ld bine_ doclesubturil� 
vietii politice; ştie cum s[t „s,clumbe macazul 

,·ca să-şi· apere intercsl1l şi să-şi salveze pro: 
'priul cap. "Ro·bust 'Şi foarte amuzant este_ �• 
chipul · ;regelui Filip, desenat de . Ion V1l_cu
în" linii de caricatnră violent[t, acidă, meDttc 
să sublinieze solemnitatea găunoasă a perso-
11-1ju lui şi caracterul infantil al comportărilor
s,ile. 

H.cve!a[ia, după opinia mea, în acest spec
tacol este Vasitle Ichim. Actorul s-a lansat în 
intruchiparea hiperbolictt a Cardinalului Pan: oo1f.o cu o pasiune şi cu o fo1·ţă a talentulut 
/1ecunosculo piuă acum (şi nu din vina lui, 
l'lcsigur). Di mcn:in nile ample ale portretului 
său secu ic (�·cal izu t la scara marilor perfor
manţe actoriceşti) cuprind trăsăturile sem�i
'ficative nle personajului: lJeriiclia, ticăloşia, 
ipocrizia, ri ci ica te la rang -ele simbol cu lar�i 
scmsuri gen .. ,·alizntoM"e, ilustrînd strălucit 
{deoa Iundamcn1ării metafizice a circului po
litic -5i afocori:;t ,din piesă. 
· Debutul pc scena Capitalei al tînărului ţtc
,o� Mircra Nkol,;io, Ci;:c\:u,. în r.oluL,B.astor.Jiu
i�i, s-a Jiicut •sub 1111 bun augur. El a lăsat 
să so inll·e,·ad,i. djncolo ele o insuficientă gra
<larc a Pvolu\ioi 'Personajului, o personalitate 
actoricească intere:santă, cu farmec şi cu :pu
tere ele convingere. Ca ele o,bi,cei, J ori Voicu 
15i-a .ilrns Loale sufragiile pentru autentici
tatea aplomb,d comic şi savoa1·ea cu care 
a zu'o-,•ăvit pc timpul delfin Ludovic. Rolul 
primi�in,lui duco nl Austriei. Leopold, a 
<·onstiLuit. pcntn, Sabin Făgăl'ă,şanu. un mo
ment do aulodepă .. it"O. Au fost buni, cu haz. 
cîncl o-1•av şi ,c'.ind 'grolc:,c. dernonstrînd Slll-

. cc.ritatc şi t spontan;rit;ite .,n joc .. ilµprfod spi
" ritpl 'ele echipă, ,care·.n,I1,�nct·ipnj1t,_cu _ bune 
·' ('ifocte, mljmîn�l repi·ezo!}.r,"_ţ,a : .'�onstantm Co-

·iocitru .. Sebastian Ra,dov1c1,, Mucea Cruceam,.
·scrgiti'. Demetriael. )\Ilir.cca _\Dun1itru. Qcorge
B:'inică. In' zona imrLici11urii fpm.inine SC ('Jl

vir:o·· su \!!u,,nî. în J!'l\{'lc. pc: ·i\f��g� ,.Anghc-
1Pscu, · ca.re-· a c."1rnclc1+a11· nrcc,s .ş, _viguros pc 
i-Pgina .Eleonora. şi :pe . Ilenna" Cornat, care 
-n prezentat.· cu ,cli1sc't"c.\'ic·'·şi sensiliilitate, într-o 
orio-inal:i corn nozi \ie, pc ,Isabela ele Angou-

•.•1e�e. Dana . Comnea a reu�it să ne cuce
rea că- nnmai în clipele în care nu a fost 
nevoi ltt ,5ă-şi strige revol l:1 şi foria. Irina 
Ma'zanitis a pus prea mulL preţ pe tehnica 
jocului şi a frazării, .�n .dauna trăirii auten
tice a sen timPn telor, de aceea, chipul prin
ţesei-regine BlanC.'l ele Castilia ne-a· apărt'.L 
sub forma unei scheme go,ale, care doar mi
mează vial.a. . . - Găth1uJ-,s-cc11ti'graJic· şi ·'cost'n111ele, gincl,tc şi 
realizntr ele lînăr11l Octavian Dibrov, se im
pun prin simplilat·c şi ingcniozitnlc, prin el<': 
taliile sugestiYo. co îu trcgos-c. cu fnnnuscte ş, 
esenţialitate, cu putere semnificantă, atmo
sfera conventională a lumii caric.'lburizate de 
Diirrenmatt. 

Valeria Ducea 
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TEATRUL DE COMEDIE 

Zl\Pl\CITUL 

de Maliere 

Data prcrn.ie.rei : 20 iunie 197G. 
Rcg,ia : ION LUCIAN. Sccuograiia : 

fON POPESCU-UDRIŞTE. 1\fozica : 
1>.AUL URMUZESCU. Versiunea româ
nească: LON LUCIAN. 

Distrihu\ia : VLADIMIR GAITAN 
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Celia, ,.sclava" (parcă, mai ilcgrabÎi, ost.a
tica) lui Tmialdino, c iubită -de Lelio, care, 
ncavîncl bani s-o răscumpere, recurge, cu aju
torul valetului său, iVLascariJlo, la o strn-ta
o-emă : -hătvînul va Ii Iăcut sft ,creadă că fnta 
�oseclă putori vrăjitoreşti şi. astfel... Tru
J'nlclino se prinde, ,ac\iunoa pare să demareze 
pc ncca'Sltt pistă, cînd intervine Lelio, care 
gafează şi demască toată şiretenia. Specta
lornl din stal stic că va ::,sista la u come
clic <Ic :\foliin:o �şi, acltizi\ionîncl, contra 
lei 3,50, programul de sală, un bog,at cai�� 
cu prinzîncl fotografii, exegeze şi comentarn 
de presu, radio .şi televiziune la ... Trei su.rori_. 
o premierii clin stagiunea trecutu, plus '.L LunnJ
filă cu dis tribu (ia Zăpăcitu.lui, a citit, poate.
pe spatele twcsloi file, ră va vedea p intrig:, 
ele qui-pro-quo, modali bale comi,că - lu�1rea 
um,i 11crsonaj drnpt un altnl. precum în Mc
nacclrnni lui Pla11t sau în D-ale carna,,alu
lu.i - cu caro Zăpiicititl 11-arc nici în clin, 
niPi 111 mînec:1) şi s-n lămurit, deci, asupra 
datelor pr-oblemei ; el aşteaptă să vadă cles
fii,şmi1nel u-se o ipo,·estirc care, potrivit tehni; 
cii şi normelor clasice, să se Lot înnoade şi 
s(t se ,ncîlcoască, spre n nu se dezleg-a ,lccît 
în ultimele cc.no ale uhimu,1ui act. $i pnal<' 
că Molicrc însuşi, la o mai matură vir,tă 
artistică, aşa ar fi procedat. Aici, însă. el rn'. 
face clecît să rcuueasc,i 1111 şir (put<'all f, 
jumătate <lin cîlc s/nt, san ele două ori po-:,
'i.itoa) de cpisoad autonomo co cu'J)rinrl, de
altfel. fiecaTe, sîmburole unei comedii. npartc, 
lăsînd rczolvarra acţiunii pc seama Pntri cleus 
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Scenă din spectacol 

ex machina, de _asemenea fără nfct n moti
vatic dramatică. E tehnica „Isprăv dor lui 
Păcalrt", trăgiindu-,5i rădăcinile din cca a 
„N,ezdrăvăniilor h1i Nastratin Hogea" sau a 
povestirilor, onai mult sau mai putin ano
niime, de tipul „lntimplările lui BcrLol<lo şi 
BertoMino", c,u·e au Jucut delici.ilc atltor citi
tori ai veacului de mijloc, sau cl,iar d· mai 
de clepal'te, �in anticele relatări ale .,viqii•• 
eroului „Esopiei•'. Şi, ast{el, fără rigoTilc gc
uului drama I ic, ci doar cu verva ueohosi t:î 
a tmt1i talent,at ,povestitor ele snoave, ,e dr
gaj,, ,clin .aceast,, comedie de debut, care 
poartă, de �Jc aeum, ,,gheara leului" marelui 
clasic francez, portretul eroului e-ponim : 
Ză,păcitul sau Nechibzuitul, sau cum s-a mai 
putut traduce original.ul l'Etourcli - căruia 
autorul îi pune, .în subtitlu, şi Neprevenitul. 
Calitatea de „zăpăeit", şi nu, pur şi simplu, 
<le nerod, cum ar putea ,părea, i-o determină, 
în chip firesc, la un moralist ca auto.tul Ava
rului, faptul că, chiar clacă (anapod.a, binc
inteles) Lc'lio lucrează citeoclată şi ci in spiri
tul ac!iunilor profond imorale puse 1n calc 
de Mascarillo, el le zădărniceşte pc 1oat.c ; 
iar atunci oîncl, exasperat clin acea str, pri
cină, în iureşul sarabanclci ele furturi, escro
cherii, kiclnaping-uri, el se califică, rmt<Jcritie, 
drept „şarlă ... nemernic ... Poţi azvirli pc ;::îrlă 
întreaga dibăcie, / Ctt tot nu sco!i din mine 
un om de omenie", acoostă calificare c mai 
mult clcc.ît un paradox hazliu. Ea vă--le:itc, în 
Ion<l, totala incompatibilitate a eroului. cu 
necinstea, profnndn lui puritate n�omli\, <'�1rr 
prefigurează, c11n1,·u,. pe· acela cărui:1. pu�in 
1nni lîrziu, Voltaire ave..'\ să-i spuntl „Cau
diclc". Rcmarc,1m, de asrunenea, cii, în rczol
v.area dilemei care stă la baza ultimnl11i epi
sod, ,atitudinea lui Lelio e de o marc frumu
seţe, punînrl · în lumină cavalcri,smul �i spi
ritul ele sacririciu al acestui ,.zăpiicil''. 

Citir,cl astfel necastă gforni:i molicrPs.':1 (,lr
cc acea tu piesă �i nn aha, de cc un tP·1tr11 

cc se numeşte. ,,tic comedie" nu arc un reper
toriu permanent cu Avarul, cu Mi;;;antropul, 
iată întrebări care devin, din păcate, tot mai 
,.permanente·' ; la obiect rămînc, îusii, ncd11-
merirca privi,nd pricina pentru care s-a înlii
lurat frumoasa tradu'Cere a lui Adsi1u1 Ma
niu, uncie nu vom întllni cx,primări neferi
cite ca : ,,Potoki" - tăi vedea ; ,,subccastru« 

- tc-.ai născut etc., •prefcrînclu-sc una care
a mai adăugat „poante" ele un gust discu
Labil, dar ,a şi extrapolat pasnje, dintre care,
unele, esenţiale pentru înţelegerea acţiunii, cu, 
acela din actul final, de unde rezultă de ce
ii e obligat Andres foi Lelio), încercatul nm 
de teatru ,care e Ion Lucian nu s-a înşelat. 
Numai că•, îndl prea puţin experimentatul 
Vladimir Găitan - poate, şi din tlorinţa de a
plăcea publicu1ui - n-a izbutit s,, delimiteze 
su Ficient pragul acela clin coace ele care se
cri,stalizează candoarea. dindu-ne ,rn Lcl io
simpatizat, mai degrabă condescendent, ca un 
minus-habens şi nu pemlTu minunatele lui
însuşiri sufleteşti, de care vorbeam. Ducînd,
practic, pe umerii lui tot greul spectacolului,
Ştcfo.n Tapalagă �?IIascarillo) a creat un E
garo în spiritul celor mai bune traditii, în
zestrat cu vervă, fantezie, inteligenţă. Dctî
nind o pondere mai recl,usi:i în economia di
stribuţiei, Iarina Uernian (Celia) a reuşit ş:î 
fie o apari ţie graţioasă. mişcîmlu-sc şi vor
bind ca figurinele clin balctolc mecanice ale 
vechilor pendule. Bune replici, hunc intrări 
•şi ieşiri, !bune dozaje au avut Costel Constan
tinescu, Dumitru Cbcsa, Dcm. Savu, Valentin
Pliilărcanu. Gheorghe Crîşmaru, prer,nm şi
toţi ccilal\i membri ai acestei C'chipe cît se
poale .de corect orchestrale. Muztca inspirată
a lui Paul Urn11uzcscu, cochetele decoruri şi
costume ale lui Ion Popescu-Udrişte şi mă
şi ile. spirituale ale lui Victor Bărbnler,�n con
t1·il111ic la rralizarea unui spcct:wnl ngTca�il.

Radu Albara 
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ESTETIC 
ŞI 

IDEOLOGIC 
ÎN. SPECTACOL 

■ MIHAI

NADIN

C 
onccp,tul de teat1,u, aşa cum s-a clcfi
ni,t el, ÎI1 timp, refJectând simultan re
ali·tatea formelor sale <le exi,sben\,ă, ca 

şi pe a<ceea a idealurilor, în succesiunea lor 
n�ciodată înghetactă î,ntr-o încheiere �oricît 
de stră I u-citoare ar fi acea,s ta !) , a reunit 
mereu ciţiva tenmeni contmdictorii : perisabil 
şi,, peren, inclividua.l şi integra•tor, ficţiune şi 
1·ea,libat�, reprezentare şi trăire, SB1).si·b1l şi 
logic .. Lista c departe de a fi încheiată, Dar, 
dia-că o "iemrhie a acest.or termeni contra
d�coorii, ţinî:nd de condiţia intimă a actului 
.·Leaţr,:;il, 

0
:1r fi st,abi'1ită - opei,atie ce depă

şeşte. ,aimbiţiile pur taxonomi,ce -, alunei, 
„cu· "certilll.lcli.ne, esteti,cul şi i•dcolog·icu I s-ar 
}rruîîu11e .în prim-planul atenţiei. Orice concept 
�rg�'ri�c de teatr-u, intcgrin,d, dC'ci, clatolc ana

,'Jizc'.i. istorice şi ale celei sisLem,aticc, va evi-

denţi-a f,a,p�ul că în acilul însuşi al sintezei 
· se petrece inte1·infilue11 ta tli11�rc estetic şi ideo
logic, intei,preLaTea reprezenLin,cl proiec'liarea, 
din spaţiul viirtual oonstituit de text şi de
concepţia teatrială (regizor,a1ă, scenografică, 
actoricea,scă ... ) - deci, oî.mp id·eologi•c -, în
:spaţiul concret al spcct,acolul-ui, deci, cîmp 
estetic.

Pes.te bot, un,de caimcterul figurativ• poate
fi, în�r-un mod s-a,u ·altul, .clepă,şit, cîmpul
estetic se poate conistituj oa reali>t,ate în sine,
fără ca vreo consccin \ă aJs.oi,o]ogi.că să se pe
treacă în mod necesar. Toatr.ul n'll aTe această
şansă. El este, î:n pximul 1in-d, expresia pre
zenţei uma'!le nemijJocite. Orice artificii de
oakul s-al' fooe pentru rezolwll'ea ecuaţiei
s,�le, wn tCil'llll.en ră,mîne, pentru totdcan'lla,
de neînlocuit: actornl. Ceea ce nu înseamnă
că el n,u se schimbă, devenirea notol'ul-ui, în 
cn1-su] vieţii saJle, dar şi devenirea ist,orică 
a acesbu'Îa, fiuncl un element al devenirii
teatrului insu,5i. 

Ope.raţia u,ansmutih·ii clin cîmpul i,l�ol,ogic, 
ideal, ,în acela, nemijlocit,estetic - p1·m care
ideologicul însuşi, negat, în formn sa, dnr
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poten\.at, ln esenţă, •clobîn<leşte viabilitate ;cn
sibilă cl,up11 ce şi-a confirmat, in JJl'actica 
ocial-i-.·Lo.l'ică şi spu·ituală, vi.abilitatea lo

gi,că - rămînc o ,chestiune de creaţie. l'ro
ba•bil, >Cca mai im1>ortantă trăsătură definitorie 
pentru onicc fel •de demers teatral. 

Am schi\,nl, în cele de mai sus, ideile 
necesare, ,,căci, fără a J)leca ele la idei lim
pezi şi ele la termeni al căror sens a fost 
precizat, n'll se poaLe înai11ta", credea Vol
tu-ire - şi avom motive să creden\., şi noi, 
la fel. Teatrul mmAnesc .nu a fost - şi nu 
a putut f.i - o malitate omogenft ; formele 
sale de rcaliza1·e au fo„5t şi sînt foarte vnri
atc, Ceea cc nu trebuie, însă, să descuJ·ajeze 
un efort de cc11cctarc a felului în oare ter
menii ele ideologic •şi csteti,c intră in alcă
tui-rea sa. Fo11el11I ideologic virtual al dra
ma,turgioi na[.ion,alc, fie ea clasică ori con
temporm1ă, nu cs,t.e nici el omogen. Lumini 
şi umbre se î1n bîJnesc ch-i,ar în texte de ID•aro 
interes culbu1,a I, rl upă cum noile text'C, reflec
tîncl n realirtiate foart.c mobilă, fără a oscila, 
propriu-zis, sub rapor,t icleologic, nu pot cLa
rifica ,botdeau n,a scmni ficaţii1le unor fapte, 
s,au nu pot anbici,pa oonsecinţole lar ele du
rată. Oridt a111 vrea 1,ă ne amăgiim, pTo
flucţia d1ra1111ut.11rgic,1 uzată ele timp şi în 
timp este mult mai marc cleclt cea coillfir
mută ; i,ar în tot cecu ce este irecuperabil 
- oricut de generoase a•u fost teatre-le cu
unii autori, ast.ă„i uita\i - se atlii cxcrn
plificată oonocp\ia cea mai păgubitoare pri
vind oş•teticul şi ideologi-eul în teatru.

O primă î,nit.rcbarr se poote ivi chi-ar aici : 
esLe textul d,ramalic an-esteti,c, acl1c[1 pleacă 
ele la el spire spcct,a,ool numai icleolon-icul, 
,5i nu şi cstctil'ul accHIJu-ia? Chestiunea �u e 
nti-t ci<' simp·lă cum pa,rc, deşi avertizează n
sup11a <trnoi pr.irncjcl,i i : consi,rlcl'aTCa celor rlou:1 
oomponente sc1)n1·1t, atunci cî.nd, de fapt, 
î•ntnLnim toLdP.aun,a un.iLat.cn lor, mai mult 
sau ma1i pu\in <'ohilibra1ă. 
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1n fapt, lileratun, dmmatică exi·stă numai 
iu măsuro îm care poat.e prilejui rcp1·ezent;aţin. 
Condi\Îla estetică a piesei decurge din con
cliţin ei paradoxn,lu : existentă pentru o altă 
ex.îs tentă (la 1imit[, : prelext !) . Ea însăşi 
este e�presia unitătii dintre estetic şi ideo
log�c, dar, citiind-o, a,c1ică luînd un conLact 
estetic, în pr.imul rîn:d, cu ea, in Lerpretu 1-
:,ctoo· sau simplul citito1· o dez-estcbizcaâi, îi 
c,wtă şi îi descoperă înţelesul, artocula.rca in
ternă a ideilor - ideologia, ad,ic:1 ! -. aşc
zincd-o, apoi, înlr-o realitate estetică nourt. ace
ea a teaLTuluj. Îrn fa,pt, se neagă l.iter:i Llrrit,a
lca textuhii şi i se descoperă tcatr,alilatcn. 
Sigur, e posi.bi.l, cxpcricn\a n dovedit·-n. _ ca 
OJ)eraţi.a să se rctlucă, propriu-zis, la n lcr
tl1'.i:ă (n,umcle lui H.a,tl•u Stanca 1u1 a aprtr11L 
intîmplăto1·, în di.scu\.iilc l'ccm,Lc. locrn:ri c·u 
stu,diul său p1·ivind „Prn-hlcma ci,titu,lui''). dnr 
teatrul este un ,1lt dimbaj, cu alle sf'rnn<' 
�i alte rcg11 J.i de arlii.culare dccît ncch-:r ,.le• 
liLel\'ll:urii. Uncol'i, ol ncag[t cuvîutul - prin
cipalul mijloc de cxpTcsie şi comunicare :ii 
ideologici -, dai· on şi con\inutu,l s,1u. p,' 
,,ai·e-1 tlţ�du,cc în t,r-un nit sisten1 de .. s,•rn:nc ... 
Bucătâria. ca mct,1[m·ii " lumii. p;ng-Pon.c:. 
altă mct,n[or,1, Scaunele, nu sint num;ii sim
hohrni în Lrc alLCl c, ci o altă manier:i de a 
f,ig,ura' �dcologicul şi a-i da expresie. H.cifie�-
1·ea relaţiifor intc1·umaoc nu putea să nu fie 
og,linclilă de l'Ci [i carea imaginii teatra le. 

I
dcolo

_
gieutl poate fi_ conc�put_do,11· �'.ol, 

specia pcrmrnnen ţe1. ChLar 1,deologiile 
cşu,nte au ni:izuit spre durntă. Ideologia 

nu este uhirna i.dcc, g-�1ltL cu lns5şi, să se 
1,chjmbe, ci întregul. art,iculat, armonios, ;o] 
unei conccp\ii de o lo::;ică perrcclii. Ea este. 
mai cuând. ,.prima ·idee", dezvo11ntă r·n11si�
tenl, in1Jn1•chri r,încl11-s<'. rrroccsual. in rnalitnl1•;o 
unei cO"ncDp\ii co1nplcxc- dura] ile. Estetic,,!. 
clitn-potri ,·,1. Jll'CSu p,11nc cforL11 l de sineron izare 
1a preze1tl. Lovi11escu r[tmirtc 11nul cl111t1:c 
marii magi,stTa\i ai ideii-, el acordează sens1-
bilibat:ca ,rie, î,n permaoentă c,·oh1\ic, la p<'r
manenţ,a �rel:itivă, cum va spune Lc1Jin) a 
ideilor. Cu mijioacelr, tcntl'lllui de ciuetc sau 
ale tcatJrului clasic, pl'eluale ca aLn,·c, 1111 se 
pot' com1mi<ca idei act,unlc. oricit rlc nlr,1gi\
lloarc ar fi ele, oric1t de frapant· noi. 

"I 11_ !ncc1•că,rile sa
_
-lc rlc înnoire • a exprc

S'l<'•I tcnt11alc, spcctarorul romanesc nu 
a mmoscut nurn'l1i succese. Da,r, de c'îlc 

ori le-a ob\inut:. ele s-au pr,odu · pc hnza 
valo11ifi,că1·ii tmci i,cleolo,.,ii viabiJe, şi nu im
potriva ci, nici indc:pc7id<'nt de oa. ici n 
uita1·c nn se poale ::,ştcrnc peste aceste s11c
cese, sa,u peste n,umclc celor care le-a11 de
te1,m,iina<1:. 

Sigur, ideologii-a nu i,ntră în com1�oz1ţ1a 
specbacolului, ca un in;;-1-cdicnt:. Dncă smtezn 

nu este pe_d_ectă, elementele se despart, .în 

spectacol, nH!1 unul nu se împlineşte - ideea 
sună fals, fomna este ostentativă. Aş da ca 
c.-.cmplo, clin11·e cele mai recente, acel Richard

al 111-lea ·de Shnkcspcare, de pe scena Tea
trului. N;i\ional din Bucureşti, care rămîne un 
exemplu de inacl,apt:arc a expresiei 1a idee. 
J\JijloacelP tehnice ale scen i, f' lositc relativ 
ca scop in :inc. uu au ajut-al nici lu găsirea 
uuo1· sem uifica\ii uoi, nici la Yalorificarea 
coit I 1·ihu \ici acloriccşli şi nici chiui· la relie
fa,·ca concep\ici care Je-a chemat in sr,riji
n11l ci. 

Merită rli.soutat şi un alt exemplu : Mutter 

Coura.ge tle B •l'Loll Drcchl, în regia lui Al. 
Tatos. Sj11t de piirPrc că cslc vorba ele un 

spcctur·ol ca1·c a tsavers•al. un accident plin
de i11vătăminte. Tnrnspusă, de pe scena unde 

a fost eonccput.rt (la Na\ionalo,,l clujean), 
în tr-11 n ,pa ţiu. aparent. mai generos (acda. 
ul. p1·irnci scene). 1·c1n·ezt•nL:.1\ia s-a clczcchili.brut 
estetic: rnai precis. rcla\iile. dintre grupuri, rc
la�il<' intct·-pcl'sonajc nu slăbit piină la a 
cxpl'ima Hepulin\,a punerii 'in rela\ie şi, chiar, 
o anume incomunicahilitnlc. Suprasolicitaţi de 
noile concli\ii de comunienrc (ca şi ele cele 
două repi·ezentaţii ncfc1·icit plasate una după 
alta). ncto1·ii au fost httndic:ipa\i. Soua situaţie 
cst.cLir:ii � determinat: o surprinz[tt,oarc mutaţie 
icleologici"i. Ci·itica la spcct:icol s-a raportat, 
aşa c11111 cslc firesc, la condiţia sa estetică, 
aşa cum i s-a prczenLat, şi nu la vii.'tualităţile 
sale. 

F 
1M1c\ia de coordonare a sintezei este
t,cc pc care o reprezintă spectacolul 
nu SC' poale excrci la a li.foi decît prin 

ideologic. De aici reiese nu numai faptul 
l'ii. i11 teatrul conlempol'au, care este unul 
al. rcgizon,lui (nu subaprecicm nici un alt 
dement al sintezei, ci observ:1111 situa\:ia de 
fapt). acest" clcvi110 factorul ideologic al tea
t rnlui, ci şi concluzia că ideologicul rep;re
zcnba\iei este intrnch.ipat ele sistemul de ar,ti
mlare a ideii. nu de clementele iotim.plă
toarc, apare,1te, aplicate. J.clcolog-icul este im
plicit: operei ; cxpJjciLaren apar\i.nc domeniu
lui l,coric,i şi se concrc�izcn!li:î în literatura 
tic speci,d i tale. Sig-ur, lucrurile trebuie privite 
'i11 dinamic::, ]n,r şi. rnni ales. f:1,.,1 a pierde 
clin vcclC'rc tocmai c:1ractc11ul procesual al 
ev,olu (iei t·catralc. Tot ,11c1 se mai poate 
face şi n alt,1 observatic : educaţia ideologică 
şi. în f!:Cneral. educnt:ia nu face pc nimeni 
mai t.alcnhal". n.aT crccaz[t cadrnl în care ta
lcn111l se poale vnlorif,ioa mai responsabil. 

Organicitatea cxp�·cs·ie.i şi a ideii este un 

irlenl tc.at,ral ; dar, jn afo.ra lui. Lcntrnl însuşi 
clccaclc de la func\,ia şi condiţia lui f.unda
mcnk1lă, dcvi,nc drwizoriu şi. a ·t.fcl; 'in pers
pcctiYi\ istoric,1, chim inutil. Di·n nou se 
dovedeşte ci:i viitorul teatrulu.i, ca şi al c1rtei, 
'în g"C'lfCma•l, îl priveşte in mod clircot. N.imeni 
nu poale focc un teatru mai necesar decît 
se f.ace el însu,şi necesar, ■ 
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SCENOGRAFIE 

■ PAUL CORNEL

CHITIC

Obiectele 

multiplu al realului (li) 

S-ar părea că spectacolele lui Lucian Giur
chescu reclamă o anume tipologie de confi
gurare scenogirafică. Acest regizor, susţi,nînd 
necesitatea succesu'1ui de public, pare a se 
subordon,a, în mod voit, uzanţei de înţele
gere a specbatorului „comun". Faptul se vă
deşte, cel puţin, în spectaco'lul Plicul, clupă 
tex-tul lu.i Liviu Rebreanu. Teatrul de Co
medie a ma.i avut cîteva spectacole care 
ne-au oferit excelente co,nf,irmări ale supozi
ţiilor noastre teoretice legate de scenograf.ie ; 
mai mult, chi,a;r : două specbacole semnate de 
Lucian Giurchesou - O noapte furtunoasă şi 
1 om 1 om - ne-au înlesnit desci
frarea îrniî!lcitei p1-obleme a relaţiei actor
decor (elemente scenog,rafice), relaţie care, 
ignorntă fiiind, împ.inge pe comenta.tor la 
u confunda datele personajului cu datele in
terpretării.

Pentrm public, nimic nu pare mai clar, 
mai lesne de de.5luşit şi mai demn de aplau
dat decit spectl!'oolul Plicul. 

lncliscutabitl, textul este o comedie care 
reflectă o a,n111me stare de sp1nt, proprie 
grupuri.Jor sooiale, societă\:ii din perioada in
terbelică ; o co:rnedie „bulevardieră", în truclt 
trădează o anume formă, suficient de sta
bilă, care s-a constitu,it şi care a prOlli.ferat 
într-o anume epocă, recomandiil'du-se ca 
mod de ex'J)resie caracteristic perioadei. 

Că ex is t,1 o mriaşă di feren ţii între starea 
de sp,ir.i:t a gn1pului social,pub1ic din seara 
in care am vizimmt specl,aco'lul şi grupul so
ci,al ·cănuia pro,;a1Jorul Liviu Rebreanu i s-a 
ndrc!>at, cel puţin potenţial, scriind piesa, o 
rlovcdeşte însăşi montarea spectacolului. In
triga, meom1ismul textului - în ultimă in
stantă, sirrnpli t şi uşor de antiDip,at - nu 
'Putea co·n ·LiLui elemeutul forte a,Je reprezen
taţiei tcatralr. Ceea ce intercsoază publicul 
este spcclucol u I : fiind,că, c clar că Plicul, 
ca gen �i specie li 1·crară. face parte dintr-un 
tip de exp,rc,s,ic artisticii ale cănui ritm, sens 
şi oau:oa,l1ibate specifică sînt depăşite de starea 
de spirit a 11mbli,cului CCJntcmoorun. 

Si:'trac Iii,nd, textu-1 lui R<'brcanu trebuia 
rescris prin spcDtacol, f,'iră a-i adăuga nimic 
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neintervenţie exp,lioabilă fie prin respectul 
daoorat promtorulu,i, Jiie pria inutilibatc.) 
unei a!Ja,re operaţii. H.csci·ierea a fost reali
zată prin procedee de viziu.aliz,are a textului, 
prin sccnogrofia 1ui Ion Popescu-Udr.iştc_ 
Bana,loi sCJhcme confili,ctuale a texronlui - h-.:1-
tată uşor pai-od.i,c in spectacol - i se aplică, 
tTatamentuJ u11ei sunpuinză·taarc Îllt'Cl'pretări :: 
,personajele devin apendice ale unor obiecte, 
ale unor spaţii sociale. Toate clementeile de
decor sint aducse în scenă „la vedere", pe
nişte podiumuri catrc glio;cază, tra vernează, 
inainlcază, se ou,plcază sau se clesp1·ind, re
aliz1nd, prin această cir,cuk1ţic făţiş dirijată,. 
în primul rind, Donfigurăni. ale locurilor ac-
ţiunii. . 

Spectacolul acestui cinetism, priviţ ca un• 
fi'lm fără bandă sonoră, schimbă rapovtul1 
dintre pcnson,aj şi locul în care se desfă
şoară sau la oore se referă condt1ita sa � 
gesturi, mimic{,, atitudine se modi(i<că brusc, 
odată cu a,pariţiia a.Jtuă. podium purtător de 
obiecte.· Devine limpede că personajul este
manevrat de noul cadnu, care, practic, se 
fochoag,1 în jurul său, prinzînJu-1 oa Îilllr-(). 
menghine. 

lată unul din rDmarcabilele momente ca1·e>
nc-au sugerat observaţiile : chipeşul şef de
gară este lăsat înLr-ll'n tete-c"t.-tcte cu nurlia 
doamnă primar, pentru ca gungurca-la şi sex
,appeal-u l acoste�a să dctcnmine punerea pe 
roal.c a unei veroase afiaceri cu lcm;ne de foc. 
Locul în Lrcvedcrii era chiar locuin \ia prima
rului. Scena este spionată prin gaura cheii 
sau prin Îilltredeschi,dcroa 11şii. Ei bine, a
ceastă uşă, piim'bată prin scenă, este pî-11-
dită, uri'ilărit.'i cu privirea, devine pri,ncipa
'Jul d.irijor ni tuLuror acţiunilor, mimici•lor, 
rostirilor din ,scenă. Acest obiect-releu se· 
substiLuic unui personaj a c,'irui prczen\,it 
este detei,mina1Jo,are de conduite. Cinetismul" 
componentelor scenografice semnifică schim
barea nu numai a locuh1i in care se ·petrece· 
acţiunea, �aţă de locul fix al spectato1,ului, 
ci şi n .. unghiuilrui optic", a pu.nctului din 
care spcrt.,torul percepe im,aginea. A�czat 
latcml, pDdiumul pe cai·e se află u,ş,a uşor„ 
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întredeschisă marchează conduita celor pin
diţi „discret". Glisarea prin soonă este simi
.lară unui traveHing, grnţie c[u·uia ua1 aparat 
de fihnat a<r su1·prinde conduita celor care 
pinclcsc. Dar nu ochiul spectator se rn�şcă, 
ci tocmai „,Io oul" care ar trebui parcurs ! 
Evidentă, convenţi,a teatrală ; savuros, efec
bul spectacular ; excelent, procooeul sceno
gratie de rerulimre a „simul1Janeită\ii" locuiui 
şi duratei unor acţiuni ! 

ln mulţimea obiectelor 001·e compun rnişcă
Loareie „decoruri" clin acest spectacol, pot fi 
ilisbinse trei oate,goriii : obiecte-releu, recuzită, 
obiecte sau ansambluri emblematice. Din pri
ma categorje fac parte toate acele obiecte 
„civiJ.e" prin care se consemnează spaţiul 
fizi-c sau soc�aJ de referinţă ('llşa unei încă
pevi, macazul foroviar, felinarul ele peron, 
biiroul pri,mar-ului, stema regală etc.)._, Ele 
sînt decupaje ale realului ; ele sî.nt necesare 
nu numai prÎlll aceea că sînt jafoane ele re
ounoaştere şi ide11tifioare, ci şi pentr-u că, 
uvcate pe scenă, intermediază un anume m· 
vel de abstractizare - ,un obiect „conţine" 
şi iradiază toatft realitatea care l-a generat -
şi, deci, lins1Jarurează o convenţie : apari\ia 
pe scenă a mnui o]yje.ct dă o identitate peri
met'l'ului de scenă, identitate schimbată de 
mmătorul obiect apărut la vedere. Gonvcnţi·e 
numită, simpih1, sclumbare de tablou. 

Recuzita o constituie suita de obiecte care 
concreLizează un gest, o m-işcare, un act ele
mentar. Telefonul ,de pc un birou este, de fa.pt. 
p1·ctex'1;ul rostiirii u,nor replici ; feli11•arul, pre
textul necesar desfăşurării unui comporta• 
ment etc. Obiectele sau ansamblunile emble
matice sîint cele prin care publicul desci
frează natura şi valoarea unei conduite. ·A-

NOTE 

Jirmam, mai înainte, că personaitile sî,nt 11111-
ncvraLc ele obiecte. B11.1sca modificare ·a con
diţiei unui pc.rsoruaj, dctmm1nată de schjm. 
barca cad-n1lui, nn scmruitică altceva decît 
J'ap�ul că acea conduită însăşi cunoaşte dife-
1·iLc ni,·eluri de inslitutionali:wre. Diferenţele 
sesizate între ,aceste ni velu1·i stabilesc valoarea 
(morală, ideologică) a acelei conduite ; con
coI'danţ;a înll·e nivelul conduitei şi cerinţ�e 
conjuncturale defineşte natura conduitei. 

Graţie acestor distincţii; operate 'inventiv 
şi spectaculos, spectacolul se transfo1mă În· 
tr-o „racliogmfie•', în care pot fi lesne sesi
za te acele artioulaţii din comportamentul 
social, propriu unei titpologii ele coniunctwâ. 
In aceasta constă „rescrierea" piesei. 

Toate aceste definiri şi comentarii teore
ti7,,m te sînt impuse de acest specllacol, în 
caire avala'll,5e de , gagurj, a-pai·te-ur-i; ·· şarje 
parodistice, aLit de iubite de public, nu pro
Yoacă rumoa�·e de circ, ci impun o anume 
temriune în reccpt;area lui, iar aplauzele nu 
înt deloc provocate de desfăşum;rea trucu

rj.Jor actoriceşti, ci de puterea lor de a s,em-
ni.fica, de a impune o ann.une întelegere celor 
ce se întimplă pe ,scenă. 

lntr-adevăr, µrin acest spec'liacol, Giur
chescu a urmărit succesul de public. dar nu 
u tiLizind limbajul pentru ,.rnivelm·ea" g-radu·
lui de percepere şi de înţelegere al publicu
lui, ci pentru a-i spori acestui.a capacitatea 
asociativă şi combin-atorie : şi, aceasta, folo
sind cele mai simµle şi mai acces,ibile soluţii, 
procedee de îns•ccnare. E�tc un-a clin eficien
tele forme de Lliuami:mre a ceea ce am nu
mit uzanţă de percepere şi înţelegere. Evi
dent. a-ceasba nu se ,putea realiza fără decorul
lui Ton Popescu-Udrişle. 

Noi donaţii 

la Muzeul 

Teatrului Naţional 

din Craiova 

i\!Iu;:;eul Teatrului Nat ion al 
clin Craiova, organi;:;at şi con·· 
clus ele pasiona/;ul Constan· 
Lin Gheorghiu, primeşte noi 
-�i noi clonaţii de la statorni
cii spriiinitol'Î ai mlttirii din 
l1ătr'inul oraJ !ll Valahiei 
mici.

ln tâcerea solemnâ, es,oca· 
toare, a mtL;:;eului. C. Gh„m·
g/1 iu ne-a ,,orbit despre ulti
mele achi;:;iţii. S-a intrat i11 
110.rnsia materia./11.lu.i clacu· 
mentar integral al fostelor so· 

cietciţi corale Armonia şi 
Cin bare Olteniei, conduse, 
printre alţii, ele Gr. Gabrie
lescu şi George Fotino. Do
cu.mentele au fost clonale ele 
nonagenara Ana Blaj. ele<·a 
preferatd a lui Ion Vidu, sub 
bagheta cărnia. a cintat încd 
de la 13 ani. Fotograful Er
"'În Krauss a clonat 40 de 
fotografii din spectacolele 
Teatruhii Naţional din Cra· 
ioi·a. pre;:;entale intre anii 
/fJ1S-l935. Si'nl şi fotografii 
de la. reluările fe.,tii·e ale pie
sei Curcanii el<' 'l'entura. 
Apar ari Îşi i ca Remu.s Co· 
măneanu, O,•icliu. Roco.�. 
Caca Demetresc11. De. asem<'· 
nea, nwlte imagi11i oglinrles,· 
actL'Vitaten regi;:;orul11i Emil 
Bobescr1. urmaşii/ lui A. L. 

Bobescu, animator al opel'e
tei oltene. S-au a.chi;:;iţionat;, 
rece11t, afişe clin ,,remea di
rectoratului lui Emil Girlea
)rn, un.ele, purtîncl numele 
lui Le Bargy, societal' al Co· 
rnediei Franceze, în turnetr 
craiovean. 

Veteranii scen<'Î i\lanu Ne
deiann (au.torul i11wi intere
sant man11scl'Îs desprr· ,·ei -1� 
dr• !lni de actiPitat,· artisticli) 
.�1 �largat Botcn1111-Păcuranr 
!III cedat arl1is-elc lor persa
na.le 11w�e11/11i din teatrul pe 
ca.re l-au sl11iit cu atîta ere· 
dinţd. 

Pe cîncl a „Societate a 
priete11ilor M11:.,,1tl11i Teatru· 
lui Xn/ionnl din Craia,,a"? 

I.N.
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MUZICĂ 

ORCHESTRA DE STUDIO 

A RADIOTELEVIZIUNlt 

de L\natol llieru, după poemul dramatic al lui Marin Sorescu 

Orchestra de studio a Racliotelevizi unii 
Române, sub ,condu,cerea muz�cală a dirijor-u
l,ui Lu<lovi.c Baci, a prezentat, la 31 octom
brie, cu concursul soliştilor vo,cali Gheorghe 
Cră,snaru (bariton), Florin Diaconescu (tenor). 
P,ompei Hărăşteanu (bais) şi al corului „i\ia
<lrigal" ,al Conservatorului „Ciprian Porum
bescu", o „seară ide muzică rOlllânească", de
dicată primei audiţii a operei lui Anatol 
Vieru, Iona, inspirată de tragedia poetului
dramaturg Marin Soresou. 

Inzestrat cu nebănuite resurse de sen,ibili
tate şi fantezie, angajat, în ultimii ani, pe 
calea descoperirii unor noi tărîmuri muzicale, 
Anatol Vieru î,şi defineşte complexa persona
litate cu fiecare noult ,creaţie, alăturincl liris
mu'lui, care părea a fi coordonata fundamen
tală a multora clin lucrările sale din trecut, 
problematfca acută -ce face parte clin realita
tea istorică a omuilui contempoi:an, căutin
elu-şi, în noianul de contra<lictu, calea spre 
lumină şi spre acrul pnr al marilor înăl
!-imi. 

1n cartea Alegerea lui Iona, apăru tă în 
1974., criticul litewr şi esteticianu'! Ion h
noşi urmărea, ele-a lungu� marii literaturi 
mondiale, circulaţia acestei teme clin Biblie, 
cartea despre care Goethe sµunea .:ă, ,,in
trehuinţată dogmatic şi fantezist, va dăuna, 
ca şi până acum", ,dar ,că, ,,receptată dielacti'c 
şi din inimă, va 'folosi, ca şi piuă ,acum". 
Marin Sorescu a receptat, -cu toate antenele 
poetului autentiic, ,,clin inimă", străvechea 
temă a omului ânghiţit ele chit şi, căutinclu-i 
seD!surile simbolice ,dincolo <le mit, ajm1p;e la 
concluzia e�primată ele eroul său in ultimul 
monolog, cînel exclamă, vorbind în numele 
omului ele pretutindeni : ,,Răzbim noi cumva 
la lumină". Conştient Ide faptul ci't tragedia 
sa, cu un ·unic personaj, multiplicat prin
tr-un şir de experienţe similare, înglobate în 
labirintul interior al lui Iona, ar putea fi 
luată drept un „vis clin apă" - deci, ,,ele 
două ori sublimaL" - 'Poetul se întreabă, în 

58 

programul de sală : ,,cu cc momeli l-a făcut 
compozitorul Vieru pe Iona să ciute, sil 
aibă glas ?·' 

Acestei întrebări îi răspunde, în acelaşi 
program ele sală, compozito1·ul Vieru : ,,Gama 
sentimentelor şi atitudinilor cuprinse �11c1 
- ,ele la umorul malitios la cel furios,· de la 
suavitatea lacrimii ·pină la crisparea pumnu
lui - serveşte patetic o cauză scumpă tutu
rora : aceea a omeniei şi libertăţii". Tootc
aceste mişclLl'i sufleteşti, nuanţate şi ur�ani
zate intr-o gradaţie magistrală, sînt expri
mate prin totalul mijloacelor ele exprnsic m•J·
zicală (muzică simfonică impri.mată pc bandă
magnetică, la care se -adaug:':i, cu maximă efi
ciel).ţă emotional.rt, dntul celor trei. sofişti
ipostaze ale turmentatului Iona, comentariul 
orchestrei şi al corului). 

Compozitorul n avut originala idee de a 
proiecta pc un ocran grovura, clcsfă�u1·ală co 
un film, a pictorului contemporan olandez 
M. C. Escher, înfăţişind o geneză a lumii.
Ea porneşte de la cuvîntul ,,metamorfoze" şi
urmăreşte evoluţia vic\ii ele la monocelulă
pînă la complexitatea materiei organizate în 
gînclirea umană, r prezentată, plastie, prin 
pătrăţelele ta'blci de şah. Opera lui Vieru este
înca-clrată ele un du,blu comentariu, o pagină 
simfonică ce înso\eşte proioc\ia gi:avurii ter
minîncl:u�e cu audiţia ci inve11Sală. Cei trei 
cîntăreţi, a,clmirahili in tcrprcţi, în frunte cu 
uimitorul Ghco1·ghc Crăimnru, au folosit toate 
posibilităt.ile vooalc, ele la o infinitate de 
nuanţe ale stilului „pnrlato" pînă la melifln
enţa stilufoi „arioso", în timp ce 01·-chcstra 
şi corul. conrluse cu subtilitate şi ,upleţe de 
rafinatul muzi-cian Ludovic Baci, au crent 
fondul simfonic, ele o uimitoare putere su
gestivă, ce iradiază în fosei.cole sonore ecoul 
chinuitoarelor !întrebări :tlc lui Iona. Succesul 
ele public, spontan şi �inccr, al ace tei „seri 
ele muzică româncalică", a consacrat 'incă o 
dată forţa creatoare a compozitorului Anatol 
Vieru. 

www.ziuaconstanta.ro



e Concertele din 29 şi 30 octombrie, susţi
nute, în sala Ateneului Român, de orchestra 
simfonică a Filarmonicii din Cluj-Napoca, a,J 
demonstrat, prin ireproşabilul mod de pre• 
zentare a programelor dirijate de excelentul 
şef de orchestră Emil Simon, disciplina, omo
genitatea şi ratfinamentul sonor al unei for
maţii ,de reputaţie europeană, care îşi afirmă, 
cu fiecare nouă revenire în Capitala ţării, pa
siunea exemplară a muncii de cizelare ş1 
autentică t�·ăire a partiturilor interpretate. De 
la lucrarea Racorduri a compozitorului Cor-

LA OPERA ROMÂNĂ 

nel Ţăranu, ,dedicată semicentenarului Parti
dului Comunist Român, de o mare varietat.i 
a coloritului al'monic şi de o imprnsionantă 
vigoare a gradaţiilor dinamice, şi pînă la

suita simfonică Şeherazada de N. Rimski
Korsakov, executată cu o fascinantă putere 
sugestivă, am putut trăi cu intensitate, ală
turi de dirijor şi de oi,chestră, mesajul au
tentic al muzicii. 

V. Cristian

de Richard Wagn�r 

De ani de zile, r,epertoriul Operei Homane 
era văduvit de orice tiblu -clirn creaţia wagne
riauă de maturitate, în vi.rtutca unei ne
intemciate neî;ncrederi în forţele interpreta
tive proprii, generată de ,prejudecata inexi
stenţei vocilor capabile să susţină, la nivel.ul 
de calitate .stilistică şi sonoră corespunzător, 
partituri atî't de dificile. Adcp\ii acestei teo
rii. (care a <:le terminat o considcrabi'li"t stag-
nare în evoluţia colectivului artistic al primei 
noastre scene lirice) uillau Laptul extrem de 
im1portant că, într-.a,devă.-, vocile wagneriene 
se nasc, <lai· - cel puţin în egal:i măsură -
se şi edm:ă. Or, a nu oferi cintăretilor pnsi
bilitntea de a-şi descoperi resursele adesea 
ascuruse, ignorate, şi de a le pune în va
loare 1şi amplifica în procesul rcaliz,irii unor 
spectacole (chiar şi cu riscul parţi-alelor ne
împliniri inerente începutului) însornna a crea 
pur şi ,simplu un ,cerc vicios. 

lată însă că, in • sfirşit, prin efortu t·ilc unei 
echi,pe de iinterpr�ţi ..:_ pe cit de temerari 
în aparentă, pe alnt de înch-eplăliti în rcali-
1:ate să aspire 1a o asemenea pcrfomnan\ă -
Ope!'a Română a depăşit a•ccst impas reper
torbal, înscri.ind pe afi,şul clP dcschi,lere n ;:ic
t.ualei stagiuni spectacolul.· cu una dintre cele 
mai preteniioo,se O'pere afo lui Wagner : 
Walkiria. Iar marca sur.pr.iză pc care acest 
eveniment a ,prodius-o 'În viaţa arti,stică bucu
reşteană o repirezintă faptul că, infirmînd 
cele mai sceptice poziţii, noua premieră stri\
luc�tc tocmai prÎ!ll realizarea partiturii mu
zicale - 1·ezervele ce •pot fi formula te rcfe
rindu-;se mai ou seamă la unele aspecte ale 
montării s-ceillice. 

ln prianul rînd, s-a dovedit fără putinţă 
de tăgadă că toţi soli.ştii angrenaţi în spec-

tacol posedă mobilitiatea stilistică aptă să per
mită adaptarea vocilor speciializate în bel 
canto la oamcteristicile f.undwnentale ale cio
tului wagneriian ; exi,stă, în plus, promi t.ă
toare ,premise pentrru ca, prin E,xerciiiul fertil 
pe oare f.ieoare nouă reprezentatie îl consti
tuie in procesul de autoperfecţionare a cintă
reţilor, vocile tutiiror să dobîndească acea 
strălucire pură şi tăioasă, tipic wag-neriană, 
pe oare o au de pe aoum Gheorghe Cr:1snaru 
(WoLan) sau, în ,şi ma,i mare măsură, Ma
riana Stoica (Brunhilde). Esenţială este apoi 
cap:1citatea rean,ar.cabilă a vocilor de a stră
punge baraj11.1,l sonor -compact pe 'care or• 
chestr.a �na•sivrt îl foalţ.ă între scenă �i sală 
(partituna prin ex.celenlă simfonică a operei 
f.iind concepută de \;v',agncr în perspectiva 
Teat.rului de la Bayreuth, unele amplul an
samblu instrumental este aşezat sub scenă şi 
nu în fota ei) : cu ex,cep\.ia cîtm:va - pu
ţ,ne şi izok1tc - momente (,din sfirşitnl ac
tului I sau <lin s<JCna Walkiriilor), cîntul 
soli;;Lic se impune, se reliefează cu pregnanţa 
necesară vehiculăr.ii ideilor muzicale �i poe
tico-dramati,ce. 

Un notabil efort de ,dicţ.iune al echipei de 
oînti'i.reţi (mai puţi,n l'odnic, ce-i d1·ept, in 
unele pasaje ale rolului Sieglindei, susţinut 
ele ·Mm·ia Nistor-S-Iătinal'u, şi ale evoluţiei 
\;v',alkill".iilor) înscrie inte!'pretarea sub semnul 
veritabilu-111.li S'piri-t wagne.-ian a<! specta-colului 
în ca,re textul (ce are ai-ci o semnificaţie 
infinit mai prohmdă decît obişnuitul libret 
de operă) este situ,at, ca importa o t.ă, in 
acelaşi plan cu muzica. Rolurile de excep
tională întindere 1:<i di[icultate ale lt,1i Sieg
rrnund (,Mavccl Angck-scu) şi �rotan (Gheorghe 
Crăsnaru) pri'lcjuiesc celor doi cîntăre\i o 
dezvăluire plen,a,ră a ·calităţ.ilor vocale şi sce-
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nice, între care se distinge în mod: clcoscbit 
rezistenta, crnpaciLatca ele a susţine, la ace
laşi nivel de perfcc\iune şi. tensiune ar
tistică, cite un act întreg, pe parcursul că
ruia sint intens şi· neintreru'])t solicitaţi. fo 
interpretru·ca Mariei Nistor-SlăLinaru, Sieg
linclc este îllSIUilcţită de dramatismul mistui
Lor al . pasiunii, Fricka Iuliei Buci'uce.'1111.t nre 
prestan[n im<pun(tto:irc a demnităţii' autentice, 
iar Brunhilda crcali:i ele Mariana Stoica c:;tc 
intruohiparea insăşi a forţei Ycşnic tinere, a 
eroismului şi spiritului de sacrificiu. în rolu I 
lui HuncLing, Adrian Ştefănescu şi -- în-
1.r-<un spectacol ulterior •premierei ·- Ioan
H,·orov accentuează in mod coowi.ngălo1 
aspri.mea, caractea,ul sumbru al expresiei mu
zicale şi cenice (cel ele-al doilea interpret,
cu un plus ele cursiviLate şi naturaleţe a 
jocului în scena duelului şi a morţii).

Fără a se ridica fa nivelul ele acu1·atc\e pc 
care ne-am obişnuit să-l pretindeau în� urma 
contactului cu 1nregi•strările cliscog,ra[icc,' im'. 
posibil de obţinut „pc viu" chiar de ciiL1·e 
o orchesu·ă simfonică (deşi aceasta se bucurii
de un statut infinit mai propice, .. unei ,ase
menea realizări <lecit orchestra de ope1•i.\, ·�m
lrenată înu·-un program extrem de dens şi
divers de spectacole şi repetiţii), pal'litu1·a
instrumentală a ·Walkiriei este susţinu tă de
f.orma\ia Operei Române cu siguranţa,
prO'Ill'pl.Îbudinea şi energia pe care bagheta
fem1ă a dirijorului Constantin Bugeanu le
imprimă, d.eallminteri, întregii desl:ă-�UJ'ări
muzi,cale.

Monta.rea 1Valhiriei, în ,concepţia regiLorală 
a lui Jean Rinzcscu, se distinge printr-o mare 
unitate stili-stică şi de atmosferă. Modernita
tea ei - li,psită de ostcnllaţie - se sprijină 
pc simplif,icarea ex-liremă a decorului şi pe 
dozarea parcimonioasă a culorii şi luminii. 
Scenografia semnată de Roland Laub este 
centrată pe un singur clement esen[ial ele 
decor, un br.iiu masjv cc î.nconjoară scena 
într-o sp.irală ascendentă, permiţ.înd, prin ro
tirea lui, schÎJmharea locului acţiunii sau a 
unghiului din •ca•re ca este privită. Aceast-.1 
din urmă mişcaire se ·petrece „la vedere", dînd 
naştere (iin finalurile actelor I şi III) unor 
imagini de mare frumuseţe plastică (în po
fida faptului că decorul în sine c desll1l de 
neingrijit confecţionat) ; clar, prin alegerea 
nepotrivită a momentului. ea produce o si
tuaţie absurdă în actul II : în timp cc Sieg
linde z,ace adormită în prim-plan, în sp,atelc 
ci are loc alunecarea decorului, care îl poartă 
înapoi în scenă pc Siegfried - pleca,,· de
alt.fcl, fărft vreo justificare. Eroarea e3te însă 
lesne remediabilă prin transformarea scenei 
încă d:iinainte, în clipa indicată de textul 
însuşi ( .. Spre trista lu,pl:t mă-ndrept cu �rcu" 
- spune Bnmhilde), între monologul Wal
hriei şi apariţia ce1or doi fugari, pe acea 
secvenţă pur simfonicii pc care astfel ar şi
acoperi-o clin plm�t <le vedere Yizual.

lnt:clcgînd raţiunile arti,stice ale unei hi
mini permanent snmhrc· şi imobile lda�ă.nu 
lui\m 111 considerare palida iluminare primă-
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vă1·:11.id clin actu.I l �i abuzul rlc non care 
cu·cu!ă cam neconvingător in toate direcţiile}, 
nu poţi să nu resimţi Lotuşi oboseala unei 
prea mari uniformităţi. N-ar fi fost oare 
mai Jiresc r-,t, cel pu\Î11, Wal-11alla su apar{t 
immclal.ă fou·-o lumin[t erncli1, o,·bito,11•e, 
spărgfod astfel, printr-un binevenit şi mo
tivat contra1it, tonalitatea generală ternă? 

Cit pl'iveşLc însă n1işca1·ca scenică, ca r:,lc
dcasupra orică1·ui. rc1iroş : ginclilă şi lueraLr, 
cu falltczie, dar ·şi cu rigonrc, cu millu\ia cize
lării clct,aliului şi cu suflul dramatic unificator, 
ca impune prinu·-un relief pregnant, rrin 
nobleţe statuară şi - nu în ultimul rî-nd -
prin fineţe psihologică. Jn acest sens, actul l 
este o adevăr ală oapotl.O'peră ( vezi cca clintii 
p,·ivirn, scena cupei cu ,·i11. scena cu> Hun·
ding, scena drogului). \l'sulă din jocul •de 
p,·iviri dintre SicgmuJ1Cl şi Sieglinclc, ce rc11-
şeşle să creeze şi stL LPnnsnrit.ă a,ln1i.eabil 
magica atracţie căl·cia cei doi eroi ii S.Înl. 
supuşi şi căroia încca,·<'i:i zadan1ic -să i se îm
poLrivcască, întrc1·up111cl11-i vraja prin i;esturi 
simple ,şi ob�şnnilc şi căzîud iarăşi sub pu
te,·ca ei. Inspirate s.int, <le asemeni, acel stop
cadru al omor.îrii lui Sicgm-tmd sau agitaţia 
fehr-ilă a \Vaikiriiior, umplînd în mod plastic 
scena şi constituind, în desfăşurarea lentă, 
1năsu1·aU'i, a mişcării generale, un J1ccc�;1r 
punct de contrast. 

Dar suprcana ,con[irm,11·c a valorii regiei o 
reprezintă fără doar şi poale firescul cu care 
toti interpreţii - cl1i,a1· şi aceia mai pu\in 
dotati din punct de ,·cdcrc actoricesc -
cvolucazi\ clc-,a lung11I inLTcgului spectacol, 
conU·ibu·incl în moc! csc.nţial la reuşita ii1-
disouLabil:1 a acestui m11,lt Hşteptat eveniment 
pe care :il con'Stiluie pentru viaţa artistică 
românească mon tarPa 1�T alhiriei pe �cena 
Operei Române. · 

Luminiţa Vartolomei 
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Dansul 

ln amuianţa sp(enclicl,.tlui 
-edif ici11 al Casei ele cultu�,i 
din Dew1, am asistat la un 
specta!'ol de arlli autentică : 
o suită de dansuri cu tem. 
avi'ncl drept' interpreţi pri_n
•cipali artişti amato1:i, inclru

. ma/i regi;:,oral ele organizato-
rii _ L�inii culti:rii,

,., �,ducaţiei 
socw.l,ste „Sarm,.s 1.6 . 

Atn wizut nou<'i dansuri, 
in care „tematicul" ,era evi
dent, /lini a fi ostentativ ; 
nu-Jci trebuiau explicaţii, nu 
simţeai nevoia să întrel,i ve
cinul din dreapta sau clin 
stînga. despre ce e ,,orba, . ce 
o fi vrut coregrn/11! s,i c:c
prime, cum se int implti. ade
sea, cl1iar ln unele spectacole 
reali;:,ale ele profesi.onişt-i. Am 
put11t se.ţi::.a cu claritate şi
urmări ideile, îmunkate, c11
gust şi pricepere_, ;:n straiele 
gestului clasic sau modern. 
însufleJ.ite, în exprimare. dr 
o maxim<'/. pasiune şi dâr11-
ire. Icleile se clesfăş11ra11 fi
reHc, n,.rgiitor: co,nunicarea 
dintre dansatori şi spectatori 
se crease ele la primul a
cord. 

Alfabetu.I mişelirii clasice 
bra/ ele acaclem ic rotun

jite, coloana clreaptci, siiri
turi 11.111 gi, aeriene. piruete 
tehnice - a fost folosit, cu 

tematic 

nespus ele frumoase re;:,ulta
te, de coregrafa Aclela Stre
le/:, de la Casa ele cultură. 
din Lugoj (un pedagog seri
os, care a i;:,/Jutit să dezvolte 
clanirilc celor trei membri ai 
forma/.ici sale), ,pentru clan
sul SncniJiciului (pe o temă 
eroică, a dragostei ele ţară). 
Ansamulul Casei ele culturii 
clin Reşiţa a prezentat, in 
ritmul sacadat, egal, popu
lar, un Moonj strirbun ; tot 
pe linia iacului popular, an
samblul Căminului cultural 
clin Cci:;cineşti-Hunecloara (in
stmctor, I. Sireteanu) a înf ă
ţişat clansµl CunlliD'a grîului,
iar Ritmurile muncii au fost 
interpretate de ansamblul Li
ceului pedagogic clin Deva 
(instructori corcgraf i, Vasile 
Chevereşiu şi Titl!S Biirdu
cea). S-aii făcut remarcate fi 
tla.nsu.ri moderne deosebit clr: 
i,wenti,, desenate : Dtu·ui1·c 
(Casa de c,iltură. clin Lugoj. 
coregrnf, Adela Streleţ), S-a 
rupt sinma gh.im,pală (Casa 
de c11/ti1ni ,lin Oradea, 
instructor coregraf, .Augustin 
Molnar) şi Flăcări.le Hune
d,mt·ci (a11saml,lul Şcolii ge
nera.le nr. 6 din Hunedoara. 
instructor. Eclith Schvart;:,). 

Am lă.s�tt la imnă Copac11 I 
(Şcoala pop,ilară de artei clin 

Şcoala populară ele artă clin 
Brăila : ,,Oopa.cul" 

Bniila, coregraf, Elena Cursa
rn), o creaţie coregrafică mo
dernei, plinei ele fan/;e;:,ie şi 
ele o curs,ivitate fărâ fisuni. 
pe tot parcursul celor 18-20 
ele minute cît durează dan
sul. Piesa evocă - pe stipor
w.l unui colai rnu;:,ical, pen
tm pian şi baterie, avînd ca 
leit-motiv „Copaml" lui S:;olt 
Kerestely - o perioadă . din 
'i'iaţa unei adolescente, cu 
tot ceea ce întîlneşte ea în 
clrum : lacrimi, bucurii, spe
ranţe şi, evident, biruinţe. O 
compoziţie coregrafică cura
joasă, ele imaginaţie poetică 
şi putere de impros,i;:,aţie, de 
o dinamică neîntreruptă .�i, 
în acelaşi timp, ele o /luicli
ta.te legîncl firesc preludiul 
ele momentul culminant, 1:a. 
apoi, la fel ele firesc, sâ 
poarte tema, într-o largă clec:c
voltare, spre final. 

Călclură, expresivitate, poc
:;ie, imaginaţie coregraficei -
aşa s-ar putea defini FestÎ'i'a
lul dansului tematic ele lei 
Deva. Aplau::.ele la s,:enă 
cleschisâ, care i-aii rlisplcttit 
pc artiştii ama.tori, att fost 
pe deplin meritate. 

Doina Moga 

www.ziuaconstanta.ro



Trimitere la mit 

Dacă poezia a fost limbajul ini\ial al ten
trufoti, mirologju i-a fost esenţa. Nu inti_m
plător, deci, un poet şi un filozof de ta!in 
Lui Blaga s-a exprimat în teatru prin mito
logia românt:a că, simburele gcnm·ic allÎt al 
poeziei oît şi a,J filosofiei. sa le. Revenirea la 
miturile şi legendele popula-re a fost, pentru 
d,ro1matur�a noastră, un mod ele refaceire a 
legătmniilor fundamentale, ·ele rcimprospătare 
a subsmnţei teatro,le. Este i,Jitercsant că şi i'll 
uncie piese de actualitate se recurge la LLpa
rele mi-to.logice, mai exact, se încearcă o rc
interpretm·e în coo;rclonate contemporane a 
vechilor sen,su1J1 afo fanteziei şi I-iJosofiei 
popo1,ului. 

Televtiziunea a transmis o piesă de Valeriu 
SîrJn,, unuJ dintre cei mai fecunzi şi mai 
interesanţi autori ele 'sconarii radiofonice. 
Piesa, regizată de Nicolae Mo,tric, se inti
tuJează Ana şi este o poveste contemporanu, 
!ÎIJJspimti1 din miLUil. sacrifi.ciuh1i necesa.r, mi
tui) Meş.terul1ui Manole ştiut din fofolor, apoi 
clin Bfoga, a1Yoi di11 Evcrac, o poveste altt
zivă, fiindcă autorul nu tentează Gs:rn Jlll 
reuşeşle) să dea o interpretare :.noclernă le
gendei, ci o utiilizează filologic, ca pe o tri
mitere de ,s,ubsoJ, pentru a relata, de Fapl·. 
în metaforă declarată şi nu încorporată, o 
întârrnpla,·c d-rama1Ji,că şi eroică pebrecu tă h 
1111 şantier clin creierul munţilor. Împreju
rările, sub rapo1·t ep;c, sînt destul!_ ele confuze. 
şi aşa rămin pînă la urmă, cărn nu aflăn1, 
oricit ele atent am urmări desfăşurarea eve
nimen t('jl0<r, în ce constă dilema (iae dilema 
eslc mo!Joa.•ul d.nrumei), de ce ;\ na şi tovară
şele ei ele echipă procedează aşa şi nu alt-
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■ DUMITRU SOLOMON

fel, ele cc, adică, fac să explodeze muntele. 
sacrificind o fot,1 (o Ană care se numeşte 
Oltea), şi nu urmează i11dica\iile inginm,ului: 
şef. Nici sub raport ju1·iclic, vinovă\:ia ş, 
disculparea ;\ noi în fa\a 1n•oe,'Uro1,uJui, care-i 
va deveni, in cele cli,11 urmă, sot, nu benc
ficiiază de ma.i mullu cku•jtatc. P1·in urmare_ 
nu Î'll consw.·u·qic şi epică stau menitele d.ra
ITJJatur.giei. Talentul lui Valeriu Sfobu devi111� 
evident în portrobistic,1 şi în crearea allmo
sferei, d.urecţii 'în care şi regia lui Nicolae 
Mollric este mai inspirntă. Portretele fetelo1· 
de pc şantier sint desenate cu o linie poe
tică, ,poate, pc :tlocuvi, prea a,păsa'lă, dar cori
jată, de cele m<1i multe ori. prin ironie. 
V1surifo, de o marc 1rn1·itate, J,.,amele senti
mentale şi izbucnirile tcrnpe1·amcntale, deta-
liiJe savuroase ale vieţii în colectiv, ou1mi
n,Î!nd cu momentu,! dansului, cell mai bine· 
reailizat ca spe.cllacol, toate se adună într-un 
tablou toni,c, pl1in de un dinamism juvenil,. 
sugerînd, cu gnavita,te şi cu urnoT, atmoofera• 
1mui şa!Jltier al tincre1Ju1lui. Fetele cl-in ech!Îp:,, 
Anei Şandru pur su,perf,iciufo, ,,aiurite", sau, 
numai mai,oate de naivita·tea viksteli ; tin1, 
evocă nostalgic ba.nunele m1ncate în copilă-· 
rie, alta vi,sează să devină vedetă de teatru 
sau cin�ărcati'i, să fie înbîmpinată cu ovaţii 
şi flori de mul\imM i.pccbaUoriJor căzuţi în, 
admi•raţic, iar ,c]i,sou\i,a, aşa cum se deisfăşoarii, 
ea, în para'.leil, fiecarn cu gîndurile sale, fi<'
carc cu obsesi,ilc sale, dialog compus din al
ternarea un01· monologuri care alunecă unu I' 
pc lingă ccM.Jolt, fără s,1 se lovea-.;că, are un 
fo.rmec n,pm·te, vag cchovia,n ; dar fata care
pare ])Q'Co·cupată cxdu&iv ele aroma bana· 
ncloi: mîncatc în cop·iiluric este în,săwinată şi. 
fiindcă tatăl copiluh,i 8e clovcdc7te un tînăr 
·im.atu,r, irncapobi'J s11...şi ia o răspundere rnn
joi-ă, are tăria s:,-1 respingă, şi aceaslla e
cl1·a1na ei, porLretul ci rea:1, obsesia ei ade
vărată ; efor fata ccn veselă şi aprurent fri
volă, care visead aplauze şi flori. şi recitii 
din Brecht, osie chiar aceea caire va m,uri 
în timpu,l ex,ploz.ici, iar fo\,a ei rea,lă estr· 
faţa croi,c:1 ; o ahu fată a,pare ca un fel 
de .,monitor" al cL1sci, rea şi cicălitoare 
(fiindcă a Lrăit î,ntM1on odcl.ina,t, fiindcă a 
fo.-t umi'lită de via\il), dar toate aclmonesl,1 · 
ri Ic ri iri.-Lalc nu si'll t rkcil o Io1,mă stingar.r 
de a-şi ma!l lifesta grij,a şi dragos·tea Iaţ.ă de
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colege. Âceste portrete sînt, fără îndoială, 
partea cea mai· rezi&tentă şi cea mai fru
moasă a piesei lui Valeriu Sîrbu �i a îns-cenă
rii lui N!i,colae Motric, caire a găsit, în actri
ţele H.odii,ca Popescu-Bi<tănescu, Adina Po
pescu, Melan:ia Cîrje, Cristi.na Radu, inter
prete excelente ale personajelor princ�pale. 
Alături de acestea, George Oancea, Gelu Col
ceag, Comdo Negreanu, Athena Demetriad, 
Vioirel Gomănici, Eusebiu Ştefănescu, Gabriel 
Iencek au susţinut, cu autentic profesiona
lism, ro1'uxi mai mu�t sau mai puţin ,dense. 

Spect.&colul, dincolo de calităţile sale, ne 
pune, încă o dată, Î'll gardă faţă de apari\ia, 
mai ales în teatrul de televizi-une, a două 
riisouri: primul, ace1a de a introduce (sau, 
mai exact, de a reintroduce) !11 circulaţie o 
schemă de con,s�rucţie, conform căreia Linia 
d111amatică nu poate căpăta valoare şi carac
terele nu se pot etala decît în concliţii ca
tastrofice : incendiu,- avalanşă, explozie, inun
daţie, accident etJc., ceea ce, se înţelege, sim
plifică şi uniformizează nu numai compozi
l-Îia dramaturgită, clar şi .persooajel.e, al doilea 
risc f.iincl acela de a folosi exclusiv dialogul 
metaforic şi meta.fo1,izant, fie că se potri
veşte, fie că nru se potriveşte cu personajul, 
ou stilul piesei, cu îrnprej,ura,rea, ceea ce, 
de asemenea, conduce la uniformizare şi con
ven\ionalis:ri1. Poate că nu e potrivit să lac 
aceste oonstatări pe marginea unei piese 
bune, dar luCd·uri:le trebuie spuse, tocmai 
pentru a preveni isomorfismul dramaturgiei 
destinate mioului ecran, precum şi alinierea 
unor lucrări de calitate prod,uselor manufac
Luriere de serie. 

. Dramatizările 

Printre numeroasele libertăţi pe care, de-a 
lungul anilor, teat:m.J radiofonic a ştiut să 
şi le ofere, cu destulă energie şi cu •lăudabilă 
consecvenţă, se află şi aceea (mult mai ti-

„A doua linie" 

Debutînd cu piese poliţiste, Tudor Negoiţă 
s-a consacrat, la televiziune, ca autor al unor
scenarii-.dezbatere, modalităţi foarte interesan
te de a-i incita pe tineri la un dialog des
pre tinereţe. Iată-l pe dramatmg revenind ia 
aşa-zisul „gen poliţi·st", unde, u·ebu:ie să re
cunoaştem, nu are deoît ma singur concu
rent serios, pe Ştefan Berciu, tartonu,l piesei
poliţi·ste din draimabu!fgi,a noa'St:ră. A doua 
linie este o piesă bine C()fnst.ruî,tă, în care 
spionii sint mmă�-iti de alti spioni şi în care 
un fost po·liţi,st încearcă s:1 fat:ă singur cL-c,p
bate înu·-un caz neelucidat ele Ia sHrşitul
ră©boiului, ceea ce îngreuiază misiunea orga
nelor âe ce11cetare. Trebuie remarcată sec
venţa urmăririi cu maşina sustrasă de pe 
rampa atelierului de reparaţii, secventă spec
taou loasă realiza tă de regizorul Cornel Todea. 
După cum trebuie rem,arootă prezenţa pe
micu'l ecran a unui admirabil actor, desco
perit tîrziu ·de te,levi2'lLune, Dumitru Palnde, 
oreatorul unu,i personaj COiIDplex, amestec de
cini&m şi laşitaite, de p1umitivism şi perfidie.
Confruntarea finală di11tre per,sonajul inter
pretat de Dum�tru Pa,lade şi cel inte11pretat
de Mir.cea Anghelesou este scrisă cu multă
forţă de autor şi cu egală forţă realizată de
regizor �i de cei. doi actori.

Specllacolui! face pM•,te d.in categoria · de
conectantelor de hună calitate ale televiziunii_ 
De care este nevoie. 

■ M. ALEXANDRU

miel înfăpbuită pe scenele „adevărate") de a 
suscita dramatizări după opere capitale ale 
literaturii romane şi universale. Şi - fapt 
de reţinut - nu numai capodoperele aşezate 
în ·linia intii, precum un Ion de Liviu Re
breanu (cu Ion ,Marinescu în rolul titular) 
sau Ultima noapte ele dragoste, întîia noapte 
ele l'ă::.boi de Camil Peta:cscu, ci şi texte mni 
pu\in ... la prima vedere, ca, de pildă, rccenl 
tr.rnsm1sa l\1itică Hlmlllorian, dup:'.t nuvd:1 
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1\·enorocirile unui slujnicar de Nicolae Fili· 
mon. Acla1)tată cu b1111-simţ raclio[onic ele 
Mihai Rădulescu, regizată pl'ccis de Paul 
SL1•atilat şi adusă auzului nostru prin glasu· 
rile cu sevă de balcanism trecut ale lui Şte
fan Bă11ică, Toma Caragiu, Şt. i\fih:'\ilc:;cu• 
Brăila, Dcrn. Rădulescu, Co.mel Vulpe şi ale 
Dorinei Lazăr şi Din ci Protovopescu ( ·ă no
tăm, subliniat. intuiţia ,·cgizorn]ni, care a 
ştiut si:i alcnirt1 a ciori cu natură potri ,·i ti\ 
.,Lmos[crci filimoneşti), d'l'amalizarea pri le· 
.i uieşte. pc ele o parte, o binevcn i 1(1 relansare 
-1 Scl'irri i ami ni i Ic. inr, pc de altă parte,
ne alrag·c indi o dalit alr-n\Îa nsupr:, infini� 
tului rczc1Yor ele scenarii. c:-c·istc'.nt in pagi-
11ilc ele carte litcrnră. Caric de ieri şi carte 
de azi. C„ l'IC despre irn·i şi carte despre azi. 
O bună pro:<pcctarc a romanului şi nuvelei 
contemp0Nt1nc va ingiidui. f(1ră îndoi-ală, t,•:,
trulu·i r:u.liofonic. cileva descoperiri (ba chiar 
rc,·clatii), tocmai nimerite pentru mult nece
sarul (;i vinatul) scenariu d,;i actualitate. Şi 
ele ,calit.ale. Şi de calitate. 

Pentru o .reciclare 

a 

ciclurilor 

Via/a e v,s de Ca,lclcwn ele la Barca, in 
.adaptarroa cu gn•st şi nonmasacrantă a poel'u
lui ,-lnicu B1rna şi-n regia dinamică a lui 
Cri. tian ;\fonte.�nu - ,eprczcntant cu ·pcrs'o
nalitotc di•1 ce în cc mai vizibil:", al noului 
Yal radiofonic - ne-.a impus un „de acord„ 

cu sprl'lacolul şi. iu acela.,i tirnp (se înlîrn
plă). o înt1·cba1·c : ele ce şi pe cc temei a 
fost alcasi:\ Via/a, pc,ntru a Iig-11.1·11 în ciclul 
.,Tstorit; toatl'ului universal" '? i\lr1 grăbesc 
(pentru că-mi dau seama că întrebarea sus
cită, instinc-ti,·, o a1tă întn·ebare : ,,adică, ele 
ce nu '") să precizez că, clacă OR era lui 
Cnlclernn - asemeni, cleal lmintc1'i, oricarui 
Lext .. clasic" - arc Lot cll'cptul să semnifice 
un capitol de istorie teatrală, ca poate fi, 
la fel ele bine. di[uzatfi în afara ciclului. 
aşa cum s·a inLia:uplat cu piesa vecini:\ intru 
glorie. Ciclul ele Corneille, pc care organiza
Lo1•ii prog,l'amului ne-au J>ropus-o, in aceeaşi 
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săplăn1i11tl, scporat, ,,in sine'", adică in afara 
ciclului sus-pomenit sau a or,carui altuia. 

Şi-atunci (in sfirşit, am ajuns unele vroiam 
s-ajung), care·. criteriile ele la temeiul cic1u
rilol'? Sau, mai precis, un ciclu denumit
.,lstoria teatrului uni,·ersal" nu e, prin co:n
sLilu\ic, al1t de ,·ast (era să zic, atît-dc-ab
solu L) încit poate ,cu prinde tot cc S·u scris 
ele la Sofoclc la Diinrmnatt ? A l:it de vast 
înseamnă atit de puţin tlciinit. Or, mi se 
pare că succesul ciclurilor in cauză depinde 
(c!incolo, fireşte, ele calitatea pc care o vrem 
snbînţ-clea;;ă a spectacolelor) de caracterul lol' 
limitat. Sau, ouon s-ar zice cotidian. ,·1c c·,,
pacitalca lor de a poseda un profil. Drept 
cnre, dac·am notat cu satisfacţie. mai ele 
mult. ciclul dedicat pieselor originale cc ex
p1ID1i:'1 anii noştri (ciclu care, fi:'1ră a stră'luci 
prin imaginaţie. desena - totuşi - un con
tur social-arti,stic), acum, ne-ar foco plăcere 
s:'\ ştim ci:', teatrul radiofonic inventează, cu 
lipsa ele inerţie at,t ele des dovedită ele-a 
lungul anilo'l', cîteva cicluri inecli Le şi swprin
zătoare. Citeva cicluri an ti-hanalitate şi 
- mai ales - cu clarul ele a dezvălui di
mensiunile, nu întotdeauna revelate, al� tea
trului ele azi.

i\Iă gînclesc, ele pildă, la un ciclu numit. 
,,Dragostea în dramaturgia contcmporan(l". 
�Jă gînclesc la un ci ci u consacrat „alegerii 
intre două drumuri" şi În!!lobînrl piese axate 
pe confnmtări clin această categorie. Mă gîn
t!esc la un ciclu cloclicat „person,ajelor", 1n 
un ciclu prezentJncl .. teatrul ele atmosferă", 
la un ciclu î11�ă\i,Şi�d. ":.'lt'.:tl,nil ·'1e ·teplică" ... 

"· . 
. . 

' 

,�.,, j ţii' 

... actor. E ,cq,] clin tîi cu vînt caxe�ţi vrne la 
îndemînă, ori, ele oîte ori se an'unt:ă începu
tul ele expresie în Programul radio. E, în 
plus, 5emn1.tl excelcn telor prczC1J lări - pe 
bază ele „fonotecă ele aur" - care prilejuiesc 
genern ţiilor tinere ascultarea glasului mari• 
lor clispăruţ·i : Nottnra, Lucia SLurclza Bu
lanclra, Băltă\canu, iar, mai ele curîncl, Ion 
t\lanolcscu. în atent.a prezentare a lui Leonard 
E[remov şi �Tihni! Zirra. AJcătuite din frag· 
mente ,ele piese existente în studiouri şi clin 
mărliurii ale actorilor-colegi, aceste profiluri 
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inseamnă, probabil, una din cele rna1 impor
tante cont1iibuţii ale teatru-foi radiofronic la 
păstrarea şi - aş spune, deci - dezvoltarea 
spiritului antistic. 

Dar, ciudat, medimnd pe margiinea portre
tului ascultat şi treoînd în revistă persoanele 
ce „şi-au dat c011Cunsul", de la Storin la 
Vraca şi de la Fin1eşteanu la Clody Bertola, 
mn observat, nu fără o tresărire, că fiinţa 
lui Manolescu era î-nconjurată, cam în exclu
;;.ivillate, de actori. �i că alţi oameni, îndreptă
ţiţi, fără îndoială, ,,să-şi dea concur,sul", cum 
.ar fi autorii, regi,z,orii, sceno@raru. (şi - de 
<>C nu ? - su;f,lcuri-i, machicurii) 1 cLc., un 
<itc. bogat, lipseau, par.că, nefiresc. Nefiresc, 
fiindcă, dacă „profilul" unui dramaturg c 
greu de în\eles fără „pirofilul" actori.lor care 
i-au întiruchiipat eroii, ,,profhlul" unui actor, 
iaraiş1, e schilodit, fa absenţa autorilor şi, 
mai cu scamă, a celor din spaţiul şi timpul 
său. A ,autorifor pc care i-a citit in manu
soris, pe care, poate, i-;a <lcscoperi t (descope
rindu-se, la rin,du-i, evcn tu al) , pe care, nu 
fără nervi, ,certuri şi rupturi de-o viaţă, i-a 
împins să taie kă-i prea ,lung ... ) din text, să 
.a<lauge (că n-am ce •SŢ.l'une ... ) sau să schimbe 

fcă, aici, ,,e raţă"), cu ;care a băut, după pre
mieră, de bucuria succesului sau... dimpo
trivă ... din cauză de cădere. 

Nu ştJiu cite asemenea mărturii scriitori
ceşti 2 despre Ion Manolescu există înrc-· 
gi,strate pe bandă. Şi nu prea cunoaştem, în 
genere, ce (dacă) s,a păstrat din spusele lui

Sorbul, lui Victor EI-trrn�u, lui Tudor Muşa
tescu sau Cami•l Petrescu, Sebastian sau 
G. IVI. Zamfi,resou, despre actorii „lor". Dar,
porn1ndu•se de la prezenţele şi absenţele 
din fonotecă, am impresia că, în vederea 
preyFÎ'lurilor vutoare, ar fi, dacă nu greşim, 
mai JilJUlt oa necesară o aducere 1a microfon 
a scriitori.lor de teatru, pentru des-tăinuirile
de rigoare. Şi,n primul rînd, a scriitorilor
bătrîni. Cu �au fără ghilimele. ln ceea ce ne
priveşte, am începe - ele mîine dimineaţă -
cu Mircea Ştefănescu, decan necontestat în
tr-ale dramatll'rgiei romfrne şi prospector in
vidiabhl de ammtiri.

1 Ca să nu mai vorbesc ele sp:ictaoori ... 
2 Aceeaşi o:bscrvaţic-doleanţă e vaJabită, se 

ultra-înţelege, pentrt� regizori etc., etc. 

Cîţi„a vorbitori, printre 

ATELIER DE DRAMATURGIE 
care Leonida Teodorescu, Lia 
Cr��an, Iosif Naghiu, au ma
nifestat unele rezer„e pri,,ind 
tehnica dramaticii. a scriitu
rii, relevînd, astfel, lipsa de 
dramatism a primelor două 
Mblouri. Radu Dumitru şi-a 
exprimat dezacordul cu a.nte
�•orbitorii, arătînd că este 
vorba de o tehnică a a.cumu
lării prin aşteptare, folosită 
şi de alţi dramaturgi, şi care 
constâ în a întîr;:;ia, Clt bună 
ştiinţei, Ltn conflict subteran, 
care se s•a. rezolva mai tir:;iu, 
cu necesitate. 

;,Noaptea 
B rincooeanului" 

de Constantin Radu-Maria 

Vineri 12 noiembrie a.c. a 
avut loc, la Casa Scriitorilor 
,,Mihail Spdoveanu", deschi
derea lucrărilor Cenaclului 
lecţiei de dramaturg.ie, a Aso
•·iaţ(ei_ scriitorilor din Bucu
i·eşti, pe anul 1976-1977.

Constantin Radu-Maria a citit. 
drama istoricii în cinci ta
blow·i iNoap,t.ea Brî<nooveanu
lui. Discuţiile, animate de un 
viu i.nteres, au fost susţinute 
de Diimitru Solomon, Vasile 

Nicorovici, Iosif Naghiit, 
lladu Dumitru, Leonida Teo
dorescit, Mihai Moraru, Radu 
F. Alexandrit, Corneliu Mer
lău, Lia Crişan. V orbitorii
au · relevat, unanim, frumu
seţea limbii, rprelucrată în
spiritul cronicarilor munteni,
precum şi elevaţia ideilor „e-
1, icufote în text, expresivi
tatea şi forţa poeticd a repli
cilor.

Autorul a râspuns unor in
trebâri pri,,ind modalitatea 
sa de creaţie şi a elucidat 
unele nedumeri.ri asupra tex
tului. El şi-a de/init mani
era ca o înceroa.re de a .îe 
apropia de ceremonialtil tea
tru.ltti clasic grec, f ărc1 a . re
nunţa la drama realist-isto
rică a utol;tonâ. 
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Lumea într•o replică 

STEFANIURES 
' , 

D 
. 

, ,, a şi nit. Care din doi e vinovat: nu faţă de da, 

sau da faţă de nu? .Am să cuget la asta�" 

Woyzeck trăiC-"Şte într-o picătură ne apă. 
Lumea lui, :în mod obiectiv, extrem de limi
tată, nu ajunge pînă la graniţele ducatului 
Saxonici şi nu ştim dacă depăşeşte n�ăcar 
perimetr,ul unei anumite mahalale -din Leipzig. 
Desigur, ca să fim exacţi, citeodată mese
riaşul se clu,oea, totuşi, la o oarecare distanţă 
în afam ora-,;uilui, ca să taie ni,şte nuiele 
pentru căpitan ; iar du,pă ce i s-a întîmplat 
să ia viata U{llUi om, în răstimpul a trei ani 
şi jumătate - cît au durat anchetarea, jude
carea, ,condwrmarea, psihanalizarea, confirma
rea sentintei ş:i executarea lui Woyzcck -
unive1,sul gennan a părut a se deschide cu 
interes asupra nenorocitului frizer, devenit, 
peste noapte, caz ,de senzaţie. Oricum, în . 
piesa netermi'llată de Biiclrner, urmările jucli
ciiaro-medicalo-.publicit,are rămiîn să fie, cvcu
tual, presupuse, după căderea cortinei. 

Dar, în interiorul ;picăturii de apă, pentru 
mi,croorganism'U'l Woyzeck măsurile lumii sînt 
date de elementele ,de referinţă. Siluete enor
me, dilatate subiectiv. Un căpitan, un d'octor, 
un tambur-major, un proprietar de bancă la 
iarmaroc, n,şte calfe petrecăreţe în circiumă, 
camaradul <le ,cazarmă Andres şi, bine'irnţeles, 
copleşitoare, început şi sfirşit al exi�tenţei, 
11.arie. Să focorn şi noi trecerea ·În revistă. 

Căpitanul e un obez ,hin,evoitor, moralist 
eaz-0n, emitent de '!)'latitudini pe tema v:irtu
\ii ; îl vedem întărîtat la răzbunări mesch·in
g-ratuite, pe seama primului venit, numai cînrl 
doctorul „,ca l1111 ·CÎiJClu" îi pronostichează, 
pentru timpul proxim, o apoplexie. Numai 
ntunci, speriat de neant, căpitanu,! îşi simte 
l'ăutatea condens.în<ln-sc brusc ,�i, ca s-o cles
•·aN!e, ,plarsează malign o semiin!ormnţie 
- vedeţ.i, exist..'i un subofiţer, un t.nrnuut·· 
major, care... chiar dacă ni o neva5tă de
Lreab:'i, nu ca alţii ... ce zici, \V'oyzeck ? All.
mimteri, în condiţii normale, .fierea este pur
gată zilinic, în <loze homeonatice, din org-a
ni:smul căpitanului ; (.,'Ste suficient să-l rrmstre 
pe vVoyzeck că acesta nu Hllt bine cn morala, 
fotl"ucît ra concepnt un copil fără binecuv'in
l.area bi,5erioii. Apoi, obosit de naivit,1tca 
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interloculorului, speriat de ceasurile trăite
inutil sau de lumina reflectată acut în lama 
briciului agitat rpe Hngă obraz, căpitanul nu 
se mai roagă <lecit oa talul să meargă încet, 
aît mai încet : aramenii pe stradă, vintul ia 
văzduh, roţile fo moară, păminlul prin 
corsmos. Incct, ca să nu a-mcţim, să nu g-i
fiim., să nu gonim spre moarte. 

Pe ,doctor, umilul Woyzeck nu-l rade, ca 
pe căpitan. li slujeşte, însă, în alt fel. S-:1 
tocmit drept cobaiul unor experimente duhi
oaise, ,pseudoştiimţifi,cc, u10civc ; luni în şir, 
se bsă hrănit numai ,şi numai cu mazăl'e, 
contra a •trei groschen pc zi. Bunii se duc 
pe coşni\),.'l Mariei ,şi a copilului, clar, după 
părerea <.loclorului, sînt preţul plătit pentru 
nişte cercetări care „vor aru nea în aer toa Ic 
teoriile". Drept •oor<', merilă Stt i se dea 
cobaiului eh.iar ,şi rsuprl,imenlc de alimentaţie, 
cu condiţia strictei respectări a contractu l ui. 
.,Ţi-ai mînca.t por\ia <le mazăl'e, Woyzeck ',' 
Nimic altceva, <lecit mnzărc, cruciferae, ba
gă-ţi-_o bune !im cap !" Pentru trei grosclt<'ll 
pe zt, domnul doctol' se •simte stăpî-n incon
testabil şi exclusiv :pc organismul „cazului 
interesant, individ11l Woyzeck" ; redam,,. 
-scan<lailizat, urina, care, o dată, a 1·ătăcit J"' 
un gard drumul obligatoriu spre retorta sa
vanb�îcurilor ; le prezinlă studenţilor funcţio
narea unor mu{;chi, silin<lu,l pe nefericit la 
demonstraţie : ,,Ă propos, Woyzeck, ia mişeii 
tu urechile, să vadă domnii ! ... hai, ce stai 'i' ... 
Vită .încălţată, să-ţi mişc cu urechile ? Aşa. 
domnilor. Sînt simptome de tranziţie spm 
măgar. Adesea sînt şi urmările unei cduca\Ît 
femeieşti, ca şi limba maternă". Neîndoielnic, 
cînd îşi va pieroe cobaiul , doctorul rn vn
simţi frustrat. 

Autoritatea că,pitanulur şi cca a d•Jctoruh,, 
p-ar să fuzioneze î.n autoritatea proprietan1lui 
de baracă la iarmaroc. Cînd samsarul diver
tismentelor ieftine p:rezinlă 'J)ublicului o dre
sură de cal, rlis,curnuJ c împestriţat ntît cu 
gablonzuri filozofarde, cit şi cu vocabul,· 
st.răirne. Pi·intrP. spectatori, Woyzeck este im
presionat, Ma!'ie, probabil, fermecată. Curîruf 
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inLcrviine tamburul-major, pentru care '.\!arie 
este o ,1sllraşnică muiere", ,,bună de prăsilă 
pentru tamburi-majori". Practica vie\:ii l-a în
vă\;at pe ,subofiţer că izbînda ·donjuanului nu 
arc complicaţii : podoabe şi/sau fanfarnnade 
pentru femeia slabă, pum:ni şi/sau rachiu pcn
ti-u bărbatuil slăbănog. Calfole, care-şi urlă 
uîmtccele de jale, nu intervin cu nimic, mnl
\umindu-sc să-işi cîrtcască so·arta. Cit despre 
Andres, ortac ântru mizeriile cazărmii, lui i se 
destăinuie Woyzeck mai mult dccît oricui 
ahcuiva, dar cu .alât mai inutil : .'\.mlrcs e 
blagoslovit cu o rară surzenie suflcteascii. 

T\.[nnîne Marie. Chipul fc,meii ne apare 
estompat, ca prin straturi ele cca\ă. Abia de 
ghicim o frumuseţe care oboseşte în aştep
tare, o robuste\e ini\.ialii o�Îq1clită lu treptele 
�ubrezirii, o sărmană fidelitate smucită de 
nuştc valuri prea ritmice, tl:ir stăruitoare. ,.La 
urn1a ul'1nei, e LoLu:na", oftează ancora cind 
se lasă desprins:, dun locul priponirii ei. 
ingăch,incl plutirea în derivă. Dar '\Voyzeck 
n-a trăit clccit pentl\u şi prin promisi 11 nn:i
trăiniciei, aşa î-ncît, odată trăd-at, nu-şi poate
coo1cluce carabi.a <lecit spre Lotala distrugere. 
Căci '\Voyzeck, care-şi vinde fiint-t, fizică doc
toru-lui de dragul întreţinerii Mariei şi copi
lului lor, nu :vede ele ,dragul cui s-ar vinde
i'viarie 'llllui tambur-major, fie şi fălos, fie şi
diooisit (duminicile) cu pompon tle pene şi 
mămişi albe, ,fie chiar galant ,5i galanton.

\Voyzeek stă în centrul pauopticum-ului şi, 
clipind mărunt, se străduieşte s:1 priceapă 
ceva. Toţi îi sprnn că el, .calicul, e sărac cu 
duhul, iar iV-0yzcck, care singur recunoaşte 
cit este •de calic, cu greu ar putea nega Îi1-
d,reptf1tirea ,celcila,lte învinuiri ; ele ce i-ar fi 
mintea mai plină ,clecit buzunarele ? Lui, nn
mai lui, i se pare că aude voci, cîncl tună
loare, clin cer, oîncl foşnind .tainic, undeva, 
sub pămunt. Oîrud •domnul cloclor îi vorbeşte 
atît de frumos despre rolul lui muscu!us 
constrictor vesicae sau despre transf igu.raren 
individualităţii în libertate, cum se face că 
aceste aclmirabi,lc sunete nu semnifică absolut 
nimic pentru adresant ? Neîndoios, din vina 
a-clresaniului. Dar ,ce .face Woyzcck, in vreme 
ce cloctorurr îl fovată, ;pe gratis, aLÎt.'l ana
tomie, iar căpitanul, tot mag,nanim, atîta vir
lutc? iVoyzcck meditează. O spune Mnrie. 
cu o milă răcită treptat : ,,Omul fl�ta ! E 
atât de aăiurit ! O să se scrintească tot rume
gind gînclurile ... ".

Este ,chiar vina stării melc ? - ar putea 
g.îmdi Woyzeck. Numai vina mea?' Dacă o 
1mpart cu alţii, ia să vedem ... nu cumvn, a 
lor nr fi mai ... Ar putea gîn<li, dar exerciţiul 
gîndirii i-a fost mereu pcr,siflat, ca o nno
malie ru<._;inoasă. Ori ele c'îte ori embrionul 
unei i,dei âşi începe dezvoltarea, complexul 
c111pabi<lită\:ii vine să înollccască, să întunece 
şi, vai, să fotrerupă procesul. Totuşi, dubla 
I.aţă a Jucrurilor, situaţiilor, fenomen•Jlor, este 
Lănuită, simţită. Deşi cuvintele li1)seBc, deşi 
premisele nu se ordonează micioclată într-at!ta 
încît să permită desprinderea concluziei lo
gice, deşi ana1liza răm'inc un teren lnconjurat 

de la mare distantă, nefericitul torturat are, 
confuz, sentiment,ul ică justiţia sumară la care 
îl împinge deznădejdea va tranşa nedrept. 
J\Iai bine spus : la întîmplare. O silă imensă 
ii cere să acţioneze, simplificator, în favoarea 
lui nu sau :iru favoarea lui da; atunci cind, 
ele fapt, da il naşte pe nu şi invers, aJică, 
neîntrerupt, eifectelc devin cauzale unor alte 
efecte, care, la r'1Uldul lor, nu întirzie a se 
constitui în cauze. Cîn<l, după deznădăjduite 
pnvu1 spre verigile lanţului ele determinări, 
·woyzcck exclamă : ,,am să cuget la asta".
înregistrăm ,prOllilisiunea înţelegerii ca pe o
imensă speranţă de renaştere. Dar nu mai c
timp, lanţul îl trage neîndurător (,,Woyzeck. 
iar faci pc frlozoful ?'' se supără doctl)ru I, 
contrariat să întîlncască - .cc erezie ! - uu 
cobai gîn<litor), aşa că, epuizat, abandonat 
şi ahanclonînd, în inegala sa luptă cn întu
ner,cu�, meseriaşul. cumpără un auţit şi o
:invită pe Marie Ia o plÎ!mbare prin păclun·a 
pu·stic, sumbră, la margine ele iaz ... 

Dacă, proiectat pe ecranul devenirii, trag-i
cu,l erou al lui Georg Bilei.mer ne aparn exo
nc1,at de crimă, :a-chitarca nu are loc în te
meiul ire&porusalbilităţii (.argument discutahil. 
în eşafodajul judiciar), ci, dimpotrivă, . în
baza spleu-clidci promisiuni : am. să cuget la
asta (o ·carte. ele v;zită a omenescului/.

Societatea examinată de geniul buclmcrian,
întemeiată pe inechităţi revoltătoare, pe· a\;ti
prirea şi umilirea celui slab, pc sti�matizar'eh 
celui scos, cu brubalitate, <lin rîndu

0

r1,. a făcu't 
mereu apel la motivări f,ilistine. Condiţia dr
paria a fost mereu blamată, clar cauzele ei
prolunde - lumea cstrîmhă - erau g-rn,· 
falsificate, fiind atribuite exclusiv palologicu
lui. Ecarisajul şi filanlJ•opia fuzionau : în
vreme ce neferi-citul em condus într-un ţ-irc
sohi-cl, fc.rccat bine, cîteva lacrimi de compa
siune erau ele bon ton pentru soarta aşa-zisu
lui irecuperabil. O1·i de cîte ori, însă, turb:1-
rea acestuia sconLată nu mai avea loc, ori ele 
cite ori ratiunea domina teama şi osînditul
găsea resursele să cheme la dreapta examina
re a cugetului pe da �i pe nu, întunericul se
dovedea a nu fi fost predestinare. Ci, cel 
mult, 1rn hand-icap adâncit, cu nesfiqită ipo
crizie, de -către ni�te interesaţi. Aberaţiile de 
tip Woyzcck au fo t, dacă nu pi'o�ramate, în 
orice caz, fo'losite ca o supapă ele siguranţii. 
in extremis, :pentrn presiunile formidabile acu
mulate în interiorul mecanismelor abrutizante, 
represive. VV"Oyzeck, singur, tarat, nu putea
scăpa. Dar, din momentul în care judecata 
între da şi nu devine instrumentul de lucru 
al unei clase conştiente de for\:a şi de dreptu
riJe sale, si\nătalea morală a lumii îşi gă
seşte garantul. In tribunalul timpului, \�!oy
zeck face recurs împotriva microbilor din 
pieătura rlc apă infest,a,tă, .unde d, victi.mH.
şi-a consumat calvarul. ■
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CARTEA DE TEATRU 

IOAN MASSOFF 

Teatrul n romanesc„ 

Privire istorica, (voi.. 6)* 

După un travaliu de două decenii - în 
limitele tipăririi - ,,privirea istorică" asupra 
tcatruilui românes·c pătrunde, cu exemplară 
consecvenţă, îrn epoca modernă a scentJi na
ţiona'le. E un subtitlu ales din prudenţă de 
agreabilul reporter al „Hampei" de altădată, 
reporter •cc-şi a-scun<lea, sub „liardul" (a de
but,at cu irn roman pul"tînd acest titlu) ga
zetăriei, curiozităţi istoriografice, cînd discu la, 
ou iluştrii săi contemporani, ,,despre ci şi 
despre al \.ii" (un titlu de rubrică teatral:1, cu 
isto11ira ci). Spun „clin pru,denţă", fiindcă, bă
nuiesc, nici Ioan Massoff nu era prea ce,n
vins <le longevitatea _racestei opere, însu-mînd, 
azi 3.000 de pagini. 1ln mult vitregita noastră 
�sl�riogra fie de teatru, nu li,psesc studiile par
ţiale, unele, ex.celcnte. Arhi_vele na\.io?alc con
servă fonduri ele nepre\;mt ; clar lipsea 1111 
om al renunt.1ri[or de sine, un erou al breslei, 
oore să ,cuprindă cît poate fi omeneşte l])osi-

. bil să ,curprinclă diJD. nesecatul izvor de docu
mente. Alături de celălalt scormonitor ele fre
out sceniic, George Fmn,g,a, Ioan Massoff me
rirtă Jnainte de toate, omagiul tuturor oame
ni]�r ele teatru. Amendabilă, ca orice operă 
de propor\;ii şi de pionierat, istori

a_ 
sa_ este 

ncccs,ară 1culburii prin uriaşul materr-J.l rnfor
mativ, menit să stimuleze noi generaţii de 
cercet,,tori. 

intîi co:mtor ren ·George Baiculescu, in 
1935 '1a un sourt studiu asupra ,;Societăţii 
fiiJa1�onice" apoi; semnatarul unei utile cro
nologii de r�per<toriu a Teatrului Naţional din 
Bucure.şti a"'reinenmtă cu anecdote, Ioan 
Mrttssoff ;i-a °publicat, mai ales în „Rampa" 
interbelică, schiţele rdc istorie teatrală, CrJn
(.inînd în "'enere, ,date noi despre actori cla
sici. l\;[ el;od; sa ,de lucru s-a fixat Je a bunei, 
si cine îi -citcste ,momo"'rafia Matei Millo se 
';}Orate edirfica. ·,Din mat;rial abu_nrc�ent se îi',
toomeşte o fişă de caua·cter artlst.Lc, încor:,;C'
tntă ,de d0tc 1bio"'rafice copios amănu11\1Le. 
Momentul Lootral 

0

este şi el reconstituit pe 
�i,ginea îngălbenitelor ţoi de _la ,,�rhiYe�'
oon�tiincim,, ,cu seropuloz, tatea dia-cu hu _tcma
tor să nu scape amănuntul de culoa,·e ş1 pcr
sonralitate. E lini,a istoriografi-că a l11i Teo
clor Burada, în reare cronologia e suverană. 

• Ioan ,l\rfa.sso:ff : Teatrul românesc. Privi.re
istorică, vol. VI, Minerva, Bucureşti, 1976. 
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Subso1urile de pagini dublează in importan\ă 
pa"'inile însele, lincit monografiile de actori, 
cu" ,aparat critic minim, prilejuiesc adevărate 
momente de cleslinrdcre, între cam1)aniile du�e 
;pe toate fronturile arhivistice. 

A,şradar, opera ele durată �i ,de căpe�e�ie 
a lui loan Massoff, Teatrnl românesc. Privire
istorică, a ajuns rJa volumul şas�- Nu cu
noa�tem intenţî,iiJc autorului, care-şi fuagmen
tează ,cercetarea după ,criterii ,ce ne soopă ; c 
de dorit, însă, oa studiul să ouprin,clă înt1:caga 
perioadă interbelică. Sumarul volumului rlc 
f,ată tratează Teatrul românesc în perioadt1 
1925-.1931, avlnd în ,complellare excursul do
cumentar privind Teatrul din Craiova intre
anii 1879-1916. I s-a reproşat autorului, la 
volu�ele anterioare, excesul de informaţie, în 
<launa judecăţii ele valoare, aceasta, dintr-o 
-neînţelegere a formulei de redactare. Trebuie 
un oarecare exerci \iu a•l lecturilor din cărţile 
vechi ale istoriei noastre de teatru ca s� se
pătrundă rostul acestei cronologii. Cu juclici
orusă întelegere a vialo1·ilor, Ioan Massoif do
reşte. să ,dea un sen.� istoriei teatru1ui, ,,po
vestindu-i" viaţa, eroni,căreşte, fără pasiuni şi 
amendarmonte, ceea cc ar presupune eadrc 
istorice precise, momente fixrate. 

Opera lui Ioan MrnssoH încheie o etapă în
istoriografia teatrului românesc. O et:apă isto�
rică, de ·defrişare. Acest volum vme, �ua1 
mult -ca oricare altul din cele precedente, ln 
spl'ijinrul afirmatiei. Tumultul perioadei inter
J.iclice, fluctuaţiile crizelor economi,ce, ,criZJa de 
repertoriu, incercări Ic ele sincronizare cu ,avan
garda europeană au mai fost cercetate, e ade
vărat, dar Ioan Massoff oferă clocumentnţia,
datele certe !Şi esen\fale, mai ales esenţiale, 
dintr-un clerubant hăţ1ş ,ele ,date. Directoratele 
Ion M�nulesou ,şi Al. Hodoş, puse sub sem
nul frămîntărilor unei societăţi in criză, agi
taţiile de '1a Opera Română concesionată, pa
ralel -cu eforturile eroice -de a su pra vieţui, ale 
companiilor rpa1,ticurlrare Bulanclra-Manolescu
Maximilian-Sto1·in sau Ion Iancovescu, nu 
pot fi înţelese clooît prin această etapă �storio
grafică, în ,care ·se fişează conw·acte şi petiţii, 
memorii şi artircole ele ziar, in-tr-o unitate 
a nobilei idei 'ele sacrifici,u şi pcrseveren tă în
numele artei. Ar fi ele prisos să rle[alcăm 
fiecare secţiune n ,sumnrulu i, căci în tot locul 
conduzii]e ar l'Cpela con•s!Jalărrile de mai sus. 
Ne-a interesat mclocla şi situ,area într-o fa
milie de spiri Ic. 

Este momentul sh apreciem .un fapt îm
bucurător. Istoriografi-a Lcalrului românesc 
este sinte�izată în trei opere : tratatul aca
demic Istoria teatrului în România (trei Lo
muri), Teatrul românesc. Privire istorică (şase 
vo-lume) ele Ioan MrassoJf şi varianta icono
grafică a acestor istorii, M,.1.:::eul Teatrului
Naţional. 

Ionuţ Niculescu 
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Note 

despre 

caietul-

program 

STUR�·z!-; B�LANJ;A 
Cope1·1.a .progiramului la „Ilada de iarbă·' 

Am Tăsfoit (şi chiar re-citit) zilele trecu Le 
sîteva sute ,de oaicte-progrrun ; le păstrez cu 
sfinţenie (irnu·-o arhivă ce ,creşte ,de la spec
t.ucol ia spectacol). Am înceroot icu acel pri
lej, nostalgic, să reconstitui oîtc ceva din 
montăr.ile unui deceniu (ultimul). ,ele teatru, 
să revăd, atlică, detaş.at de actul viu a4 pre
mierelor, reprezentaţiile despre ,care vorbeau, 
să-mi dnu scama de evoluţia unora din acLorii 
pomeniţi Sn ele, ele ,disparitia altora �i mui 
ales d-e măsura în care se mai păstrează 
proas·peLe - sau nu -, azi, imaginile lor. 
Mi-am mai <lat seama, eu ooazia aceasta, şi 
<le imporitant.a, de rolul preţio,s pe -c.a1,c-l 
joacă, în viaţa teatrului, caiet.ul-program, de 
fapt.ul că el rămînc - peste uni - unul din
tre puţinii martori ai cvenimcn tcl01· aritistice 
şi .di, u.neori, el poate aspiTa la titlul de hro
nic, ,de avocat, de oglindă, ,de portret - nu 
doar ,a,le uino.r oameni, ci, u1.ai mult, ale unei 
epoci. Dohîndind, în timp, o t1-iplă valom·e 
- un.a afectivă, una es·tetică I.ii una documen
t.ară -, caietul-program merită să se bucure
de un interes deosebit. din '[)arte.a celor ce-l 
elaborează, oa şi a •acelora ce-l cc1,cetează.

Piscator, povestind cum a pregătit specba
colul Hopa, trăim !, arăta importanţa pe C..'ll'C 
a dat-o el, atunci, acestei „publicaţii interne·· 
a teatrului, rolul cu c.are o investise ,în oon
texbul 11eprezentatici : ,,Caietele-progr:un aveau 
sarcina de ,a lărgi şi. u,clinei, cu mijloa,cc spe
cifice lor, efectele spectacolului. Nu voiam să 
ne limităm doar la o înşiruire a acoorilo-r şi 
la exprimarea ,c/it.or\na idei abs traetc, c.are nu 
ob]jgă ,la. nimic ( ... ). Caietele noastre program, 
oonccpute pe ,alte principii, trehui:rn să ofere 
un muterial documentar ,caire să limpezească 
şi să contureze mai bine, pentru spectator, 
concluzii ,le spect.aoolului'•. 

,.-..... 

Se pare că n11 toţi secrck-u·ii Jiterdri a1 
teatrelor nuastre cunosc - sau aplica 
acest principiu al lui Piscator. Altfel nu ant 
mai întîlni, de atîtea ori, în mîinilc plasa
toarelor, simple foi volante care eou\in di_s
tribu tia spectacolelor sau broşurelc care ase
zonează aceste distribuţii cu citate clin ma
nualul de lstoria Teatrului, cu comenta1·ii. 
mai mult ori mai puţin revelatoare, ale rea
lizatorilor, dar, în cca mai marc măsură, 
străine, dacă nu chiar opuse, spectacolului de 
pe scenă, cu urări juvenile de bun venit i11 
teatru, adresate unor proa ·pe�i absolvcn\i 
(duşi însă cu gîndul să-şi părăsească cit mai 
degrabă gazdele). Există, limpede, apoi, pre
judecata că numai capodoperele merită oste
neala unei mai îndelungi şi mai studioa&e 
tratări în programele de saHi. 

Desig-ur, se pot găsi, uneori, circum,sbainţe 
atenuante, de ordin administrativ : lipsa tipo
graJiilor 0în provincie), bunăoar,L Pot fi in
vocate, clin altă perspectivă, previziuni pesi
miste p•riviod longc,·.itatea pe afiş a montării 
respective, .situaţie, deci, oare n-u r justifica 
un .oonsum e},,'18gerat d,e i:niţ.iativă, ele energie 
şi de hîrtie. Cunosc aceste probleme din pro
prie experienţă : am coloborat nu o dată la 
realizarea unor astfel de caiete. Am înţelc, 
că nu poţi !iă le proiectezi cit de cît „bune", 
fără pasiune, fără vocaţie, fără competenţă : 
că ia aceste Îllsuşiri se ecre, ,oînd şi cîn,d, �i 
o doză de diplomaţie, fără de care este dificil.
să le realizezi sub semm,l ide:ilulu,i. Şi toi.uşi,
nu poţi trece ,ou uşurinţă peste ,cîteva nume
care iau pus ,o pecete I de netăgăduită seriozi
tate, cultură şi înţelegere a rostului lor, pe 
caietele-program : Fior.iun Nicolau şi B. Elvio
(Naţionalul buooreştean), Lia Criş:rn şi Tudor
Steriade (Teatrul „Ilulandra"), Puul Findriban 
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Ilustraţie clin progmmul la speclacohtl „Răzbunarea sulleurului" (Teatrul Giuleşti) 

(Pi<atra Neam1), Justi.n Ceuca (Na\ional.ul cJjn 
Cluj-Napoca), C. Isac (Bacău), Romeo Proiit 
(Constanţa), Zeno Fodor (Tg. Mureş), Elisa
beta Pop (Oradea), Doina Popa �Naţionalul 
Jin Tumişoara) ş.a. 

* 

Un caiet-progrmn s-ar ouveni să ne impre-
isioneze, ori măoar să ne atragă �,tenţia, pen-
1 ru cali,ttrţi similare celor cerute unui specl.a
col : să ne prezinte un g-lnd, s,, ne propună 
o idee sau să sus\iur, o dcmonstra1ic rig,uroa
s,,. Spectaoolcle lui Dinu Cernescu, de pildă
- Hamlet şi l\făsur1i penlru mâstll'll -, erau
lnsoţite (susţinute) de cu vin tele lui' Peter
Brook ; mai precis, de glnduri comnne ambi
lor regizori. Evident, acestea sm,citm1 interes-ul
specbatorului. Diavolul la Boston, de la Tea
Lrnl din Con:!>tan\a, era sprijinit ,de o amplii
introducere în creaţia lui Feu,chlwanger ( em
nată ele Horia Deleanu), prin care publicul
:irla ternele de predilecfie ale autorului ger
man. lntin-să ca proportti 01,a şi pI'ezen,tarea 
piesei lui Evcrac Baletul electronic (Tinuşoa
ra). Stu,cli-nl devenea aici'preLexL pentru discu
l.arca problemelor majore ale secolului, comen-
1.:lle ele specialişli din cele mai varia-1.e clome
n ii ale ştiinţei şi .culLurii. Şi chiar dacă nu
propunea o medjtaţic asupra teall'ului, respec-
1ivul .caiet-program sugera Le1111e 11entru re
flecţii asupm contempor:rncităţii. Ceea ce nu-i
puţin ...

. Progrnmul Teatrulu.i Mic la Zoo.amice
iocuri de iubire irnse1,a, i11 pirat, fragmentul
în care A. Le,·erki.ib.n, eroul lui Thomas 
1\fann, ::rnto1· al unei opere (fictive) după co
media shakespeareeanr,, analizează piesa şi ofo
r:i sugestii interesante pentru no.ii ei realiza
tori. Moartea lui Danton, spectacolu� lui Liviu

70 

Ciulei de pc scena Teatrului „Bulandra", reu
şea să invingă posjbilcle diiicultă\i de recep
tare (clin partea auditoriului) printr-un masiv 
supliment la programul de sală, în care per
sonalităţile istorice care apăreau în textul lui 
Di.iclmer erau detaliat portretizate (fizic şi 
spirituail) ,şi prezentate cu fragmente din serie
r.i,[e sau cuvfatările lor. Pe aceeaşi 'Slcpnă, re
centul .specllacol al lui Liviu Ciulei, Azilul de 
noapte, a beneficiat de un s.i.stemaLi-c grupaj de 
fişe, ln ,oare ,piesa lui Gorki e urmărită în r.1-
riera ei pe scen-a moscovită, în tcaLrele româ
neţ;ti .şi la Teatrul l\[uuicipal. Privitor mai ales 
I.a :1cest ullinu aspect, apare interes::rntă şi edi
f•icatoare evolu�ia g;ln,dirii regioorale a autoru
lni mizanscenei, întNm intcrvol ele cincii;pre
zcee a,ni, şi a lucr.u'lui său cu uiţi colabo1·atori, 
pc ah Lip ele scenă. 

'fn toat,c .aceste caz.uri. caietul-program a 
fost COil!ceput oa un auxiliar - sobru şi do
cnimc,�Lat - nl rf'prczcnln\.iei, ca un s�d 
punct de -sprjjin al speotaLorului în căutarea 
clrumului căll'e pe�lacol. 

ln nlle ,caiele, m,Lorii respccLivi (de multe 
ori. pe nedrept, n11onimi) ·imt nevoia ,să-şi 
ol.aleze resursele de fantezie, -apetcnta pent..ru 
diver�ifi-oorea mijloacelor de cucerire a celor 
cărora li se adresează. AsLfcl, Teat1,u I ;\lic ne 
oferea, penll'u Subiectul era. l.ra.ndafirii, un 
album al familiei Cleary, meni-t să idcnlificP. 
definitiv a-clorul cu personajul, prin acţiuni 
cxtrascerricc din viaţt, ale interpreţilor şi a
lribuiLc, firesc, eroifor clin pie i:î. Uneori exce
i;i v-patctice, alteori cochetîrnd m1 arli ficia l ul, 
Plc ex-primau, totuşi, în marc, adercnţn .la 
ideea tcatru,lui-iluzic. Piesa maghiară El, En şi 
corul era însoţi-tă, la Cons-tan\;a, de trej :ifişc in 
miniaturi\, care oupri!lclcau fotogmfiile şi auto
gmfele ,celor trei intcrprc\.i, prczer1tarca la:r 
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<le către alţi a,ctori din teatru şi un text 
.idrcsat publicului, privind oporllunitatea op
tiunii repertoriale şi a modalităţii spectaco
lului. 

Se mai întîlnesc şi alle posibiliti'tţi - spec
wculoasc - de implicare a sncctatorului în 
reprezentaţii, cnm ar fi cea foloaită <le Naţio-
11<\lul Limişorcan, în cazul montării. pentru co-
1,ii a Solclăţeltilui de plumb, cind programul 
na astfel ak:1tuit încit, <clupă lect'llră, si:, poată 
fi transf.o1�nat si folosit ele cei nuci drept. .. 
<)OU ! Sau cea :� Teat,·ului „Nottara", cu oca
zia montării Nopţii fu.rtu.11oase (dnd caietul 
i11cerca ·ă imite - prin prezentarea graficii 
�i litcr:u·i:i - \Tncl'a patriotului na/innalc. 
jurnalul citit <'U c;o11scevenţ:1 ele Titivcă). 

Se 111.ai cuYinc co.nsen:1nntti, apoj, iniţiutjva 
1·calizării unor rni<,r().(1.lmaoahuri teatrale, nu
m.ite caietele teatrului şi lămuritoare asupra 
mai multor spectacole. nctori, autori, pro
bleme ş.a.rn.d. Ast(cl de publicaţii au c<liti1t 
- -cu in1,ermitan1e - prima scenă a ţării, 
'fcatrnl „Bacovia", Naţionalul clujean. tnatrul 
din Braşov, cel clin Satu-Marc şi chiar stu
<lioul l.A.T.C. Ele interesează, desig'Ur, într-o
mai marc m[tSur:'i, <lecit un „caiet" ad-hoc,
r,,.in diversitatea ,chestiunilor a·boro.ate, prin
<·aractcrnl eclectic (în seJlisul bun al cuvîntu
lu i !) şi prin vioiciunea imaginilor. Publicînd 
fragmente de piese, interviuri, poezii, pagini 
inedite, cronici plasti-ce şi literare, informaţii
de peste hotare, oolaje clin presă, amintiri aJc 
unor personaLitr,1i, portrete, file de dicţionar. 
anchete, st1.1clii sociologice, trad·uceri etc., ele 
<lcv:Î!n „avocaţii" nu doar ai unui spectacol, 
,·i eh .iar ai no\.iunii de Teatru, răspunzîn<l pa
;-imnii lecto,·ilor şi dorinţei lor ele inforun::irc. 

* 

Din p[1-c:-1tc, respectivele docu mente se în
toc;mesc adesea în mod empiric, ,,pe furate" 
sau cLupă ,;inspiraţie". lncr, nu avem, S\) parc, 
în toate posturile de resort, ahsolven\i de 
teatrologic şi, de aceea, n-u-i de mirare ·cii 
unele publicaţii de acest gen sl:irnesc compă
timire m·i ilaritate, chi:l'r atunci cînd sînt pa
tronate de cele mai bune intenţii. 

Ast(cl, pcntrn piesa lui I. D. Şerban Şoc
la me::;anin, inspirată din lumea savantilor, 
se propunea un caiet care dorea să ne intro
ducă în vi·ata intim:1 a eroilor, d,u care. p1·i11 
fo.tografiilc publicate, nu făcea clocit să ne 
îndepărteze ele ci.. E dificil, atunci cinel nu 
eşti fomi]j:uizat cn mediul medical, si't co:,n
vi ngi spectatorul că te frămîntă într-adevăr 
rroblcmclc cercetării cancerului, doar m°Lnu
incl seringi, rezultate cardiologice, cobai, 
microscoape ş.a.m.rl. Actorii erau surprinşi 
in nişte poziţii artificiale, arătînclu-sc stlnje
niţi de postura i'n care au fost puşi, nereu
ijincl cu nici un chip să prelungească, astfel, 
identiti:il,ilc celor cărora le-au dat viaţă pe 
ccnă. Alt •ori, rlin dorinţa de a ne prezenta 

:ingajaţii teatrelor respccti.ve, aceste publica
ţii păcătuiesc prin depăşirea limitelor rcali
tă\ii, elogiind la modul penibil intcrprG\i 
mediocri. Un program de la Satu-lVIarc, voi
hindu-ne despre actorul Costin Popescu, spu-

Ilnst-raţic la p1·ogramul 
„Coana Chi!riţa" (Teatrul 

Buc,w-cşti) 

spectacolului 
Naţional d.in 

ne : ,,Rareol'i am avu,t prilejul de a dt'.Soo
peri la un actor o gamă atît de variată de 
seu timen te, eoni ugată cu o disponibilitate 
m·tistică de o atît de elevată decan
tare" etc. ln plus, ni se enumeră filmele 
în care a jucat Costin Popescu (Secret,il cifru
lui, Dacii, Bătă.lia pentm Roma, Neamul Şoi
mtireştilor, Tudor, Setea) şi, desigur, inior
maţia, care se vrea m[tgulitonre, devine - in
volunt:u· - depreciativă (mă refer la rapor
tul existent între renumele acestor filme şi 
lipsa ele renume a in Lcvpretu lui lor !) . . 'eglijcnţe asemănătoare am descoperit şi in 
caietul teatrului piteştean - Proscaenium. 
care, deşi ne anun\ă că poate fi ,,-colaborato1_-, 
orice binevoitor", bc.ncficiază de un număr li
rni�at ele semnatari, îughcsui\i în clouă-trei pa
gini. Naţionalu-I ieşean, în prezentarea Isto
ri.ci ieroglifice, includea un „scurt rezun1ac", 
al ci'irui rost nu l-am priceput nici pÎină-n 
�iun de azi, dat fiind că spectacolul se juca 
în limba română, iar opera lui Caulcrnir este 
stndia'tă incă de pc bi'U1Jcilc li,ceufoi. în fine, 
pron-ramul brăilean la Swanewi.t cuprindea 
şi ;n interviu cu reg.izorul montării, în care 
acestuia i se punea îutr�barea : .. V:"t place 
Strin-dberg" ? Tmagina\i-vă cu cc satisfac\·ic ar 
fi primit publicul cvcnLualpl răspuns „Nu, 
ii detest !" ... 

* 

Desigur, aceste însemnări sînt rodul unm 
treceri fugare şi fă1·ă pre ten\ ic ştiinţifică prin 
paginile unui număr (marc) de ,caietc-pro-
5ram. Ele nu trebuie privite, a;;aclar, ca un 
normativ didactic, ca lecţii de redactare a 
acestor indispeJ1JSabi-lc publicaţii teatrale. Cu 
mocle-tie, ele •se vor - acum, la rnceputul 
unei noi stagi'llni, <Cinel spcnan\:elc noastre se 
îndreaptă ,şi-n această ,clireeţie - doar o atra
gere a .atenţiei (cred, necesa1·ă) In \ă de o pro
blemă, în general eludată <lin cliscu ţiilc 
noastre, <clar, illetăgă<cluit, •ele marc 1-nseillJlăi:atc 
în ac\iunea de valorifi.oare a ideii de teatru 
în rîndul spectatorilor. 

Bogdan Ulmu 
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Cînd 
• 

N
ăscut .în 1928, într-un oraş din Turingia, la 
Fnmkcnhausc.n, clram.atm·gul bcr).incz Rainer 
Ker.ndl face prurte clin gcnera\,ia mai tinăiră 

a drramaturgilor din R.D.G. După o prinnă tilrrnrete trăită 
in e001diţiile aspre alo fascismului, fo Pololl!Îa ocupată de· 
nazişti - ex.perien\ă de via\ă care va marca o bună 
parte din ,creaţia lui - dramatru.rg,ul, după ce desfăşoară 
scmt tirn,p o activitate ,politică fin rmdul tineretului rcvo
luţionair german, se consaoră sc.risuJui lit.erar dramatic şi 
gazetăriei, iodeoscbi Cl'iticii t.eatrale. A col�orat la publi
ooţiile „Jll'llge Wolt", ,,\Vahrhc-it" şi, din 1!)63, la ziarul 
,,Neues Deutschland". 

Scrierile sale drmnatice au JiosL şi sînt 1n gcmore preţuite 
aut de către public, cit şi de către c.r.iLica ele spceialitale, 
pentru l inia loo- tematică, adînc ttn.corată în problemele isto
riei edificării statului socialist R.D.G., prnblcmc 1u care con
flictele sociale şi istocice se înt1·c\es cu co.ruflicte de ,con
ştii.nµ şi de reltt�ii etice. P1·iintrn lucdiriJc lui mai de seamă, 
pomenim: Umbrn unei fete, Copiii lui, Pledoarie pentru cei 
ce caută, Bizara călătorie a lui Alois Fingcrleiu, Noaptea 
compromisurilor ş.a. După cc a pledat pentru depă
şu·ea traumelo1· trecutului şi 11e11Lru op\:iunca sociali.stă, 
distan!Ja oritică faţr, de J·eaJib,'t\ile revolute afo istorici este 
folosită, în ultimele ,sale scric1·i, Iu\ă de scehelele ,acestui 
trncut în J'cla ţiile �,ctuale, socia Ic, în cl.w:natul construcţiei 
noii lumi socialiste. Pe aceste coorclonat'O a fost scrisă şi 
pios.a Cînd vine Elwlicher, a eă1·ci vr,·siunc rnmâncască I) 

publicăm în .paginile cc urmează. 

vine Ehrlicher* 
Comedie în două părţi 

de 

Rainer Kerndl 
în româneşte 

de . 

Florin Tornea 

* Joc ele cuvinte, în titlu; Ehrlicher, în limba gemwnă., lnseamnâ „cel onest",
fiincl, in acela;:i timp, un nume de pcrsoanâ. 
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Personaje! e: 

EVA 

KURT 

PAUL 

SUZANA 

ARTHUR 

PARTEA I 

Un dormitor : pat la1·g, cO'l1Jjuga1, clrulapw·i ln pereţi ; m dxeaipta, o măsut,ă-ooaleLă 
ou oglindă mare şi Wl taburet. Uşa s,pre cori<lor, deschii.să. O fereastră m,a,re e pres11:pusă 
a <la de-a <Weptul inspre puhlic : când iare loc o acţiune :mai semnificativă, iceea ce se 
întîmplă nu o singură dată, ,,fereasllra" va fi folosită în ,chrp pantom1'1nic de către interpreţi. 

Ern, in capot de dimineaţă, şade în faţa toaletei, adincită, cu ostenită ateuţi,• 
practică, in trala,rca obrazului ei. ocupaţie care, numită make-up, durează, de cele 
mai multe ori, foa!rlie muJlt. 

KURT (de a.fară) : Oind urma să vină ,, (Eva 
e tocmai atentă la combaterea ridurilor 
de sub ochiul drept ; nu e, ele a.:eea, 
în măsură să răspundă, ba poate că nici 
n-a prea auzit întrebarea.) Dinspre parten 
mea, poate să nici JlU vină. Astăzi mi:e 
silă de orice moacă, mai ,ales de-a lui ... 
Ai zis ceva ? (Eva n-a -::.is nimic. Mai pre
cis, şi-a rătăcit o pensuliţă sau un der
matograf printre sticluţe şi borcânaşe şi 
caută enervată şi supii.ratâ.} Ce am eu
cu toată sentimentalitatea -asta a aminti-
1·ilor comune, de „tinereţe" ? Cei mai
mulţi nu fac deoît să se arale nespus de 
entuziasmaţi cînd dau peste unul din vre
mea şcolii. După zece minute, nu mai 
există nim1c de spus :Şi se instaleazKt ma
rea pauză a jenei. Ăl mai antipatic din
lJ"e ,colegii ,acL1.1a·li îţi este mai aproave ; 
cel pu\in cu ăsta ai o treabă (Ajun,.
unde, după zgomot, Kurt trebăluieşte, e
trîntită cu putere uşa unui dulap şi se
sparge un pahar. Ewi îşi întrerupe pentru
moment activitatea, se uită cu ;umiitate
rle ochi spre uşa des eh isă. apoi dâ re.
semnată din umeri şi trece clin nou la 
n.l său make-up.) La naiba ! Un pahar
·rlin cele bune. Toate se îngrămădesc as
tăzi. Unde ţii făraşul? A, uite-l... (Afară
:::ăngăne o giileată.} După toate cele, am
senzaţia că sînt pus să joc, intr-o rnini
întîlnire a clasei, pe amfitrionul vesel.
Să 1111 umbli clescultă prin buci:itărie ; 
te mai ])O(i tăia într-un ciob. (Dup,, :::go
mot. el râ.�t;oarnci in gălentă cioburi clr. 

sticlă.) Dca.ltfcl, în p;enere, ce devri n Jcrc
ai'llrită, să te lol fît,ii desculţă prin casă ... 
(Din cttlise. s,, fa.ce m1:.it;, umblîncl ele colo
pîn,i colo ; a.cum se a{lâ, pare-se, în altă 

camerâ.) ln orice caz, mi se pare total 
lipsit de gust din partea lui. Lipsit <.ic 
gust şi lipsit de obraz. ,(Eva se încruntă, 
lasâ clin mînă o pensulă, priveşte inu
inte.) Nu se. poate ! (Se pare că a fost 
luat prin surprindere.) Eva ! Ai luaL tu· 
diagrama mea de pe perete ? ( Eva cascd 
nimitii ochii se ridică, dă să iasă.) Pînă, 
aici ţrebuia să ajungem ! (Pare scos din 
sărite.) Aruncată în dosul bÎiroului, ,ca o 
zdreanţă. Capitu1aTea are loc chiar în 
propria-ţi casă. (E1,a rămîne locului, în 
pragul uşii, se întoarce apoi agale la 
taburetul ei şi se a.şa:::ă.} Repede ai 
adus-o din -condei. Bravo ! Ca în carica
turile alea în care •se schimbă mutrele, 
după cum bate vântul. Numai că eu nu 
sint o caricatură dintr-o revistă umoristi
că şi nici nu sînt dispus să mi se faci:'t 
una, în orice caz, nu între cei palru pe
reţi ai mei, nu aici - mă auzi? (Ewt 
se ridică clin nou, se duce la ,.,fereastră". 
priveşte afară; face mutra unuia obişnuit 
cu toate astea şi care, totuşi. ar fi in. 
stare, oda.tel, sâ-şi piardă rcibdarea.) Crr 
voiai ? Să o faci să dispară uşurel, pc 
neştiute. Nu ? Un ,delicat semn de con
sideraţie faţă de mm,a.firul nostru - pen
rnu ca seara să rse scurgă într-o plinu 
de -amintiri şi nostalgică reverie, pentn1 
ca nimic din prezentul cel aspru să nu 
fie atins. N-ai nevoie să-mi răspunzi -
am înţeles perfect. Bunul, bătrînul nostrn 
vrieten să nu vadă, d,oamne păzeşte, ca 
pe un „1nane-tekel", atîrnind de perete, 
ceea ce astăzi la prînz, în calitatea lui 
de tovarăş onest, a desfiin \at, în baza 
prerogativelor lui de b . centvu. Cadavrul 
mai !])Ute. Ucigaş,ului nn se cade să-i ])Ul 
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la îndoială mil'osul. (După :;;golllolul pe 
-care-l face, l{url pare să-şi facă, furios. 
„Le lucru prin cameră. Ew, îşi mu)CII
buzele şi nu face impresia câ ar fi prer, 
veselă.) Numai că viitorul nu se la ·[t i11-
lcrzis. Iar el, scumpa mea, o sft se lo
vească ele el oriun1ele s-o aşeza, in casa
mea. Am să-mi u1mplu to\i pere\-ii, am să
f-olosesc orice cui libe1· cu proiccLele mele ! 
(Eva îşi caută salvarea în sarcasm. Face 
gestul de· încheiere a unei clezbalcri �-a
clarnice, ca şi cwn ar zice : ,,po/lim, nu
le iena, clâ-i drumul !'') Aşa : încolo cu 
pajiştea domnului Dlirer. La col\, cu
,.Edecarii de pr Yolgn" ai amicului Rcpin.
ln dosul biroului, panorama orăşene,isci't
n rnaeslrn lui Canalrllo... Tnpr1·,u I. meu :;'i 
atibă drept model inclicaLorii cxac\i cftlrc 
relălalt mileniu ! Cel ce vrea să ia loc 
aici trebuie să renunţe la idila l11npurilor 
înnegurate ! Cel ce-o să bea din coniaci1l 
meu Lrebuie Stl loaslczc penl;ru anul 
2 OOO ! Aşa. Iau ciocanul şi-mi p1m î.n 
cui, pc pereţi, tablourile mele - să ve
dem, să le conteste careva ... (După cîre 
se attclc, se repede iarăşi in bu.cât1lric. 
mişcînclu-se şi ciocănind pe a.colo. El'Ct 
pare sâ. acorde un a.numit interes acestor 
acţiuni sonore ; ba, noua lui cotrobăialii 
în. bucătărie îi creea:;;ti chiar o l,m.siu.nc 
curioasei : dacă s-o apnca. iarăşi sc'i elen. 
cu ceva de-a a:;;vîrlita ? Dar ial,i-1 pc 
Kurt apărînd î.n. uşă, înarmat CIL citcw, 
coli mari de diagrame şi cu un ciocan.) 
Unde-s cuiele ? 

EVA (se uitl'i lung la el, apoi): Tu nu 
te-mbraci? 

KURT : Mai erau citeva în cutia rlc zah:11·. 
acum o săptămiuă. (Diagramele îi aluneâi 
clin minâ; le a.clunâ, neînclemînal1c, su/J· 
braţ.) 

EVA : Ia-ţi o cămaşă curată. 
KURT (e în.câ ocupat c1i ciocanul -:;i c1L dia

gramele) : De aslla-mi arde mie? De că
măşi curate ? Cuiele ! De cuie am nevoie! 

EVA : Acu' te pomeneşti cn el. 
KURT : Şi de-aia trebuie să ,dispară astea? 

( Ara.tâ acu:;;ator o cliagramc'i.) Recunoa·şte 
că te şi a ş tepţi la înfoîngerea mea. De ce 
taci ? Spune; 

EVA (saslisirâ) : Ce să-ţi sirnn 7 
KUH.T : Cc, ce, ce, ce ! Văd cu că te cam 

lasă rece problemele melc ... 
EVA ( se în.toarce) : Te ,rog, încetează ! 
l 'TJRT : PofLim ! 
EVA : N-aim habar de nici o înfrîngere de-a 

la. Şi, în general, n-am habar de nimic. 
T,UH.T : Bine, bine. N�1 vreau să te deran

jez. (Dă sâ iasă iartişi.) 
EVA : Kurt ! (Kurt râm.îne în uşă; clupli. o 

clipâ.) Ei. spune... Ce s-a-ntîrnplat ? 
l{URT : Nimic important. 
EVA: Aha! 
KTJRT : Cineva ·ele 5us a dat un ll\'IZ defn

vorabi]. Şi o toană nostimă a clest.inului 
1-n făcut să apară. în persoana bătrînu
lui nostru coleg ·ele şcoală. Aşa ceva se 
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născoceşte. de obicei, în tcaln1. iYlic m1 
se întiîmplă în viaţă. 

EVA: Şi? (Propriu-:;;is, replica ei e mcnit1i 
numai scl.-l f ac,'i sâ-şi descarce 1ier1,ii ; in
teresatti ele afacere nu par� sti fie.) Ce-a 
mai fost? 

KURT : Nu-\i ajunge? PoILim ! Ce-a mai 
fost arată c:.1m aşa, că :mîine, în faţa cola
boratori lor, va trcbu i să rcflcclcz au to
ci·itic : ani fost, în adeYăr, în stare stt vă 
scot clin mizerie pi·oasla administrare n 
fabricii ,·oasl,rc de tcxLilc. Acum, insii, am 
dat de crnp:tL ; acurn, mai departe, nu ştiu 
ce să Iac. 

EVA : Ceea cc-. �lesi�u1·. ar însemna o pat::i 
pc obrazul frtcălo1·ului de minuni coono
micc al oraţ'u1ui nostru ... 

KURT: Fircşlc, \ic î\i vine să persif.Je,-.i ; 
rîzi. ia-'JJ!ă în balon ! (Z,,irle ciocanul şi 
cli.agramele pe pat.) Pcnt.l"ll că mtt văd 
incapabil să rn,ai gm·niscsc cu succese
eterna cîrp,tccal:'i improvizată, pentru c,1
mă pune 1d,r,tct1 · s:'i insist a propune să 
urmez 1·igm'Os calea viitJOrului .unei indus
·trii mocl1mnc. Din cauza asta, de la o 
vTc-rne inconr-c'. oricine c în drept să mă
in Jn Liirbacă. Lcgcrt inerţiei se dovedeşte 
incă o dală porunci\ imprcmă a clezvoltă
�·i_i noastre furl1unoasc-. J\,f,'iruntele necazur.i
ele care se vuită oamenii uoşta·i copleşesc
toate cele. Jn faţ,a scincetului jhravilor
noşt.ri conl.canporani. vocea categorică o
viitorului trebuie să amu\:ească. (Creşte
în emfa:;;li.. plin de sensibilitate.) Cel
ce vrea, aici şi l)Jrebutindcni, �ă i1:1piteasct.
masele �pre noul secol intră şi astăzi, �1 
nebun ori ca eretic, în cărţile ele isoorie. 
Şi, fiindcă, se parc, J1-am st.o.fă de eretic.
o să trebuiască să mă resemnez la rolul
de nebun. A�a că oricine c în drept să
mă ia -în rîs. Cc rîzi ?

EVA: Uir.c-n;-a ! (ln. acTevlfr, pufneşte în rîs 
uşor.) 

KURT (neîncre:;;c'itor) : TliLc-aşa, cc ? 
EVA : Aşa, o năzărire. 
KURT : Aşa. O năzărire ... 
EVA : Vedeam parcă pc cineva cintînd la 

violoncel lin timpul în care cuvîntai aşa 
ele frumo ·. (Ku.rt se uit li. cu uimire ln 
ea. E,,n. îşi araniea:;;ti mtimnţişiirile co.ţ
meti,ee.) 

KURT : Sint situaţii în Cll1'(1 te pomeneşti 
sirngur, singurel. (Cu realii. amtirâciune.) 
Si.11gu·r, sing1urcl. 

EVA (fără sti ridice pri,,irea) : Da. 
KURT : Cc. da ? 
EVA: Se înt.împlă. 
KURT (furios): Tocmni. 
EVA : Ştiu că •po\i 5ă Iii bare, bare, singur. 
KURT: O observaţie, prin excelenţă, obiec-

tivă. 
EVA: Aştepţi aşa ceva ele la mine? 
KURT : Mi-ar fi de ajuns un pic ele înţe

legere. 
EVA: Nu, zi:'tu? (Kurt neag,'i din cap, semn 

cti s-ar voi condescendent, indulgent, clar 
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face un efect, oarecum comic, De-n tlre11-
l:ul,) Cc să,nţelcg, Kurt? Te-ai întîlnit c11 
'Fridolin ; -ai afini cii l'ace parte din cen
trala Ln, i11 Io,· sii schimbn\i amintiri clin 
tincre\c,_ v-a\,i lua I la har\ă, E�ti cam în
.lor:, Asia ştiu, ,\,lni mult', nimic, 

KUllT : Scuteştc-m,1 ,de amănunte, 

(Es,a dâ din umeri şi se dedică rlin nn11, 
arsenalului ei cosmetic, ele pe nuisuţa de 
/,oaletii,: clar nwi mult încurcă clecit aran
ier,zâ, ÎCurt,, clus cu mintea 1n altâ parte, 
se OCLL{Jll ele cliagrmnele lu,i de cercetare,) 

EV.\. : Că 'fli readus întreprinderea textilă n 
ornşului pe linia de plutire, nu ţi-o con
testă nirmeJ1i, Dact, ar, fi s/1 ,fie în urbea 
asta 1111 1·ctăţea1t de onoare, tu a1 fi 
primul �u·c,,, 

KIJRT : Zi'rpczi <le altă,dată, (D,i din cap la 
„f ereastl'lt'',) At:it doar că dumnealor înci:i 
nu ştiu eă s-au lopit de mult, Un econo
mist nu-i 1m poet. Faima 1ui e legat:'t 
de bilanţuri, 

EVA : Parcă aveai 1m proiect, cum s-o cl11-
ceţi mai ,dcpart:c, Alergai de colo pînă 
colo, J.uni de-a rîndul, ,ca un Moş Gerilă : 
staţi să vedeţi, cinel oi desface cu sacul 
:11 marc.,, 

KIJllT : Apă ele ploaie ! De azi de la prînz. 
ştiu că tot cc-am trambalat cu mine nu-i 
dccît o himeră, Nălucirea unui netot, 
bună numai pentr,u prea zeloşii cîr\.omm1i: 
să le fie cxomplu de ceea cc n11 c, în 
nici un caz, cazul Stl fac,1, 

EVA : Asta o zice Fridoli.n ? 
KURT : C::am a� ... 
EVA : Nu JJriccp. Doar se ingrămădisl'ri", 

succese peste imccesc, 
KIJH.T : Cecn cc socoteşte omul ele treabă dl' 

aici drept succese, pentru mine a insem
nat epocă de tranziţie, Numai că aiei în 
oraş epoca ele IJ'aJ1ziţie e decretată stare 
ele pCl'Ul<lllCJl\ă, 

EVA: Şi o::imcnii tăi ce spun? 
KURT : Cel cc vrea s,1 a,iung,'t la ceva n11 

lasă pc nim.cni s,1 i se zgîiască în căr\i 
inaintc ,de vromc. Am cu cxperien'ţ,a mea. 
Tactica. Fiiră tactică, nu merge, 

RVA, : Brnvo, Cu Lactica asta a la m-ai în
foncbL 

K URT : Cn şi cum nş fi yi·u t s,1 îmbrobodesc 
pc ci•ncv:1. .. 

EVA : Să nu laşi pe nimeni s{t se zgiiasc:, 
in căr\ilc tale, Vorba ta, 

K\JR'I': Cc vrei? O.umenii au fost mulţ,�m1i\i, 
Au p1'0fitnt din •asta, au a ut din nou 
chef de muncă, banul era ban. Nu-şi 

1<lrtdcau sc.oou�, cil a,şn n-o să poală 111crg-r
in vecii vecilor, Eu mi-am dat scama, 
Aşa că, 111 vTcmc ce le lustJ·uinm bocancii 
cei vechi. le lunm şi măsura pentru al\ii 
no1. Care ,s,1 li se potri,·cnscă în anu 
şaptezeci şi .. , 

EVA : Pc tăcutelea ! Pe ascuns ! 
KlHlT : A păgubit cineva clin asta ? 
EVA : După contabilitatea ta - nu, f[,ră 

îndoială, 
KURT : La timpul oportun, s-ar fi justificat 

lJotuL 
EVA: Democraţie, la tirrupul oportun, 
KURT : Scumpa mea, se parc că e ,m,ai uşor 

să bagi în capul unui puşti ele opt ani 
1narea liablă a înmulţirii, <lecit să conduci 
fabri,ca asta, u confunda dimensiunile, 

EYA (il fixea::.ă o clipr,, apoi se întoarce) : 
Suhimbă-tc. Poale să sosească dintr-o cli
pă-n alia, (ICurt se aşaz{t pe pat, ia în 
milll1 una dintre diagrame,) 

KUFlT : Şi taman fosLul meu coleg de cJa�[1 
1rni punl' beţe-n roate, Prietcn·ul ele şcoa
Ut. De la care nu le-ai fi aşteptat rnc1.
odată, lutră şi zice : nu mai căsca ochii ; 
cu sînt. Şi, după asta, te toacă şi te toacă, 
pină te rrezj 1Iu însuţi ,cel mai nechemat 
dintre diJctanti. fuşărind in voie prin 
economie. Cu tot soi-ul ele argumente, 
Stoarse clin cele mai îrmlte meditaţii, Dar 
făr:1 nici o cifră exactă, Şi, ca încheiere, 
se invită la mine, ca şi cum nu S-'.lr fi 
petrecut nimic-nimic. 

EVA : De mîncat o ,să mănînec, cred, la 
hoteL 

KURT : Foarte atenL 1 

EVA: Ai putea, m'iine, să ici tu copiii? 
KUllT : Mîine ? 
EVA : Eu am consiliu pedagogic, Dacă e să 

mă mai duc şi la creşă, nu mai prind 
magazinele deschise, şi n-am cumpărat ni
mic pentru slmbătă şi ,duminicr,. 

KURT (agresiv) : S-o fac şi pe asta tot eu ! 
EVA (îşi îngl1ite supărarea) : Dac-o fi şi-o fi, 

mă dcscm-c şi singură, 
KURT: Mă rog, mă rog,,, Fac eu toate cele. 

La o adică, iau tot menajul in primire, 
EVA : Driiguţ clin partea ta, 
J-i:URT : Mă exilez, clin nou. în bncălăric. 

Economistu-I posedat de zările viitorul11i 
îşi pune şorţu-I , i se găteşte cu aspiratorul 
de praf ,şi ,cu cîrpa ,de ş ter ·, 

E\-A: Hai, <ru-tc odată şi te scb.imbă ! 
KURT: Nu-ţi par destul ele atrăgător aşa ? 

N n te ,simţi dcsl.1.11 de onorată cu mine -
fa\ă ele ,dumnooolui ? 

EVA : Cu elevii mei. cu cei opt ani ai lor, 
o scot, orice-ai zice, mai uşor la capăt,

KURT : Doi ani de muncă cl•uşi pc apa sîm-· 
betei ! Proiectele mele pentru această uzi
n,1. pentru fotreg ol\c1.Şul - azvîrlite b 
coş, Totul ri'imînc cum a fost. Nu mai 
am dccit o misiune � să în tretin , tnren 
ele spirit de a11tomuHumirc că am ieşit 
clin mizerie, dar •s--o 'intre\in la o tempe
ratură moderată ! 

EVA ( dup11 o pati::.â) : La urma urmelor, s-a 
schimbat oumva ,F riedl ? 

KURT : Ne-am scb.imbat cu toţii. 
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EVA: Zău? 
KUR T : C1·ezi că ·nu ? 
EVA: Păcat. 
KURT : Draga mea, eu mă izbesc zi ele ;ci 

de realităti. S-ar putea să existe şi vre
unul în ·sliare ă-işi pă ·treze proaspete fru
moasele visuri din anii pubertăţii, atunci 
oînd me ,de-a fo,ce, toată ziua-bună ziua, 
ca ,dascăl, rnumai cu visuri din astea. 
( E,,a se clucc la şifonier şi-l deschicle.) 

EVA: Cc rochie să-=i pun? 
KURT : Pentru ol · - cea mai frumoasă. 

(E,,a scoate o căma.şă din şifonier şi i-o 
,:ntincle lui Kurt.) 

KURT: Fridolin, vedeta clasei, slăbiciunea 
tutmor fetelor, iclol'lll şcolii ... 

EVA ,( neriibclâtoare) : Poftim. (li ţine i'n
tinsâ câmaşa.) 

KURT: Şi <locă tocmai dumneal'Ui mi-a az
vJrlit proiectele la naiba, ceva trebuie să 
fie la mijloc, nu-i aşa ? Lucrurile stau 
•cam allicl. începi să fii sceptică - să te
îndoieşti ch:i.ar ·de propriul tău bi'\rbat ...

EVA (îi aruncâ cc'imaşa · în poală) : Eşti cam 
tralala, ză,u a,şa. (Se duce clin nou la şifo
nier şi rlescl1 iele a ltâ uşâ.) 

KURT : Văd. ,c1u])ă cum reacţionezi. 
EVA: Cc vezi? 
KURT : Ştii tu bine. (Eva se întoarce şi-l 

· priveşte.} Că 1lîmpit nu sînt. · · 

EVA: De mult n-am mai apucat să Yiicl 
că-ţi mai <lai searn,a de reacţiile cuiva. 
Butonii îi găseşti i!n noptieră. 

KURT: Oric.111111, ourajul să se inYil.c singur 
la rn irn· nu l-a a\'U t. 

EVA: Nu fi slln.pid. 
K R.T : Ti-a telefonat tic h şcoală. Ni, " 

nc,·oic sii fin un psiholog abisal ca ·să văd 
cc efect a an,t asu:pra la. 

EVA: Adică? 
KTJRT: ='l-ai g-ăsit cevn mai :::·,•nhnic ele f,,cul 

clecît să ici astea (îi aralâ, iarâşi. clemon
strativ. una dintre cliagrame) şi să le 
nscunzi cit mai rcpodc. Vrei să-i demon
strezi că 111 nu ni nimic cle-n face cu ... 
trăsnelile mele. C,1 Le di,stan tezi ! 

EVA : Cît ai b:fot, acolo. 111 bucătărie ? 
KURT: Două degetare. 
EVA: Prea mult, duu:'L pc,nlru halul fa 

,care Ic nfli. 
KURT (na.iv) : D.a, nr cam trebui., de-acum 

i"ncolo. in genere, să fi\-i mai alenti cu 
mine ... 

EVA (oarecum furioasei): Chestiile alea ]e-nm 
scos ,ele pe pere!:i fiindcă mai e nernie, 
c1n,d şi cînod, să se şteargă pra.ful. De 
reg,ulă, rte seu tesc să intri fa, contact cu 
asemenea 1Irebi profane. De te-ai fi îna
poiat, ca •ele 10bicei, abia pe la miezul 
q1opţcii, le-,ari [i gă.sit ioar:1şi pc pereti. 
Asta-i. Şi ,că te-ni ciondănit cu Friclolin, 
n-am aflat-o dccît de kt tine. Şi ceea cc 
nm aflat, în fond, ,cu adevărat, e foarte 
µuţin. Dar cu asta ,sînt deprinsă. T:1.1· ai 
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sco ilion Line o droaie de ,·orbe ca să m1 
spui mni nimic. 

KURT : Cum ? (E cu aclevârat surprins.) 
EVA: Dn. 
KURT : L:i1·1ă-mă. (Fare un gest confuz; ne

sigur.) 
EVA (cu whemen/ă): Dar schimbă-te odali\,. 

pcn L1'u dumnezeu ! 
KUH.T (işi d,·scheie ,·,)maşa) : l\' u ştiusrşi 

nimic despre ,u,ba ? 
EVA: '.\T,u. 
KURT: Nostim ... (/şi lrage ccimaşa pe cap.) 
EVA: N-am .stal 11il'i cinci minute ele vorb(1. 
KURT: Un,cle0mi s1nl •butonii? 
EVA (sleitei): In uoplicră. 
KURT: Şi-o ind,ipui, Ic pomeneşti, că am 

putea să ne prcl'a,ccm o seară întreagă că 
problema asta n-ar exist..'\ între n,oi. (Işi· 
pune cr'imaşa proaspr'ilr1. E<'a se duce la 
noptierâ, scoate butonii şi vine spre el.) 

EVA : Dă-neon ! (li ia braţul şi-i prinde un 
Init.an la manşelr'i.) 

KURT : Amzi colo ! Cn şi cum cu aş fi i'n 
stare să am •CR'lpul, rni\car un sfert de 
oră, în ahi\ parte. 

EVA : Ti,nc brai:u l ! (Se opreşte clin îndelet
nicirea ei, reflef'l.eaoâ.) fa spune-mi ... En, 
ce opinie ar trebui ·să am, în toată aface
rea asta ? 

KURT : Cel mai bun lucru nr Ii să te ţii 
de-o parte. (Eva încremeneşte, pur şi sim
plu, se zgîie.�te la el, ceea ce Kurt nici" 
pe departe nu obserw'i.) lncălziţi-vă a-· 
mîndoi lia poveşbilc voastre de şcoaliL 

EVA: Halal! 
l,[ JH.T : Te h11cu1·nsr�i, parr:1, rlc nsll3. 
F.\'A: Bravo. (ii lasrl, se mişcâ nervos încolo 

.�i-,icoacr•. se joacâ c1.1 butonul ele manşetă'
r·are i-e, rrimas în mină.) Un an întreg ·am• 
Lot povestit copiilo,·, la ora de educaţie· 
celii\c.nească,, cum au ,ajuns părinţii lor· 
adevăraţi proprietari ai fabricilor. (Fârli 
voie, înrnpe .wi vorbească ca-11 clasă, dar· 
cu o nuanţâ sa,·r·astict'i.} Acum. mintc:i 
tuturor c 'ind1·,·plată spre ,producţie �i 
munca c ·pcnlru Loti o bucurie, inr fabrir:;i 
o si,mt ca pe a lor pro1wic. Dn, feLiţo, ta-·
1,11 tău se C,'l'li.ficii şi tu ştii cc va să zic,,,
asba, nu? Ei, cine •ştie'? Aşa c, bi\ietc, cî11d 
11n IDUJllcitor ,devine n1aislr11 sau cînd e 
în stare, el însu-'ii, să rrparr o maşină. 
Şi mai.că--t,a, Ka.ttrin, m,aicii-1·.a n si'\. ajung,,
chiar ing,iner. Şi, cinel te g,ncleşti, la în-· 
r·cput, a,cnm cîtiva ani. oind n intuat î11·
11zin:1, îi era qncă lcam,, de 1naşfo1i. VP
dct·i ? (Creşte, pe mâsurti ce ,•orbeşte, în
sarcasm.) Şi, pentru ,că Iabricile astcn,.
adunate înbr-o ,singură mare întreprindere,.
sînt sing,urele fatbri,ci uin 01·aşul nostru, toi
ceea •ce 1sc înlîmplă acolo hun este bun �i 
pcnl!IU oraşul nostrn ! (Lui Kurt.) Şi, dr
nstăr.i, ide Ja pdnz. Ionic nstca nu mai 
sînt valahilc? Ori, poale, n11 c1·nu vala
bile 'nici ieri, nici săptărnftna trec,ută ?' 
Le-run povestit, onmva, copiilm·, basme ? 
Trebuie, cumVlll, să pll'n ora viitoare su h 

www.ziuaconstanta.ro



semnul unei ,posibile autocritici ? Mai 
există în chestia asta şi-o chichiţă, dragi 
copii, a!IIÎt doar că eu nu ştiu ce fel de 
chichită e. Neindoios, IJOate astea sînt 
încă prea cOi!Ilplicate pentru voi ; ,dealtfel, 
şi pentru mine �înt la fel de complicate. 
De a.şa eeva ne lovim ceva mai tîrziu : 
la vremea potI'ivită ! 

KURT: Nu te pT.ipi ... Doamne, mie îmi fier
be capul de alte aiea, nu de puştimea ta 
din •şcoală. De-aş avea eu gr.ijile tale ... 

EVA : Ştiu. Grijile mele n-au fost niciodat1't 
importante. lnainte, munca mea era o 
punte <le ia ajunge mai repede la frigider; 
î,ntre timp, a ajuns un soi <le mobilare a 
timpului liiber, pe care mi-o ,sUJpoirţi cu un 
aer protector : nu-i poţi pretinde, la urma 
uI'melor, nevestei, să işa<lă, cît c ziulica de 
lungă, acasă ; ba, ni.ei nu e văzut ou 
ochi buni aşa ceva şi nu prea se potri
veşte cu imaginea um.1i conclucător socia
list ! Cam aşa glndeşti tu. 

1,URT: Vechea flaşnetă! Eu nu sîut psihia
tru. Nu sînt competent în complexe de 

' inferior.i<tate. (Eva trînteşte biitonul pe 
masa de t6aletă şi vrea să iasă.) Mă rog, 
poftim, nu eşti ,obligată să-ţi subminezi 
autoritatea pedagog�că. A.şa a fost, cum 
ZIC!. 

EVA: Atunci, la ce toată iritarea? Era doar 
jumătate de adevăr? Şi, cu cealaltă ju
mătate ce facem ? Pe chestia asta sînt o 
soţioară ,cuminte ,şi mă \În de-o parte. 

J<URT (par!nd) : Nu la ,aşa ceva m-am 
gtndit. 

EVA : Mă simt ,oa şefwl neplătit al publici
tăţii propriuJui meu bărbat. Care e che
mat, prin ,copiii de şcoală, să-i convingă 
şi pe părinţii lor de măreţia ac\iunilor 
t:ilc. 

KURT : Eşti isteri,că, zău aşa ... 
EVA: Numai asta n-aş vrea, cJ.umnezcule ! 

(Se duce repede spre pat.) Mi..ai· fi. tare 
penibil. E de ajuns un isteric în familie. 
(fa ciocanul şi-l oferă, pro,,ocator, lui 
K.urt.) Parcă :voiai să te manjfeşti drept 
creator ,de ·s.paţiu. · Ori tot cîntecul de 
lebădă ,de acli,neauri a fost iarăşi o re
vărsare sufletească pe care, slavi:. domnu
lui, ţi-o poţi îngiidui mă-cai· aca•să, f,1ri:\ 
,să-ţi pierzi ,deo:nnita<tea ? (li clă, cu sila, 
ciocanul.) Dacă ai pus cuiele în zahar
•ni[ă, trebuie ,să mai fie acoJo. în orice 
caz,· sub uu chil ,de zahăr Los pc care 
l-am vănsat ieri deasupra. Dar, subliniez,

. fără nici o intenţie. Doar din grobă. 
KURT (ia ciocanul, nu ştie ce să facă. c11 

el) : Nu fulo,seai niciodată cutia aia. 
EV A : Uite c-,am folosit-o, iubi tule. De drng,u l 

tău. Oa să nu te mai aud ,ci,călindu-rnă 
cu zahărul clin pungă, bolovănit cli,n 
c,:n12la umezelii. ·J\lliai vrei ceva ? A, .da. 
lncepînd ,de mîinc,' t·i-o făgtiduiesc solemn, 
n-am' să mă mai fî\âi desculţă ·prin ,oasi\. 
Iar pe foigitler am să pun o foaie ele hîr
Lie şi un pix, să iai unde să-ţi aşterni în 

scris viii,boarele tale pretenţii. (Eva se 
duce la şifonier şi se uită înăuntru. Kurt 
schimbă ciocanul dintr-o mînă .în alta, 
apoi îl pune clin nou pe pat.) 

KURT : Lartă-mă. (Eva dă din umeri.) Mi-am 
cam ,dat drumul. 

EVA : Mă rog ... Şi eu. 
KURT: Ne-mpă,căm? 
EVA ,(peste umăr): Aşa ne-o promitem în-

totdeauna. 
KURT :· Nu prea sînt azi în toane bune. 
EVA : Şi asta o spui întotdeauna. După. 
KURT; Da? 
EVA: iDa. 
KURT: Păi ... 
EV A : De-•apI'oape ,trei ani. 
KURT : Să nu exagerăm, 
EVA : Aproxima,tiv ... 
KURT : RecunoaJŞte şi tu, cînd vme unul 

de-alele noi• de 1a muncă, cu problemele 
J.ui ... Se vede că atunci fac uneori o im
presie cam... ,(îşi smulge cuvîntul) pene
u·antă.

EV A (lapidar) : Se vede, uneori, cam ... 
KURT: Eu nu-mi ,da,u seama. 
EVA: Eu, da. 
KUR.T : Trebruie să mi-o spui. 
EV.\. : Dumnezeule ! 
KURT : Ce, -nu mi se poate vorbi? 
EVA (îl imită, cunoscătoare) : Mai vino şi 

cu asta, oa •şi cum n-am alte probleme 
pc cap ! Soumpa mea, mai scu,teşte-mă, 
pentru nume.le lui dumnezeu, de neroa
dele tale fleacuri din şcoală. 

KURT (ienat) : F.ac ou aşa ? Deseori ? (Eva 
,w răspwicle.) Ei, vezi ? 

EVA : Ai prea rareori ocazia. M"am dezobiş
nuit ,să-ţi vorbesc de treburile mele din 
şcoală. 

KURT : Atunci, logic vorbind, nici nu pot 
Ina atitudÎine. (Grăbit, fiindcă simte ab
surditatea. observaţiei sale.) lu orice caz, 
trebuie să recunoşti că nu ţi-am pus 
nici un băţ 'În roate, cînd, .acum un an, 
bătrînul tău profesor ţi-a făcut propune
rea să-ţi -diai aispirantura. 

EVA : Nici prea pasionat nu m-ai incurajat 
s-o foc.

KURT: Era voJ·ba de aspirantura ta. Tu 
<trebuia să decizi. La condiţii,le de-aici clin 
casă, şi la ceea ce nr mai fi. fost nevoie 
să 1Se organizeze, eram pregătit să d'ac 
foţă. (E iarăşi în apele lui ; ceea ce nu-l 
împiedică să-şi clea onest părerea.) Văd 
,şi ou bine că 111u te satisface să muştru
luieşti la boboce.i. Dar ... Tu singură n-ai 
vrut altfel. 

·EVA (se uită la el, apoi far:e un gest dccar
mat) : Ar fi fost prea de tot. Sînt de 
prea muLtă vreme ,scousă .din munca por 
teoretică. (Se gîndeşte o clipă, a.pai !şi 
„sciitură" gînclul şi· scoate din şifonier o 
rochie lungă, ele seară.) • 

KURT (se îndreaptă spre. ea) : Fără osten
ta ţie, dacă se poate ... 
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EVA: N-am de gind. (.tltirnă rochia de seară 
de dulap, se duce iar la şifonier şi i;;i 
alege altă rochie.) 

KUH.T (o observă): Orice s-ar zice, nevas
tă-mea arată încă straşnic. (E in spa.tde 
ei.) 

EVA: Găseşti? 
KURT : J\Ii-e milă de bărbaţii care n-au o 

femeie ca tine. 
EVA : 1u mai spune ? (Scoate rochia de pe 

umeraş.) 
KUH.T : .N-are cine să-i ispitească. (O ia in 

braţe.) 
EVA (fără să se uite la el) : Ştiu că nu mă 

i,nşeli. Ştru asta. 
KUH.T (zvîrle rochia pe pat) : E şi ast.J 

ceva, şi nu puţin. (O ţine din nou strîns.
cu ambele miini.). 

EVA (peste umăr): Şi asta, zici, e un merit 
<le-al tău ? • 

KUH.T (ironic) : Păi, nu i' 
EVA: Poate n-ai nvut vreme. 
KUH.T: Se rprca poate .. (E iarăşi sigur pe el.)
EVA: Poate ... am avut cu mai multă vreme. 
KUilT : Dacă zici tu ... 
EVA : Asta nu Le-a neliniştit ? 
KURT : P,na ac1ulrori.tiei neruşinate nu-\i 

şade, Eva mea mieă. 
EVA (se uitii, la ceas) : Ceasul tău merge 

bine? 
KUH.T : Nu ronlează. (O scirutci.}

EVA : Măi, omu le, e trecut de opt. (Vrea sii,
se desfacii, clin îmbrâţişare.) 

KURT: Nu sîntem acastt. Pentru nimeni. 
EVA : Lasă prostiile. 
KUH.T : Luminile stinse ! Storurile trase ! (SrJ 

desprinde ele ea, stinge lumina, clar 
dinspre coridor pritnmcle clcstulii, luminii. 
ca sii, lase camera în semiobscuritate.) 
Casa e goală. Poate veni şi poate suna 
cine-o pofti. Aici nu-i nimeni. (Se apropie 
iarâşi ele ea.)

EVA : Zău, eşti neoun. 
KURT : De acord. Sînt nebun şi găsesc că 

e frumos să fiu. {O îmbrăţişeazci clin nou
şi o trage spre pat.} Nornnali sîntem me
reu. Sîntem prea adesea normali., Asta
înăbu�ă totul - no1•malul - fără să ne 
dăm seama. (Se aşază, fririi, să-i dea dru
mul, pe marginea patului.) Piuă la urmu, 
uităm că ne ,şi iubim. 

EVA: Da. 
KURT : Moara asta de toate zilele ne ma

,cimă pc nesimţite. Şi eu care sp:unc,-im 
eindva că onmenji ou timplele că,1,unle sînt 
plicticoşi ! {O pri,,eşte adînc, ea îi sLci 
tâcutii, În {aţei.) Te iubesc... ca atunci. 

EV A : Vezi că şezi pc pozele tale. 
KURT '(trage, în timp ce vorbeşte, o dia

gramă ele sub el) : E cam snob, în zilele 
noasti·e, aşa ceva : sîntem căsătoriţi de 
nouă ilni. 

EVA (nu fără ironie): Şi nu m-ai înşelat 
niciodată. 
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KuH.T : Şi te iu,bcsc isică. (ln timp ce-o ţi„c
cu braţul sting, ţine cu mîna dreaplâ ditt

grama.) 
EVA : Director de fabrică, şi tot la prim,, 

nevastă. (Gafincl.) DcaJLfel, chestia cu omul 
şi cu tim,plclc cărnnte a spus-o Fridolin. 
C-ar ;fi plicticoase.

KUH.T : Se p;rea poate. (Pune lliagrama dcr,
parte.) Nu mai şti11. (O cuprinde şi c-u 
braţul drept.) Tu ai rămas frumoasă. :ji 
nevasta mea. 

EVA : După cum sc vcdL·. nu-(i. lipseşte 
nimic. 

KUH.T : Bine de cel cc arc. 
EV.\ : Şi tu mă ai. 
KURT: De o superbă cler11ita\c. (Vrea s-o 

tragci spre el.) 
l�VA : Asta s-o spui mai t.lcs. 
KURT: Dacă vrei, ele o sută de ol"i. 
EVA : Da, astăzi. (Se aşaz,i. in {a/,a lui ,,e

covor.) 
KUH.T : 1n fiecare zi. i'nccpind de miinc. 
EVA : Ar fi ,de ajuo1s �i o dată pc lun:i. 
KUH.T � Exa>ct aşa şedeai şi-acnm 13 ani. 

Jn după-amiaza aceea. (Eva se nitei la ,./ 
nedumeritâ, loveşte r·n degetul În cea.rnr
nicul lui, dii, sâ se ridice. Kurt o impinge 
la loc.) Cind începuse eternitatea. Da, Lu 
asta u-o m1ai ştii. E11, lnsit n-arn. uitul. 
(Se apleacii, u.n pic spre ea.) Soarele se 
intindea doar de-o palmă deasupra ciJn
piilor şi arpa canalului juca in &utc de 
culori. Şedeai pe t1•f'af)ta de piatră cca 
mai de jos a vecl,iului chei ... Ca aourn. 
(li ia capul între.miini.) 

EVA ( clu.pâ o pauzei) : roşisem î.11ot in golfu 1 
de nisi<p, fără să mă uit înd,"triît şi clo,U' 
cu un gind în minte : d:1ri\ nu viue, de
data asta, dnp:t mine, rc,11111\. 

KUH.T : Şi am Vt'nil. 
F:VA : Cu şase minulc distan\ă. 
KURT: Cînd am ajuns la treaptă, le smior

căiai în aşa haJ că-mi venea s:t fac, pc 
loc, ca'le-n toarsă. 

EVA : Amt, -că nu mai aveai �lestul suflu 
s-o 01:1-i foci.

KUH.T : Exagerezi. 
EVA : Gifiiai ca 1111 ,·cehi vas eu aburi ho-

dorogit. 
KUH.T : 1n ori,ce caz, ştimu ci\ mă aşte-pti. 
EVA: A durat mult pînă s-o ştii. 
KURT: To\i îşi închipuiau că Lu şi Fri-

dolin ... 
EV A : Tinerii rpricep teribil de greu. 
KURT: A,proape că nÎlci nu te uitai la m111c. 
EVA : Păi asta e. 
KUR'.f' : Toată ziu,a crai cu el. 
EVA: Da. Şi? 
KURT (rîcle un moment) : Aşa-i. Tinerii pL"i

cep mai încet. 
EVA : Foarte încet. 
Kl H.T: Acum am să-ţi spun una. Stătonm, 

oa acum, alături <le tino. In bătaia pie
zişă a soarelui, ,umerii tăi păreau nc,.<YTi. 
Voiam să pun mî1wt pc ei ... 

EVA ({ară să se uite la el) : Ştiu. 
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KURT: Da? 
EVA : Mă aşteptam s-o foci. 
KURT (îi mîngîie umerii) : Apoi, :n sărit in 

apă. Brusc. 
EVA (rîde încet) : Stătusem aşa o jumătate 

de oră. 
KURT: A:tît de mult? 
EVA: Cel puţin ... 
KURT : Mi se f:lcuse, deodată ... frică. 
EVA : Cînd am ,ajuns înapoi în golf, ceilal\i 

plecaseră. După aiia, pe <!rum, spre C..'lSi\. 
te-ai porn,it să•nu vorbeşti... de parcă ar 
fi :brebuit să recuperezi o sută de ,rni de 
tăcere. Despre dte-n lună şi-n st.ele. Nu
mai despre noi doi, nimic. 

KURT : Tinerii IJ)riccp greu. 
EVA : Iar mic îmi părea bine că nu le-ai 

încumetat s-o faci. Acolo, afar:1, la ,·iu. 
(Se uită adînc la el.) 

KURT (se încru.ntă) : lţi p:1rca bine. 
EVA : .\lhm ! 
KURT : Complă•cate sînt fetele. 
EVA : Să-ţi spun şi ou una. Dou,1 siiptămîni 

după aia ... 
KURT: . Af,la�e Loat� şcoala. ,(Comic.) C:1 

,,vorbun . Ernrn m·mdru. 
EVA : De o a,chiziţie cu care te puteai ar:1la 

în lume. 
KURT : Şi nu-i aşa ? La vîrsta aia, c ingit

<luită ,asemenea van i-tate. 
EVA : Cînd er.a vreo leztt la fizi.c:1 sau la 

matematică şi puteai ieşi din clasă dupi\ 
ce ţi-n,i de[YUS caietul, Friedl mi\ aştepta 
k'l poarta ,şcolii. Nu arăta că o Iace di,, 
fotîmplare. Pur ,şi simplu, oştepta. 

KURT : N-a jucat niciodată teatru. 
EV A. : Spunea simplu e bine că tu şi 

~}{mt. ..
KlJRT : Asta nu mi-ai spus-o niciodată. 
EV A ( dttpă o clipă) : Şi se uita la mi1w. 

aşn, ca Si1.�mi fie 1clar că şi credea ceea 
ce spnnr-a. (Se ridicii cleoda.tâ în picioare ; 
Kurt eBle un pic încurcat; se uită la ea.) 
Ar fi trebuit să fie de mnlt ai{!i, nu ? 

KURT: E�1, oricum, nu stau să-l aştept ... En 
cred că n-<avea ni,ci un rost să-ţi spună 
asta. (Eva ia· rochia de pe pat şi şi-o 
trage peste cap. Călcîndu-şi pe inimă.) 
A fost un coleg pe cinste. Spun eu că 
nu? 

EVA: Cînd mi-a spws-o, acolo, în poarl:1 
şcolii ... m-<a cam durut un pic. (Kurt o 
pri11eşte întrebător. De-a. dreptul.) Pe tine 
te-am vrut. Asta ştiam. Asta em. clar. 

KURT (jenat): Dar? 
EVA (dă clin umeri) : Aflam pentru înt.iia 

oară că a te decide penbru ceva înseamnii. 
întobdeauna, şi a renunţa la ceva. 

KURT : Dar mă i,uboai ... 
EVA ( cu nerăbdare) : Da, totuşi.

KU.RT : Penl!ru mine, orice altceva cru fări:i 
importanţă. Oricare alta !

EVA: Fireşte. (E, iarăşi, uşor resemnată; el 
n-v ,'nţelege.) 

KURT : Atunci ? 

EVA: Te-am vrut pc tine. Xu pe el. Dar 
cînd mi-a spus oit de nimerit i se pare 
că ne ,ştie pe noi împreună, am avu L 
senzaţia că sărăcisem, că pierdusem ceva ... 
Ceva cc, cu siguranţă, nu avusesem nici
o-dată. Ceva ce, poate, n-aş fi putut nici
odată să am.

KURT (alarmat) : Ceva, totuşi, poate, cc :H 
fi vrut s,1 ai? 

EVA: :'-1,u. N,u pot să-mi explic. 
KURT : FemeiJe ,par să fie complicate. 
EVA: După o:tîţia ani, numai presupunc,·i '.' 

Nimic eon•cret ? 
KURT : Probabil (::1 aduni, cu o singurii fp

meie, prea ,puţin:1 expcrient,ă .. \.şa că nu 
sint competent. Şi nu consider asta un 
merit moral, ca să preînllîmpin intrcbarea 
ta. (Eva îşi îndreaptă rochia, iar Kurl 
observi/. c,, una din manşetele lui nu arc 
buton.) UJ1"dc-ai pus celălalt buton ? (TinP 
acu�ator braţul cu manşeta descheiatâ.) 

EVA : Scuză-rn,1. (Se uitâ cercetâtor în Jur) 
KUR'r: Il -aveai, JXlrc:1. Mereu aceeaşi po

Ycste. (Eva a. dat peste buton, pe ma.srr 
de t.oalet<i.) 

EVA : Dă-ncoace. (Fixea�â repede bu.tonlLl.) 
KURT : S-tupidr1 descoperire. 
EVA : Ai putea să-ţi cumperi alţii, noi. 
KURT : Tu nu prea ştii ce cadou să-mi 

f:aci de AJ1 1ul N-0u. 
EYA (se roteşte în faţa lui) : Vrei să în

chizi ? (K11rt trage fermoarul rochiei.) 
KURT: Păoat. 
EVA : Nu fi prost. (li dâ un bobimac peste 

na.s.) :\Icl'si ! 
KUR.T ( caLLstic) : Acum poale să vină. 
EVA : Ce-ar fi dac,1 ţi-ai pune şi crm·ata ? 
KUR.T: O port ziua la fabrică. N-am voie. 

mi:icar sear.1. să-mi p:1strez o rămăşiţi\ din 
cleprinder.ile mele ? 

EVA: Bine, bi.ne. Făr:1 cravată. 
l,URT: Şi, <le Yreme cc musafirul nostru 

se lasă a.şlept;at, mă duc să-mi iau singur 
ccYa de haleaolă. (Dti sii ias<i.) 

EVA : Kurt ... (Kurt se opreşte în fa/.a ,işii.) 
Ne-om fi schimbat noi, oare ? 

KURT·: Noi ? (E1•a cl<i doar din cap .ţi-1 
priveşte.) Am mai îrrÎb:1lrînit, fireşte. Dar 
cr-ti veni ?

EY.-\ : Vreau să zic, schimbaţi faţă de cum 
ci-.1111 acum :l2 nni. Fa!ă de vremea zbcm
guieliilor în apă, de pildă. 

KTJRT (ciupi, o patt�ă) : Din pricina lui ,n
trebi asta ? 

EVA : Din pricina noastră. 
KURT : N-ai mai pus asemenea întrebare 

ni ci.odo t:1. 
EVA: Nu. 
KURT : Atunci, de ce toc.mai azi ?
EVA : Ştiu şi cu ? (Ifort îşi i·eţine o nouii 

observaţie şi dci să iasâ.) M:1 gindesc nu
mai că ar !i bine să ştim. 

KURT : Pri1n unnare, tot din cauza lui? 
(Revine.) Vine un 1·evizor. Vă rog-, ţincii 
deschise, pentru control, arhivele vieţii. 
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EVA : Am aşa, deodată, senzatia că există Ln 
noi nişte întrebări, şi nu ştiu să le dau 
răspuns. 

KURT (mojic) : Ca să vezi ce simt elevii tăi, 
cind îi iei pa-în surprindere ou un extem
poral. Sau nu se mai obişnuiesc asemenea 
metode ba11bare ? 

EV A ( nu se la,ă dusă) : Poate fi aici din 
dipă-n clipă. Şi o să vrea să ştie de 
toate ... 

KURT: Ce mai .facem, una-aha ... Mă rog, 
nşa ceva îl poti întreba şi tu. 

EVA: Şi nu ş.tiu ee să-i răspund. Nu despre 
asta (arată diagramele), nu despre pro
blemele voastre, din care tu m-ai e-x
dus ... Despre noi .doi, Kurt. 

KURT : 11 aştepţi cumva pc mareic inoh.izi
tor ? (Eva îl priveşte în tăcere. Devine 
nesigur, sub privirea ei.) Ce-l interesează 
pe el toate astea ? Şi, la urma uiimelor, 
,ce vrei ? (Violent.) Dacă a fixat pentru 
astă,seară termenul principal de înfăţişare 
la marele tribunal conjugal, ar Ii trebuit, 
măcar, să mă anunţi ... 

EVA : Nu ţipa. 
KURT : De ce nu ? Copiii -nu sînt a-casă, 

n-avem pe cine să menajăm, şi, oricum,
nu-ţi arde ţie de aşa ceva ... (Se 1.ntoarce
şi se îndreaptă spre „fereastră", de unc/P.
priveşte în afară.)

EV A : Curios. Eşti gelos pe o amintire. 
KURT: Gelos ! Ai,urea ! 
EVA : Eu n-aş Jua-o chiar ca pe o aiuren lă. 

Ar fi mai bună decît... (Tace.) 
KUR T : Decit ce ? 
EVA ( prompt) : Nepă,sarea ... 
KURT : Acum îţi par nepăsător? Te pome

neşti că şi lipsit de dragoste ? Desigur. 
un soi de tiran pat:riarhal. Şi mai ce ? 

EVA: Nu I-om mai văzut pe Friedl de 
12 ani ... 

KURT : Ţi-am ceru-t eu vreo socoteală ? 
:E;VA: Nu. Pentru aşa ceva eşti prea sigur 

de tine. Sigu•r <pe :proprietatea ta. 
KURT : Se îngroaşă dosarul păoatelor mele. 
EVA : N-ai ·stat niciodată în ,cumpănă ... Da.că 

ceva ar fi p-u tut să fie. 
KURT (cu răbdare demonstrativă) : Şi ce-ar 

fi putut să fie? 
EVA: Da. Ce-ar fi ;putut? 
KURT (sarcastic) : Ei : ce-a fost? 
EVA: Ni.mic. 
KURT (aproape cinic) : Mulţumesc! 
EVA : Oricum, aş fi putut şi eu... să am 

tentaţii. 
KURT: :Tu? 
EVA: De necrezut, nu? 
KURT : Fireşte că nu, eşti şi tu om şi, pc 

,deasupra, urrml ,cu drepturi egale. Jn re
gulă. Ai aVi\Jt cumva vreuna ? 

EVA : Fii �i tu o dată cinstit. ln amintiri 
îţi mai sînt aproape. Aşa, mai reuşeşti, 
cum-necum, isă fii, post-fes-turn, nesigur pe 

·tine, ba chiaT să resimţ-i ceva,· oa un soi 
de teamr,, faţă de un posibil rival. Remi
niscen tele nu ţi le laşi învălmăşite : în 
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ele mă aflu încă înregistrată ca o fiinţă 
pentru care ai tremurat... Aicum, nu mai 
sînt <lecit o st:arc de fapt. O realitate 
obiectivă. 

KURT: Acum zece minute crom convins că 
ţi-am dovedit... (Face gestul unei mari 
devoţiuni ; se simte efectiv lezat.) 

EVA : .. ,că sk1t, ;propri,u-zis, un punct foarte 
stimabil în irepertoriul realizărilor talc. 
Desigur, cind şi oind iei în mină o piesă 
ori aha <lin cele pe care ţi le-ai procu
rat, ba unele din ele le poţi chiar utiliza. 
Tare practic. 

KURT: Asta e ... jignire. 
EVA (după o pau;:;ă): Da. Scuză-mă ... 
KURT : Afurisit de amarnică mai c�li, 

scumpa n1ea.. 
EVA ( ostenită) : Lartă-mă ... 
KURT : N-ai să izbuteşti să-mi explici cu 

•ce am meritat eu asro ...
EVA ( se aşază pe taburet, în faţa toaletei) : 

Ş1iu că fo1Jr-o anumită măsură mai fac 
încă impresie. Uneori mă sunprind că nru 
IJ;Jă mai interesea.ză asta. 

KUH.T : Aootă-mi-1 ,pe ăla care poa,te întinda 
luna ,de miere ,pe un răstimp de uouă 
ani ! Aiseanenea ,capital imfilctesc nu ;;ă
seşlli ni,ci in romanele proaste. (Cu gest 
larg.) Smtean Ide 12 ani împreună, fe
tiţo ! (Umblă ·Încolo şi-ncoace.) Răceala ta 
de azi e <le natiură să-mi deschidă ochii. 
De cînd eşti acasă şi de cind s-a anunţat 
vizita fasta ... Uite, n-am să mă agăţ iarăşi 
de Fr1d1olin. Dar, dacă ni cumva nervii 
zdruncinaţi, atunci du-te şi trece-te îu 
condica ,bolnavilor, ,că scumpii tăi oolegi 
sînt şi ei adeseori supliniţi de tine. Şi 
i,ndispcn,sabilă nu eşti. Dar nu-mi face 
mie zile fripte cu asemenea marai:eturi 
metafiz�ce. Numai fiindcă un amic de 
şcoală rpi•că hodoronc-tronc în ordonat9 
noastră viaţă. Aşa, şi acum ne-ar face bine 
,un coniac, fir-ar să fie. (Iese, dar vo, beştc 
mai departe, de afară.) Că n-o să-mi sparg 
capul cu 'intrebări ,de mani.arc şi cu com
plexe. (Vine înapoi cu o sticlă de coniac 
şi cu un pahar.) Aşa ceva n-am, şi nu 
pot decît să mă mir, draga mea, văzm
du-te pe nepusă masă că mă serveşti cu 
ele, nu pot decît ,să mă mÎă'. (Bea.) 

EVA : Ne m!irăm cam ,prea rar. Sîntem prea 
nor:m,ruli. Citez vorbele bale. Sîntern lciti
poleiţi. 

KURT (supărat) : Pc Friedl îl citezi ! .\.i fost 
tare amabilă să-mi aminteşti de asta, oa 
să mă .feresc să pun pe seama mea im
portantele lui opinii. Mi-e de ajuns pro
pria mea vizliunc de&prre viaţă şi lume 
şi ,asta o <pot susţine şi o pot argume11 la 
cu o ttărie de stîncă, invulnerabilă. Nu 
mi-e teamă de întrebările lui, puiule. 
De'8r ve,ni odată, ortac din moşi-strămoşi
şi ştab awa�tiiutor azi ! O.ni vedea cine
are de pus ântrebări cutremurătoare şi cum
vor suna ră&punsurile. Nu mi-e frică dr, 
ele. U n,de e, mă rog ?
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(De a/ară se sună. Amîncloi tresa,· ş, -''' 
holbează unul la celălalt. ln timp ce Ew, 
rămîne imobilă, Kurt ridică mlnci srt fac,, 
rm gest pe care l-ar clori grm• şi iese clin 
oomeră. Eva se duce /11 măsti/.a ei rie toa
letă, stă în picioare În faţa uglinzii ş,. se 
contemplii meditat:i,·. Afară .,e trlnt,•şte u 
uşă.) 

l( UH.T (clin cu.lise) : Tu ? 
SIJZANA (din crLlise) : Oare m-am scirimbat 

eu aşa ,de onult? Nu mă băga 'în spcri
cti ; totdeauna mi s-a spus eă sînt rurlie. 

l( U H.T (în cµlise) : De unde mai răsărişi ? 

(Eva trage, surpri,wă, cu urechea, se duce, 
a poi. set ciprind,i lwniiw. In momentul cînd 
1°11/oarce comutatorul, apare Suzana. •În uşă, 
o descoperă ,pe Ei >a şi intră numaidecît.)

SUZANA : Nu-mi revin ! Eva ! ... Eva �i Kurt_ 
sînt cu adevărat focă ln1preu,n.1. Auzisem 
cu pe u.n,deva zvon indu-se, clar ::ine mai 
crede azi în basme ? (Eva îi aruncă hti 
Kurt, apărut în uşă, în spatele S,uzanei, 
o privire interogativă, căreia acesta_ îi 
răspunde ,·u. 1m gest semnificînd o situa
/.ie care-i depiişeşte înţelegerea. Suzana în
toarce capul cînd spre unul, cînd spre 
celălalt.) P,un r,�mii,şag că •nti bătut rr
oordul căsni,ciei în cercul nosl-l'll. Eva. 
Felicitările :mole. Şi, la o acJi.cii. �um 1) 

mai ducet:i 'i' (O îmbrăţişenzrt pe Ew, c11 
înfocaN·.) 

EVA : A-sLa c, în ndevăr, o &lll'priză, Suzi ! 
SUZANA : Dacii .I-ni suporm.t allta pe Kurt. 

trebuie să fiP reva în 'neregulă cu el. 
l<URT (.sarrr,,stir) : i\lersi. 
SfJZANA (lu.i): N,ai pentru cc. lncă ,lin 

şcoală ,am mizat pe tine, o el.ală, cînd :rn 
pusesem · Î'lllrebarea care dintre băie\i o 
să fie ·crl mai .,sub papuc" dintre bărbaţi. 

l( URT : S-;, pu,s o asemenea întrebare ? 
Nu-mi 'PTC'a ,unintesc. 

SUZANA : Doar în1re fete. M,ai ţ.ii minte. 
Ev,a? 

EVA : Nu vrei •să le fo-ci comod ? 
SUZANA ,(in t:imp re-şi de::.brncâ. paliond) : 

. Te cam roşiJSeşi la fotă pe chestia asta. 
Ca sfecla, aş zice. Şi m•a amuzat ! (lşi 
aruncă paltonul pe taburet.) Dar am avut 
dreptate. Pofl"im ! 

T,UHT : Şi cc vint le-adl1cc .în lfrgul ttsl:1 · 
,pi1,1·ăsit ? 

SIJZA..JA: Ca să \i-o spun aşa, de la ol,r;iz. 
f1�im.a la. 

l(URT: Foal'lc onol'al. 
SUZANA : La aşa î11lrcbarc. _ aşa răspuns. 
EVA : Bei ccvH ? (li ia paltonul s,i-l rl11.c11 

af arâ.} 

SUZANA : -Dnc;'i nu deranjez ... 
EVA : Deloc. (Stri 1·11 1Jaltonul 1n bra/<'. înr<i 

nehotcfrîtâ, încâ ni(elu.ş confuzei.) 
l<URT: Unde ai l1ţ1s :1 

SlJZANA: Dcocamdaitt, nicăieri. 

KlJRT : Aş_a ... (li aruncă Evei, din nou, o 
privire.) 

SUZANA (a sesizat tainica lor faţelegcre) : 
Ca să fiu sjn,ceră, mi•am_ imaginat cu 
!Jobul altfeil 'Jlfl'urni-rea mea la voi ; nu prea 
ţi-.ai ieşit •clin ;piele ele bucul'.ie. Nu vă 
temeţi, n-am să vă cal,c pe nervi. 

EVA (foarte jenată) : Prostii ... Sîntem, pur şi 
simplu, uluiţi. Ne pici în braţe, aşa, pc 
nep1.15ă m.rsă, idwpă atîţia ani. 

SUZANA: iDoisp,-rezece, dracă nu mă înşel. 
Doisprezece ,ani ele la bacalaureat. Alţii, 
la aşa oc,azie, ovgiairizcază o intilni1·e a 
dawi. 

KURT : Asta se întJmiplă numai la te:,tru. 
SUZANA : Depinde de ceea cc Iaci din aslu. 
EVA: Bei ccv,a? Un coniac. o vodcă? 
KURT : Poale vrea să mănince ceva ? 
SUZANA: De bănt. da. i\'tr mănînc. În avioJ1 

_am fost serv,iti din plin. Locuiti ,ingnri 
in casa ,asl,a 7 Crozavi\ vilă ! Un mii: 
caslel. cc m,ni. In orice caz, aşa paie, cintl 
vii de la 01·,aş. ( Eva iese. Su::.ana de�cn
perii „fereastra". Se înclreaptii într-acolo, 
r· entu:iasma.l'll. U itindii-.w' în jos, sprtl 
oraş.) Pentr-u aş,a -panorama. rn alte locuri, 
pliHcşti chirie d,ublă. 

KUl'lT (se apropie de ea) : Noi abi:1 da<:it 
ne aruncăm '(lrivi�·ilc intr-acolo. 

SUZ:\\TA: Nişte prozaici ... Ce să ecri de la 
1111 cco,;omist... �•[ie mi se pare slTaşnic. 
( IE�te, într-adevăr, plâcut impresional1t) 

KURT:. P'ină la urmii, te deprinzi. 
SUZANA : Imi fochi'f)ui cum stai, dimineţile,' 

,aici, fa fereastră, în pijama, încă, .şi lotuşi
însetat de treabă : cu ,ce voi ferici astăzi 
oamenii ,de colo. de jos '.' 

KUHT: Mâine, poimîine, am să pun să mă 
pioteze un ,pos1JUm asta. 

SUZANA: Ar fi şi vremea. Ori nu exi'liî în 
.sătucul vostru vreun măzgălitor de pîn.zi:i, 
căruia edilii •să-i poată cle:scbidc ochii 
,a&upra ta? S-ar -cuveni, aici, o m1J1:.i_ cll' 
,ajutor. În problema asta sînt ;mai ycr
sată. PorLrete eroi,ce ele activişti scuzi\ cel 
mai ,_,fori·sit dilebanti.sm. 

KUH.T : Totul e sr, pla-ci1 oamoniJor noştri, 
nu? 

SUZA.l'\TA : Cc-arc a fo.ce una cu alta ? 
KURT : Te pri,cepi cumva şi ln asta ? La or 

le p1acc sau nu le place oamenilor ? Fii 
atentă ; ,de azi, de -la pr'inz, am urechea 
bare •sensibi,liî. 

SUZANA : Păi, .faima ta e purtată de presa 
competentă .pînă în cea mHÎ umiM duclri
•neaţ.ă. Eşti o figură pO(}ulară. 

KUH.T : Aşa-i, aiţia-i. 
SUZANA ( cu un gest exagerai) : Oclal;'i cu 

induslTia textilă locală, ai impus .�i n.u
mele tiîrgului. Ai incli,cat celor ·osteniţi şi 
împovărati ,un ţel şi o pers,peotivă. Ai 
dăruit celor ep,uizati puteri noi. (FiriMc.) 
Du p,1 crnn se cria, se piirea că ,;oci.a
fa;mul şi-a făcut aici, cu 20 de ani în
Lîrziere, intrarea solemn,, - şi asba, cu 
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tine în frunte, soare luminos. Sînt nJndră 
de tine, Kurt. Oînd soarele celebri Lăţii 
talc va ,ajunge la zenit, eu voi sila mo
destă în ;umbră şi-mi voi spune : am şi 
eu o rparte din merjt - !Jotdeauna l-:un 
lăsat să copieze clupf1 mine la biologie. 

KURT : Intr-adevăr ... Cc vremuri ! Atunci nn 
existau probleme. 

SUZANA : Ei, na-ţi-o ! 
KURT (aplecîndu-se la ,,fereastri't") : A cam 

început să apună· faima. 
SUZANA : Ai necazuri ? 
KURT : Hai 'Încoa'. (Kurt se cluce sµre uşii. 

tocmai cînd Eva revine cu paharele.) 
EVA : Voi,am toomai să vă chem. 
SUZANA (a descoperit pe masa ele toalett'i 

sticla cu coniac) : Coniac ? Intre c0smeti
cale ? Pentru ten, dacă-l foloseşti prea 
cles, Eva, nu e recomandabil. (Se a.�a:,i. 
pe taburet.) Luat, însă, cu măsur:'.i, e 
foarte sănătos. 

KURT: Rămînem aici? 
SUZANA (se uiti't în jw-) : Dormitor în 

toată Tegula. ,!Vfore lucru, în zilele noastre. 
EVA : La început nu l-am avut nici noi. 
SUZANA : Eu nici măcar azi nu-l am. 
KURT : ln ora!iele mici se trăieşte bătrîneşte, 

dar comod. 
SUZANA : Cu o condiţie : să fii, în prcala

b�l, ,director emerit de fabrică. Chiat· ,şi în 
oraşele mici. (A zărit rochia tle seară ,,. 
Es,ei.) Măi, Eva ! E senzaţională ! (Se 
clucc s-o cercete;:;e.) Te-ai pricopsit. 

EVA ( cu uşoară ironie) : In oraşele mici se 
trăieşte retras. (Obiectis,.) N-u ştiu să fi 
ieşit ,deseori ... 

SUZANA (lui Kurt) : Scoate-ţi femeia în 
,lume, patriarhuile ! Cel ce posedă aşa 
,ceva n-iare voie să zacă în casă. (Evei.) 
Dar e grozav la �oi. (Arată spre „fe
reastră".) Aş putea sba ore în �i1· aici ... 

KURT: 1n rochie de sea1·ă? 
SUZANA : Casele, ca nişte jocuri ,ele cuburi. 

Străzi, rc,a arşternute de mîna unui puşti, 
total neştiutor, în puritatea lui sufletească, 
de existenţa vreunei arhitecturi contem
,pora,ne. Sub fiecare acoperiş, alţi oameni. 
Mi-aş putea ,închipui, despre fiecare, cîte 
.ceva. 

KURT : De potrivit, nu trebuie să se şi 
potrivească. 

SUZANA: Dar s-ar putea potrivi. 
EVA: Mai aşteptăm pe cineva. 
SUZANA: A, ,doamne... (Evei.) De-ain eşti 

aşa ,P'llrSă la punct. 
EVA : Vine Friedl. 
SUZANA : Cine ? 
KURT : Acum ai să a1 şi tu motive să fii 

surpr.iinsă. 
EVA : Fridolin. 
SUZANA (e realmente încurcată) : E şi el 

pe-aici ? 
KURT (laconic) : Pentru o zi. 
SUZANA: Tocmai astăzi, auzi întîrnplare I 
KURT: Nu chiar. Şi-<a unit vizita cu o 

disouţie de serviciu. 
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SUZANA : Acum, în adevăr, mi s-:1 făcut 
de-un ,coniac. (E,,a pune pahal'ele re 
masa de toaletă, sen,eşte. Su::;ana ia, cea 
dintîi, un pahal' şi bea.) Voi nu beti? 

KURT : N-am ajm1s î.nci1 ! (E,,a umple pa
harul Su::anei şi-i o[erl'i şi lui Ktirt wwl.) 

SUZANA : Friedl... Pc chestia asta, merit:, 
să ciocnim. 

KURT ( cu aluzii sarcastice) : Se pare că t.c-a 
cam făcut praf vestea. 

SUZANA : Recunosc. (Bea.) Te n;1piidesc 
atîtea amintiri, că \i se moaie picioarclP. 

EVA : După doisprezece ani ? 
SUZANA : Unele ,amintiri, şi clupă cincizeci. 
KURT : O să fie vesel. 
SUZANA : Nu sînt aşa ele sigură. (E,,ci.) 

Uneori, poţ,i fi taTc încurcat. 
KURT: Zău? 
SUZANA : Cc ştiţi voi, bărbatii, despre fe

mei? 
KURT : Se vede trcal,a, că nimic. �Ii-a fost 

clat, n'll de mult, să-mi dau scama. (E,,ei.) 
Puteţi ciuta fo cor. 

EVA : Dim pă"cate, nu ai 11rcclica pt·ca mu
zioală. 

SUZANA : V"aţl ciondănit. cumva? 
EVA (m multe înţelesu.ri): Noi nu ne cer-

tăm niciodată ... 
SUZANA : Asta nu exist:"t. 
EV A : La noi, cla. 
SUZANA: Nouă ani de c:"tsnicie, şi nici o 

altercaţie ? 
EVA : A propos. tu le-ai măritat? 
SUZANA : Am fost. 
KURT: Aha. Şi oîud ai fost, aţi dus-o tot 

într-o cicăleală ? 
SUZANA : Asta e, că nu. 
KURT : A şters-o, te pomeneşti, de prea 

multă linişte ? 
EVA (Suzanei): K,urt 11u c în apele lui, 

astăzi. 
SUZANA : Am şi cu scnza\ia nsta. Şi 1> 

căsnicie fără ceartă c ca un ·prunc car•! 
nu plînge. Sii1gurii avanta:ia\i sint veci
nii : că nu-i superi. (Lui !Curt.) Eu om 
şters-o. (E,,ei.) Îmi mai torni unnl ·� (li 
întinde paharul.) 

KURT : Ai divorţat ? 
SUZANA : Hm ! (E,,ci.) l\foltam ! (Bea, de 

data asta, domol, cu înghiţituri mici.) 

KURT : Nu oricine poate fi, ca noi, aşa, de 
modă vecl1e. 

EVA (alu;:;iv): Ne fo.dulim, nevoie marc, cu 
lungii noştri ani conj,ug,ali. Sîntt)m, pui
şi .simplu, cineva. 

SUZANA (calmll): Ei, da. Căsnicie solidă. Cu 
o vilă în oraş. Ba chiar şi cu dormitor. 
Frumoasă mo])illt. ( Aratll 1·u paha.ntl în 
jur.) Că friguiclernl vostru e prma lux,
observ după băutură. Să pui coniacul b 
gheaţă c cem barbnr. Vă închipui\i, oare,
că vine dm Sibcria şi că nşa o să se
simtă la el a:oasă? (Cu ferm.itate.) Vodca.
drag.ii mei, asta se cere scrviL:1 h rece. 
Confo,cu•l �e ,serveşte şambmt.

KURT : S-ar zice că 1c pricepi. 
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SUZANA : Ba bine că nu ! Şi oiud vine? 
EVA : Ar fi trebuit să fi venit. 
SUZANA: FriedL. (Dă clin cap.) Realmrnt•i, 

·nu l-am văzut de atunci.
EV A : Nici noi. 
SUZANA : Ce i'.nvirteşte ? 
KURT : E la centuală, de cHăva vreme. La 

cent11a-la mea. 
SUZANA : Şi, precis, nu e portar acolo. 
KURT : Ferească <lumnezeu ! Ca să zic aşa 

- în conducerea superioară. 
SUZANA : Trebuia să Iie cineva important. 
KURT (rău): Aşa-i. Boss innăscut. 
SUZANA : Asta nu. 
KUR T : P,ardon. 
SUZANA : S[t ştii că ... 
KURT : De acord. Drăguli su.porteri mat ere ; · 

tu eşti al doilea. 
EVA (Su::;anei): A şi an1t, azi la prim:, o 

întiilnire cu el. 
KURT : O întHnire de :erviciu. (lşi ,a un 

pahar cu coniac.) 
SUZANA : Şi !,i-e !lehamite, acum ? 
KURT : Aooatepriceputul Fridolin benefi

ciază ,de paza 1Jentru păstrarea mornnnen
telor. Este rămăşiţa sac1·ă a visurilor 
no•astrc sentimentale de adolescen\ă. No
roc! 

SUZANA : .Pentru aşa ceva nu î .nchiJ_1. (Pune 
paharul ei, pe iumăta.te gol, pe masă.) 

EVA : Şi tu ce hram porţi ? 
SUZA.t"\'A: Am ve,1it in documentare... La 

grădiniţa voastră model. (Lui Kurl.) De 
la ,Iucruri<le bune trebuie să în -.:i(urn ... 

EVA : Lucrezi în domeni,ul ăst,a ? 
SUZANA : lhru ! 
EVA : Atunci, s-ar zice, sîntem oarecum c<•

lege. Şi eu am făcut pedagogie. Lucrez 
aici, la ,şcoală. (Cu mblinieri particulare.) 
La ufasele inferioare. 

SUZANA : Copii aveţi ? 
EVA: Doi. Sînt 1a creşa săptămînală. Tot a 

îm trepri·nclerii. 
SUZANA (lui Kurt) : Aşezăminte-model ale 

imperiuJ.ui tău. Bravo, măi. Bravo ! 
EVA: Ai văzut, desigur, reportajul la' tele

vizor. Au mai dat ei niţeluş şi cu g-lant. 
SUZANA : Or�emm. La voi, totul e 1n reguli,. 

Ceea ce nu ·se poate spune oriunde. 
EVA : Se vede treaba că ai dat peste o 

seamă de locuri unele trebu11ile incă nu 
merg bine. 

SUZANA : Nu prea-mi place să privesc doar. 
M:ai degrabă, fac ceva. In cartier la noi, 
multe femei mi puteau muncii: din lipsă 
ele locuri la g1·ăcliniţa <le ,copii .. Am adunat 
puşti.mea, unul cîte unul. După 1 � zile, 
aveam l!l grijă peste 20. Asta a fost o 
exiper.ien tă. 

EVA: Şi ui putut face rost ele abÎtea locuri 
-.iuplimentare ? 

SUZANA : A, nu... Tocmai că nu lucram 
acolo. Eram, aşa, ca un soi ele ,r.ulptor. 
Adicătelea, secreLar -de sculptor. Nu mări
tată cu el. Ei, şi, la un moment dat, tipul 

s-a profilat pe ar·ta monumenLală. i'i u-1
mai găseai clecit în conferinţe şi-n ,călt,
torii. Iar atelierul stătea gol, ea şi gră
dilila ia mare din jur. Am transformat
toate astea înt1·-o grăilinită ;de copii. Lapte 
şi fulgi de ovăz. aduse cu roaba, iar din 
vechile chiolhanuri rămăseseră destule cră
Li!i ca să gătesc pentru două duzini rdc
moace. A mei·s nu1uărul unu - cu bani
puţini şi cu multă fantezie. rici nu ştiu
cine se hucura m,ai mult - eu sau copiii. 

EVA (sceptidi): Şi sculptorul... tău te-·1 aju
tat? 

SUZANA: Mai că nici nu dădea pe-acasă. 
De cind s-a ele.dat artei monumentale, 1111 
a mai avut •nevoie de atelier. Nostim, nu? 

KUR'I' : Şi pe ăsLa l-ai păl'ăsit? 
SUZANA: Aş ! Asta er:r alLul. 
KUFlT : Cam i'•11TL1rnos trecut, ce să z1c. 
EVA: Kurt ! 
SUZANA (sinceră) : N-am mim�c împotriv·J 

poveştilor furtn:moase. 
KUWI' (insinuant) : In nici o privinţă? 
SUZANA : KmL, scumpule, bunule. ,:E�,1:i. I 

Ştii că a fosL o vreme că-mi mJdeau tăl
pik ,după el? Să fi fost, cam aşa, prin 
clasa H XI-a. 

EVA : Tic ? (Rîde.) 
SUZANA : Te cred. Dar m1-am pus lrînă, la 

vreme. 
KURT (E�,ei): Trebuie să-i fii recunosc:,

ctoarc. Nu mi-a necinstit candoarea. 
SUZANA (se apropie de el) : Te simţi chinr 

sigur, sigur de Lot, în cetatea ta familială. 
tu, os de soţ irep1•oşabil ? Dacă mi-aş fi 
rpus atunci ambiţia ... 

KURT : Ştiu. E1,ai singura fată din clasă 
r�'ll'C dispuneai de patru pere-ţi cu intrare 
separată. 

SUZANA (r:ocheti'L) : Şi, de-a,ş fi vn1t, g-ar:in
tat că mi-ai fi trecut pragul. 

KUH.T : EşLi foaute sigură pe tine, nu ? 
(Oricum., 'incepe să se simtă iena.t.) 

Sl ZANA: 1-mn vmt. {E,,ei.) Nici el. P(> 
onoarea mea. (Cancliclă.) Dar asl.a incii 
m-ar fi dovedit 11imic. 

KURT: Sp'llne-rni, te rog ... De ce lac.i ta 
atîta pc grozava ? 

EVA (Snzanei) : Nu pJ"ca se sinchise�te d tlc 
istoriile muiereşti. 

SUZANA : Perfect. Un punct mai mttlt pen
tru căsnicia ta. Ori, Le pomeneşti ? 

EVA (încurcată) : Ba da, ha da. 
KURT : Real-mente, trăncănelile muie,·eşti nu 

fa.o pentru mine nici doi bani. Dcsigu1·, 
alt:ii n-au fost chiar aşa nătăfleţi. (Su;:;11-
nei.) Şi -neaşteptata ta revedere cu onestul 
Friecll - -care, zău, ar fi putut ele mult 
să fie aici - va <lob'indi, sub ace t aspect. 

. o notă JJicantă. 
EVA : Eşti 11esă1,at. (Amînclouă se uit,, lu 

Kurt, ca.re-şi dă seama că a cam înlrecll! 
măsura şi încearcii., cu un gest ,wlwtârît, 
să iasii, clin încurcătură.) 

SUZ_ NA ( după o pau:::ă) : El era altfel clccît 
voi. ($i-a pierdut, cleoclalâ, maniera 
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sans-gene.) Nu Lrnntaş al ciasei, 1itl elev
model. Pur şi sim.pJu, uJL băiat bun. Sau 
mai muh. · Ceva <lin Einslcin şi ceva din 
Jiames Dean. Nu se leagă, uu ? ln orie" 
caz, ,cev,a (Xlm pe-a,colo. Sau, dimpotrivr,. 
Nu ,ştiu. (Nai1,.) Serios că vine? (Nici un 
răspuns. Eva .rn clt1ce la „fereastră".) 

EVA (paste umăr): Unde stai acuma? 
SUZAf�A : In GapitaJă.·, 
EVA: Şi a ajuns fojma grădiniţei de copii 

· a întreprinderii noastre plnă acolo :' 
SUZANA : Sînt î�llr-un miel-anchetă. O am 

pe listă >'ii pc-a voastră. 
KURT: Un revizor vine ra1·eori siug11r. (Mai 

·trage o clu .. �1·â din conietc.) Incet, încet, mă 
prin<l fiorii. . 

EVA (re1,ine ele la „fereetslră"): N-ar fi mai 
bine ,să trecem dincolo, în ca1nera mar,;? 

SUZANA (lui lCurt) : Fiorii, pe tine ? Glu
meşti. Am stat o oră, jos, îutr-un soi de 
restaura II l. ( Evei.) Hanul „La curtea ve
che", sau uşa ceva, nu ? (Lui I{url.} A„m 
lras, acolo, cu urechea, la ce sporoviiia 
lumea. Obi,cei vechi. '.fi-au pomenit nu
mele ci' cel pu tin trei ori. Şi, în aşa 
termeni, că -cea 1nai severă co1ni,sie de 
revizie ar fi făcut cale-ntoarsă de-ar fi 
auzit cc-n;rn ,auzit cu. (Evei.) Ştii OLun vor
besc despre el, în tîrgu l vostru ? De,igur 
că ştii, auzi l"ntwcb[u'e. (Lui Ku.rt'.) Te 
a'Clo.ril, ,ca pe un 1'1c.s,ia picat ai·evea printre 
ci. (C,i gest larg.) Omul-rovelaţie, eroul şi 
pilcLa zi,Jei. (.Ara.tei spre „fereastrn".) Inim:1 
lol' hale pentru line. numele tău c pr. 
:buzele tuturor, măi băiete ; fostul meu 
1,cuil<ptor, ou to,ate uşile fo care a bătut. 
n-a izbutit ,sii-şi construiască măcar un
sfert ,diu po,puJarritatea de care Le Lucuri
.Ll.1. Şi, să �tii, el era meşter î,n iaste:1. 
Se pricepea.

EVA (obiecti1,): El nu ,,tleargr. după por11-
la1•jtat·c. (Crede c<' sp1i11<•.) 

SUZANA : O.K. (Lui Kurt.) Dar o ai. 
KUH,T : Cc-rn: Ii ă :;chimhiîm plaoa? 
SUZiANA : Pc- rlc:isu1pr:1, şi modest. Credeam 

,că omnC111ii �Ic genul :'ista sînt proclus,,I 
-speci:fic al călrugărilor benedictini.

EVA : Lasiî-tl în p,1ce ... 
SUZANA: Am spus ceva cc 111.1· trebui,J? 
EVA (dup,i o pau::,ă): Şi-\:i pla,ce mLrnc·, la? 
'SlJZANA : Ooh ... Orice foc mă amuzii. Alt-

fel, n-aş face. 
EVA: Num"i cl<•-rn.· cl•ura. 
SUZANA: Şi tu 1 

EVA : Aş,;,_şi-:Jş:t. 
SUZANA: PJ·on·stii :ifa,cere ; aşa şi-aşa, c lucru 

pc j,umătatc. 
r�VA: Şi luc1•urilc rpc- jurnăbaM ,sînt afaceri 

proaste ? (Su::,ana face un gest corcspun
:,ât,or. îşi ia pa.haml şi bea..) Copii ni ? 
(Su::,ana neag1i din ca.p.) 

KURT: Nu rtu· copii, nu tu bărbat... (lîvei.) 
O i.,nvirliczi :' 

EVA: Nu. Nu l'.l'Cd. 
SUZANA : Va să zică. într-un ctl';,Înl. mulţu

mit, fericit ? 
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E\1.A : Cine, adică ? 
SUZANA: Păi, voi. Jllicunjura\i de-atîta 'in

credere, .ca să nu zic dragoste ! Aţi pu
<tea .să vă ţine!,i măl'eţi. Vrea'IJ să zie cil. 
,clin moment ,ce Le bucuri de simpatia o:i
llllenilor, nu mai e nevoie ·să le Da(:i curte 
ca să le o'î�tigi favoa1·ea. E deajuns, pur 
şi simplu, să începi să faci ceva. că-i şi 
,ai alături de tine. 

KURT: Ce frumos ! 
SUZANA : S.au nu e a�a ,, 
KURT: Tu trebuie să ştii. linii �tiu, altii 

:pot. 
SUZANA: ln ,schimb, tu intl'Une,;;ti, firesc, 

iamindouă ,capacit:1\;ile. 
KURT : Din păoatc, mai există şi o a !'reia 

catego1·ie : cei ce vor Si'î ştie 1nai bi.no.

EVA: Ai ,dat, .cumva, astăzi, peste ,unul ca 
· ăsta ? ,(Iar se naşte o incarcla.re intre ei.)

KURT : Ex,a-ct.
EVA : Şi nu-ti rm 'intrcharca cmc arc 

dreptate ? 
KURT: N·u. 
SUZANA: S-a-nLimplat. e(•v:i :1 (Se 11it,1 ate11tci 

la. ainîndui.) 
KURT: Ntmic. Evra face, de 1:, o vreme. 

exerciţii în arta p11ovocării. U11 .ioc con
jugal. Dup:':i ialî\ia ani, c cazul să-fi trăs-
nea,s1că ,ceva .nou prin minte. 

SUZANA : Provocarea e Lotdcauna bunii. Ca 
oamenii să nu treacă unii pc li.n�tl aJ\ji 
fără set se obscr\'C. 

KURT : In p1·ivin!a ns�n, n-arn a mă plin�c. 
SUZANA : InLii se sup(,ră, apoi işi sint re

cunoscători. Aveam ucl,ată 1111 şef. li ini
şunau .c-cle n1ai grozave idei prin cav. 

. Cele mai captiv,antc. Ei, bine, ii era fricr, 
să nu-��i Jignească oamenii, cu Iantezin 
lui a-prinsă. Că ar putea să-l 'vo1·bea�c:1 
de rău, ,dac:c'\ s,ar l10Lări să-i oblige să-i 
11,atcrializcze i,clei,lc. (!şi clâ. cu f)almn 
peste [rt1nte.) Ai,ci, i-năuntru, :itia precis 
cum ar trebui dlllSe la capăt trcbui'ilc : 
clar ni-ci urmă de curaj să 'întreprindă 
•ceva în direcţia asta. Un ,adevărat geniu,
plin de rcticeuţe ,p,rosteşti. Dc-atîlia schizo
frenie, s-,a şi îmbolnăvit el e-r, binelea ; i-a
tre,cu,t ,clin suflet ,[a stomuc şi, 111 cele clin
urmă, î� vodeai inYirLi nd u-se mai mu!L · p<>
la .noi, în ®al.n ,de ,a,ş,tepl.:il'e, dec,it la d
î11 hil'0�1.

EVA (naînţelegi'.nd): Sala· dr aşLepL1,·c „ T,a 
grăclini\a ,ele copii ? 

SUZANA : Ast.a a fnsl Ta di,sJ)Cnsarnl u,.nni 
orăşel. Am lucrat acolo o vreme. Eram 
,căs�torită cu doctoru I. Făceam şi eu pc 
::isisLent,a. (Repede.) Aşa, iar ăfa era prr
,şeclintcle rC.A.P.-u1ui. Şi cc-1am f:k11t ;> Am 
fă,cut-o 1],ată. Ca să-,] a,iut. BătrJnul mm, 
se afla locnnai, pontn, ,cliLeva ziJe, într-o 
dclcga!ie. Se nimrrisC' hinc. (Evei.) L-rmr 
di.berat {Ic tîmpitclc l11i de rcti11c·t·i şi, 
p'in:1 la sffrşit, a a.iuns vedeta sa tufo,. ( Lui
K11rt.) Ca tine, aici.

KURT (nu prea interesat) :, Aşa, aşa. Şi?' 
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SUZANA : 11 trimisesem, cu o săptămină îina
inte, să-şi facă nişte examene Roentgen. 
_\.cum urJDJa <Să capete rezultatele. Mă gîn
Jeam : nici o placă Roentgen n-o să-i 
arate omului de ce suferă. Dar, de ajutat, 
trebuia ajutat. Şi, fiindcă în ziua aceea 
fuisese or.icum convocat ca să i se comu
n.ice oonsbată1•i-le medicale, am aprins ra
cheta. (In cele ce urmează, ioacti, actori
ceşte, întîlnirea cu preşedintele, f olosin
du-l pe Kurt ca partener.) .,Gusbav", i-am 
zis (Evei) - acolo nu se vorbeşte cu 
,,<lumrneata" nici chiar în momentele de 
&Uipărare 1(itirăşi iucat) - ,.Gustav, u�te 
poza ; ,şeful nu-i aici. Vrei să ştii, desigur, 
ce ai. Am <Să-ţi spun. Eşti bărbat. Fii �i 
ide dalla asta şi nu-ţi pierde cumpătul. 
Lucrurile stau cam albastru şi, oa să fiu 
,limpede, ,cam tare albastru. E, Jesigur, 
vina ta - cu cele 30 de ţigări pe zi, 
pînă ,şi pe -cel mai mare horn se aşază 
f.uningine". G'll'SbaV păleşte şi dă, să stri
vea1;ocă ·chiştocul abÎJa fumatei ţigări, ca şi
cum ,şi-ar ifi ars degetele. Eu mă tin se
veră şi-i ofer. o a-lta : -,.acu' po\·i !urna 
lini.ştit", îi zic ; ,.cu asta sau fără asta,
tot un drac". După şase şnapsuri duble,
J-a,rn făcut ,să îuţeloogă : ,clacă cineva mai
are 'lm singur an Ide trăit, să facă zece din 
el. Âoum poate -să,şi dea drumul ; n-are 
nevoie să-şi mai fo.,că griji, ·poate să le 
al'ate el nep<utincioşilor lui firtati ce ştie. 
Ei bine, vă ,spun drept, tot ce-a lăsat să 
treacă ,de fo el, de-a lungul anilor, a 
vr.ut să recupereze încă în seara aceea. 
Fireşte, nn ,se putea. Dar, de început, în
eepu,se. Şi incă cum incepuse... Cin,! s-n 
descoperit ,păcăleala, intrase prea ture ân 
joc ; nu se mai putea opri să cear[t oame
nii!or să-i · sprijine pfanui;ile . .So·cotindu-se 
,oon<didat la ano,arte, şi-a per.mis toate 
,cele ; tomnai de as-ta .avea uevoie. Desigur, 
bărbatul meu mi-a :făcut -un circ, mamă
mamă - ceea ce, dealtfel, a fost· fai
moasa picătură care fa,ce să se l'eversc 
-i:i:iiharu-�. Mi-am .făcut bagajele. Pa�u-bă-n
etU<pCJl'et. N-.am mai ,dat niciodatii prin
locur.ile alea, dar ştiu bine ,că am lă&at 
urme ocolo. Am băgat- unul în Yitez5. 

Kl RT (o obserwl dintr-o parte) : Frumo;i.;ii 
;poveste ... 

SUZANA : tll�m ! 
KURT : P,ovesleşte-.o lui Friedl. Dac-o ma• 

vem. 
SUZANA : Nu. Lui, nu. 
KURT : El e deprins cu lu,cruri şi mai şi ... 

din partea , ooiegilor Lui de clasă. 
EVA : Să-i clm, 1111 telef,on fa. hotel ;> 
SUZANA : Ce să zic, punctu,al nu prea e ! 
KURT (agresiv): Da, e regretabil că doarn-

ne\e . sînt nevoite să se mulţumcuscă cu 
mine. Eu nu sînt un perfect om de lume. 
N.u cunosc şi iIIU ştiu să spun poveşti. 
Doar rea;\itatea ·cenuşie. (După o pau:ă,
·Suzanei.) A�acl,ar, l,ai mintit pe prc:;erlin
telc lău, cîteva zile, pentru tot restul Yie-

\ii. Mie, bunul· nosLru ortac 1•-1·ieJi mi-a 
şter,pelit, in fapt, doi ani din vi-ală - şi 
irevocabil. lmi �tă osanale, zici, cei clin 
oraş ? A.stăzi, încă, fiindcă le-am readus 
pe linî,a <de plutire fabrici le Lor decăzu le, 
economia lor ruinată. Dar ei îşi ,închipuie 
că asta o să lină pînă în veci.i vecilor. 
Şi -asta e o eroare. iEu am înţeles repede 
că o asffillenea antediLuviană manufacturi", 
de bumbac, în cel mai Lirziu �ase aui, 
•Sl'l duce de ripă. Aşa că am aşternut pc 
hfotie drumul spre viitor : ,adaptarea pen
tru pre1u·ci,�trea firelor sintet;i,cc. Grandios
,şi efectiv, calculată pînă la ultimele pozi
ţii. Asta are viitor. Ăsba e adevărul mr.11. 
,M,i,ci;Je succese ale celor prea grăbit mul
ţumiţi, )pe care, pe lingă asta, s-ar cuveni 
<Să Je ,punem ·pe seama economiei generale, 
n-au fost pentru mine decît i.mproviza\ii,
interludii fără im,portanţă. O perioadă Je
tranzi.tie. Bine, mi-am du,t os ten eu la si\ 
organizez oît n1ai cun1inLc; ceea t;C 1,e 
cerea făcut. Dar pent1•u ei asta a fosL 
culmea. Miarea yj,ctoric. Şi, 'in fond, r,eslc 
un all, doi, ne ,aştoaplă marele f.1limenl., 
d.nc..1 nu va ifi îneă de pe-acum prevenit., 
cu riguroZJi Late. 

EVA: Şi? 
KURT: Ccn,trala se opune. Fric,Ll 1,u e dc

a,001,,l. 
EV A : Şi cei <lin oraş ? ( Arată. .spre „f �rea.,

tră".) Ei ce zic ? 
KURT: Ei au gftsit în Friecll cel rnai zelos 

purtător de cuvînt î,mpotriv,a mea. 
EVA : Dar, rpropriu-zi.s, ce S()Un, Kurt? 
KURT: Ce ·sînt .eu, un agcamiru. ? Mă vezi 

tu lă'.iînd J)e ci'Ilev,a să ri1i se uite î11 ciirli, 
:înainte <le vreme ? 

EVA : Cu alte .cuvinte, ei nici habar n-au. 
(Kurt dă dispreţuitor, negativ; din cap.) 
Şi cinel o ·ă fie vremea, du,pă cea�ul tău ? 

KUTIT : lnţeleg : i-am ex.cJus pe toţi. 5h11 
,un manager ,],irpsit ele inimă. 

EVA : Vrei să zici că nu i-ai exclus din 
proiectele lafo ? 

KURT (se duce la ea, iritat) : Dar ce crez, 
<l:u ? Unde-am fi, astăzi, - d,ac:1 Ic-aş fi 
s,pus oamenifor <le la încep.u t �Cll.a Ctf 

· ştiiam <le la începu•t : că în şase, opt ani
va trebui să ;î.ntreprinclean ceva cu totul
nou, dar că, pfoă atunci, trebuie să iaccnr
a,şa, ,ca şi cum ce esle acwn ,ar Ii -cel mai
bun lucru ce e ,poa'te foce ? ! Crezi ln
că ar mai :&i tras cum au tras ? Cu pcr
spectiY-1 �mor schimbări totale şi, totuşi. 
angaja 1:i în lr-o treabă ;;o:rlită , să 1i:i,oară ?'
N,u, iubita mea, m-aş {i ales cu 11n surî" 
•prietenos şi cu o opinie generală : ntunci, 
fă-o tu, •tăliicule ! Piuă alunei, o li:\săm 
iÎ1rumurşel mai moale ... Aşa, n-aş Ii â,iuns
nirc�odată să ,pun afaceren :pe roate. Dar
ast1a trebuia făcut, chiar dncă, dfo pri
cina <tehno<logiei !Învechite, nu nwri I.a oste
neala. Nimic nu s-ar fi cn�1t· dacă le-aş
fi rp•us pe masă, la vedere, cărţile meic.
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EVA : Eşti sigur ele asta ? 
KURT : Mă crc�i ageamiu ? 
EVA: Şi F1·iccll ce vrea? 
KURT : li c frică să nu af,Je oamc,111 t ade

vărul. 
EVA: Ş.i 1ie, tie, nu? AL1mci de ce-aţi \irmt 

totuil a,Uit de în secret, tot ce aveai de 
gi.nd cu înL'l·epri11clel'ea ? Cu ei ? 

KURT : Ti-am ex.plical. 
EV A : Nu ,prea convi,ngător. 
I( URT : Cc ,să-ţi anai spun ? Că variia,nta mea 

rpirevcdc o t,otală transformare a proccsn
lui de produq.ie ? Cu noi procedee �i. de 
ai,ai, î11 pru,tc, cu califi,ecfoi total n•Ji ? Şi 
cu IJ)unc1·00· ,pe liber a unui marc prucun t 
de brate de muncă ?

EVA: Dar ... 
KURT : Da, marele da-r ! ln foţa asprelor 

reaLi,Lăţi, -ne rcf.ugiem mai întii în e,omo
du•l „clar". Ca şi cum reali,ti:i,ţî,le s-ar lăsa 
astfel o-pritc să devină ni,şte necesităţi 
imexorabile. 

EVA : Şi ,unde să se ducă oamenii pe cam-, 
pui pe Liber ? 

f(URT: Ora�olor vecine le cuapă buza dupi:\ 
braţe de muncă. 

EVA: Kurt, brigăzi întregi s-au ·ca'ificat 
:lici. Tu singur le-ai cerut-o ... 

KURT : Şi, cc ? S,au prostit clin cauza asta ? 
EVA : Oriourn, s-au ,calif.icat pentru metode 

de piroc1uc\ic pe care Lu, în secret, le şi 
aruncaseşi 1a coş ... 

KURT: Asta c un mod naiv de a privi lo
cr.u.rile. 

EVA: ,Dar cum le priveşti tu, e cinism ! 
SUZAJ"\TA : Dacă nici asta nu-i ceartă conju

gală ? ! M-am li·ni�tit. Sîntc!i normali, ca 
tJot omul. 

EVA (Su;:,anei, 1,iolenl) : Mie îmi Iip,seşte şar
mul tiiu neglijent, ca să iau toate cele 
pc ktt11ra lor comică. Simt numai c:'i ceea 
ce fo,ce el cu oamenii, cu ora,ul întreg, 
m� priveşte şi pe mine. C:1 o face şi cu 
mme. 

SUZANA (nu pricepe) : Pentru asta m1-nr 
trebui nişte peliculă ... 

l<URT (Evei) : It:i -pk1cc să faci legătu1·i sl,L1-
pide. Eu m1 mă eschivez din fata reali
tăţilor cîond iau cunoştimţă de ele. Nu 
sînt plătit rpcntru asta. Cel ce vrea, a3tăzi, 
să fie stăp'in pe treburi-le lui nu arc voie 
să se lase limbrobodit de şovăieli sen Li
mentaJ.o.i,de. 

EVA: :Mercn înainte. nici o pr�vire în ,tîrn);a. 
nici o priv,ii·e î,n idreap·ta ! S-ar putea să-ti 
faci vreun -semn careva aflat în pană. 
Pentru ti,ne, totul c o cursă. Tu ai luat-o 
raz1m înain•tc şi ai lăsat anascle în urmii. 

KURT : E absm·cl sii polemizezi cu legitii\ilc 
obiective, folosind ,senti,nţ,e mo.ra,lc. 

EVA : Ştin ,c:1 nu sînt în sllare să ajung l:.t 
IÎlllM\:imea la care zboară gJndurilc laie. 
Am, 1111 de azi, de ieri, sentimentul că 
m-am fftcut mică. Pentru tine.

,.,86'1 

J,;,UH.T (Su;:,a,iei) : lmi pa[·e rău că oe gihe�Li 
în posLura asta. 

· 

EVA (nu se mai poate slâpini) : Tu eşti 
aşa de sus că nu te mai atinge nimic. 
Dar eşti, 'inlr-adevăî', singur ; adineauri 
cochetai, •plin de sensibil.iLaLe, cu această 
com;IJa,tarn. in fond, însii, Le simţi bine 
aşa. Maii cxi,st cu oare pentru tine ? 

KURT : Eşti nevasta mea. 
EV.A : Nevasba clirectorului, asta sînt. Ceea 

ce c cu •totuil ahccva. (Se întoarce ,)i iese 
repede. Kurt se uilii clupii ea, totu�i, a/ff
tat. Su;:,a,1w .�i-a cam ieşit din fire, dato
rită 1ncorclârii. fltni'11cloi se evitii, sim/incl 
ci't ele d<'plasată e situaţia.) 

SU7.ANA : .\r fi mai Line să plec ... (Kurl 
nu r1l.spuncle.) Da ?

KURT : .\f,a fost niciodată aşa. 
SuZAl\' ,\ : Să 111:1 duc •după ca, să ,·ău ce 

face i' 
KURT: Lasă ! 
SUZANA (clu.pâ un răstimp) : Crezi c,1 mai 

vine ? (Kurt riclicâ clin umeri.) Piieat ! 
KURT : Da, da. M1ai bea m1 pic. 
SUZANA: Bună idee. Şi tu, nu? (Kurt dă 

din cap; Snzana se înclrea.ptii spre musn 
ele toaletâ. Umple dowi pahare şi se duce 
către el. Dau din cap şi beai,.) E vreun 
hotel pe-aici ?

KURT (li întinde paharul gol) : :\foi toar
nă-mi unuL 

SUZANA (re;:,crwilă) : Mă ! (,5oviiie, apoi îi 
toarnii.) 

KURT : Hai, bea. (Bea c,i fu.rie.) Dă-neoa'. 
(li smulge sticla şi-i trage spre el mîna 
cu pa.haru.l gol, umplindu-i-l.) O seari't cum 
mi-am cloril-o ele mudL: dup:1 o zi de 
muncii plină de suocesc, petrecută Intre
prieteni, lin ,sî1n,ul fami,liei. (Bea clin sticlă.) 
Ce voiai? Un hotel i' Poti rărnîue aici. 
Oricine poate sii r:1m.înr'\ aici. ; am o casă 
ospitaliertt. Mai mult,' otiicum, nu am cc 
oferi. ,(Se duce la „fcreastrii" şi "vorbeşte 
,,oraşului".) Nici um viilor, nici o perspec
tivă, nimic. Nu vă mai Lot holba\i aşa. 
Să11bi'ttoritul vostru erou s-a paradit, s-a 
,.,i,s cu el Atîta ,doar cr1 voi n-o ştiţi încă. 
Aveam un proiect, dar ou o singu-ră va
riantă. Şi mi-am giisit beleaua ou asta. 
Fiindcii, pasă-mi-te, v-aş :fi manipulat. V-a 
î.ncălecat un ma•nagcr li,psit de i11imă. 
Dar, acu', gata, a fo t demascat, am1' a 
dat folinncnt. Mul\1umcsc, Friedl ! (Vren. 
icmişi s11 bea .. ) 

SUZANA.: Kurl ! Term,ină cu băutul '. (li ia. 
sticla din mînc,.) Şi lasă vorba. 

KURT : Ti-e tcamii că i-aş putea trezi pc 
:LÎa ele jos ? Piii. şi-aşa, şi-aşa, pe cit m-au 
iubit, pe a,Lit ai s:1-i auzi, cudnd, curînd, 
po11egrinclu-m:1. Se şi veclea'Il, cu impro
vizaţia mea, intrînd în epoca de aur. Şi 
acum se trezesc .la trista realitate. Vor afla 
mîine cii nn se ma,i dau premii pentru ceea 
ce astăzi n1ni nnmcsc înct't realizări. Şi1 

vina, se vor grăbi s-o arunce pe mine. 
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'UZA.l>/A : Măi, omule, lasii teaLrul ! Faci pc 
eroul brag.ic ... 

I<URT : Sî'll1t ,un falit, asta' sînt : Lm falit. 
(Cu un gest acuzator.) A <pus toLul pe-o 
carte, a juoat va banque, cu întreprinde
rea lui! Numai că, n-a putut să batrt 
cu ea. 

'UZANA : Atunci, fă ce zice Fr.i<l�,lin. 
KURT : J\Jsro, niciodată. Să i;u mai departe 

drep,t mă!Sura twLuror directivelo1· tehnico
ştiwiţifiee veşnica pendulare înLre a pu
Lea şi a trebui ? Să socotesc mai departe 
o amărî,tă ,de ch-păcealtt clrept înfloritoare
in,dustric a ,rnilor noştri ? Pentru aseme
nea mau,a,p,azlic, ,nu sînL destul de dibaci.
lmi l ipscşlc voca\ia. (forăşi la .-,fereaslrâ".)-

UZANA: lu te uită ! Parcă urcă niş-te Lipi 
încoace. (Priveşte încordatâ prin „f e
reastrâ.) 

J(URT : S[t vrna,.. Cine să vină ? (Se uită 
neîncrezâtor la en, îşi maser1;:;1i, tre;:;it clin 
beţie, obrn,iii.) P1·ostii•. 

UZA.NA : Uite, colo ! Pe întuneric nu se 
vede prea bine. 

(Ewi a.pare la uşc,, intră în cameră, fâră 
a fi obserwtt:â.) 

KURT (se uită, clipind din ochi, afară) : Te 
pomeneşti, totuşi, că e Fridl ? 

SUZANA : Nu e unrul singur. Sint mai multi. 
KURT : îv!ai mulţi ? 
SUZANA : Mia,i vime cu cineva ? 
KURT : Habar n-am ! u cred. 
SUZANA : Poate, de la tine, ele la uzină. 
KURT : Cum aşa ? (E tulburat.) 
SUZANA : Pentm problemele tale, omule ... 
KURT : Păi, nn ştie 'llimeni de ele. (Se encr-

veazâ.) 
SUZANA: Se prea poate să fi vo,,bit eu 

cinev,u. 

KURT : Crezi "? 
SUZANA : S-ar .JlULea. 
KURT : Să informer..:e oamenii... fără să-mi 

spună mie ? (Priveşte ţintei a/ard, mai
mai sii-şi suceascei gîtul.) Nu văd nimic. 

SUZANA : A,cu' 61nt în dosul tufişului. 

(Kurt se îndreaplii spre interior, tresare 
cînd o vede pe E,·a, lot mai nesigur.) 

KURT (peste umcir, Su;:;anei) : Cîţi sînt, la 
urma umnelor ? 

SUZANA (îşi lipeşte obra;:;ul de „fereastră") : 
N�t văd bine. Vin spre casă. 

CORTINA 

PARTEA a li-a 

Eva, Su�=a şi KurL sLau, ca la finalul primei ,pă.rţi, în aşteptai-ea celor urmă-
1-i\i de la „fercas tră". 

KURT : Mă (luc să văd. (Iese, mai înlii şo
"eiielnic, apoi decis.) 

SUZANA : Va rsă :,,ică, tot vjne. (Se uită una 
la alta ; neaşteptat ele naivei.) Tu, sint 
cmoţiooortă, zău. (lntr-adevă.r, este ; vo
ioasei şi cmo/:ionatii c11 un copil, pu.ţin şi 
nesigurei pe sine. Se uilli clistratâ încolo 
şi-ncoace şi i se opresc ochii la rochia de 
searei care atîrnii, pe şifonier.) Eva ... 
dă-mi-o te -rog isă mi-o pun. 

EVA ( pricepe abia cîncl îi urmăreşte pri
virile ; face un gest nehot<irît) : Probe3z-o ! 

SUZANA : Lni ;vine, sigur că-mi vine. Avem 
aceeaşi t�1lie. 

EV A : Pentru el ? 
SUZANA :· Imn ! (De afară, soneria. lşi a

runclt reciproc o scurtă privire. Apoi, Eva 

arată rochia şi se întoarce cu spatele. 
Suzana dii nc,.va.lcl, pur şi simplu, la du
lap, îşi scoate fulgerâtor rochia, ia rochia 
de seari/, ele pe 'umeraş, se strciduic s-o 
scoatti cu griiei şi totuşi repede, se ;:;ii,pci
ceşte. Nea,iutoratâ, parcei.) N-ai vrna să-mi 
ajuţi? (De afară, se descuie o uşd. Bva 
merge spre Suzana sei-i aşe;:;e rochia. ln

acelaşi timp, trag cu urechea spre culise: 
de unde se aud voci de b<irbaţi. Suzana 
se duce la mltsuţa de toaletei şi se pune 
la pu.nct în oglindă.) Să-mi las părul aşa ? 

EVA : Nu te grăbi. Kurt o să-i conducă în 
sufragerie. Vino după ai-a. (V�ea Sll iasci.) 

SUZANA (cu teamă): Mai stai puţin, Eva. 
Imi las părul aşa. Prefer să vin cu tine .•. 

· EVA : Ei, nu ! 'fi-e frică?

87 

www.ziuaconstanta.ro



SUZANA (repede) : Merge aşa? (Se simte 
observată, se mişcă, lent, încolo şi-ncoace.) 

EVA : Iţi .vme tmrnată. 
ARTHUR (de afară): Paul m-,a cărat pină

mei, tovarăşe direcllOr. Zice : vezi, mă, 
ATthur, la şefuJ ,nostru mai arde lumina. 
Lar Jucrează pînă noaptea t.îrziu... ( 11rthur 
apare în prag; merge de-a-ndăratclca, 
vorbindu-i lui' Kurt, care încă nu se ză
reşte ; apoi o descopere, pe Eva.) Doamna
oasei ... ! (Intră-n dormitor, se opreşte în 
faţa Evei, face o plccăcii�ne. Felul cum 
se comportă arată câ a cam tras la mă
sea.) Pilecăm î.ndată. (Strînge călduro.s 
mina Evei; în starea lui ei,f orică, nu-şi 
dă seama că se află într-o cameră de Jor
•mit.) Ne-am oam cherchelit. Dar, c,.nd o 
să aflaţi motiv,ul, o să ziceţi : aveţi şi 
,de ce. Nu ţi se dă în fiecare zi atestatul 
că eşti ceea ce ai !devenit : -adică, ceva 
uruu !Înţelept. · Asba nu-ţi pică d,in eer. 
Din timp în timp, omul mai are ne
voie ,şi ,de ciite un brîrnci, ca să nu :im
hrun,cească pe alţj,i. Paul ! (Se învirt.eşte, 
căutindu-şi tovarăşul. Paul a apârut în 
nşă, în spatele lui Kurt. Nu e nici pe
depart:e atît de viielios. Nici nu w,,a sâ 
intre în cameră. Poate şi pentru câ-şi clii 
seama, eli.n capul locului, despre cc 1ncii.
pere intimă e vorba. Totuşi, tovan,şul lui, r
se şi simte aici ca la el acasâ. In timp 
ce-l trage în odaie.) Spune-i tovarăşului 
director, !)Î spune-i şi soaţei domnici-:;ale, 
ce e de ssp·us. Aclică, un mulţumesc zdra
văn ţ;i barosan. (Su;;;ana s:a retras într-un 
colţ şi a râmas încâ neobservatâ. Ea îi 
tLrmâreşte pe cei doi musa.firi cu expresi11 
unei mari surpri;;;e, care se tranYforrw, 
repede în dezamâgire : Ehrlicher n-a ve
nit. Arthur, Evei ,şi, lui Kurt) Să fim
cinstiţi şi ·să recun-<iaştem : sîntem vreu 
nrareori •rcounoscători. Ai ziice că a ieşit 
d,in m0<lă, ,aînd, la drept vorbind, dacă 
c să fim in ton cu mocla, s-ar cuveni să 
proce<li:im tocmai invers. (Il împinge pe 
Pa.ul ele-a clreptul 'în faţa Evei. iar el 
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i se aclresea;;;cl lui Kurt.) Spune-i, Faulc,
că am in,chei,at astăzi cu�surile, şi incă 
cum ! Cu strălucire ·şi eviden\ieri. Aşa-i, 
P,a,ul, ai drep•liate s,ută-n sută. (Cînd tova
râşul său îi clâ pe ascuns un ghiont, el 
înţelege pe clos şi-şi pune cu naivitate 
mîna la piept.) Nu V'l"eau să ascuncl ni
mic, mai a1es azi. Am fo&t de aîteva ori 
gatia-gata să 11,as balt,1 toată afacerea şi 
si:i-mi vă,d ele hobby-ul meu penl.J.1.1 creş
terea peşt,ilor aurii. (Lui Kurt.) Dar omul
e dator să se depăşească, aţ;a ci'i una-s 
pe.ştii aurii, şi alta, ţesătoria. (Paul îl 
trage de rninecâ şi vrea să-l îndrepte spre 
uşă.) St,a.i, mă, Paul, 'locului. Nu poli zice
că ,n-a fost aşa. că n-ai av,11t şi t:11 jJa1·tca 
ta bună în ,toate asLea. (L11i Kurt.) Aclică
telca, că IÎnţelege ce va să zic[t 5ă continui 
cu invăt"ătura •şi că e i111port.nnt Lucru pen-
i ru el asta. Trebuia ,şi cu să (înţeleg ci\• şi 
pentru mine e important. Pc sourt: Paul 

nu v01a. Cînd, ,dacă Le gin de.ş Li, ci e născu l 
pentru ,oontrnuarea stud,iilor. CCt citeşte " 
carte tehnică aşa cun1 alde noi ciLim 
lista d,iviziei naţionale de fotbal. Işi pune 
IOÎ•te ceva ,î,n cup, ,că pune pc g:în,duri in
treaga ioomlucere. Şi, uite, la u1·mă nu 
vrea. Tocmai el. Ei, cum ,să-l îndupleci 
să sară 1n apă .pe unul căJ.1uia îi e fricr, 
de a,pă ? Tragi vîrt,o,; aer 1î1n· tine �i sati 
tu întii, sub och.ii lui. Cu toată sfir�eala 
ce-o simţi ân burtă. Iar el, dacă uu vrea 
,să pară l\lll ,om de nimic, trebuie sii sară 
după tine. (Il bate pe tovarăşul s<iu P" 
umcir.) A stat multă vreme la mtu·;:;inca
apei, a sărit ultimul, şi a ajuns primul 
pe malul 1celă.Lalt. A,sta e Pa,u I i Şi i-a 
tras pe toţi ·după el, dnd Prau ameninţaţi 

. să rămiÎ1nă de căruţă. Da, ci.a, şi pc mi.ne. 
KURT (îi întinde rnîna) : T.11 orice cuz, foii

-citările mele. 
ARTHUR : Le acceptăm, towuă·şc director. 

Chiar (iaci.\. Paul �i cu miHe 1H11n urcat 
p.î�1ă ,ai,ci ipen l11.1 aşa CCVl(t. i(Cind ,·eliilalt
il trage din nou ele mînecă, ele data asta 
chiar energic.) Am să v01,bcsc şi pentru 
'tine, Paul. Că e ma,i repede. (Lui Kurl. l 
De oîncl sinteţi aici şi o scoutcţi l::t capăt
cu dugheana .no3JSl.ră, avem i,ar chef ci�
mu1Ucă. Crt, f,1,ră chef, mu,nca c ti:cabit 
l!rrstă. (Evei.) l3ă-rhatul dumncavoa�Lră,
diragă doamnă, c •un, un... (O ia ele la 
început, face un gest cuprin;;;titor.) Nt,
antrenează şi pe noi, şi ne ducem cu ci 
nea.bătuţi, n·u-i •1Şa, Pmd <' (Eva se uite, 
mai ml!.lt la Kurt clecît la m,usaf iri. Pri
virile ei nu-l părăsesc, ca· şi cu.rn ar· aş
tepta cew, a.nume de la r.lînsul. Arthur. 
l4i· K11.rt.) l�a noi, holttrin·ea tle n
ni'1ffgc , âlături ,de· - el e scrisă, acum, ·cit 
•lilţre rµ,ri'ri. 1;,i .'])enwiu asLa aducem mulţu
mi��i. De dim] a\i l,uat in mîini Lreburilc. 
LTeburile •se rb1duiesc aşa, că nu putem 
să nu punem \51 ,noi umărul. (Lui Pau.l. 
care îl sîcîie din nou pc ascuns.) Ce tot 
vrei, iPaui ? 

l'AlJL (incet şi acu;;;ator): Arthur ! ...
ARTHUR : Ce, lll-·am dreptate ? 
PAUL (de;;;nâclâ,iduit) : Atenţie ... Eşti in dor

mitor! 

(Pare c,1 nu rliai ştie unde sâ se ui!e. 
Arthur -Ne încru.ntă. se uitrl întîi la to"vc,
rcişul sciu, apoi la �l însuşi, cercetează de 
iiir-împreiur, agale şi amcinunţit:, odaill. 
cînd, iat-o pe Sucana c11 ţişneşte din col
ţul ei.) 

SlJZAN,\ (cu accent fran/Lt:.l!SC, pc ,:are nu.·1'
pciră.seşte cît timp se af ltl cei cloi musa
firi. şi pe care ştie sâ-l foloseascâ f oarle 
veridic) : I,nţelegue, in\clcg-uc bine ? Dum
nev<;mstră luciaţi la fabrique de la di
roctuur ? 

ARTHUR. {se dă un pas îrwpoi, o cîntc,reşt<' 
ci, extremă neîncredere) : Vreţi să m'ă 
luaţi peste pi,cior, ,ducluâe ? (Kurt vrea s1i
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spună ce1,a, dar Arthur' i.l opreşte cu un 
gest care s-ar vrea liniştitor, dar sfîrşeşte 
prin a fi, mai degrabă, poruncitor.) To
varăşul diirecllor şi Paul şi eu. AJ.tceva ? 

SUZANA:: Şi Via face pface!I' la fabrique 
acest? 

ARTHUR (o cîntăreşte din nou; apoi) : Yă 
p·riveş,te asta ? (Lui Ifort.) O µ1·ivcşte 
a•sta ? 

SUZANA {repedP) : Eu, oaspet din Paris ... 
La tovarăş clirecteur. 

ARTHUR : Din P,aris. Aşa. (Tovanişului său.) 
E di,n Pla!IUIS, PU"ul. Văzită din Occident. 
Ea din Pari•s, noi ,de-aici. (O contemplă 
din nou.) Maxi, 11m ? (Face aluzie la 
rochia de seară.) Permiteţi ? (Prinde în,re. 
două degete stofa rochiei şi-i încearcă 
calitatea.) Ei, da, în regulă. (Tovarcişului 
său.) Mocge, Paul, merge. (Siizanei.) La 
astea ne cam p11icepem. 

PAUL :' Arthur ... (Se mută, foarte stingl1erit, 
de ;pe un piciar pe altul.) 

ARTHUR : Ce, nu ne .prrcepem ? 
SUZANA : ;&puneţi... Pentru ,cc ve fac placer 

,să lworaţi la fab1-ique asta ? 
PAUL : Asba cred că n-o să-nţelege\i. (Lu.i 

Kurt.) fort.aţi-mă, tovarăşe director, e, 
poate, ci p=iziană progresistă... r\'ici 1111 
,ş,tiu. 

SUZANA : Atunci, explica\i ca se pri,cep. 
ARTHUR (t.ow1răşu.lui · s{iu'): S-o lărn,urt)sc, 

auzişi ? (Siizanei.) Cu plăcere. Dar n" 
merge aşa; Tepede, repeJe. 

SUZANA : TTeouie mult timp? (Se duce la 
masa de toaletă.} 

ARTHUR : Ar put<'-a să \Înă şi şase ,ăptii
nuni, downnă dragă. Şi, desigur, ar fi 
nevoie ·să vă scoalleţi şi sutana a•sta. iLui 
Paul.) Şase săiptămîni, la n•oi ; cc zici ? 
Suzanei, care revine cu sticla de coniac 
şi cu două pnhai·e.) După aia, te poţi 
lîntoar,cc la Parjs ,să le· povesteştii ce soi 
de director ,avem. Ceva, cev,a tot ai să 
pr,inzi, rp,înă i1a ur,mă. 

SUZANA : Ce se prknd ? (Le toamci îndemî
_natecă coniacµl.) 

ARTHUR : Cum toate cele Ic face imprcună 
,cu noi... (Ia din mina St1:;anei pnliarul 
plin.) Şi-aşa 'IT1lli doporle ... 

PAUL : Atenţie ! 
ARTHUR : Tu nu m.ai 
SUZANA : Am auzit. 

foa.rLe-; foarte ibon. 

bei nimi•c? (Be11.)

colectiv al vostr, 

ARTHUR : Ex,a,ct. BUJn:i 'licoarC'. 
SUZA1\IA. : Şi, totdearuna m·arc. 1nare iucl'e

dere? 
ARTHUR (dindu-i' 1,;apoi pah/lrul gol) : ;'-lc,i. 

duduie, sînt.om o echipă. O trapă. I\wl. 
cc Iel <le trupă sîntem noi ? (Lui K11rt.) 
.E:>.1pli1caţi-i dumneavoastră, tovariişe d irce
Lor. (Lui Paul.) I -La.i odată ! Să nu de
ranjăm. '(ll trage dupâ sine, spre uşă.) 

SUZANA : La rioi, muncitori a1u ştiu ce fac 
le dâ:reclour. (Se iiitcl, spunînd ar�slea. 
provocator, la Kurt.) 

ARTHUR (se opreşte) : Ei, mare noutat,•. 
Auzişi, Paul ? Domnişoara a deswperit •> 
deose,bire. (Suzanei.) Faceţi mai dcparLc 
a�a ! (Se pleacă în faţa ei, apoi în ja/ri 
Evei; lui Kurt.) .Mîinc s'intem iarăşi la 
p'Ost, cu aceeaşi v,ig.oare, Lovarăşe direc
wr ... /(Ies.) 

SUZANA : li conduc eu. (Se duce reped'" 
după ei, cu sticla şi cu paharele incu în 
mîini. Kurt şi Eva se uită unul la cel,1-
lalt.) 

KURT (in cele din ·urmii) : Să-i aduc îna
poi ? (O spune oarecum agresiv, dar se 
vede clin atitudinea lui cll ,rn se gîncleşt� 
s-o facă.) S-.au îmbătat.

EVA: Un -pic. Aveau şi de ce. (!fort d,i

clin umeri, se duce la „fereastrci", privc>,:lc 
afarti.) Pentru tine ·,sint, înainte de toate .. _ 
necopti. Ca să priceapă· sublimele talc 
proiecte. 

KURT ,(dupti o pau .::.ci, lapidar): Eu port 
J>ăspunderea. 

EV A : T,u &ingur ? 
KURT : Dacă stiai 'să te gîndeşti, da. 
EVA: Eşti sigur? 
KURT : Ştiu eu ce ştiu. 
EVA : Te-ai cam înnămolit. Ai i.ntraL în 

plină derută, cu cc ştii tu. 
KUl'l.T : Ţi-a plăcut? (Eva se uită la el, 

lung.) Că stăteam colea, ca un prostălău. 
şi nru ştiam să scot un cuvînt? Fiindcă, 
•ce să zi-că un copil căruia îi dai ciocolată 
drept ,răsplată că c cu.minte, cîtă vreme 
încă nu ·ştii 1că a fă•cut o boacănă ? (Se 
duce la ea.) A fost o satisfo,c\ic pentru 
t,ine?

EVA : O, Kurt ... _ (Se întoarce ca spatele. Su
:;ana apare în uşă şi rămîne în pra�. !u.r
nîndu-şi coniac, pe care-l bea cii em/a::.,i.)

SUZANA (lui Kurt): I-am coo<lus, c.:u, toate 
COII11plimentele, rafu.ră. (O spune foarte ca
ustic ; şi e, în genere, schimbatti, în ati
tudine. Kurt reacţionea:::.ă, ducîndu-se ia
răşi la „fereastră".) S-au dus. Nu mai ai 
,de ce să te temi. (lntrti.) Popornl s-a c.:ă
Tăbănit. Balda:cllin,ul de pe tronul tău 
le-a ferit încă o dată ,de ploaie. Cîtă vre
me, însă, mă, i-dol al 1o,varăşilor Lăi i' 
(Pu.ne cu :;gomot sticla pe masa de tor,
letci.) Sîntem i-arăşi „en famille", 1ntrc nui. 
Friechl 01-a veni:t, ia,r ceilalţi nu voiau 
decît să-ţi zică „mersi, şefule·'. 

EVA : Suzana ... 
SUZANA ,(E1•ei) : Nu te bucuri ? Dr-ama n 

fost ocolită, Lragediia demascăl'ii n-a a.vut 
loc. Premiera a fost cont11a,mandată. Bea, 
Eva dragă, aii toate motivele. Renumclc 
bărbai,uhri tău ţi-a fost încă o dată sal
vat, şi. ocl,ată cu al lui, al tău. (li întinde 
u.n pa.l,ar.) Dă-l pe giL, Eva dragă. Că 
bărbatu-tău nu-i nici el clocit marfă h
metru, confecţie <le rînd, ele gata. Odaw!
tot trebui•a ,s-o afli. De ce nu astă-seară ? 
(!fi a.::.vîrle pantofii clin picioare.) Mai 
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Loarnă urnu-1, dragă Eva. Aşa ai sft su
por\·i mai u,şor. Să înmormiin l.czi o iluzie 
foco rău Ja :liicat şi cu şi fără mchiu. 
Fă din asta o să,rbătoaTe, o OTgie, că t:i 
s-au des-0his ochii, că nici tu 1111 c�ti 
<lecit umbra bărbatului tău, şi că el 11u e 
chiaT a:liît de gvoz;av cit vor sr1-l facă altii. 
(Umblă furioasă prin cameră şi ivveşte, 
in trecere, l.l,şile şifonierului.) Nu pierzi 
deeit o iluziie. Poti păstra ce ţi-a mai rtt· 
nUts, că de a,·,ut ceea ce ne trebuje avem, 
oricum. De ,ce, ,aşadar, să w·cm mai mult ? 
Şi dacă .soci,alismul · a prod·us, toLuşi, 
ceva ... 

KUHT (se duce la uşă) : Serbaţi si,ngurc săr
bătoarea asba ... 

SUZANA: Ce păcat! Eroul princi JYal vre:1 să 
11e IJ)ără cască. ,(Se poslea�t,, în calea lui 
K.urt.) I-ai scos pe toţi din luplă �i acum 
vrei 'ii Lu să ,speli pu Lina ? A sta e contrn
rucţic, tovarăşe di.recLor. Asia nu-ţi .stă în 
camoter. (Kurt o împinge în lt,,turi, f ărti 
să scoată o 1,orbi't.) Asta, bărbat ! folăLură, 
fără V'Orbe, t,ot ce-i stă î11 drum. (Sare 
brusc pe pat, se pregtiteşte set facă un 
gest emfatic.) Ăştia-.s oamenii oare ne ·tre
buie : aspr� şi mintoşi. De o măreţie în
singuJrată ! Trăiască felu.I nostru de viată ! 
A�a ,deţ:incm, îi, mod abso1u L un loc 
iprinllre somitătile mondiale. 

KURT (sec. E1,ei) : Vezi, ai grijă s-o duci la 
cuJcare. (Dc"'t din nou stt iasă.) , 

SUZANA: Te-am supărat cumva. micuţule? 
Pe cine am supărat ? E careva aici cămia 
u sună ne·p·lăcmt 'in urechj ceea ce am
sp·us? Căruia nu-i •convine imaginea mea
despre voi ? 

KORT (dispreţiiitor, Evei): Se pare că a 
fost ci111•clva actl'iţă. 

SUZANA : Asta, zău că nu, · iubiţii mei! 
Orice, <liar aotri\ă - brur ! Asta mi 5e 
ipare idiot. 

EVA : Pc ,cu,coana- di,n Paris ai jucat-o, însă, 
,ou succes. 

SUZANA : Experienţa. dragă Eva. Expcl'i
enţa face viaţa. Jar la Paris am tri:iit 
experienţe lllU chiar clint.re cele mai 
proasle. (Se ridică iarăşi, cu imperti,ieiiţrJ.) 
Am fost acolo in '68, în mai. ln spatele 
baricadelo1· înă'lţate ou automobilele în 
flăcărj, Îlllpotriv,a .oom,paniilor ele atac ale 
gărzilor mobile ... 

EV A ( neîncrezâtoare) : 
atunci ? (Se apropie 
sus, spre Suzana.) 

Ai fost L1.1 acolo, 
de pat şi priveşte în 

SUZANA (în treacttt) : Pmă întîmplare. Toc
mari mă trimisese gazeta în Franţ.a ... 

KURT: Prin urmare, şi ziaristă? ! (Se rco
:;emă de canatul uşii şi o contem.pltt m 
dispreţ neîncre�ător.) 

SUZANA: $i ce-i cu asta? De scris, p.oate 
or1cmc să ·crie. (Revine cu insistenţă la 
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:;ugrăvirea nopţilor pariziene ; mai îniîi. 
111 special, .Evei.) Predicile chemîud la 
răbdare ,şi iUŞteptare nu mai valorau uici 
dou[t parale. lnfometarea ,şi mizei·ia celor 
asupiri\i Lurn,ascră ură în cocteilurile i\io
lotov. Se transform.rse Lot hăţişul, vai, 
atît de raţioniailelor apeluri la calm şi 
nonviofon\ă, 1n Vtl\•ui.t de fl[1cări. (B.ochia 
de searâ i-a alunecat de pe umeri_: şi, 
in adev1"'tr, stă pe pat ca o anarhistii de 
baricadă, frwnoasâ in· patosul ei, numai 
ctt paharul ele alcool pe care-l ţine în 
mînâ nu se prea potri"eşte - şi, totuşi, 
se potri·reşte.) lnwnilc deciseseră : ci ne 
,pentru, cine contra. Se terminase cu aş
lepbarca rcfo1•melor de su te de orj -anun
tate şi cu consolărjlc cal'C se promit astăzi 
oamenilot·. precum ct·cşLinilor, de două 
mii ,de mm, raiul. H.[1scorula este acum 
toL1.1l şi vorbele mîngîioasc ale vechilor şi 
noi.rl.ar mligii. nimic. Am1rn, altceva se 
cere. Aollm ! Now ! (Se apleacă triumfă· 
/:oare spre .E,,a. care se află la picioarele 
ei.) z,,irw.\i Jncol<f tJicăloaseJ.e reticente care 
ille-au dcpri-ns cu vechea ordine ! I'rin ele 
ne-a fost jnjecllată o otravă pai,aJ.i2Jnntii ; 
ca ,s,1 ne \:imim gura şi să ne stingem cu 
liobul. Zdrobiţi sLrll•Olrnrilc vechii lumi şi 
construiţi, pc 11L1inc, temelia libertăţii fi
nale, n•devăra1c, a onmenilor ! (U11 gest 
prea i•iolent face s,1-i scape pal,arul din 
m.întt, care :;bormt şi, /o,·inclu-se ele perete, 
se sparge.) 

KURT (ntt prea impresionat) : Al doilea, pc 
ziua de azi. (Su:;anei.) Ţi-ai învăţat bine 
rolu1l tăll pavizian. 

SUZANA ( care şi-a pi�rrlu.t rPpecle di�pozi/.ia 
rebelâ. Evei) : Am., să-l plătesc ; sm1ză-ruă. 

KORT (Sii:;onei) : E al Lău, nu ? (Suzana nu 
se u.it:tt la el, clâ rlin umeri, tace. Eva se 
duce în colţul odâii, mâtur,1 cu picioml 
cioburile, anmcîncl cîte o privire piezişă 
Suzanei, a cârci relatare pare, totiişi, s-o 
fi impresionat. Siizana mai stă o cliptt pe 
pat, apoi se aşa:;ă; euforia a trecut, acum 
pare ostenită. Kurt vine spre ea, îi arluce 
sticla de coniac şi un alt pahar.) Rebelii 
an obosit. (O spune rece, fărâ ironie.) 
Poate mai doreşti un coniac. (Suzana se 
clă îndttrât, ca u.n copil încăpăţînat.) Nu ? 
(Dttce înapoi sticla şi paharul şi fo a�azri 
pe masa de toaletă. Peste wni"'tr.) Erai şi 
tu acolo ? (Se întoarce.) Să zicem că ai 
trecut prin momentele a1lea ... (Se rl,ice la 
ea.) Aşa ,cum s-tăteaii. colo, frumoasă şi 
ţicnită, puil:ea.i să crezi că aşa e. $i că 
le-ai ţinut partea, nu era fo,cru de trecut 
cu vederea. (Dup11 o pauză, Evei.) Ai 
înţeles cine c revoluţionar aici, nu ? Nu 
noi, nu... Noi -ne-am arru,jat. O <lucem 
zilni•c tot Îll'llr-un belşug şi o analiză a 
producţiei. Şi ne tot profilăm, şi ne tot 
instrl.liÎm. Membri ân comitele de cenzură, 
belferi de şcoală medie, asta sintem. Unde 
e spiritul revoluţionar ? Unde aL1zi vreo 
explozie ? Cui vezi că-i merg fulgui ? Eşti 
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revo1uţio�1ar numai cit ai rpe fondal aulo
mobi,le î111 flăcări. Cînd ţii în mi11r,, cu 
f.iti.lu,l aprins, sticla ou benzină. Şi, fi
reşte, cmd li-e inima curată. (Aspru., Su
:.anei.) Şi capul go'l. (Kurt e, brusc, ner-
1'0S - altfel dedt înainte. Se duce la 
,,fcreastr(t°', se uită afară, în timp ce Su
:.ana şi Eva îl fixea:.ă şi-l tirmăresc. Fâ.rii, 
a se întoarce.) Nu mai puteţi aştepta, nu? 
1n Afirica mo,· copiii ele fuame, iar noi 
călscăm de pl.icti·seaiă. De1>pre �ntîmplările 
d,i•n Chile se vorbeşte ca despre sbare:1 v,·c
m,ii ; şi pentru �,oi e mai important să 
ştim dacă vom avea duminică zi cu soare. 
Unele mai e rcvoh,tia ? (După o µau:.ri. 
cu privirea tot, spre afară, foarte simp!11.) 
Cc -crezi tu ? De C\l mun,ce�c cu ? Une
ori, ptÎiuă mă ,prinde miezul uop\,ii ? Pe11-
t11u o vil,, in omş ? Pentru 1m1. .. dormitor ,' 
(Se întoa,rce spre Su:.a,w.) Ne creclc\i voi, 
ţvcniti,lor, chiar -at-it de nepăsători, că nu 
ţ,lim nirrni,c despre ol'le se ,pct1·cc 111 lume i' 
Că nu ne dau şi nou,, jnsomnii •şi nu ne 
amări',sc ? Af,[ă că toate aooslc lucruri le 
pu-tom schimbn doru· lucl'incl pentru c::1uza 
noa�tirr,. Dornr prin ceea ce facem aici. �i 
p1,in felul cum o foccm. (Se îndreapl11 
spre ea.) Nu crezi ast-a. Nu ? ,\,;1„ 1111 

\i ·se pare destul de spcct;;rnulos ! Undi· 
\i-ai td,it ,mii, de-alunei încoace,, Cc-:,i 
[:"!cut, clin ceea cc începusem laolahii? 
Tic nu-ţi suri-clC[l? Ti-ai procur,il,· te pll
mcncş,ti, o all'ă... tloclr.Înii salvatuare ... 
(Deodatâ, cinic.) A,colo unde revoluţia 
„degenerează" în muncă, nu vi se mai 
pare aşa ,de atTăgător. Aţi voi, te pome
neşti. sii faceţi diJ1 e::1 o jucărie contra 
plict,i•su•l11i ? Pe-11Lru că eş-uaţi în fota rca
lităţi,i. tu şi cei ele-o leap:'i cu tine, a\i 
vrea să-ntoarccti cu fundQ1[ în sus to:tlă 
r<'a-libateia... A�n, fiindcă ::1şa aveţi chef. 
Ca să vii t�·cac:'i vremea. Pretiuzînrl, în 
g1ur-a marc : noi slnten1 adevi:ir::rţii, sin�urii 
revo1ujioJ1aTi ! ( Batjocoritor.) Cei c11 , n,
mi,Ie -înfocate.

SUZANA (stâ ghernu.itii. în pat, fără ,;ă-l pri
"ească) : Revoluţie cu rigl,a de calcul;> 

Peste ca,pul oamenilor ? (Sare deod,a,, din 
pat şi se dace la E·va.) Dcsoinclc din 11ou, 
ca să ne explice istoria moncli::1,lii. r.iu
pcşte-mă un pic. Am vi:::1t cumva ? (Se 
duce în fug,, în mijlocu.I odăii.) Nu cum
va mi s-::1 năzărit că acum nici zece mi
nu te se afla,u aici doi bărha ţi ? (Lui Ku.rt.) 
Nu orai tu ălei care se temea dr, ei, 
î,ru,,inte ,de a fi vă7JUt că nu voiau d<·cît 
să-ţi aducă omagii ? Omt1g�i, ţie ! Tocmni 
\ie ! Iar tu n-avuseseşi curajul să le zir.i : 
mii,i, voinicrlor, v-am Ll'as pe sfoară ! 
(Evei.) Să şt;ii că ,am visat, tu. Că, uite, 
ia�· ne dăscăleşte. 

EVA (calmâ): Dar arc dreptate ... 
SIJZA.NA : Zău, Eva? Arc d1·epbate? Bravo, 

surioară. Br::1vo. Femeia e -d::1toarc supu
nere bă-rbatului ci, ţi-ai învăţ::1t bine lec
ţia : prin căsni<:ic, pentru căsnicie. 

EVA: Arc drc,pt::1Lc. 
SUZANA : lndwcîud lumo::1 în eroare ? 
EVA: El socoteşte că aşa e ... raţional. (Sp!t-

nîncl acestea, se uită la Kurt.) 
SUZANA : Şi tu cum socoteşti? 
EVA (pri,,indu-l în continuare pe Kurl) : 

lu cr, n-u ş-ti-u. 
SUZANA: ALumi, ai grijă să ştii. 
EVA (lui Kurt) : Zău, nu ştiu, Kurt. Tot 

ce-ni spus e drept. Dar că o spui tu ... 
KUHT : Cc e greşit î,� �sla? 
SUZANA (E"ei): Hai, repede, lasă-te un

bmboclltă, Ev�, .scumpa, vfră-te repede, 
clirn nou, 'în catifeaua deprinderii : ca 
diohis al bărbatuJ,ui. 

EVA (lui Kurl) : Nu le văd niciodată încer
cat ele vreo îndoială. Nu pui niciodată 
îullrebări. Ai, fa toate, totdeauna, ră�pun
sul potrivit. Şi pe loc. Lnslantaneu. Ca şi 
oum n-ai avea niciodatii nevoie �ă rc
fJectezi. 

SUZANA: Nici 01-are nevoie, Eva. O ştie. 
Pul· şi simplu, şbic. E un bărbat. Un 
oadru de cooclucere. Aşa fona, are şi 
cla·eptate. Uite-te la succesele lui, la faima 

· lui : toate astea sî-ot o dovadă perempto
rie.- ( Lu.i T(url.) Ai mai ,sta, aşa, plin ele
măreţie, clacă in Jocul celor doi ar· fi
venit Friccll? Tare aş fi vn1t să �tiu, să
văd, cum ai :Iii mătut ...

KURT : Eu mi-::1ş fi sus\inut punctul de ve
dere. Dar lu ? Tu ce-a,i Ii avut ele susţi
nu l Il 

EVA (<lupii o pauzâ): Rostim l[\tiÎt ele multe 
lucn1ri ju-ste. .,,i cn, în fiecare zi, b 
şcoalii. Dm·, nncori, mi se hnpic-dic,1 
limba, pcnt1•u o clipă. Şi copiii observă. 
Ifolbeazt1 ochii la mine : cc i s-o fi în
t1mplat i' S-a zăpă,cit? De ce nu mai vor
beşte? (Nen,bdâtoarc.) Yorb::1 ne iese uşor 
din gură. Nu ast.a c. 

KURT (/iinclc,1 Era- s-a înt:rerttpt) : Dar 
ce c � 

EVA : Auzi o înll'Cbarc. E::1 pătruJ1cle într-o 
celulă a crciorului. Alte celule, colo sus, 
sînt anun tatc. Instrumentole vorbi.·ii se 
pun în mişcare... Funci\ionăm ca -nişte 
nutomate, şi .încă bine progr::1mate. (După 
u pau:.,,.) Dar... să te examinezi, mereu
şi mereu ... Di11 pnrlca mea, să te şi chi
nui ... (Calm.) Să vrei să ştii ... Să faci din 
a-dcvăr o cauză a ta, proprie... ( Hirlicci 
ochii.) i\ifoi sîntem în stare s-o facem ?
Am ::1juns chim· atît de comozi incît să 
ne biz-uim numui pe aparenţe, ca pe nişte
formule care se qJOtrivcsc, fiindcă - ori
·cinc o ştie - pot fi, oriunde, fa-mlemîna
oricui ?

SUZANA (a observat-o w atenţie pe Et•u.: 
ar·wn, lapidar) : Nu eşti fericită, Ev'.l. (Şi,
fiindcă Eva se itilă speriată la ea.) Eşti 
ele pre::1 rn1,1ltă vreme satidăculă, ca să 
maii po\i fi fm-icită. Spune, o dată, da. 
Dă măcar din ca,p, clacă ţi-e teamă ele 
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vorbuliţa asba. (E,,a $e uită iarăşi la

Kurt, care, ele data asta, rezistă pri•·i
rii ei.) 

KURT (Evei) : Nu-ţi cer 6ă ,ră,spm1zi. 
EVA : Dar aJŞliepţi un răs,p,u01s ? ( Kurt tace.) 

Ti-e teamă de el ? 
SUZANA ,(zgomotos): Fă-o, Eva, trebuie s-o 

faci. T,reb-uie. Faţă de tine. 
EVA :_Calmează-Le.· 
SUZANA : E sigur ele tine, sigur ele tot, Ern. 

Şi a,re boa1e motivele, nu ? Are, sau n-an' ? 
(Eva reacţioneazâ, iritată.) 

KURT (E,,ei) : Iţi repetă cuvi:ntele, Eva. 
SUZANA (Evei) : Cii nici ·lu nu pui pre\ 

pe... ,poveşti. Pe poveştile bărbaţilor. �i 
'llllltindoi 5Îllte\i a1Iî·t de nemaipomenit de 
siguri şi de pu-,;i la adăpo•&t, în fortifica\i:i 
voasllră morulă, pe oare o numiţi căsnicie. 
Cu sistemul ăsta de apărare, nu ajun;;,: 
să ipătrun;dă pîu1ă la voi nimeni pornit să 
vă tulhu1·e cheful, Jl.imic în stare să vă 
pună suib semnul îmtrebării pevfeeta voastrr1 
pace interioaTă. Nimic, care să vă n!'li
·�1i.ştească... Fiindcă vouă nu vă place ne
linişteâ. Aţ.i luat în braţe tot ar<;enalul
tezelor etice şi-l folosiţi drept barieră în
fata oricărei iJ11tvuziuni de natură să spar
gă cadrele vederilor voastre. (E,,ei.) Cum
arată '1uonuri.Je aici, înăunLru, n-are, fo 
nici un caz, de ,ce să-i pese cuiva. (li 
atinge Ctt degetul pieptul.) 

KURT : ,N.u ţi-a ,p1;ea priit coniacul: 
SUZANA : Nu-<11.i prieşte buna voastră cu

viinţă, ;,cumpule. Coniacul e O.K. Prea 
le ţineţi toate ... ascunse. ,N.imic nu e des
chi'S, sincer, Jia voi. 

KURT : Spre deosebire -de tine! 
SUZANA : Aşa ·oum vreţi voi să fiţi, nu 

poate fi nimeni, fă,ră a se da si•ngur rnor
ţi,i. Mor\i, J.a treizeci de ani ! 

KURT : Atunci, lasă mortii .să se odihneasr,1 
IÎln pace. 

'UZANA : De-ai f,i fost sl/Ilgur în casă, m:1 i 
adineaoo·i, cînd am venit. .. ,(Se apropie 
încet ele el.) 

KURT : Ce-aT fi fost i' 
SUZANA (aproape ele el) : Ştii hin'e ce. 
KURT : Bănuiesc. M-ai fi înviat. 
SUZA.l�A: Cu siguranţă. Iar i,niţiativa ar fi 

,pornit de J,a tine ... 
KURT : Ga să recuperez camera cu intrare 

'Sep..'lra tă ? ... 
li:VA (Suzanei) : Poate te ÎJ1şeli ... 
KURT (Evei) : Nu-i răpi i-luzia că e irezisti

hiilă. 
SUZANA (Lui ICurt) : Te salvezi cu vorba, 

băiete, doar cu fraze late. Nu-ţi dai sea
ma ? (Agresi,,.) Âcope.ri\-i toate cele cu 
vOTbe. (Bru-sc, Evei.) Nu \i s-a întîmplnt 
nimic, 01iciodată, în aceşti 12 ani ? N-ai 
av,ut niciodată... (ironic) vreo tentatie, 
vreun <dor? 

EV A ( după o lungă pauză) : Ba c.la. 
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KURT (E,,ei) : Tu ? (E oarecum uluit.) 
EVA: Da, eu. 
SUZ.AiNA (aproape trium{1ltoare, lui Kurtl : 

Te-a intOTs ,pe dos ? Bietul de el ! (C" 
,,iolenţă.) Nu mai este femeie, de cînd e 
111evastă ? Eşti tu .singuru·! bărbat ? 

KURT (Evei) : Nu vreau să se amestece in 
viatia noastră... (Se opreşte, nu ştie cum 
să continue, e ttilburat ele răspunsul E,•ei.) 

SUZANA : N,i,ci nu mă amestec, Kurt. N 11 
mă al.rage ,chiai· �LÎL via�a voastră. Ce să 
caut eu aioi ? Şi nu ,Le holba aşa spe
riat. (O arată pe Eva.) Dac-a fost, cindva, 
cev,a .. : Dumnezeule, uite-Le La ea, a dal.-11 
repede, repede şi ou supuşenie, deoparte, 
şi· s-a ircf.ugiat înapoi în ·9Înul familiei. 

J<URT {E11ei) : Spune-i tu să tacă ... 
SUZANA (Evei) : N.u spu,ne nimi,c, e m·,i 

bi-ne. Ni•ci ·bu m, oşti ma'i bună ca el. 
Pun _,prinsoare - ,r!ealt.fcl, ai şi �u o a11-
Lenă Jpontru ,a;;l.a - că tc-;;.u amăgit_ �i11-
gură, ca isă-\i salvezi fori,cirea casn ic,i. 
De drag-ul principiilor voa'Stre, vă cr•1rnp11-
naţi unul de a •ltul, cu <lori•nţele voastn· 
cu tot, pregă-ti\:i ,din vreme să 1'ua\i în 
,deşert fntmO'SIUI, ,socotind11-J persouifica1·l! 
a ;rfru lui, pîmă aj.ungeţi voi înşivă sii cre
deţi că e aşa. Dar ferLeiţi, fericiţi, nu mai 
IS•Î01te\i. 

KUH.T _: E maii bine, începi să Le \ii: pt! 
picioare. 

SUZANA : M-am calmul. (Face un gest li
niştitor, apoi, E1>ei.) Dă-l n.fară. Vreau s:, 
mă schimb. ·(Desface fermoarul roch\ci.j 

EVA : Şi unde înnoptezi ? 
SUZAN.A.: N"are im,port:an\ă. 
KURT (supărat) : O să-şi găsească ea ceva. 
EVA •(repede., ca sâ acopere observaţiri /11 i 

Kurt) : Nu exi•stă nici un hotel pc-aici. 
SUZANA (lui Kurt, care clrt sil iasă) : Hri, 

puş-tiule... Ai să docmi prost în noapl<:a 
a&ta ? (Kurt se opreşte, încearcă un gest 
emfatic. Su::ana il rnâsoară cu supetio
ritate.) 

EVA (Suzanei) : Iţi ipregă.tesc camera cca 
mică. (lese repede, pe" lîngă Kurt.) 

SUZANA : V-am deranjat rău de tot ! 
KURT : Nu merită să vorbim despre asta. 
SUZANA : Mă gÎlndeam 'Ilumai. 
KURT : Nu-ti ifă griji. (D,! să iasă.) 
SUZANA (batjocoritor) : ALît de gră,bit ? 
KURT : Pia-rcă v-oiJai să te schimbi. 
SUZANA: Ti-e toomă, Kurl.? I (Vrea din nori 

să-l întărite.) Păi, nu sîntem singuri în 
,casă. Eva e numa,idecît î.napoi. 

T<URT : Ce te-a apucat ? (Se duce repede ln
ea, tare.) Măi, omul lui Dumnezeu, ce-at 
făcut din tine ? 

SUZANA : Dar tu, din 1.ine? Din Eva 7 Cc-a 
făcut, ea singură, din ea însăşi ? 

KUHT: Ei bime ... (D,; tll'caprobator din cap 
şi wea să plece.) 
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SUZANA : Mă socoteşti foarte ... imorală ? 
KURT (scwrt): Să âcem neconvenţio-

nală. 
UZANA: I:ar minţi. Dar, mă rog, accept. 

K UH.T : Asta-i acum ... 
SUZANA : Asta-i marota mea, să :provoc 

oamenii ... 
KURT : Uneori, îţi rouşc-şte. 
SUZANA: Să-,şi dea Hl'ama pe Iată. 
KURT : Altminteri, n-o f�c i' 
SUZANA : O fiae, oarei' 
1.;;URT : ln o,ni,ce oaz, 1netoda mi se pnrc ... 
SUZANA : ... neconvenţională. Dar efiicace. 
i-.:UH.T : Cc ciştigi cw1 osia ? 
SUZA,NA: Plăcerea. Plii<'crca jocului. 
1<1/H.T : Frumos joc ! Pentru ,tine. Şi o 111-

mcreşti 1otde-a'll'nn i' 
"IJZANA: Trebuie s;'i cunoşti reguliJc Jol"11-

lui. 
KliRT : ln privi,n\ia 

formă. 
asba, eşti, .desigur, în

SUZANA : N'll mr, pot plinge. 
KUH.T : lar ceilal\i sinL rdalori să-\i ti11,i 1so-

1ml. Ca figuri în joc. 
SUZANA: Ei, nici a�a. 
KUH.T : Ce spuj ? Ta te uită, cum se p,,atc 

înşol.a omul. 
UZANA : lmi plac .oanmnii. Zău, mă. Cc-ca 

ce nu-mi place sfat deprinderile lor sl.11pi
de ,şi toată nerozia care-i focc a lit Uc 
u1,q·i, fără <să-<Şi -dea seama. Pcnti·u miHc, 
prostiile sini ca aJiştc coşuri •pc olrn,z. 

KUH.T : Iar tu î.i v-ÎJ1,deci de coşuri. 
SUZANA : lmi place· sa-1 scot din sC,rite. 

Pin;1 se Jncurcă în pl'Opriiilc lor pro5Lii. 
In ce.le din urmă, sînt JoaTte cuminţ.i. 
(Naiv.) Ou voi am fost blîndă. 

KlJH.T : Iţi mulţumesc. 
SUZANA: Dar şi voi sinteţi doi hutuci greu 

•de /Urnit.
KURT: Să sperăm că •ll.i să ai cu allii mai 

mult ,su•cces. Oine .sîrit părin\ii spirituali 
ai jpoveştilor 1ialc ? De unde ai scos afacc
a·ea cu grădini\·a de cop,ii din atelieml ci,� 
scuiptură ? Şi de unde drăgălaşul act ci,· 
,am-abilitate fa\ă de preşe.dintelc care. in 
Ul'IIltn u-nei diâg.nozc ele ca.nccr,. şi-a scl1in1-
bat caracterul ? Şi,. măcar, t i-ai plimba l 
vreod-at[, och.ii ţJC vreo ilustrată înf;1ţi�inrl 
Parisml ? ,(O obser,•,i pe E"n ; i se mlrc
.,eazct.) Pentru •dum,1czeu, 'n-o mai înlreba 
ce profesie me. E in stare sf, fi parLici
p,at �i h rpr-imu·l zbor pe lnnă. (Sucrmei,
care şade, micâ. total iniimidată, pe mar· 
ginea pntttlui.) J mi pare rău dacă \i-am 
stricat ishow•ul. (Evei.) Ne-a împ11i,1t o 
n-oaipte înlre.agi'i ureclni]c cu gogoşi şi n1ni
vrea '.i-o ,k1ăm in serios. (Tot mni iu
dignat.) lmp.a1.'.LC lcq.ii de mo11ală, pnsă
mi-te, scoase din cxperienta proprie, care, dc
S'llS pfoă jos, fă•ră excepţie, c un vraf de

minciuni g-0g0<n:ale. Şi cu astea vrea ea 
să-i privească rpe alţii de sus, să-i mi'cşo
reze, să-i ur1ţooscă ! (Suzanei.) Uite, ai 
colo o ogil.i-n,dă, · ţi-ar fi de folos să-ţi 
cureţi rproprî,ul 'tău obraz de coşurile alea 
.simbolice. _Şbii ce eşti tu, puicuţo? Un 
rateu, aS:lla eşti. E mai •bine de o 01·ă de 
oînrd am îrnceţJut s-o bănui. Acum e lim
pede. A,şa de jalnic chireită cum şezi 
colo, ăsta e adevăratu.I tău chip. S-ar 
părea că nu poţi fi loială decît cin,! îti 
1.ii gura: Asemenea jlleooră!Zare nu mi-a
mai fost dat să văd - şi, slavă domnu·
1ui, -am păţit <lestule în viaţă... (Stti în
faţa ei, în adevăr, foarte revoltat. Suzana 
şade ghemuitâ, în totalei deprimare, ne· 
îndrăznind a-şi ridica pri,,irile. Rochia 
i-a a.lunecat din nou de pe umeri.) lm
bmcă-te ca [urnea. Şi dezbracă-te. Vreau
să zic, rochia. La rochia asta mă refer.
(Se împiedica acum de propria lui minie, 
se îndreaptă spre Ew1, dind agitat din 
miini. Sucana plinge c11 sughiţuri. E,,a se 
duce şi. se aşază lingti ea ; clupei o paucâ,
l'almat.) Spune acum a,dcvăr.ul, măcar 
od,ată. 

EVA : Las-o în pace ! 
KURT (nercibdcitor, Su;:;anei): De fapt. cc 

invlr\:i ? ,(Su;:;anci ridică din umeri, sughite, 
plingîncl, îşi îndreaptă rochia, nu rcis
pwule.) De ce-<ai venit aici ? (Eva se uitii
la el, indignată, cu reproş. Kurt se În· 
LO(ll'Ce.) 

SUZANA (Evei) : ;Ai o batistă ? 
KUFlT ,(peste umăr): ln-tîi, răsp11.1nsul. (li

a.nmcă o privire batiocoritoare, apoi o
batistei. Evei.) •Poate că-\i spune ţie cc
voia de la noi. 

EV A : N-am Ifos t colegi de clmsă ? 
SUZANA : N-;un 1diwrţat. BăTbatul mm.1 e 

medic. Eu am timp... îngrozitor .le mult 
timp. A�ta e, că nu-i sî-nt decît nevastă. 
Îmi Lot im,ag,inez lcuan aş dori să fiu. Am 
evadat ,de o mie de ori clin timvul 
meu prea bogat. Dar numai aşa, în gind, 
nu în reali-�ate. 

KUH.T : Nu î,n realitate !... Tobul, doar gărgă-
uni? 

SUZANA. : N,u <to t:ul. 
EVA (precaută): Ai venit să te-ajutăm? 
SUZANA: Am citit despre. snccesele lui. 

J\,fi-an1 zis ,c;1 a-r '])utea avoa ceva ventru 
mi.ne, J.a ci Jn uzină... Mă gînclcam ...

KURT: ·Ce ,să am? 
SUZANA : Ceva. Orice. 
KURT (Evei) : T,u. înţelegi i!eva ? '(Su;:;anei.)

Există mii ·de Î!n-treprindeni, su te ele posi
bilitC,ti, duzini ele şanse. Penwu oricine, 
dacă vrea. -(Evei.) Numai că ea n-a d'lls 
nimic pînă la capăt. Nu ;poate sta locu-
1.ui. dncl c ici. cinci ,colo. A.icu' c aici. Aşa. 
ca 'v.a-rintic? (Umblă încolo şi-neoa.ce.) lti 
vl-a,ce asta, nu ? Iţi pui fantezia pe roate 
şi ,dai •Im de cev,n. Nu se prea a1,mouizea-

93 

www.ziuaconstanta.ro



ză realitatea cu idealuri.le 
Nu-i 'JlÎllnÎ<C ; ai :imaginaţi,a la 
n,sta înJoouieşte orice. Şi, aşa, 
vi,ati't ratată se poate ga'rnisi cu 
(Su::.ana priveşte în gol. Kurt 
o privire a E,,ei şi tace.)

frumoase? 
îndemînă, 
pî,nă şi-o 
s,trăluciri. 
surprinde 

EVA (Suzanei) : lfoi s[1-ti arăt camera. (Şi-a 
fJUS braţul pe umărul Suzanei şi o con
duce ca pe un bolnm,.) 

KUH.T (cînd cele două se află în dreptul 
uşii) : De cc ai ajuns în halul ăsta, Su
z,ana? 

EVA (Su::;anei, fără sii. ia seama la întrnbaren 
lui Kurt) : Hai,de, fetiţo. Trage întii un 
somn zdruvăn, odilmeşte--te. (O scoale din 
cameni. Kurt priveşte în urma lor, face 
un gest de nedumerire şi se uită neho
târît în iur. Se duce la masa de toaletli, 
ia sticla ele coniac, o pune numaidecîl. 
suptirat, la loc ; nu asta vrea acum. 5<' 
duce la pat, a.�a, pu.r şi simplu, claar r.a 
sii. fa.cil. ceva, ia ce se mai a{lâ pe-acolo 
împrâştiat, ciocanul, pe care-l pune, c,.i 
mintea dusă cu talul în altă parte, pe 
masa de toaletă a.pai, diagramele, pe care 
le aşază una peste alt.a şi le .�priiinâ 
waf pe pal. Intră E,,a.) Am băgat-o în 
pat. 

KURT : :Mai bizîie? 
EVA : Cn un copil. O 1;ă-i facă bine. 
KURT: O criză de nervi. Ep,uizarea vedetei. 

d·upă mru:ca scenă. Reprczentatia pe care 
ne-a dat-o merită toti banii, într-adevăr. 

EVA: Şi noi ,cum îi pJăLim? 

KURT : Cei.spui ? 
EVA : Cu ,ce monedă îi răsipundem, noi ? 

KURT (se întoarce spre ea) : A tras la 
minciuni, două ore în şir, �ără pic de 
ru�inc. Şi nu se leagă o iotă de alta. Dar 
deloc. Uite, jur. 

EV A : Dar s-ar putea potrivi. 

KURT: Numai minciuni. 

EVA : Dar foumoase. Oarecum. 
KUR.T (neînţelegător) : Frumoase ! ? De cînrl 

e minciuna ceva frumos ? Şi i'llcă faţă de 
,prieteni ? (Se duce la perete, ia. una din
tre diagramele sprijinite de pat şi-o atîmâ 
ele perete.) 

EVA : Nu voiai tu să-ţi ,pui convingcrile-n 
cui? (Amîndoi revin în cameră, fără să 
se uite unu.l la celc'ilalt. Eva se aşa:u.1 pe 
pat, şi-şi sprijină ca.pul în mîini.) De 
oîn,d sîntern aşa, Kurt ? (Kurt îi aruncă 
o privi.re -rapi�f, apoi se înclreapt.â, 1;11a.
spre „fereast1·a ). De ce oare [lll'.l aJu11s 
aşa? 

KURT: roi? Cum? 

EVA ( ciupii o pauzii) : Suzana crede în on
meni. iln felul ei, aşteaptă totul ,de la ei. 
Numai în ca Îinsăşi nu icrede. Nu e în 
stare. 

KURT : Are desLulă fantezie să-şi acope1·c 
neputiinţele. 
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EVA: Tu, I\Jurt, nu crezi in nimeni. Numai. 
în tine crezi. 

l(llRT (se sals>ea::;ă ele nesigu.ranţa sa prin
tr-o agresivitate grosolanii.) : Eram trei. 
Asta mai lipsea, •caraclcri2Jarca ta. {Ew1, se 
riclicii, cuvintele lui n-ai, ji.gnit-o. Tocmai 
de aceea, Kurt creşte în nesiguranţâ. Se 
apropie de ea.) Ceea ce ai spus adineauri 
(şovăie, pare foa.rle neaju.torat, fiindcă 
Eva nu-i vine în înlîm.pinare) C>t l'u ... 
(i-o trînteşte cu febrilitate) ... că tu ru avut 
<le-a face cu unul ? 

EVA : N-am avut nimic de-a face ... (Amin
rloi tac. Kurt simte cii. asta nu e totul. 
cii. mai unnea:ă cern. Iar Es•a a aiun.

· la punctul în carc s-c, 1,orbi.) Acum doi 
ani. (Se aşa:ii pe taburetul din faţa mesei
el„ toaletă. Kurt se a.r(l::;1i pe pat. Se 
u.itci unul la celiilall.) Era altfel dccît 
1i,1c. Nu mă întroba cum. (Ku.r/ se ridică. 
se du.ce la ,.fereastn1", .,e u.itc1 afar<i.) M,,
sim\eam nespu,s ele bine •d•·nd puteam să 
mcvg, tăcută, ală�uri de el. (Kurl se în

t.oarce spre ea. E, realmente. stins.)' N 1.1 tc
zgîi a,şa fa mine. N-a fost nimic ...

KURT (du.pli o pau:ă) : Nu am observat 
nimic. 

EVA (amar) : Ci11d ai oh ervat tu ceva la 
mine i' (Kurt vrea să se explice, rfor 
ta.ce.) Dar a•i dreplatc. Am ascuns totul. 
i\'u se cade, nu sc cade, îmi Lot vîrnm 
î,n cap. Nu se -cade, de dragul căsniciei 
noaisti:e. 

KUH.T (duprt o pau::;,i, sfios) : Ti-a fost g-rcu '.' 

EVA : Ştiu şi eu ? Da. Erau clipe cin<l mă 
si.mţeam decisă să mă duc fa el. Cind cre
deam ,că-mi este ÎJ1găcluit să socote:;c do
rul meu mai ipresus de orice. Eram si
g,ură, iatnnci. Nu 1111ă încerca nici un 
,sentiment de vinovăţie ... În asemenea r,..:
nutc. 

J{URT (anevoios) : Da.că tn ... Vreau să zic 

că ,nu-\i stau în d1·um. 

EV A : Mă-i, eroule, ,5u'J)er-crou le... (Lapidar.) 
A trecut. (Se duce. brusc, la el, îi dă. un 
bobîrnac ,peste nas.) Asta a fost acum doi 
ani. ,(O urmii. de milă se a.scunde în gestul 
ei.) 

KURT : Aşadar, căsnicia noastr[t a fost cam ... 
şubredă. Şi cu, care nici hahar n-am avut. 

EVA (se di,ce la şifonier, începe să {acei or
dine în cele deranjat<! de Su::;a.na) : Nu 
spun că nr fi fost în primejdie căsnicia 
noa,stră. Ne-ar fi făcut însă mai conşti
enţi ele noi î11şinc. (Lui. de-a dreptul.) 
S:w,· te ,pomeneşti, m-ai fi alungat, dacă 
�1i ,fi 'aiLlat ? 

KURT : Nu ... (Se uitti. la ea.) Nu, Eva. 

EVA : Asta o spui aşa ... 
KURT : Preci,s că nu, Eva. 

EVA : Snzn,n,a ar spune : ::ii fost o prnn•Jă. 
Eva, ,că ,aj renun�at. Te,ai lipsit d<: o 
satisfacţie. 

KURT: A şi spus-o. 
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EVA: Po\i să faci ceva pentru ca� 
KUHT : Dacă ţinc cu adevărat... (Vrw .să 

facă şi el ceva, �mpinge vraful de diagrame 
încolo şi-ncoace, fiirii nici un rost.) Eva ... 
ln :fion:cl, avem prctentii unul ele la all1.il, 
de l-a viat;..1 noastră., Est,e aista ceva exce
siv? 

EVA : Se înlfimpla, pe vremea stuclentiei 
noaistrc, să ne pomenim, î,nainte· ele ziua 
bursei, cu bu:01.marele goale. Şi, Lotuşi, ne 
,s-�mţeam bogaţi. 

KURT : Avea:rn lumea în fu.ta noastr[t ... 
EV A : A,şa cum o voi,.:nn. 
KURT : Aşa cum urma s-o construim. 
EVA: Lumea î-ncepe cu noi î1nşine. A�La am 

1cam ui,ba1t. 

KURT : D1n v,inu moa ? 
EVA (dii rlin cap): Am vr.ut să salvez o 

că·sn�cic ,care, de fapt, nu era clecît o 
tlcprincleire. N-a fost un gest ele erou ceea 
ce am făcut. Nu .ştiu, o fi Inşelăciune, o 
fi îru\:elcpt, ceea ce faci tu cu oa.menii 
lăi : abia acum încep să mă g-îndesc. Nici 
ast;:i nu c faptă ele erou. M-am deprins 
cu to-atc cele. Asta a fost, poale, cuminLr 
clin partea mea. Şi, precis, como,d pentru 
tine. A fost, î,nsă, prostesc şi laş. Nu m-a 
rlel13.l1jat 'că m,ni tratat ca pe un copil 
bolnav, ·cinel a fost vorba ele as-piranturn 
moa. Nu, nu m-ai oprit. M-ai descurajat 
nU11Uai, ou felul tău de a-\i da părerea. 
Ceea cc c mu:lt mai rău. 

(Suzana e în faţa uşii, amîncloi o olJser,•ă 
în acelaşi timp. Poarlă un halat prcri hmg 
şi prea larg; se pare rii.-i aparţine lui 
Kurt. Arată foarte intim.iclatii. _; std 
aproape ca un copil, acolo, în prag.) 

SUZANA : N-,a,ţi auzit telefo)),ul ? 
EVA (lui Kurt;}: Iarăşi ai ui•tat să-l mn\i 

di,n hi1·ou. 
SUZANA : M-,am d1Js sii răspund eu. (Copi

lăreşte.) Srnrn aşa tic strident şi nu se 
m.ai termina ... 

KURT : Îmi pare rău, Suzana. 
SUZA IA : Era el 1a ::rpa11at. (Se uitii ele la 

unul la celălalt.) Friedl... N-am spus cine 

sl.nt. (Abia <w::.il.) Nu m-am trădat. (lşi 
strînge halal1.Ll în iuml gîtultii, ca şi cum 
i-i,r fi frig.) Cică, îi pare rău că n-a· ve-
111it ; că a tot ,stJat şi a vorbit la telefon 
cu regiunea. :\'Iai stă şi acum cu proiectul
tău Îln faţă. (Lui ICurt.) Şti,ai tu ce ştiai. 
(Ifort îşi plimbâ pri,,irile între ea şi Eva.) 
Ci.că, vine mîine la uzină. Şi tu să con
voci toattt conducerea. Aşa a zis. (Vrea sâ 
plece.) Iertaţi-mă ... 

KURT : Su2iana ... (Suzana rămîne loculni, se 

uitci. temâtor prin camerâ; pare Loial 
schimbalii. !neurcat.) Nimic. Du-te şi cul
că-te. (Su::.ana încuviinţea::.ă clin cap şi 
iese. Kurt se uită clupă. ea, se duce apoi 
spre Eva, care l-a observat cit al.enţie. 
El clâ din umeri, se cluce la ,,[ ereastrâ".) 

E\'A: Va -să zică, totuşi ... Lniumf cu inlîr
ziere ?- Care ... ,compoosează toLul. (Se duce 
la el.) Care încheie sear,a asta. (Kurt ,w 
riispuncle, se uitii pe „fereastră" în ios. 
spre oraş; atitudinea lui exprimă prea 
puţin clin siguranţa victoriei.) Cîntl, adi
neaori, au intrat aici cei doi... Nu şti ai 
cine sint şi ni,ci clacă Friecll va veni cu 
ei. Ţi-era teamă ? (Kurt se întoarce, s<' 
uită la ea, tace.) Teamă... de tovarăşii 
lăi ? (Kurt face un gest neaiutorat, tace. 
Eva se râ::.gi:ncleşte, se duce apoi, calmii. 
la. perete, dâ ios diagrama, se cluce la 
pat, o pune lîngâ celelalte. Kurt 
ii urmii.reşle acţiunile. E,,a săPîrşeşte talul 
în chip mtinier, fiini nimic demonstrativ. 
clar tocmai acum o face ca şi cum 111· fi 
constrînsii..) Dacă mîine dimineaţă ai şc
rlintă, n-ai să mai poţi să iei copiii. 

KURT: Nu-i prea plac lui şedinţele lungi, 
crede-mă. 

EVA: Nu? 
KURT (neaiutorat) : li iau eu �i vin cu e, 

la şcoală. 
EVA: Ocole\'ti. Iar eu mni trebuie sii fac 

·cumpărături pentru sîmbătă şi duminici\.
KURT {se apropie, nesigur, ele ea, ca un tî

năr la prima. dragoste) : Am putea si't ne 
ducem ,împreuni't prin magazine. 

EVA : Ai Bă poţi ? 
KURT: N-avea grijă. 

SFÎRŞIT 
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FAŢA NEVĂZUTĂ A SCENEI 

. 

-Seara, cînd Vin

■ STAN VLAD

spectatorii.. 
Am scris. la 3'Ceastă rubuică. despre multi 

dintre ace.i anonimi din lumea teatTului fără 
a cărnr contsÎbuţie, în idei şi în muncă, 
spcct111colele, creaţiile regizorale şi actoriceşti, 
1111 ar pu Lea căpăta viiaţă. De d,aba aceasta, 
am nlC's ca ·ubiecl activitatea acolona pc 
oare i-am p,u tea socoti am basado11i ai Lea
t,rolor în rPkt\iile cu publicul. 

Am zăbovit, citevia seri de-a rindul, în 
foaiere.le sompluoase ale primei scene a ţării, 
Teatru[ Naţional din Bucureşti, iJt acelr, 
rniinulc de f.orfotă spociiică clinainlea ince
perii i;peclJacoldor. O pr,im:i impresie : ,,r�rc
zentanţiii" \1a\ionafolui - snpraveghelloarC'lc 
de la l'ontro.h1� biletelor - îi primesc pc 
spectatori. incă ele la intrare, înlr-o ţîm1Li:î 
elcganlă (noblesse oblige), in roch.ii lungi. 
negre, cu ecusoane. Preocuparea pentru ţi
nu tă e prezcnlă şi la g,anclerobicre, şi la 
pla:satoorc. 

Dar, diincolo ele infă\işarc, inte1·esează, mai 
ales, stilu,l reJ.a\ii.Jor cu specl1alo1�i, foLul cum 
sînt ci înmmpinati, cum sint îndT<L1mati b 
lucurile respective. 

„De treizeci de am lucrez in Teatrul 
.'i aţional - îmi povesteşte Ioan Gheorghe, 
şeful scrv.iciu<lrui admincist1,aliv. Ş.i, de Lot 
aLi\ia ani. scară de seară, imi e dat să văd 
cum publicul defilează prin foaierele tc:ilru
lui, aproape pînă Ja începerea spect,aoo1ului, 
]ă;;'Î,n,d foLol.iile din sa'lă neocupate. Apoi, 
doar .in cele ,oîteva minute dinuintca riclicurii 
cortinei. păt1•1md în teatru sule· şi sute de 
spectatori dcodali't. Ştim acest lucru - a
eea,sta ni-i mcsct:ia - şi avem grijă oa fie
care specLator să-�i fi ail-at şi ooupat. locul 
s:i,u în fotoliu, cinel bate al treilea gong". 

Înt1·-una din eri se juca, în sakl mare, 
Da.nton - u�rna cliwtre cele mai solicitate 
spocbacole ale Na\.ionatlului. Ca de obicei, cu 
oasa închisă. La om 19,25 abia rhcr, erau 
u·ci-palru su�e de speol:aLori în sa!ii. La 01·a 
19,30, cîncl luminile din sală incepeau să
.. apună·' incet-înceL, cîncl falcLur,i.Jc uriaşei
om•ti.nc au <prins a se mişca, Loale cele 86.l
de locu�·i emu ocupate. In a,oest mic intqrval
<le timp. vreo pairu sute ele specllatori th/

· ·cu eră prin fa\-i. celor do,1ă su<praveghetoare
de J.a control, pc la cele douărsprezece garcle
:,,obiorc şi l'uscscr:i îndrepLaţi sp1·e locurile
lor de că ITe cele zece plasa Loare. A fost ca
o vijelie, C\'lre s-a potolit. la fel ele repede
cum s-a clczlăn\iu·il.

1n acea seară, oa şi în Loate crlelaJ.te.
peste 1.500 ele specbait,ori e.rau oaspetii Tea
trn lui Na\ional din Bucureşti. În zilele dl' 
sî.mbălă şi cluminici:i. nccst număr ele spec-

Latori se dublează şi se tr.iipif.ează, în fonetic 
de IDJatiuec. La f,iecare specta,col, J)'Ublioul este 
primit de p•atnureci de „am.braoodori" ai Na
\i,ooalului (de farpt, ambasadoare). Tn:ccp, apoi, 
nrlte trebm·.i : reJ)'Unerea foaierelor .în stia.1·ea 
lor noi.imală de ordi:nc şi eleganţă, dooont�1-
rca caie,te1or,-prognam vJnduLe (în jurul a 
cinci sute pe seară) şi altele. Dar acestea 
sint treburi curente, obişnuite. Mai deh.cată 
e situaţia atunci cînd sosesc speotatorj după 
inceperea &peotaoolului. Şi a,ceş_tin voT să in
brc în sa,lă. ,,Ce foce\Î, în acest oaz i'" - o 
întreb pe Alexan<h'lhlla Dumitru, surpooveghc
toare. ,,Desigur, sînt tot oaspe\i şi trebuie 
să fim cu ei gaz,dc la fel de primitoure. 
Nu-i putem văduvi de spectacol, clar nici pc 
cei ce-.au venri'l J.a tim.p nu pulem să-i de
rorujăm. Uşile mari Jlll le putem deschide, 
Iiinc:Lcă lumina din foaiere se zăreşte p1n[, pc 
scenă. li invităm in parLc-a de sus a s[dii, 
introduoînch,-i pc o u,�,, mică, <t1t·mincl să 
w�dă adul i•nLii i.n ,con-di\ii mai pu\in bune." 

A,lex:a.ndt,ina Dumillru,. Au·relia Caraoostea, 
Gheorghi\;a Buourescu, P.ar,aJSchi n1 Dobresou, 
Floarea H.omianioa, Elena Simion, Maria 
r. iju, l\larira Szekcdy, Tanţi Cojocaru, Mioara
Cojoca1,u, Mari,a Leu sînl nume ce nu figu
rează Îq1 nici U!Jl program a,l Teatnului Na
ţional. Dai· ,aceste necunoscute dintre 
care, unele, i:u Yci:hi sllale de serviciu in 
:\T.aţio.nalwl buroureşlean - fac o treabă de 
o •cleoscbiLă u t�litate, de care spectator,11 abia
da-că-şi dă scruma. Şi :ă ml credeţi că-i 
chiar a�a de simp1u să-i 111ul\umeşti, în fie
care seară, pe Lo\i cei cc vin la toatru.
Chiar şi tlrujJă căderea co[·tinei finale, cîn.rl 
·începe .. marele asadt" al g,m•clerobci. Jn ed
mult un sfert de or:1, de la !�1ceperea ,.bătă
liei", lini�tea pluteşte clin nou în teatru.
Poate s-a·r Jiace n11ai repede linişte. da,că n-ar 
fi toti spcctaboriri alâL ele ... g-răbi\i. Sint fel 
rl e fel de spectato•ri.' 

... Să revenim. îm,ă, în foaiere, după ple
carea spectfdoriJor (chiar şi a acelora care 
şi-au picrdru t f�sc,lc şi au trebuit să aşte-ptc 
rpînă la sllh·şit preclare:il pahoanclor, ca să şi 
le oo,peLe pe a<le lor). Î•n,cep să apn•ră „obiecte 

1 găsite" : serviete, buLoni, mănu,şi, umbrele, 
cruaT şi portofele. Uitnte, piercJ.u,te. lu aceeaşi 
.scară, sau a doua zi, păg,ubaşii. revin. Nu 
s-a în,Liimrplat pinii ncun1 să nu-şi rcgi'tsonscă
cineva lucrul pim·cluL aici !

Chiar şi prin ceea cc se numeşte serviciul 
adJnÎ•nislrativ, un tcatrn îşi arată şi-şi mcn
tine pc1·sonalitartcn. De la cel mai mire amu
nunt ele organiz:wc. pină la \,inrut.a imp!'r-n
bilă a spcclJa,colclor, nimic nu se cuvrne 
socotit minor, Iări\ imporllan\ă. 
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ltRGlifflll?T . . 
· Iniţiind această serie dţ documente fotogra-

. fice însoţite de un concis „dosar" de extrase, 
redactia revistei „Teatrul" îşi propune să con
trazică opinia, larg răspindită, că actul teatral 
este o efemeridă menită grabnicei alunecări în 
uitare, de pe urma căreia nu supravieţuiesc, 
pentru generaţiile . viitoare, decit citeva nume 
de vedete : cb1d vine vorba despre strălucitele 
cariere ale acestora, cine mai poate deosebi 
mitul de realitate ? 

fncepem cu Toma Caragiu, invocând cumva, 
în sprijinul ideii noastre, însăşi fabuloasa-i 
vitalitate : Toma Caragiu a fost (şi este) un 
artist şa un om care nu s-a şters din memoria 
colectivă. Arta lui, în care s�au topit harul, 
polivalenţa spirituală, originalitatea, crezul ar
tistic umanist, simţul moral, intransigenţa civică, 
este o · chintesentă de creativitate perenă. Ex
traordinara popularitate nu i-a corupt fibra 

, .nobilă, dimpotrivă, o simţea ca pe o învesti
, tură. Iubea oamenii pentru car� juca, scria 

poeme, era fascinat de pictură, făcea lumea 
să ridă şi lua viaţa în serios ; şi tot 

„M-am strlduit, de-a 
lun1ul şi de-a latul 
existenţei mele, să fiu 
un actor total. Nu ştiu 

dacă am reuşit, dar 
, asta · a fost obsesia mea 

nr. · 1 .  Eu cred că ac
torul trebuie să joace 
astă-seară Lear şi a 
doua ·seară să fie clovn 
la circ. Fără încuraja
rea fenomenului inte
lectual şi cultural din 
tine, fără o modestie 
sinceră şi autentică, 

Capul meu 

toate supapele de evo
luţie se închid. Numai 
gîndul că încă n-ai 
ajuns acolo unde stoate 
ajunge un om care se 
perfecţionează te păs
trează în starea de mo
destie - înţelegerea 
acestui lucru ! Or, mie 
mi se pare tot timpul, 
dar · sincer, pentru că 
altfel aş fi . murit de
mult, se cunosc nenu
mărate cazuri în acest 
sens - sincer, mi se 

este foarte mare 

mai mare decît jumătatea 

heluminată a lunii 

„Toma Caragiu n-a 
fost un fctbr : un ma
gician. ( ... ) Nu semăna. 
in dicţie, frazare, mers, 
privire, poză scenică, 
atitudine plastică, as
cultare şi tăcere, cu ni
meni. Era ca -şi cind 
teatrul at fi început cu 

el. · Este, poate, singura 
explicaţie a tainei : era 
la fel ·de unic în trage
die, dramă, comedie, 
farsă, cuplet, la fel de 
seducător şi pentru 
spectatorul rafinat, ca 
şi pentru omul venit 
pentru prima dată la 
teatru ... " 

fnma Car,1L! 1u ..,.;l 
năc-,cut la �r .iui:,:tj,1 
1'°12:i. la \r�o, Un·',,, t 1 -
kon {GrC'nJ l .  1 n t r-n f;,
mi l i,· cit- aroin:in 1 .  ln 
1 928 fami l ia  ,a ,r 
<.l rămută  în  Romi-mia 
� 1  ,t· <. tahde�tt· la Pln
i t· � t i .  \ ic i .  Toma ur
ml'aza c urc.,ur i l t' l i ceu
lui �i tflt aici 'lt' i n toar
l't• ca d i rector a l  tt-a
t ru lu i .  după r i ţ i ,·a ani 
de· l a  ahc;olvi rt·a ln\ t i 
r u tu lu i .  undt· uren irhr 
,uh indrumarea lui \·i c 
lor Ion Popa " I  , l  tu i  
'\1 ih:1i i'npe\( t1 , 

Pr 1 m<'!f' rolur i .  I .a 
ft· atru l  '.\ .:lt 1ona l  d i n  
Burun·�ti. 1 ncă i n  an i i  
d �  ,1ud 1 1  l i n  

n.  -�� ,lt· I .opt· 
dP ·. j ·· · : :  

rfr Goldn1 1 1 .  
rl, •  \ I  h 1 •  

. ,  . . .  u n  tip d e  artist 
total, născind dintr.un 
gest aparent simplu 

sa0 lejer un univers 
candid, frămîntat ori 
abject ; în orice caz, · 
nu cunosc actor care 
să fi simţit mai acut, 
ca _ pe o jignire perso
nală, răul şi uritul în 

;formele lui contempo
rane• ; n-am întîlnit un 
duşman mai feroce şi 
mai eficient al ipocri
�iei ... " 

TITUS POPOVICI 

rilt'\C'U, .'i :, - ·_ ; _ . \  '. _, 1 -

de :">f irrea .�\efă-
. 1H'\cu. i t: L : : \ : ,· : :  d t• \ ' ir

tor Ut im 1 1,1), foi Jici ,  
u,·, pr im . ancaJanieri t ,  
în trerupt· de î ndep l i n i -
1Ta  \tai.:iu lu i  m i l i tar 

Ooi ani la  Tt>a lru l  ·dt· 
�t�J I  d i n  lon 1,tan1a (ro
luri in \' , , . , ""··, 
dt· Bnri, Lavrt'11 in\ . 
/ •·-1 \i.1 -. d t� '.\fan·;, 
Banu�. O . . . 

· ,;! ,· I. I. Cara�i-
ak  - RIC\ \ E',Tt·-
RL\ :\O, O:,:r, , 
�· dl' I ur1a DemetriU\) 

nin J'l3 { (pin;,·l · Îll 
J 'iti.3) cunrlucl' T61trul  
c it- � l a !  d i n  Plo it:...r i 
R,:1a aici ner,onajul 
RIC \ \ l:\Tl'RI ,\ :\O 
fnar.:"1 .  pr inl rt· . :i l t t" l e  
rRn I \Llll:\O ,,', . 
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TOMA CARAGm 
. Gffist al ţlmpului. său 

M-am- strâduit�dle-a lungul s1
•de-a latul. existe�ei 111e1e,

sa -�iu un actor to�al 
pare că mai am foarte 
multe � fkut. Şi mă 
pregătesc foarte serios 
pentru asta, de fiecare 
datl. Şi nu glumesc -
adică glumesc, aşa, 
cînd e de glumit, dar 
cu profesiunea ilu am 
�!urnit ni�!odată. Şi-mi 
ş1 place ... . 

* 

.,De la tineret în artă · 
cer tot : pasiunea mis-

,.Toma Caragiu reu
şise, fiind încă tinăr; 
să ajungă ceea ce se 
numeşte un artist popu
lar. Avea o extraordi
nară priză la public. 
Spectatorii nu numai 
că îl admirau, pentru 
că· le incinta sufletele, 
ci îl şi iubeau cu acea 
adevărată dragoste a 
oamenilor. Ei şi-au dat 
seama că acest artist, 
pentru a le da fiorul 
artei, nu «juca- în faţa 
lor, ci parcă îşi punea 
întreaga existenţă, în
tregul suflet în opera 
al cărei mesagiu vroia 
să-l transmită". 

\' · i i·. :  · · 1 !  F : _,j,-.-. . dt· 
fleauniarchais). Î.\ :\h l 
iTa, ·. , __ L111k,, ..,i C.1,::: 1 
de \'. I. Popa), . CI0-
1 . ,\C : ·\ · . '·' de .\un·I Raran�sil: RCJ-
1 . 1 :\GllROh r: iP;,'c« : 1 1 .  

' . , :.·,: dt• LU;!('lh' 
"-rri he), Z:\fELI. Z\IEl-

. 1 .0R ( h, , · • ,  -· 
dt: \. irtor t:ft im iu ). · 
"- 1 .\ :\Cl \' .\ R,\TLCl: 
( !1: • , 1  • 1 ;, dt� l 'aL 1 I L \  t·r;it 
- .. o rrPt1 ' 1 t' l'\'Ct'f) l l l l • 
nalii", (,t'oq.:t· · c;�l l lj), 
\ t· u• \ .',!:\ i ! J. 1 · . ,, , .  .. 

�o1,,· 1 ...  <le C. \t 
Z;imt i re,c111 . P l( (l('(l 
,...,, i rl t· 
.\ Ido :\irol,1j1 ,  l'R�. -
rORE ( il, ' \ 
, " • -. cit' I rlu.trdn, cit' 

I 1 l 1ppo - .. T. 't 1 11 ·  
-.rr if' rilt•\"a ITTOPlt'llÎl' 
dt: i na l i  n1,·el �1rt , , -
t i r  1n  c.arc- · umoru !  

tuitoare pentru profe
sie, pentru attivitate, o 
cunoaştere nemijlocită 
a realului, un contact 
permanent cu realita
tea, cu dominantele 
majore ale lumii aces
teia şi în special să co
boare (nu în sens re
trograd) în spiritualita
te& poporului, ·în adio
cui lui - un foraj ex
traordinar de intens în 
sufletul, · bogăţia şi dis
ponibilitatea pentru 

„Invenţia lui Caragiu 
in com.P<>ziţia grotescă 
pare nelimitată, iar for
ţa temperamentului său, 
de asemenea. Dezlăn
ţuirea actorului e pur 
şi simplu colosală, ea 

loveşte, cutremură, in
spăimîntă. E atit paro
xism in jocul lui, că 
te aştepţi la catastrofă, 
simţind, în acelaşi timp, 
că e imposibilă, dato
rită instinctului cu care 
se stăpineşte, eliberîn
du-se total. .. " 

,uht i l .  dt· l'St·ll\ă popu
l.1rft l i n  lu�ina �:xpcri-

. en\ei  ar t i , t irl' de ,·c.1fa
h i l i ta te  uni\ t•r,alli a lui 
Chapl i n .  \lalel' "'" 
Toto) \t' n·, ar<,:1 . gcnt:'-

„ ro.., a,upra publ iru lu i  
n1n·ri t". (�eon.:t· h·a�
,·u). P \ \l l'O'..; ( I J ' , ;  . 
• -!' :1 .i\ d;·_ : l n :  cit· 1 .  L. 
Cara�iak), BERTOI IJO 
<-H•'!·tn!�: , ('· ;  -· ch
,1a,,imo IJur,i). P \ PP 
(/1H, -. , \ ' I  -\-,1 -._ : 11 ;; ;  '. · ·  

d t'  \· t'rcor\). 
Cu ,\L\CIIL\TI I  

1 \I \ (  h lE-SIS) d i n  n 
(' I dl' 

Bnlnl l  llrt•rht ( .. T. C 
rt'a l ÎH"tllă o ima:.::int· 
fnartt- pt•r,onal.) 
:..:ant.::,trrulu i-t·rou, 
dt·o,l'bi pc  l i n ia  pen, i-
f l [t r i i  iron in· . . .  " 
Dinu Săraru), incepr 
perio.1cia i::. lorioil\ă a 

frumos a âcestui popor, 
care pentru mine este 
de-a dreptul fantas
tică !" 

* 

„Gîndesc că cea mai 
importantă idee care 
s-a . concretizat în de
cursul anilor din ur·mă, 
în acti.vitatea teatrală, 
este ideea că teatrul e, 
mar . necesar acum ca 
oricind şi că rolul lui 

„Cind intră Caragiu 
în şcenă... aplauzele 
acoperă subţirimea re
plicii şi o , fac uitată. 
Ce se· reţine este tona 
de talent care intră în 
scenă, sa lu' ată de sal-

- �elc al)lauzelo� ca pri
madonele de pe tim
puri, la Oper!i ... " 

cilnt·1Ti lui I Oma Ca
ral-! iu .  · 1n  t·rhipa Tea
t ru lu,  .. Hu)and ra" ( . . . . .  �I 
nu a fo,t numai n e
manat i l· , un pr11du, a l  
art·,tui teatru <:-i 'al 
\ t i lu lu i  ,au .  tocmai 

pentru că, la  Burure�t i .  
CJrai::iu ,-a 1n tor, for
mat ,  matur .  cu r�t•rc1-
t i i l t· funclamt•n ta l t· in
dep l in i te . .  / . .  / llimpo
tri\'ă, Caragiu a fo..,t 
l't'I l'are a dat un p iu,  
dt ·  ,1rălu<'irt" Teatru lu i  

Bulandra .. . pr intr-un 
ph1, cit• Olllt' lliC' �i dt' 
... pt·rîfirt1 
- I lnrian 
;1rt· la.., i  f i lon ,e 
CRISTI. \ C.'-.f1 n · u  

. 1  i -l i  1 dt· \ urt.· l 
Ha ranga, cl in  nou P \:'ti
p()� L . l 'nrf rl' ll l l  acidu
la(. de ,tupid \inknt · 
- \ ;i l t·nf in  S ih·t· ,t rll l 

este uriaş. ( ... ) Realita
tea confirmă masiv şi 
cu· forţă nu numai că 
teatrul nu-şi pierde din 
marea lui semnificaţie, 
ci, dimpotrivă, că el se 
bucură din ce în · ce 
mai mul t  de o autori
tate prestigioasă în faţa 
spectatorilor." 

* 

„Poate că acesta e 
criteriul decisiv - în-

' se "Je:��ti�
u

\of:�
ag

;� 
cea mai gravă dintre 
dimensiunile lui, aceea 
rle a revoluţiona viaţa 
frazei. pe pămint şi in
tre oameni . ... Caragiu a 
introdus în limbaJ... 
fenomene necunoscute 
de dilatare şi frecare a 

silabelor, de rupere şi 
· constrîngere a lexicu
lui, strigăte noi, şoapte 
şi şuiere care au zgu
duit o topică, dind o 
nouă sensibilitate inte
ligenţei... Se vorbeşte 
altfel de la Caragiu în
coace, se înţelege alt
fel un text, se ride 
althW la o dramă, se 
moare altfel de rîs ... " 

IVOU G \ :\G SCII\\ IT
lTR !\! ,  •,,,,: u :  de  Frie
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( ' _,· 11 ,·i·;tl rk 
\un•I Barang-a, la  Tt•a

l ru l  d l'  Comedie -
... . . un comic monumen
lal ,  ma,iv �i met iru lo,. 
" I L' f ll1 1Hl u-�i fiC'rare apa
ri t it:·, l'a lru l i ndu-�i f i t•-
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dt
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nnma nar�·1 ră Tipălt'\
ru �i-a u-ă,it i n terprr-
1 11 1" ,  Trai:111 ""lmnru). 
ro, 10, o,,,,, .,,., 

d t· Tiru, Pn-
pnnc, 1 ,  \I  \GIIERl  
(r·.1 .._,1 , dt· 

absorbea, ca un burete, din straturile supra
puse ale realităţii se filtra în personaje -
chipuri scenice de o formidabilă forţă stenică, 
de o virulenţă asanatoare, pentru totdeauna 
imprimate pe retina celor .ce au avut norocul 
să le vadă. 

Timpul, însă... Iată că, la abia un deceniu 

de cind interpretul considerat în unanimitate 
,.cel mai mare actor român al perioadei mo
derne" nu mai umple scena cu radiaţia talen
tului său, în sălile de teatru a apărut o nouă 
generaţie de spectatori, care-i cunosc chipul 
doar din reluările cinematografice, şi cărora 
evocarea unor Bertoldo, Mackie-Şiş, Pampon, 
Tipătescu, Hrisanide, Satin nu le deşteaptă 
nici o imagine. E drept să fie aşa 1 „Morţii 
lipsesc de la un timp dintre noi", zmingălea 
Toma Caragiu, pe un petec de hîrtie, un fel de 
hai-ku de· o stranie perfe·ctiune ... Acestor tineri, 
care nu l-au văzut niciodată jucind, şi adulţi
lor care încă nu izbutesc să-şi închipuie teatrul 
fără el, dorim să le facem un dar, modest 
desigur, în raport • CU ceea ce ar merita su
biectul, totuşi nu mai puţin util, ca o intro-

1ducere la proiectul nostru. 

diferent dacă persona
jul e pozitiv sau nega-

. tiv, de dramă ori de 
comedie : măsura în 

care el declanşează în 
spectator reacţia inte- · 
ligentă, vie, judecata 
critică. atitudinea ; sau, 
dimpotrivă, îl aneste
ziază, îl adoarme, îi 
deteriorează reflexele. 
Qupă părerea mea, pu
ţine lucruri sî.nt mai 
dăunătoare decit litera-

tura comodă, conforta
bilă, care nu vrea ni
mic. nu supără şi nu 

�":��'.
� 
.. smează pe ni-

* 

1n imagini, Toma Ca
ragiu în rolurile Bcr
toldo, James Tyrone, 
Tipătescu (în centrul 
grupului), Satin. 

Mişcarea, mişcarea 

intîlnire ·a tuturor contrariilor 

o nouă entitate

care smulge reflexul

intenţional optic

de pe faţa lumii

.. . . .  Toma Caragiu nu 

şi-a făcut din harul său 

corn.ic un scop, o sursă 
de succes dinainte ga
rantat : comicul era 
pentru el doar un mij
loc strălucit . de expri
mare, unul intre altele 
tot aşa de strălucite, a 
unor convingeri filoso
fice şi -politice, un mij
loc subordonat, cu o 
consecvenţă programa
tică, satirei : Cred în 
sublimul satirei sună 
ca ·o veritabilă ars po
etica." 

rlll·ndor \lănesru). 
G RIGORE �I IRZ,\CL' 
(S1;:��-, :1 : �1 !1.1 • ,.,�:c. de 
\u rel llarani::a. la Tea
t ru l  :\at ional  din Buru
re�t i ) .  .\ LFREIJ llUO
UTTLE (P\·..;110:i i ,.,11 de 
(;, ll. "-ha\\ ), L\Z,\
Rt·-. TlThER (F>,,-
:> ' 1 • dl' Paul Foc.,lt'r), 
S.\TI ,. ( -\/; !1i : ,; 1� n· 1. 1 ·  � 
• ,. de: ,1a:xim Gorl,i -
„Ri,ul hohotitor al l u i  
Sa t i n-Caragiu. un r!' 
,fi�it'tor pr in d i,pt•ra
rf•a Pt· ran· \'rt'a ,-n 
a,runciot.  \'a r,·1minl' 
rn u l lă \'n·m{' 1 1 1  memn-
r , ;1 ,pertatori \nr", ,tar� 
,.irela Barbuta). l' l t i -
11111 1  rnl · . I  \\fE-. TY
RO:\I: 

,. Toma Caragiu de
monstrează magistral (>i 
vocaţia sa de trage
dian. ( ... ) Copleşitor în 
creaţia lui- Caragiu e 
chinul sfişietor al in
sului, care, strivit de 
nenorociri, îşi consumă 
suferinţa cu demnitate 
şi se căzneşte, pină la 
epuizare, să-şi refacă 
legăturile · de singe prin 
tandreţe, o imensă tan
dreţe ce aureşte neferi- · 
cirea şi iradiază spe
ranţă. Realizînd o na
tură atît de complexă 
care · se autodistruge, 
Caragiu · Se înalţă mo
numental în universul 
piesei şi rămîne fixat 
în amintire ca imagi
nea unui destin." 

tă. \t' nragă Pt' <.int• rel 
de toak z i le le  �i ,e de
d ică unei compoziţi i  
con trolatt• permanent'_'. 
Ad r ian llohotaru). 

"t·numărate i n regi,-
t rări la Radio (de la 
lt'atru l  la  microfon fa 
,chi t,· � i  cuplete) � i  
apar i ţ i i  I�, Tl"leviziune 
( ll• lt.·d i\"C'r l i\mf'nte. \'a
ril' lti ţ i .  o t>mi� iune dt> 
J"l' \·e l ion dt.•\'eni tă anto
log ică, ,eheriuri JH' 
cart' publ icul  le �t ie pt' 
d inafară, pină la inf i
ni (ez imale nuanţe a le  
ros t i ri i ) . :-:urne le  l u i  ,, 
i n\cri, pe i:::t•nerirele a 
apro'l:imat i\' �O de fi i· 
ml'. ct · i-au ofC'r i t  par
t i tur i  mai mult �au mai  
nu � in  demne dt• e l  
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