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PARTIDUL, 
NAŢIUNEA, 

CREATORII DE ARTĂ 

O acă ai· tr,ebui să alegem, pentm definirea vieţii actuale a societăţii şi popo· 
rului 1D.ost,ru, 1111D. moment rreprezentaLiv, n-am putea să ne ,orpirim mai fericit 
dooît la aces�e zile, deschise - parcă simbolic, m plină floare de Tenaştere a 

primăverii - să fultimpme pe 1iin-d : s{trbăto1-irea aniversă,rii partidului �i sărbătoarea de 
1 Mai, a solidrurită\ii ,oamenilor muncii ele pretutindeni ; apoi, amintii·ea sărbătorească a 
cuDeririi şi pro.clamării inc1ependcn\ei de stat a României (de veacul împlinirii. căreia ne
mai desprurte doar rpasnl unui an) şi prilejul de a:linci meditaţii pe care îl oferă evoca.rea
orizonlluluâ ele ,pace şi de speranţe ,oe s-a r.:,t'it ochilor şi inimilor umaruităţii setoase de o 
nouă şi mai ,dreaptă aşezme îu lume, după încheierea războiului, prin zdrohirea definillÎvă 
a forţl'lor malefice fasci�tc. Se concentrează, îu acest şÎ!r de date, tot atitea argumente de
fundamentrul:ă forţă mo:bilizatoare, dte solidru'Îzează, într,o neP,recupeţită una.nâmitate zidi
toare, b1-.aţele, mintea, viÎ.s111l,ile - conştiinţa ţării : partidul, patria, prezenţa şi 1participa.rea 
noastră activă şi exen1plmă în lume, eforturile ei penrou bună înţelege1•e, penl:!ru pace. 

E 
sei111t1.iGcativ ,că, în prag,ul acesto·,· adăstări festive, întreaga masă de energie 
producătoarn şi ·de gîndrre a naţiunii se află strîns angajată în febra m.i1i• 
truntă şi •stăruitoame a acţiunii ,construct'ive. E aceasta, .poate, mărturisirea

cca mai grăitoM,e a 1-ecunoştinţci •pe ca.re pc,porul înţelege că e dator s-o adreseze parti
d:ulni - glO!l'ioasei Im. eXipe11ienţe istorice, inţelepciU!Ilii şi neabătutei lui fermităţi revolu· 
ţionare, ou car,e ,descifrează rosturile şi cu Ca'l'C deschide el= ,vieţii noastre în istorie. 
P.rin acest solidar gest de nedefectibil ataşament, parti<lllll este recrn10s,cut drept ,conti·
nua,L01·ul şi .mfăptnitorul ,celor mai viechi, mai înflăcărate şi :mai scumpe cliuh·e aspiraţiile 
la existenţă şi ,a.fi1rmare ale poporului ; se Tecunoaşte că, fă'l'ă ,partid, Jără îndruma.rea
lui, nimic ill1ll ceea ,ce s-a înfăptuit illll aceşti ani, ·t1•ainic şi înălţătoT in jurul nostru şi
in 1wi inşine, nu s-ar fi înfăptuit, nici. una clin zările de frumos şi de pullere ce ne
stau în faţă nu ne-ar fi. fost luminată, nu ne-ar fi stat la înderuînă să o ati.ngem.
Arhitect, CUllil hi.ne s-a spus, al dinamicei şi viguroasei noastre gospodării naţionale,
partidul este, deopotrivă, şi ,construct011ul spiritualităţii noastre noi, al ,conştiinţei noastre
patriotice, a·ev,oluţionaoo, socialiste. Fiecare iniµ.ativă a partidului, fiecare indicaţie a lui
află, do aceea, U1D. viiu, UID. 1a.rg şi adînc eco11 ; ele sînt întîmpinate şi urm,ate cu sentimenLul 
llllci neces,ităţi de print ovdin, interesînd deopotrivă huniul mCTs al trebilor obşteşti,
problemele de viaţă, Sn genere, ale ,oetătii ca şi, prin conseoinţă şi implicaţie, ale vieţii
personale a mdiviclului. 

P entru omul de cultură şi, îndeosebi, pentru onru.l de creaţie artisliică, ele
,a,pa:r, din această perspectivă, ca tot atîtea lectii şi stimulente, atît în forul
intim al ambiţiei lui oreatoare, îu atitudinea lui faţă de felul creator, ca

atare, dt şi faţă de con,ţinullul şi jnstificar,ea lni soeială, umană. Recenta plenară a 
Comitetului Central al prurtidrului, urmată de lncrru·ile sesiunii M,a:rii Adunăa:i Naţionale.
apoi plenara Consiliulrui Naţional al F.rontului Unităţii Socialiste şi CongwesuJ Umunii
Cenernle a ,Sindicatelor smt, în această privintă. edificatoare. Au fost puse, ,cu aceste
prilejm,i, p:l'intre altele, o seamă de probleme şi· a'u fost luate o seamă ele măsuri privind
cu deosebire lalJUra economică a edi:f.i.că:rii societătii noastre socialiste multilateral dezvol
tat1;. Unele cliinbr.e •ele, de o importanţă şi grandoare epocală, ca, de pildă, pr,og,ra.mul 
naţional ele pe.rs,pect'iv,ă· ,pentru .amenajarea bninelor hidrografice. altele. avmcl o semni
ficatie decurgîncl nemijlocit clin Î!llsuşi modul ele aplicare, zi .de· zi, a pr,evederilOO" actu•
alul'llii. _plan 1Meinal. Aceste prnhleme şi asemenea măsuro, cum sînt, de pildă, cele legate 
de calitatea ,puoducţiei, de reducerea c01D.sumurilor materia.le şi a ,cheltniclilor, nu privesc, 
msă, c11rrn ,a.răta tovarăşul Nicolae Ceau�,eseu, doar pe ,cei care lucrează îu domeniul 
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economic. Ele oonstituie şi o puoblemă a propagandei, a organrzaru, a tuburoil' comu
ni�tilor, a intregului popor. Creatol'ii şi, in genere, slujit(){l'ii arlel(){l' se simt şi ei vi:tJaţi 
<le aceastJă indicaţie, deşi nu le-a fost direct ,adresată. Fiindcă problemele ooonomiei 
sint, ;in ultimă instanţă, probleme, prin excelenţă, ale omului. Şi, fiindcă a,ceste problem_e 
ating îu p,1in problemele legate de calitatea - reît mai înaltă - a vieţii, pe CMe parti.drul 
a avut-o, din c1i.pa întemeierii lui, în vedere, şi căcre atingere.a căreia, cu fiecare pas 
victorios de ruptă şi de construcţie revolutionaTă, ne-a îndrumat şi îndemnat. 

C 
e este oaTe mai aproape de cecinţele şi dorinţele creatorului de artă decit
ODlllli şi calilat:ea vieţii ,omului ? Şi cum, aşa fiind, să nu intim,pine c:rea
tonul de artă, ca pe o chemare adresată şi lui, chemairea adresată comuniştilor, 

la întărirea simţului lor de răspundere, la dezvolta1·ea con.ştiinţei lor comuniste, la Î!nlă
rireti spiritului partinic, la sporirea exigenţei la afiironarea în viaţă a no1'.melor eticii 
şi echităţii socialiste, la decizia de ia siîirpi în gîndire orice rămăşiţă mic•bll!rgheză şi 
<le a promovia spiritul nnmcitoresc, revoluţionar ? Arta noasln·ă se revendică, p1•in dem
niţie, de la trăsătll!rile nobile, generoase, revolutionaTc, umanislle, ale eorrwnişllilor - ale 
parLiclului c01111unist. Po1itice Î11 substanţa, nu doar în trimiterile lor, cele mai merituoase 
ope:re de artă ale acestor anri - beletristice, teatrale, plastice, muzicale - sînt, in aceeaşi 
măwră, opel'e de in.1ltă ţinută etică şi de demnă rezonanţă naţională. Ele confirmă, prin. 
mesajul lO'r, pcin eroii }(){I', prin problematica, pJ·in climatul de viaţă ce promovează, p,·in 
spÎl itul şi stilistica lor, adevărul rostit de toVaQ·ăşul Nicolae Ceau.5escu : ,,poli Li ca şi etica 
nu sînt probleme separate" ; ,,nu e siuficicnt să îndopli11irm planu.I, deşi aceasta este un. 
lucru foarte importa,nt, dar trel:mie să veghem, totodată, la desfă5urm·M în bm1e condiiii 
a întregii activităţi, iinclrusiv la comportamentul în societate şi în viaţa de familie a 
activiştilor, a tmt1.rr.or icomuniştilor". laT cînd se inspiră clin învolbmabul tTeout ele fr.ă
minlăa-:i, de lupte, de eroism, de năzuinţe şi împliniri nle poporului, ore..1iiifo noastre 
artistice prirvesc, în es•enţa lor, şi lDJIDinează, în semnificaţia lor, realizările şi realităţile, 
convingenile şi ,conştiinţa mai departe luptătom·e şi ziditoare, ele azi, a poporului, a 
uaiiunii roonân.e, alături de care s-au arătat, de veacuri solidare în idealuri şi însufleţire 
penlll'u dl'CtPtate socială, toate niaţionalităţile ,conlocuitoare. TovaTăşul Nico1ae Ceauşescu 
a1·ăta, Îlll 1caclnul recentei plemwe a Comitetului CenLTal, evocîncl 11propierna sărbătorÎlrlii 
centenarului iinc1epen.clenţei noastre de stat, că : ,,rără 1.mire, fără ,proclamai·ea indepen
denţri de stat, insăşi .fiinţa naţională şi clezvollarea poporului român, a naţiunii noastre 
nu ai· fi fost posrihile". Şi accentua : ,1cu aLit mai mult trebuie să înţelegem asbăzi 
această problemă - să suhlimem impO!rba!nţa epocală a acestui mOIDl.ent istoric - cu 
cil pe pJ,an internaţional asistăm la o ofensivă împotriva libertăţii şi independenţei naţio
nale a popoarelor". 

E o lecţie de o pregnanţă copleşitoare, căreia sariitOTUl, omul de teatru, pi,ctol'W, 
sculptol'W, OOlllJPOZÎtorw se vo:r strădui să-i OO'Illere, în viitoaTele lor lucrăxi, cea mai 
cxpresiJvă şi cea mai ,p;ute:nnic dinamizatoare înbrupa,rc a,rtistică. Aceeaşi v¼oare expresivă 
o v,or Îllnpr.umuta şi evocăxilor răscoalei ţăranilor din 1907. Aceste evor.ări voi· avea nu
numai să s1u.bliinie2JC importanţa ci în lupta ele dasă din România, înfăţişînd-o ca o verigă
din lungul şir de răsooale şi lupte ţăxăneşti, începînd din e,vul mediiu pînă în 19t.t., şi să
demonstreze seoulam ,p.re:renţă a ţărănimii în strădaniile popo;ru1ui pentru .cLreptatea 
socială şi ,penllru elibera-re naţională de su_b dominatia străină. Ele vo,r fi gmdite şi ,pi,o
iect.ate, aşa cwn ne încmumă tovarăşul Nicolae Ceauşescu, şi în contextul mai larg, 
i.ni-ern.aţional, ,pe fundalul mişeărilor de eliberare şi arirmare naţion-ală, care au astăzi l�
i;n ],urne şi !Îln care (l))area majol'itate a populaţiei o constituie ţărănimea.

H 
,otrurele de radiaţie a areaţiei noastre artistice n-au depăşit de azi de ie:ri 
ţara 1Iloastiră. CTeaţia noastră artistică este, însă, astăzi chemată să fre, prin
ceea ce are ea mai înalt şi mai valoros, şi instrument activ, alături de 

prcshgioasa acţÎmllC politiică internaţională a partidului şi statului nostru, penLTU aliJ'
marea personalităţii şi şpiritualităţii noastre naţionale, ,a naţ'iunii !l'omâne, filiere şi 
independente, ,pentnu întărirea prestigiului de icare se bucură în lume statul, parllidiul, 
poporul nostru. Creaţia noascră artistică va fi astre! pătrunsă şi de adevărul subliniat tot 
ele tovarăşul N�co1ae Ceruuşescu la Congresul sindicatelor, că : ,,apărar,ea libertăţii şi irule
pcndenţei este o coruliţie ,esenţială a ro.făptuirii idealurilor socialismului şi oomurusm'llllui 
in Lume, că aceasta OOillstituie adevărata piatră ele înceroarc a adevăratului intel'lllaţionalism 
proletar revoluţionar". E suprema chemare şi snprema încredere cu oare pa:rLidul cinsteşte. 
de ziua lui, Îln pragul săxbătorii internaţionale a oamenilor murncii, creaţia artistkă şi 
<".re�t.orLi �e artă. Nemdoios, în cadrul marelui forum al -cultm,ii - Congresul educaţi-oi
pohLLCe ŞI oulturii socialiste - icare ne stă în faţă, ca şi la masa dn lucru a fiecăruiia, 
creatorii de artă vor şti să ră5pU!ll.dă, pe măsura acestei înalte încredei·i, fără întîrzierc 
şi cu Îillsufleţită il'lăispundere. 

" Tu 
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CARDINALE 
LA DRAMATURGIA 

EPOPEII NAŢIONALE 

■ CONSTANTIN

MĂCIUCĂ

Făui,irea epo.pe.ii na\.iom!lle a poporuiliui nostru edhivtaleiază cu întnwparea în act 
artist.ic a unei istorii ca.re are amplitudinea şi măJreţrua uneâ epopei trăită oa fiaipt de via\ă 
de-,a lungul mileniilor, într-.o luprtă d=atică, aprro�e fiedare generaţie fain1d obligată să 
scrie, în roca timpuiliui, cel puţin un episod înălţător de eroism şi demnirta,te civreă, 
apărîn,du-şi ţlail"a şi l�ber:taLea. Rem1a11dînd că „ţiara" se n/Umăiră „înltre cuvirutele de ca.re se 
leagă mai multă gînldire şi simţire românească", N. Iorgia, cu o lwgă înţelegere istorciică şi 
pa,tr.io.tică, g,nava semnimooaţi,a prof,un!dă a acestui teI1II1en, oare pellJtru poporul nostim 
,,înseamnă fă<rii nioi un alt adia,us, pămmt românesc liber, în toată întimlerea lu� şi cn 
bot s:acrU'l drept ca,re se cupmcle în el". 

I,Loria noastră epopeicii rep�·ezintă, 3cfi acelaşi rtimp, o contribuţie, cu consOOÎ!nţe 
amp,le şi clruralbile, adusă de p�poJ.'IUl nostru 1a aipă,rarea şi poogre,ml Fmil"orpeâ. F1Ulgerările 
de arme de La Dunăre au oo.nstibwlt un scut de ti!hnă penlil'u popoarele ap:u�u:lui, dare 
oonslrru:iJalU oraşe şi oa-tedraJ.e, în timp ce, pe aees!t păllilllDt, oşteniii îşi v.inde.ca:u rănile 
şi-şi numărau morţii ; pe ci1td cronicaru:! 110mân abia găJsea răgw;wl să consemneze în 
leLopiseţ luptel,e p:u<rlJate cu vrăjmaşii, Ronsard nemU!l'ea frumuseţea Helenei, Vilion meditJa 
La „zăpezhle de a1tădiată", Îla.r Remlbra<nldit fă,cela poil"liretul Saskieii. In aceislte mprejurări, 
faipbul de viaţă epopeic s-a tran.sfoaimlat într-run senitiment aa isooriei, în cel mai înalt g,red 
cnmcteris'llic spir1tuatJ.irtăţii no81Stre, exp,i'!imînld dn:nensiiunea, duna/Ila şi ceriti1Juldinea exis
tc.n tei, permanenţa spaţiulil şi timp1U.lui romfunesc . 

.S.ulb arc:ul La<rg al uneia c1in cele mai răscoli11e, d:ar şi ră.<;,co]itoare :Îls<IJoil"ii, oa proiecţie 
csent.ială a :răspu'Iliderii individuale şi colecuive faţă de ţară, ca o re:ZJUllllantă filozofică şi 
cctăţe1nească, s-a născut, îrndră2mmm să afirmăm, un curent ele g,îndire oar,e smtetizează 
idee:a datoriei de a 1u.pta pen t1iu păsrtrarea fimţei naţio.nJaile, ulmaruismul isooriei. 

Cristalizat spre cumpăna veacu1ui al 17-lea, ca o sinteză a stirăvechiloir as.piraţii 
popnlaire · de propăşiJre socială ,şi neatfu:nare, umanismul istoric s-a permanentizat 
ca o domina: ntă a gmdirii politfuce 1•omâneşit.:i, � şi ca un sentiment al răspunideru cwice, 
îmJbogăţin·clru-se în conjun1cţie cu pertspectLva fii1ozxrlică şi cireulmtsrtlanţele concre,oo aae fiecărei 
epoci, cu noi atuiibu,te. Cunoaşterea trecutului national devine un argument penrtru legiti
m.iren clrepbur,iJlor politice şi un f.actor de dinamirnre a foptei popu�lare pentru păstrarea 
luberttăţiii şi inldepende:nţci Dlaţiona'Le, a�a c:um i,u:blin:ia Milhaill K,og·ălnruooan:u : ,,Trebruint.a 
i. torioi .partl'iei ni este neapăraJtă c!hrnar pentru ocrotirea c1reptuni1or noastlre împotmva 
n:aţiil,or stră:ine". Jill a�e atenţi,a că, în absent.a unei Îlslio<r.Îii temeinic akăbu!Îrt:ă, străinii
ne-au co,nrlJes,bat uneori d:repturi1le legicbime : ,,începutul nostru ni s--a tăgăduit, numele ni 
s:a prefăcrut, pămînt'l1l ni s.;a sfi�ilart, drepturue ni. s4a:u căilicat în picioail"e, nUIIIlai pentru 
că n-Arn av,ut conştiinţJa naţi,0111alităţei noastre, nuilll:M penitnu că n;am av.ut pe ce să ne 
întemeiem ,şi să ne apărălm dreptăţile. .._ 

DomniiJor, cin,d a'Ş fii aşa de nol'OCÎJt să dermollitez mai muJt în i.nri..ma d-'Voo.st.ră 
inle.rcsu,l pent.ru istoria p3it1'iei, m-,aş făli că •am &porit în d-voastră şi iubirea cămră 
ratri.e, şi că prin urmare am cont.riJbuiit l:a păstra.l'ea naţii.omillităţeâ ; căci, ce poate mai 
m1Ult să ne-.o pă�treze, decît acemsită istorie, Clare nlÎ ara:tă ce am fost, ,de uDde am venit, 
ce s:un110m, şi, oa regiula de tr.ii, ni descopere şi numărul nemmO\Sc:ut, ce avem să !im !" 

Umarnis.mui wtori,c S"3. edificat, atît în plaruull gmdicii politice cit şi all creaţiei 
l,11ernr-artiSltilce, pe ,două idei fuDJdiamenrl!a!le, înigernăniaite Î!o)tr-o t.ra,di�ie a �deologiei politice 
româ,�eşti, oare şi"au găsit în concepţia partidnl-ui nostru cea mai pregnantă e:i..-presie 
teoret1,că, dezvoltată într-un amplu program de acţiune socială şi politică. 
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economic. Ele =tituie şi o prob1emă a propagandei, a orgaild.zairu, a Lutruro;r comu
niştilor, a întregului popor. Creatorii şi, în genere, s1ujito:rii ru·telor se simt şi ei vi.ziaţi 
<le aceasllă -indicaţie, deşi nu le-a fost direct ,adresată. Fiindcă problemele OOO!ll.omiei. 
sînt, in ultimă instanţă, probleme, prin excelenţă, ale omulm. Şi, fiind.că ooeste problem_e 
aL� în plin proble111Jele legate de calitatea - cit mai înaltă - a vieţii, pe care ,pm:ticln.tl 
a avut-o, din c1ipa întemeierii lui, în vedere, şi către atingerea căl:eia, ou fiecare pas 
victorios de liu,ptă şi de construcţie revoluţionară, ne-a îndrwrnat şi îndemnat. 

C 
e este oaTe mai ap1•oape de ce,iinţele şi dorinţele creatorului de a;rtă dooît
omn.tl şi calitat;ea vietii ,omului ? Şi cum, aşa Ciind, să nu întîm,pine crea
to11ul de artă, ca pe o chemare adresată şi lui, chemairea adresată oomlllliştilor, 

la întărirea simţului lor de răspundere, la dezvoltarea conştiin\ei lor conmnistc, la întă
rirn�. spiritului partinic, la sporirea ex.igenţei la afu:im.area în viaţl't a no1·melor eticii 
şi echităţii socialiste, la decizia de a slîll"pi în gîndire orice !rămăşiţă mic-bUTgheză şi 
<le a .promovia spiritul muncitoresc, revoluţionar ? Arta noasl!ră se 1revenclică, prin demi
niţie, de la 1JrăisătU1tile nobile, generoase, r,evoluţionarc, umanistie, ale comlllllişllilor - ale 
pal'tidului coo:nunist. Politice în substanţa, nu doar în trimiterile 101·, cele mai merituoase 
ope:re de artă ale acestor auri - beletristice, teatrale, plastice, muzicale - sînt, în aceeaşi 
mă�mă, opere de înaltă ţinută etică şi de demnă rezonanţă ill!aţiona]ă. Ele confirmă, prin 
mesajul lor, p1iin eroii lo:r, prin problematica, prin climatu] de viaţă ce ,promovea�ă, priin 
spi1itul şi stilistica lor, adevărul rostit ele tovarrăşu1 Nicolae Ceau�escu : ,,politica şi etica 
nu sînt probleme separate" ; ,,nu e sruficic.nt să îndeplinim planul, cleşi aceasta este un 
lucru foarte impoTtrunt, dar trebuie să veghem, totodată, la clesfăşurat·P,a în bune condiţii 
a întregii activ.iraţi, melu.siv la compo:rtamentul :î;n societate şi în viaţa de familie a 
activiştiloc, a 1JutU11or ,comuniştilor". Iar cînd se inspiră run învolburatru.l trecut de fră
mintări, ele lupte, de 6l'Oism, ele năzuinţe şi împliniri ale poporului, creaţiile noasl!re 
artisLÎ!ce prirves.c, în es1enţa lor, şi lUJIDinează, în semnificaţia lor, realizările şi realităţile, 
convingel1ile şi ,conştiinţa mai diepart;e luptătoal'e şi ziditoare, de azi, a popontlui, a 
uaţiu,nii roonâne, alăt'll!rÎ de care s-au aTătat, ele veacuri solidare î11 idealuri şi însufleţire 
pentll'u di·C(ptate socială, toate n,aţionalităţi]e conloeu-itoaJ"e. Tovarăşu] Nicolae Ceauşescu 
arăta, '.Î!ll 1cacll1n1 recentei plenare a Comitetului Central, evocirnd 11pro.pie!rea sărbătorÎltii:i 
centenarului mdependenţei noastre de stat, că : ,,fără unÎl,e, fără ,proclamarea indepen
denţc·i de stat, insăşi fiinţa naţională şi dezvoltarea poporul,ui român, a naţiunii noastre 
nu ar fi fost posri.bile". Şi a,ccentu.a: ,,,cu at.ît mai miult trelmie să înţelegem astJăzi 
această problemă - să subliniem i.mpo:rllalnţa epocală a a;cestui moment istoric - cu 
ciL pe plan internaţional asistăm -1a o ofensivă împotriva libertăţii şi independenţei naţio
nale a popoarelor". 

E o lecţie d,e o pregnanţă copleşitoare, căreia smiitorul, omul de teatru, pktorul, 
sculptol1n1, 00J111pozitorul se VOJ' st.rădui să-i confere, în viitoaTele lor lucrări, cea mai 
expresiivă şi cea anai ,p:ute:rm.ic dinam1izatoare înllrupaire a-rtistică. Acceruii vigoare expresivă 
o v,or :îJmprmnuta şi evocărilor răscoalei ţăr:i.nilor din 1.907. Aceste evocări vm· avea nu
numai să sn.thlrinieze importanţa ei în htpta ele da;ă clin România, înfăţişînd-o ca o verigă
din lungul şir de răscoale şi lupte ţărăneşti, incepînd cLi:n 0VUl meduu pînă în 1944, şi să
demcxnstreze sooulam ,prezenţă a ţărănimii în străclaniile poporului pentru ,d,repta1Jea
socială şi ,penl!ru eliberare naţională ele sub dominati:a străină. Ele VO[' fi gmrute şi ,pi,o
iecliate, aşa cum ne în<hm.mă tovarăşul Nicolae Ceauşescu, şi în contextul mai larg, 
internaţiollJal, ![)e flllldalul mişeărilor de eliberare şi afirmare naţio•na]ă, care au astăzi lOIC
î;n lrume şi Î!ll care anarea majoritate a po,pu]aţiei o constituie ţărănimea. 

H 
,otrnrele de radiaţie a creaţiei noastre arttsL1ce n-au depăşit de azi de ieri 
ţara moastră. Creaţia noastră artistică este, însă, astăzi cl1enrott'i să fiic, prin 
oeea ce are ea mai înalt şi mai valoros, şi instrument activ, alătruri de 

prcst1�1oasa acţimte politică internaţională a partidului şi statului nostru, pentru. aiir
marea personalităţii şi spiritualităţii noastre naţionale, a natiuniii române, libere şi
independente, ,pentl11l. întărirea prestigiului de care se bucură în lume statul, parllieltul, 
poporul nostru. Creaţia noastră artisti,că va fi astfel pătnmsă şi ele adevărul subliniat tot 
de tovarăşul N.ico1ae Cealllşescu la Conirresul sindicatelor, că : ,,apărarca libertăţii şi incle
pe.ndenţei este o condiţie ,esenţială a înfăptuirii idealurilor socialismtului şi oomunism'lll1ui 
:ln 1ume, că aceasta oonstituie adevărata piatră de îrnceooarc a adevărat1.1lui inte1'!11aţiO'Ilalism 
proletrur revoluţionar". E su.prema chemare şi snprema încredere cu oare partidul cinsteşlle. 
de ziua lni, Î!ll p!Mg'ul sărbătorii internaţionale a oamenilor m:rnncii, creaţia artistică şi 
creatorii ele artă. NeÎ!lldoios, în cadrul marelui forum al culturii - Con,greslllil educatioi 
politic<:. şi culturii socialiste - care ne stă în faţă, ca şi la masa dr. lucru a fiecăxttlia, 
creatoru de artă vor şti să răspll!lldă, pe măsura acestei înalte încrederi, fără întîrziere 
şi cu msufleţită aiăspundere. 

" Tu 
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CARDINALE 
LA DRAMATURGIA 

EPOPEII NAŢIONALE 

■ CONSTANTIN

MĂCIUCĂ

Făui,irea epopeii na\ionaile a popor.uwui nostnu eclhivtalează cu înt,nwp.area în act 
artisLic a unei istorii care are amp1i1JuJdinea şi mărreţnla une:i epopei trăi.tă oa Jiaipt de vi.a\ă 
de,a lungul mileniilor, într-o luptă CN1aJII1atică, apoolaipe fiedare generaţie fonlcl obligată să 
scrie, în roca timpuiliui, cel puţin un epiood înăJ ţător de eroism şi demni,tate civiicii, 
apărîndu-şi �ail"a şi li'bertatea. RemarclÎn<l că „ţ,ara" se :nlrumărră „înltre ouvillJteile de care se 
lea;gă mai multă gînlc1i.re şi sim.�e românească", N. Iorg,a, cu o la-rgă înţelegere iist.or.î,că şi 
patriotică, g-rava se:m.niifiicaţiia profon!dă a acestui tenrnen, care penltru poporuil no&tl'lt 
,,:înseamnă fă-rii nici un alt a.diaus, pămmt românesc liber, în toată întâmiderea lui şi cn 
Uot .s:acrU'l drept care se .ouplllillllde în el". 

fatorirt noastră epopeicii reprezintă, îţi acelaşi itimp, o contribuţie, oo con.sooin.ţ;e 
ample şi duralbile, arutllSă de pOfPOJ.'11.11 nostnu 1a arpă,rarea � progres'lll Et.wOlf)ei. Fulgerări'le 
de arme de 1a Dunăre au cons!IÎilJUilt un scut de tilhnă pentru popoarele apusului, oare 
oonsllr:uiiau oraşe şi ca-teid.ro,le, în timp ce, pe aceislt pământ, oştemiri. îşi vci.n,decau rănile 
şi-şi numărau morţ.ii ; pe ci1�d croni=u:l 11omân ahia gă!sea răgaa;rul să COllJSemneze în 
letopiseţ lupt,ele prurll8te cu vrăjmaşii, Ronsard nemi\l!I'ea frumuseţea Helenei, ViLJ.on mecli1Ja 
la „zăpezile de a1tăc1ată", �ar Remlbl'la'llldt fă,cela. porbretul Saskiei. In aceate împrejurări, 
farptJUl de viaţă epopeic s-a transformnlat într...un se.nitiment w istoriei, în ceil IIll8Î. înalt g,r,ad 
Cl:U1acteris11Îic spir1tuaiJiităţii no,81Stre, exprianinld dimensiiunea, dul181tla şi ceritituidinea exis
tenţei, permanenţa spaţiu1U!i şi timpului românesc. 

Siuib arcul 1a<rg al uneia clin oele IIll8Î. răscolite, d:ar şi răi.�coli;tJoare isborii, ca proiecţie 
csenţ.ială a ră&pu<nlderii incli�duale şi colectlÎve faţă de ţară, oa o r=Lllantă filozofi.oă şi 
,;etăţe,nească, s-a născut, îrndră2mrum să afirmăm, un curent ele grndire care sintetizează 
idee:a datoriei de a 1U;pta pentl1u păstrarea fiinţei llJ8ţionaile, =aruismul istoriei. 

Cristalizat spre cumrpă'lla veaou1ui al 17-lea, ca o sinteză a s1lrăvechil.oir a�pi-raţii 
popnla-re de pvopăşia-e socială sŞi neatfu:nare, umanismul is1101·ic s-a permanentizat 
ca o domimwtă a gmdirii politliJce 11omâneş,ti, dJar şi oa un sentiment al răspilllltlerwi ciivice, 
îmbogăţindu-se în conjlUillcţie cu pe:r.spectî,va filoootfi.că şi cirOUlrnslllanţele ooncreire a;le fiecărei 
epoci, cu noi atruibu,te. Cunoaşterea trecutului naţional devine un argument pentru legiti
m.irert clre,pbur1ilor politice şi uu factor <le clinamirnre a foptei popUllw-e pentru păstraTea 
luberttăţiâ şi m<lep=denţci nJaţiona:Le, a7a cum su:blinâa MillmiJJ. K,og•ălruiiooan111 : ,,TrelYminta 
istoriei paitriei ni este ne31păraită dhrnar p·entrnJ ocrotirea drepturilor noas'bre îmJpot:tiiva 
n1aţ.iiJior strl't:ine". Ell artrnge a1.ffilţiia că, în a,b enţa unei Îls11or.iii temeinic wcăbuciJtă, străinii 
ne-nu co,n1Ue •bat uneori d:re,ptu1-i1le legi,IJÎ:me : ,,începutul nostru ni s-a tăgăd'llit, numele ni

s:a prefăcut, pă,mîn1ml ni s,a sfîş.ilait, dreiptu:ro.l:e ni s.;a.111 căllioat în piicioaa-e, nurmai pen,tru 
că n-am aVillt conştiin1'3 lll8ţÎ•oI11alităţei noastre, numai penrtnu că n-am aViUt pe ce să ne 
întemeiem ,şi să ne apărăim dre.pităţiJ.e. ._ 

Domniilor, cîo,d a'Ş f� aşa de norocit să de=o4!tez mai muJt în illlima d-"VO:S.St.ră 
interesul pent.ru istoria p:atriei, m-,a,ş făli că wn sporit în d-voastră şi iubirea că1lră 
rmtr�e, şi că prin urmare am co.ntriibui.t lla păstrarea naţiix:mootăţei ; căici, ce poate mai 
miUJ.t să ne-,o păstrezii, decît aiceais'tă ist.orie, dare llJÎ aratc'i ce am fos:t, ,de unde am venit, 
ce s:un,teon, şi, ca regula de trii, ni descopere şi nU!IIlănul neOUJlo<sout, ce avem să fun !" 

Uma111ismui ÎIS!tor.i,c s,a edificat, atît în plww!l gmclinii poJ.itilce cit \ti all creaţiei 
li,txm:ir-·artiS1tilce, p.e ,două idei fullJclJamelllllaile, înigernăniaite în'tr-.o tlîa!diţie a i'deolog,iei politice 
româ,�eşti, oare şi"Bu g·ăsit în concepţia partidului nostru cea m,ai pregnantă e:l.-preslÎ.e 
teoret1,că, dezvoltată într-un amplu program ,d,e acţiune socială şi politică. 
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P1iima idee rezull:llînd din soiidariz,axea noţiunilor de ţară, unibalc şi independenţă, 
l.i!boollaJLea Iiin,d oondiţi,a esent.ială pentru îndilomea naţională, prezentă în scrierile oroni
crurilor, aile lu,i D. Cantemir, şi-.a găsit o largă a,fiirunare şi a,1,gumenLare, de pildă, în 
ideologia pa.şopLÎJsltă, sub ori7lcmbul căreia a;u apănut pr.imele creaţii droma,lli1ce de ampil.oare. 
„Daică J1Jaţionalibatea esLe sllhlletuJ. unui popor - spunea N. Bălcescu - dacă, cîtă vreme 
el păsllrează acest semn oaractel1iisllic aJ. ind�v.i.duOO!tăţiii saile, acest sp1rit de viiaţă, el 
este investit cu drepbul neprescr.i,ptibil de a trăi liiber, unÎJIJaLea J1JaţioJ1Jală este chezăş1ui..re:1 
lifbertăţii 1ui, este t1•upul Lui, trebuincios oa s.uBlebul să nu p,iia.ră şi să amorţească, oi, din 
oo:nrtră, ,să poartă creşte şi a se dea:vo'lrba". 

Cea de-<a douia ca1.1dinală îrnoo'.l1porează ideea că un popor nu poate fi liber dacii 
n1u 11ei,pectă l!irbenbaLea aJ.oor popo1are, că o ţiară liberă este datoare să militeze pc.n Lrn 
rapol'turi echiltlabile între state : ,,Vrem oa România să tr:i:iasdt in iirăţie strînsă cu roate 
naţLuniil.e", se afirma în articolua-p1,og11= al revistei Republica romană (1851). ,,Vrem oa 
Româci"<i să fie în solridaribate ou oeiell:lilte popoare, ce vior llinde cel pu\in spre drepta.Le, 
solidaritate şi frăţie". Junimea română, în primul său edioorila!l, semnrat de G. Creţ,e,anrn 
şi D. Flruiooou, a,dresa ci:titomlor o dhemrure msu.f1let.ită, :i.nisrpiiiată de acooaşi iJdee domÎlnantă : 
„Jrnni români ! Un om de orice naţi�, de orÎJce treaptă, vă este frraite; să.J iuibi�i şi să-l 
ajutaţi. lnsă acela care viine să vă răpească liliertatea sau· l1Jaţionalbibatca csle un mon tru: 
să-l goniiţi, să--0. lovriţi''. 

Lu acest clilillat generai, teatrul românesc şi-a asumat de La începru1Jtwile sale 
m�s:iiunea sooiiaJă de a conLrulbui la edruoarea patriotiJcă şi oeilă\;arloască a puh,liouJ.ui, drann 
isbor1că fii.rud una din diooo�e producLive, de lm·gă rwonanţă, ale dnamirturgrici. Teaitmul -
oa întreaga noastră litel1atură şi avtă - s-a integ.rat şi sÎ,ncro.n.i-t cu dezvoltarea ÎIS<torio
grafiei şi a gmdirii i,Lorioe, ale cărei idei clireoLoare le-a t11ansf:igurat î11 ,ubstanva emoţio
n:ală a :irmag.i-nii, deverund o t111bună a civilsmulu.i, a miariilor :idea!Luri soci:aile şi navionaJ.e. 
Apreciind teatnul drept ,1una din cele mai de căpete:ruie Îl1Jstibu\rii ale unei naţiiuru, şcoala 
cea mai mare", C. A. Rro.setti îl conrsildern. în e,,o,ală măsură „rteffil!)luJ. partr.io,ti•sanu.1ui", 
cerînd să iradieze în mase „moraJa, patriobismul, virturtea prin icoane vii şi puternice, 
am putea 7lt'OO 11rin fapte viii şi eroilce". Âoeiastă f:i.iruall.itate se r�ea,ză în mod generos 
pr.iin drama de evocare ce rerfil.ectă într-o vastă � sigură ouprun,dere, înJiiora,tă de senti
mentul pertrnanenţei în timp şi spaţÎJu a popwuJru.i nO!Sltnu, aoţiiuneta politLcă de înfăplluire 
a aspiraţiei rummime S'l)'re Ul1JÎJllate �i liherta,te n,a�ională. 

Va:lioni!Ricarea ampaă şi sÎJs11emiat.iJcă a <h1amaLurgi,ei ÎJstoru1ce a OO,St şi . �te pe:nltliU 
teaLre o irudatoria.·e ,deoipotrivă polî,tică şi ostecidt, preluarea moşteni�·ii ou1l1Juraae a treou
tuJiui constitumd o lallu�·ă principală a prooosru'lrui de fărume a curl,tur.iii sooiialilsrte. Ldenti
liidÎ!nlcuu-se ou acest i.miper1ativ, în struotum repe11torwaJă d,na/IDJ8 istorică şi-a găJsiit o poziţie 
p.nirvilegiată, oreaţiiile reprEl2lentaitive inspi.rw,d noi m001tăru pe soe.nele celor ma!Î multe 
teaLre. ln pallalel cu rnenţine1-ea ÎH conşt:i:inţra publică a pieselor consaci,ate, s-<a semnra!lat, 
IIllai ales Î!n ul1Jima peruoadă, bendinţia poziltivă de a rest11luri sperobatoriJlor texte imporbante 
din rondw nosllru de arur, precum fnaoome:ntele drama•llioe Bogdan Dragoş - Mira, Decebcil 
de Eminescu, sau monumenlbala drrună a wri Camil Petrelsau - Danton. Desirg:ur, rezulta
tele de pînă acum s'int mer.îrt,orii, darr, d,upă opinia noasbră, ele trebuie acceptate doar ca 
pr.oDlllSe oe se cuvin dezvolLllate înrtr-o aic�Îlune sisrternabică şi de anverg;ură de reevaluare 
a doomla1mrgici :istori,oe. 

· In această perspectivă, reţri.nerm atem\]iia a;supro crullo,rva p1-ohleane. Dramaturgia istorică
breibuie · să constituie u.n;a din constJantele reperttoriJate, m.eoarre ool1ectiv artiis.tic av!Îmd dalloria 
de a luminra, în viiz-illlile colllteanp-ollallă, traidiţiriile pr.ogresrus•te, miliLanJte, ale teatru1ui 
nostru. DesiJgrUr, răspunicreri spOiru:be reVl1Il teart:reLm· na�1onaJ.e, al căror re,pe.iibo.riiu trebuie 
să ou,p1�ndă pe1•manerut v:ailo-rile reprez-entative ale drramaturgici d,asice, integnM-e într-urn 
co:rrupl.ex progrnm de educare p�1o1iiică a specta•lloTil,o.r. O aiollivci.bate supusă, pe unele 
soone, caprrioiiiiLor im,provizaţiei se cere gîindiită, Îin vrubo'l', oa un pr-og,mm unitar �i 
consecvent. 

lmpliniTea aoes�ui c1ezidera,t necesită reviZiuir.ea imagw ooturale privIDd d'liaroa
turgira n001S1Iră clasică şi inte.libelillcă, ÎTI\,"lll\Sltată de inex.istem ţJa Ulllor oercetih-i temeiniioe. 
O ex,plrioaţie, as,upra cau-rei ce a condrUs 1a această ,aipreoiere 1milai1Jellală a oferit-o Pompiliu 
Conisrbanrtinesou semniahd fa1prt:rul. că, în cul1Jura nO'astră, ,,oru.1Ii,ci.i literari, fără excepţie, se 
dezinteresează de liitemtura dramatică şi mai ales de speollaco!l". Ev.i,derut, el se referea la 
6itluiaţira di:nrtre cele două răa:boaie, c:Lar remanoa esrtJe va1aibilă, Îln linii generale, şi astăzi,· 
ceea oe lăII1JUreşte în prarte i.ma,g,inea S'UJIIJJară a dmma1Jurgtici în unele studii de sinteză, 
dar nu şi de oe această conjectură est,e întrreţinută şi în unele lucrări de amploare purtînd 
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g.iruI unor speaiialişti care n;u rea.1iizea2:ă <lecit un tahloru fnagunelllllar al dramatu!l!gliei noiasibre 
într-o optică lirrnitJativă. De aceea, ti·ebuie apTeciatt meritele unor cronicari teatrali, caire-şi 
extiind investigaţia şi ,îrn sectorul istoriei literare, în efortul de a sitoo dramaturgia îrnlir-o 
lumiină exactă, seill!ll·alînd ,texte importante, rămase pină aoum în afura ci!l'cmitului activ 
al cultUJrii noastre, corntribuind la detenminaTea locului dramei în galaxia creaţiei liteN1,r
artistiee naţionale. 

In ansamh'lrul dnaiDlia'burg.iei, pielsia istorică pre:mntă o mare ahuruden ţă şi o largă 
diive,n;ilicare tematică, ale cărei momente de efilorescenţă aru coincis cu principalele evelllÎ
me:n;te ,polibiice : mişca,rea revoluţionruă p,aşOfP1Jistă, uni.rea, războorul de mdependenţă, rălscoa
lele ţărăneş�i, pr.imul ră!zboi mondiiaJ. Ln a.fiara pieselor j,UJOate, exiÎIStă numeroase a!lte 
texte, unele publiioate, ,alte1e în manuooris, de cer-tă vafoare artistică, evocând momente 
îrnălţăilloaa-e de eroi.sm pOjJ)IU'liar siau mari peiraon,ailiită'ţli care şi-iau pus viiaţ;a în S'1ujiba cauzei 
libertăţii .şi neallrnnăriii. 

Dacă unele piese pot inspira s,pectaco'le aru>Lon>ome, altele pot fi aduse la cunoştrunţa 
publicului :f:ie prin IDO!IllLaje privmd creajri,a unui dnamatu!l'g, fie pTin g,I"Ulpaje de seleoţiuni 
din opere diferite ofenmd ima.,,"'Wea u:ruui evenimeI1Jt istomc s•au a unei p0I'SOiIJaliităţi. Ar 
prezenrlia - sîmtem conVIÎnşi - un mare interes tea'tr.al spect!acole înfăţ:işînd, de pildă, 
mddul m1m a fost receptată perisomili1Jaitea unor mari voievori oa Ştefan cel Mare sau 
Milha� Viteia.zul în sell1Silb:illi1Jrutea generaţiJilor, S1alU eu11Priinizmd foliu[ cum s-ia ogllmdi:t 
momentul unirii sau al răwoiwnri de irndepiendernţă în conştiinţia contempoo:-arnilor. Ar 
constitui un ma1t act de ouJttJură ,acceptarea de către fieoaire teatru a miisiunii de a iniţia 
rn1 ciclu de specbaoole de „resti,tuiri wamatice", situînd într-o nouă optică, prodiuilld cu[tu
rală, ,Pro'ceslltl c1e viaLonilfiioare a ,dramaiburg;iei 1Daţion-ale. 

În ace1a..<ii timp, ets•lie necesar să se exoociite, cu o mai 1uc1dă înţelegere a mdatori
rilor, ,,comlaIIJda soCÎlală" în velderea cr,eăr-i,i m1or noi piiese care să Îllltreg'€1a5că, ou o 
marcată notă de actu�•bate, ,,epo,peea naţionailă". Precizăm că prin „oomandă socială" 
întelegem, în p:rnmu,l rm•d, forma de manidcestare a con51liinţei crea-torului. ca om a!l cetăţii 
oare indiv.iidmilizează conşbiinţ;a colectivă, t!l'ăieşte reloollatea i,s,t/or-ică şi socială oa pe o 
reah!Jate jJllterioară, o conştriiinţă înzestl1altă cu ca,pa:ci1llaltea de a crnpmnde ID sine dime:n
siunea polîiti,că �i uma111ă a societăţii şi de a miilirlla pentru iideaJrurile aJcetsiteia. Proiectele 
crea'torilor trebuie unifioa,te pr-irn concertarea ef.011bu!l'ilor îrntreg,ului sistam instituţional de 
artă în!tr,un via.st prog,r,a,m de ac�1une cu[1iurală, aco,per.ind eohilibrat, airnnonfo.s, îrutr-u n 
la!l'g repertoriu temati1c, preOicurpărille so·oietăt,ii noasttre, în vederea împlinirii unn1i amplu 
p:oo,,<>aiam ed>u,cartri;v, de &trirngell/tă aobuaili�aite. 

Actua'l:iJ1Ja,tea trebuie înţeleaJSă ca o categor�e is'tOrică, diirnamică, su,pusă diialootlLcii 
con,tÎillluităţii şi diJ.Soollllllinruităţiii, oare !'llla!biJeşte de fiecare daJtă un nou centru de g;reu'tlate, 
pen,t.ru că aş,a cum spurnea Bern.a'l1d S,haw : ,,Filo2Jofiia, concep(rua de.spre vwaţă es'te aceea 
care se sdhimibă şi nu meşteşugu[ dram!atUJrg,uilui". Conceptu[ de actuialitbate aTe o annpli
tu:Cline ce acoperă înrtreg spaţ1u� istonic, îrn'sulllll1Ild nu nulIIlrai S1U11Prmderela procese[,or 
soci>a:le corntempo118!Ile, în vizÎIU!llea prospectivă inerentă moibi.lâ:tăţii istorice, oi şi remteT
pTebalrea trecmtului de 1a nivelul de înţeleger,e a[ timpull>ui nos'tr,u. Referindu-ne la acest 
nltim aspect, subliniem că acbulailillatea unei opere de evocare a istoriei este pradlulsul un,ui 
aaut sentimerut al istoriei, e}..sprimîn,d iisto1·.iJcillaltea oricărei conştiinţe oare se Îll/Serwază în 
traJdiţi.a unei cuil;llu1·i prin redesoo,per.ÎTea t:NSculbuil.ui, ofoniml, m ruce1aşi ti.mp, cooato:ruLui 
po,silbili1Jatea de a întregi tradiţia ou att;ilmtele inoviaţtei, dece1aită, în primuil rmd, ID 
st:Mburile ideaitice ale operei. 1n acest demers revailori'.Biicartlor, aşla oum sU!blinîia T. S. Elliot 
cL1 reanar.oalbiilă hll!bu.ÎyÎe : ,,Sein,su'l istor.iei itlllf.lăcă ses112Jarea nu numlai a ca.naotenu.lui trecut 
al treoubu1u�, ci şi a oaracberul]ui prezent al 1ll'eoutuiliui. SemsruJ. istoric obliigă pe om să 
scrie nu numm pur şi simplu ou sensibilibatea propriei geneTaţii, asimilată în fib�le fiinţei 
sale, ci şi cu sentime:nbu� că ... îmrel$'a literatură a tării sla!le coexistă într--o duro.tă unlÎ,cil 
şi comp!UIIle o uni'Că oridine". Sem;nI i•stoniic, oa să frdlosim în contiinrua'!'e fonmulLa lui 
Ehliot, conferă autoruihuli conştiiirn1Ja miiSiulllÎi sociiaile şi a contempo1,aneităyii, a apal't.einenţei 
satle 1a un trecut 11i ,un viirtior, fooolÎJ7ialte în intteriori'!Jatela conŞ1Illirnţei. 

Crea\ma oontemporană de inspir1aţie i,storrucă are dator-ia să deu;volte, adăt11,,a;î,rndu-i 
atribubele ma>teriailiismulu>i dia,lectic, gene!l'oas·a trncliţie naţională a umanisrrl'\JJui i toric de 
m1Jtiv1are a sentimenlbu'lrulÎ demniităţ,ii, a dmg,oste:i fată de ţ;ară. Operele de evocare istorică 
vor trebui să Îill9uiile\ească treou1lul naţionafl în viziunea polilbică şi ildoologică a vremii 
noa1&tre, sintelruzată cu rem,im:iahi:lă c1arillate în Progr,amrul parti�Jrui, dezvălru:i.nJd relialnile 
dciia'.1e şi politice fundameruliale ale epociii ahorJdalte, dErternninmd raportul dintre II1Ja.Se şi 
personafli �.atea oonducă'tOare, dellieclJÎJ!Jd sensu'l dezvo!Jtă;ri i istorii'ce, diin perspectivia re2:ulta-
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te1or ob�irnute de cereebaTe,a istorică ce pro.ioobează noi liumiini a6U1Pra străveohiâ cividimţii 
ge'to,diaaice, asup,ra procel5iu1ui foronă<cii popo,r,u\Luri român, aidruice IllOÎ arte&tăTi doouimenlbare 
şi preci!ză11i de ÎlllSenmăitale de�sebită p'I"ivlÎnid. momerute �ucialle şi pers<J!IIJalli tăţi maroante 
a!1e isoor.iei noastre, lrumiillliil!d, în aooLa!şi timp, pel1lllla.nffilţ,a aspnţiillor popullia,re penltru 
uaNtoate şi .neatÎ!l.·Jtare ooţÎJo«1Jallă. 

Tem1a,tioa epopeii naţion<aJle nu trebuie înţe1easă limibativ, aşa m.1m s-a întîmrpll.a,t 
uneori, ai<11crums1Janţiintl-o nreou,tui!Ju,i mai îndepărllat ; ea acoperă şi acţiunile revolruţiom1.re 
ale oloasei munoitoa(l)e pentrru l<iibertate soc�aJă şi naţională, ins-urecţia noaţionială armat,i 
ainttidiruscilStă, precuim şi lupta mlaselor COll!diuise de _pa:r,bi>d peairtru preluarea puw.i.i politice 
şi ediifiieîa'l1ea socialismiui1ui. OilII/Ud oo!Iltroniporian, fă,urirooorul hnillllllr.id.or :mlateriaile şi spirituale 
ale civilimţiei sooiailii te, a.re el înS'Uşi măreţia crCl'Î!lor de ba1loaclă, şi draimallurg,ii sînt 
oheirrm.jli să sirnteticzeze în fuiioillOIIllia 1or spiritua!lă aJlll[)1ÎltlUJdi!Ileta şi semnufwcaţiÎla momentu1ui 
p.e oare-I trăim, a iis'boriei pe bare o fărnrim.

Fă•t.mirea epopeii m1.ţion,ale reolmnă o impli,aare ex:igenlă a resua·sel,or creatoare, spre 
a îmzestna no.id.e lucrări ou o maJle forţă emJo\icma�ă Î!l.l -SIUare să reve11bereze preliung in 
CO!Ilşliinţa. cutL1lo11ul1u<i s,au a speo11a<Uonuilui, să-li imipilice în inroill:ruirt!atea dozba,terii, să-ii so1icitc 
refil.eoţri,a, ooer.in.du-i o ima!gine verid,i,că •şi c,onvlÎinigăt,oa.ue a ÎJS<tJoriei evocJa<te. ln unele dintre 
pi05ele seru.se mai recent, s-a simţit o a,uum.ită înclinare spre a crea irnipreoia de monu
meirntia1itate prun anYet<gull.ia miş.căi,iil,or eXi1Jell1iolaire, .iar cru:loore Î!storÎJcă priin elemente su.per
ficia,le, ţi.rund de deoo'L,a!livi,s,mu,l lexiouiliui, costumelor, scenografici.. Un asemenea ilustro.
tiv:ism steri!liz-ează piesa de seimn.wficaţi�le de esenţă, banalizează idei şi fapte de mare 
interes, Tedtm:ind im,paotJuil cru publi'cu1l. In fopt, autenticitatea psihoiliog,ucă a pe1,sonajelor, 
aimpliitiukliinea conştÎ'inţci. aceisilloo1a, mărlmrisită în Înllienlsi.1Jatea pafl1bicipăr,ii lia eve<nimerute 
şi inoa!ll'descenţ,a trăiriJor, sIDt cele oa,re oonforă Ulllei piose IIllOIIJl.l:Jilenlla!li1Jate şi veriJdicilba,te. 
MiO!lllUme;n;IJaJul es:te, în pr,imiua rînd, o VillZJ.UUile aJSIUiJH.1a vieţiâ şi o atJi•Luidi!Ile fotă de re:aili-tlate, 
o rorimă de m1anif-e1stoare a spi.ritiu,atiJtăt,ii şi a al<,pnţiil1or oa;re-il dclin.el.Sc. In oaiznJ[ d11alIIlei
de evooare, mon.umerrll1laJrul este modJailitJa!tea cea mlai pve.gm1a11tă de afirmare a oonş1JÎrnţJei 
de aipro,te:nenţă la aceiasrtă ooleollÎlvilliate !;ll a gd1a!llldior.iri. sentimen1tm1lui oa,re o animă, a 
cl10'.Îsmu!Lui oo fapt spi'l"imual. Se oere e:l.irminiat şi un alt ,poncif referitoa· la mo.dm11 de a 
înţelege şi ex1prima eroismlli, fie în Îp0151laala liui de mlamilf€151Jarc plen.ară a mruselor, [ie 
în un.ÎN'e'11Slli lăuntcic al uniei pensoom.1i.tăţi. Encxismlul nu se manilflesită il.lJUIDlai în mar,ilc 
fapte ele a'l!Jlle, oondruic:î:nid lia vÎJaoo:ci<i răli.u.nă110iaiL,e, ci şi in siln.llaţi.i,le g,reLe cîrud a,u fost 
pie11diute băJtăilii.i şi am pierit oşti. In ace'ste s�lluaţi,i, enoiisanul se poaite afi<rnna cu spoI'ilă 
vigoare, de2lvă1l<u<in1d caipacibatea de rezi;;tenţă a unui popor cnre-5i npă·r:'\ ent ib'11tcn si. in 
cele mJai drama.ti�e v1icis,i!truiclruni, năziuieşrte mlaii fie:rhi:nte oo oriomd, cu nci.&toviltă v1talitate, 
să reia 1uip11a împotril\l'a op["esoriJ:cn·. N1U puţ;ine am fo t 3JS'ufeJ de momente în trecutu I 
noslll.lu şi abordaireia lor în'llr-o asem.en·ela iJpD1sta.ză ,a e11o<ÎISfII1u<liui, care poate 1ua fo11ma 
Sllllbli!miu:lui, ar îmbogăţi dram�iturgia cru o lllOruă desdhi.dere ÎJsllorică, fii.1ooof,i,că şi es,tetică. 

Pi·esa. isltorlÎlcă va trebui dezv�<tJată în spectaoole ele amp:Jă rewnanţă artisti�ă, 
111pite să anume =ştiinrţ;ele, să răsooleia'scă spirill',eiJ,e. &te neioesa<r oa paglÎnlill.e ep0<peii 
n1arţio<:n,a,]_e să·şi găiseaSlcă o inteT1pre1iare sra-ăliuaiită, aJDglaj!îirncl forţele a'l,tislhice de bază alo 
fiecărui teatru în re'alliiz,a.reia unor s,pMl!acole memombi'le, capahhle să canaatel1L2leze, aşa 
cum pre1li,rnclea Odobescu oricărei creaţii, ,,o epocă şi o naţiune". Imporran,t este ca 
alCelste S{Pecllaloolle să res,p<Îre o VÎ71ÎJUne oolilitleimpomnă, reoonSJlii<truând, cu mijilioace mo'dernP., 
Înl a,i,tîcruJ1aţiile esenţiiaile, spiritul epocii, deouprlind ou clm-illate ideea poJiifbi.rcă doo:nimlan.tă. 
Numai aist/l,el ne vom în.depilirui, aşa oum cerea tovarăşul Ni,oolae Ceauşescu tU<turor crea
torilor, ,,o diaborie de oin&te nu numai faţ.ă ele 1lreout, ci şi faţă de prezent şi faţă 
ele v<ii,t.Oir''. 

Se impune a fi VJa11o,rifioaro, în eg-ailă măls:ură, s-paţiio l iis Lo!l'IÎic oa un perimet!l'u al 
eXiÎJstenţe,i oontean,porane, orgla!niizînd spcoUaeoile în loourlÎJle de joc oferi,te de vestig;iri,je sau 
m,001,u'meIJ/true llsillor<Îlce, în reprezeaitaţi,i cru oanaclier .p�pwla:r, îm oare po'1a["Îl1laJtea scenă-pruhlic 
se anclează, pruhlli!oul deven.im!d un pamrilciipoot a.atiiv lia eve.nim<'J1Lul istonic eviooait. Vor 
1lrebui iniţilllte, de asemenea, spoollacole de sunet şi lumină, oore pot exercita o mare forţă 
de atracţlÎe. Spec,tJaoolele de aicest gen reaJialalte până a/cum - din pălda!te, n.u prea multe 
- aru demcmsllra.t că un soena<riiu Îlnlcăooat de teailsÎllline dramaltnlcă, 5nl1Sţ,inut de posiiibilităţile
<le sugestie <aJle eidlerajului ,şi mru.�cii, poa<be îns'llJJleti p·iaJtra, unia ,di,1 eruotionantclc 
mălttiurriii, dar şi memo:nii aile is'toriei.

E11oii treC/UJIJulu;i devin, în aJoeste speobaoole în aer liiber, ÎiTl Sl])laţim l i.storlei în·săşi, 
oon'tronip'oll.ianii noştri şi, îmlpreu.nă, dheza:şii UlllUJÎ vuitor în oare se Î1Illplimeşte sig,ur, ineluc
tabil, destinlli de liberbate ,şi <fericire, !ÎllSCris în fiecare faptă şi gînd din troout şi ele azi. 

mte,,"liat diinaimic şi orelalt!or Î!l.l aimpJru:l progu1allll ic1eofogÎJc şi edmlaitiv a,J parbi!clm1ui. 
�eatrntl Via trebui să demons'tre:re, deiz:voilitmd. vilb:rla!nJtJa 1ui trlaidi:ţiie miili11a:rută, că este o 
îintall.rtă tribună a ed'l.Loajliei p0JtriÎOlllÎICe, un fuaoor ia:niporl!a;nt în făurirea epopeii Illaţi.onlale, 
stagiu;nea VÎ<ÎIJOla.re, ,deSffă\,unată SiUh semn'IJ,l ,să11bătoririi centenoarll'lwi l ndependenţei, urll'lllnd 
să con1semneze că în aiceaSJtă direcţie s-,a proldruis o rruulllaţ,ie semrnLfilca'tiivă, ateSlllată de 
speomco�e memolflabi!le. ■ 
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI 
EDUCAŢIEI POLITICE ŞI CULTURII SOCIALISTE 

TEATRUL ÎN JUDEŢUL DUMNEAVOASTRĂ 
... 

ln acest Cineva îmi spunea că ieşenii se hrănesc numai cu valorile 
tradiţiei ... Inexact. 

număr: 

I A S I 
.:, 

Cinci interviuri 

de Paul Tutungiu 

Spiritualitatea ieşeană nu are numai trecut, ci şi un pre
zent inconftmdabil. Un prezent cu certitudini axiologice : se nasc 
şi azi oameni în Moldova, şi în poezie, şi în pictură, şi în mu
zică, şi, de ce să nu subliniem, în teatru, în teatrul atît de 
bine marcat încc'i din s,eacul trecut, ba - dacă ne referim la 
ipostaza lui folclorică - încă de la fiinţai-ea aşezării lui. laşul 
cu>ioa.yte azi o nouă ieşire din latenţă: actori, regizori şi dra
maturgi ieşeni s-au afirmat în ultimele trei decenii cu o s,igoare 
proprie, aderîncl la matricea stilistice, a timpului nostru, construit 
de om, pentru om. 

ION ILIESCU 

membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R., prim-secretar al Comitetului judeţean laşi 

al P.C.R. 

ROLUL ACTIV AL TEATRULUI 

- Mi se pru:e firesc, tovairăşe prim
secretair, să discuti"Lm acum, p:rimăvara, 
despre Teatrul din laşi ; �JClil.tru că 
,primăvarn este 1lll1 simbol al începu�u
lui vieţii şi, după tmdiţ-ie, aici, la 
laşi, sînt începuturile teatrului româ
nesc, ainotimpul ,prim al teati,ul'lllÎ ro· 
mânJes·c. F1ruptul că în OllJIWild va avea 
loc Co:ngit,esul educaţiei politice şi cul• 
turii socialiste t11e clă, desigur, şi ,pri
lejrul tmui .băJ.anţ. In acest context, vă 
rog să definiţi ralul instituţiilor tea
trale clin perimetrul judeţru.lui, în ac· 
tuala etapă a cQ!nstrucţiei socialisilllll.
Lui. Ce loc ocupă teatr<ul în procesul 
complex al ecliifică1rii conştiinţei poli
tice a oamenilor muncii ? 

Vorhood desfPre mlul teatrului, ored că 
air trebui, în primul rînd, să ne referÎIID. la 
contextn.tl geneiral al dezvoltării culturii şi 
al ridi,căr.ii nivelului de cultură al maselor 
pQpulare di11 \)ara noastră. Prooesuil dezV'Ol
tăcrii socialiste, al creşterii potenţialului eco
nomic _al ţării, a fost însoţit de o veritabilă 
revoluţie pe planul ,oulburii, 1,evoluţie CMe 
se t.rnduce, pe de o parte, prin dezvoltairea 
sistemului de învăţănunt şi prin ridicarea 

giradului general de irns t11ncţie a noilor ge
n era ţii. Jn decurs de mai puţin de trei de
oenii., s-a treout, de la şcoala generală cu 
patru dase, la învăţămîntul g·enera,l de zece 
ani, ceea ce înseaJnnă .un salt fără prece
dent fa nivelul de instrucţie, ·de cultură, de 
i1nţelegere a crultnrii, pentru cea mai marc 
parte a populaţiei. P.e de altă parte, conoo
mitent, s-au dezvohat continuu alte instru
m=te ale răsipîndirii culturii în mase, s-au 
amplificat mijloacele de co.municare - presa 
s1orisă, radioul, televriziunea, instituţiile de 
cultură - care au concurat, de asemenea, 
la procesul de 100.ica!re generală a informă,rii 
publice, a nivelului de percepţie estetiică a 
populaţiei de la oraşe şi sate. 

1In aceste .ooord�nate, cred, putem situa 
şi fenomernul difuzăTii teatrului, ca Îlnstiliuţie 
cultua:ală şi ca mijloc ,de 1oomunicare cu oa
menii. .Şi aioi putem oonseanna, pe de o 
parte, creşterea nmnăirului instituţiilor de 
teaitru, atît în plain naţional, oît şi loca1l, 
premun şi amplificarea mişciiirii teatrale pro
fesioniste şi de amatori, o consolidare, în 
general, a actuJ1ui de cultură 4>rin teatru. 
Este demn de remaJJCat că, în timp ce pe 
plan mcxndial s-a disoutat şi se discută, în'Că, 
despre o wiză a teatrului, ou satisfacţie pu· 
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tem constata că în Româma socialistă, atît 
în Capitală oît şi Î!Il judeţe, mi,şcaTea tea
trală sporeşte, interesl\ll ;pentru teatl':u se 
menţine ridicat. 

Acest I,ooru este valabil şi pentru Iaşi. 
Activitatea tulmror i.nstituţiilor teat1-ale d e  
aici - Teatrwl Naţional, 'foatr.ul de Operă 
şi Balet şi Teatrul pe.nllru oopii şi tineret -
face paTte din fii:nţa însăşi a oraşului. Tea
trele cunosc o prezenţă activă a publicului 
şi putem V1()rbi despre un public perunanent, 
împrospătat corutÎa:l,Ul\l. Pentiru ,că aspectul, 
poate, cel m-alÎ ianpar!Jan t es'lle prezenţa 1m
meroasă a public-ului tînăr. 

Aceas!Ja vorbeşte ,despre rolul a(ltii.v, des,pre
interesul pe oare îl s•uscită, ÎD1 diverse pătm:i 
afo oa,menii1oT millDcii, ru>ul fenomen teatral, 
despre misiunea nobilă a teatrului, de a se 
integra m procesul ,de eduOOJre, de aultivare 
a sentimenteloT, a valoriloir etiice şi estetice, 
de formare a omului societăţii oolDJUIDÎste. 

- Oum se nmnifestă preomiparea
organelor locale de partid şi de stat 
,pentr,u dezvoltarea mstituţiilor a�·tis
tice, a team·ulruii., astfel incit acestea să 
se instituie realmente în tribuaie, ou 
limbaj specific, ale educaţiei ,politiice? 

Nu sint dintll"e oamenii ou un stagiu 
în<lelungat de activitate ,în acest judeţ. Dar 
pot să vă spun ou plăcere că a existat dilo
tobdea1Una şi se ma'llifestă ,in •contimuare, la 
organele locale politice, un lairg intm·es şi o 
pe=anentă preooU1pa11"e penlm1 consolidarea 
instituţiilor de oulbură, pentru dezvolta,rea 

, activităţii lor, în geneMl, şi, în paTticula�·, 
pen1Il'U activitatea şi dezvoltarea teatrului 
ieşean. 

Nu este NllllÎlln!plător acest Iuoru. Aceasta 
se explică, probabil, şi pai�, faptllll. că Ia:şul 
este o vatiră a culmuii româneşti, o vatJră a 
teatJrului româmesc. Aamil. acesta se sărbăto
resc 160 de ani de teatru românesc, de la 
prezentarea ,primei piese în limba română pc 
Boena teat11ulw ieşean. ,Aşadar, în coDştiinţa 
ieşenilor aoţioJ1ează, ca un factor p·uternic, 
forţa tJracliţiei, do-agostea şi intCTes,ul pentru 
cultură, pCDtru oultllll"a teatrală. 

Organele locale de .partid au rnaru.J:estat o 
grrijă permanentă pentru emulaţia valorilOT 
din teatru, pentoo. dezv,oltarea continuă a 
instituţiiilor ,profesioniste, ,ca şi a mişcării de 
amatori. S--au fun.bunătăţit, de la an la an, 
condiţiile materiale, s-au lăTgit şi diveTsificat 
contactele ou publicul, s-al\l integrat şi asi
milat toate formele de teatru, pe fundalul 
activi tă ţii .aultuTale din judeţ. 

Desigur, aceasta nu înseamnă că nu există 
încă multe dezideiraite de exprimat penh·u 
ridicarea oo,ntiamă a niveluiliui activităţii in
stituţiilor noas·bre teatirale. 1n p,Tianul rîm-d, se 
impune o selecţie mai exigentă a repertoriu
lui - penbml ,promo,vairea unOT spectacole 
de înaltă ţinută şi •au larg ecou la puhloc, 
penbru o mai vigruroasă pa,ez,enţă a spectaco
lului clasic şi, mai ales, contemporan româ-
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nesc, alăbuTi de creaţii ireprezfl[lbative ale cul
turii ,universail.e. Se impune o maii largă co
laborare di,rectă a teatrelo1· ou autoTii, atît 
cLiD Iaşi eiît şi din alte centire, pentru sti
mularea .şi lil!bogăţirea repertoriulw ou piese 
de acbuaili!Jate. ln acest context, dramaturgia 
rămlne datoa,re să ofere mai multe specta
co.le de vafoaTe, cu o îna,ltă .î,n,cărcătură de 
i-de�. Este necesar un eifol't colectiv oon-tinuu 
penbru l'idic:...,ea măiestriei artistice, în toa�e
coonpurtimentele (inteupa:etaive, regie, sceno
grafie), precuan şi ,pentru .diversHicarea for
melor de contact ,ou publicul, pentru lărgi
Dea mteresului f.aţă de teatru ,şi atrageTea 
celOT mai diferite categorii de spectatori.

- Cîţiva oameui de litere din laşi
îm:i mărturiseau că incear,că un sen
timent neplăcut aLunci dond, in presa 
cent1:ală, TeaLrul Naţional ieşean este 
citat prmtre teatre judeţene. Or, îmi 
argum1entau ei, un teatru naţion,a,l iD,U 

poabe fi judeţean. Vă Tugăm să ne 
vooili.i�i ooomai despre acest fenomen 
pe ca1'0 societatea socialistă a reuşit 
să-l detenmine : deprovin-cia1izarea pro
vinciei. 

Desig,ur, aceasta e o chesti,une de or
diin sentin1ental. Eu nu văd o bază reală 
pent:ru a considera, astăzi, ca pefoorativ epi
tetul „jooeţean". Sentimentul ,de provincia
lism este legat de arnumitJe prejudecăţi, atît 
ale celoir oare muncesc în provincie oît şi 
ale oe1or care muncesc în centl'u, opus, CJon
venţÎlonal, p111ovinciei. Este şi o reacţie la o 
an'lllllită politiică, nu ·totdeauna înţeleaptă, 
de c!Jlllcentraire a valorilor şi de racolare la 
cenm,u a elemea:iteloT valoroase. Inlăturarea 
p110vincialismclui -ţime de riidicarea de an
samblu a ::1ive1!Ului activităţii şi a gradului 
de comuni,ca,i-� între toate instituţiile de CJul
tură, în caz,ul nostru, în lire toate instituţiile 
de teatm, indifer<>nt unde aotivează ele. 

Calibatea lllll se măsoară după J.oCJul unde 
e.cti.vează ,oamenii sau unde este situată geo
grafic ,o instituţie, ci pri11 valoarna muncii
pe ca.re o desfă�oară, pxiin valoarrea oame
niloir, reflectată m tot oeM ce creează ei.
Orice individ, chiaa: dacă m1Unoeşte în cen
trul ţăTii, poaie să Tămînă „prnvincial" ,ca 
mentalitate. 

,Qpe,d că epiteliul „,provincial" şi-a pierdut, 
azii, conţÎllllutul sema!Iltic ,au care· a fost în
brebuinţat ,în limbajul ,criticilor. In peri,oa,da 
în care ne aflăm, valoarea se poate afill'lla 
în orica,i-e ju,deţ al ţă,rii ; to tul- depinde de 
oameini, de voiinţa şi de calităţile lor. 

- Vă m1găm, în î.nchei,ere, �ă ne
vorbiti - în contextul discuţiei noas
b!•e - despre semmiiicaţia ,apropiatului 
Congres al eclucaţiei politice şi culw
Tii socialiste. 

Dezbate,rea Clalre însoţeşte Congresul, 
CJm•e-1 prece<le, şi care nu ţine numai de 
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momentul Congl'esului, se referă la preoou
paa·ea de amamblu. a partidiului nostru pri
vi:nd amphfiJCairea şi dezvoltarea activităţii 
i-deologice, a activităţii de instruire pe toate 
plaaI11.mile şi, îln partiiculaQ·, de rid11ca.re a ni
velrului de cultură, de oultuTă politică a ma
seior, integra,te în procesu[ general al creşlle
l'ii şi dezv•oltării societăţii noastrn. 

Ideea de bază - ·de la ,caore se p01meşte 
şi .în abomclaQ·ea probleme1or ce vor fi clez
băbu te la Congres - este rolul, misiunea 
acbivităţii i ,cleol,ogice �i a culturii, în ansam
bl,ul dezvoltăTii noastre gemerale. Roliul fac
torilcxr subiectivi, al conştiinţei -sociale, al 
conştiinţei poilitiioe, al conştiinţ,ei cetăţeneşti, 
iln ,porocesrul dezvoltării socia,le, decurge din 
concepţia Il/Oa'51lră despre lume, despre socie
Late. In aceasta se reflectă şi viziunea ruoas
Lră privind ,misiunea parllidrulu i ca fac bor 
d,e conducere socială, ca şi rolul factorilor 
ideologici clin so·cie-tatea noastră. 

A,cmm, la Îlllceput de -cincinal - cînd în
tregul popol' este ru:igaja t ·î:n tr-o operă de 
rnru·i propoTţii, v.izînd înfăptu:in-ea obiectivelo1· 
elaborate de Coillg1resul al XI-iea al partidu
lui pentuu <lezvol!Ja.rea ooonomico-socială a 
\ărrii -, este fi1•esc să se fo.că, de asemenea, 
bilan�ul activităţii desfăşurate în domernirul 
vieţii spiTituale ,şi să se proiecteze liniile 
JiTectom-e ale acţiunii necesarn perfecţionăorii 
în sectoarele sensibile şi complexe ale vieţii 
sociale legate de modelarea C()IDŞtiin�elor. 

Pe acest piam, fă1·ă îndoială ,că, în toate 
compartimentele, în toate d-omeniile activi
tăţii intelecbua.Ie există cimp larg de acţi
une pen1lru perfecţionare, pentru amplifica-

rea acbivităţii, pen Lru sporirea răspunderii şi 
a rolului Lutui"OQ" instibuţiilor de a111tă, de 
ouiltură, de şti.Î!llţă, p.rec\llIIl şi al tuturor celor 
care militează pe acest foont ca factori de 
prngres, chemaţ.i să conaiu·e la dinamizarea 
întregului pDoces al dezvol tăn:ii noastre, al 
perfecţionării noasbre ca societate, al perfec
ţionăorii noastre ca oameni, al perfecţi()IDării 
relaţiilor sociale, relaţiilor di'll tre oameni în 
societatea noasllră. 

In acest sens, şi în jude�ul Iaşi, care însu
mează U!J1 număir man·e de instituţii 11Il�ver
sitaire, de învăţămint, unităţi de cei,cetare, 
instituţii de artă şi aultun·ă, şi care a juoot 
şi î�1 trecut un rol activ în viaţa spirituală 
a ţăn·ii, î-n fo:ranan·ea şi dezvolLarea culburii 
naţionale, şi se afirmă şi astăzi ca un cen
Lru dinamic şi activ în consolidan·ea cultuorii 
socialiste şi a conşbiinţei naţionale socialiste, 
in faţa organelor de pa•rtid şi de stat, a 
Lulruro[· OIJ"ganismelor politice şi sociale, -a 
tutruror instituţiiLoor de a'l'tă şi cultură stau 
saiicini muJti,ple şi 1complexe, se ridică exi
genţe superioare pentru îmbunătăţirea muQ,ti
laterală a activităţii ÎIIl roate sectoarele acti
,nităţii ideologice, îln pas ,cu po:ogiresul vieţii 
materiale şi sociale, cu cerin�ele noi, mereu 
sporite, ale societăţii noastre socialiste. A
ceste probleme au format şi formează obiec
tul dezbaterilor care au avut foc în tot 
judeţul în per�oacla preu:nergătoa,re Congresu
lui educaţiei politice �i oultu.rii socialiste. 
Ele vor trebui să constituie, mai ales, pre
OCUlpări consbante în perioada următoare u1 
activibatea noastră practică, la toate nive1u-
1·ile. 

ION ŢĂRANU 
preşedintele Comitetului judeţean pentru cultură 

şi educaţie socialistă laşi 

MESAJUL ARTIŞTILOR AMATORI 

Ce semru:ficaţie daţi mişcăl·ii tea
trale ele amatori din judeţul laşi ? 

Alăbrnri de preocuparea pentru cele trei 
teatre profesioniste - Naţion,alul, Opera ro
mână şi Teallrrul pentru copii şi tineret , 
teatrul de amatori ocupă IUJl1 loc deosebit în 
inllreaga noastră activitate, fiin,d susţinut cu 
priorita,te (împ[,euuă ,cu birigăzile artistice de 
agitaţie), pentru mesajul di,rect pe caire-1 
llransmile conştiinţei ,publicului larrg. 

Atenţia acordată teatruli1i ele amatori se 
reflectă şi în 'llrumărul ele formaţii, caire a 
crescut substanţi,al de la aplica[·ea pa-og.ra
mului partidului 1penbru itmbm1ătăţirea acti
vătăţii ideologice. Dacă în 1971 existau doar 
:l5 formaţii ,în mediul a"llll'al şi şase fomnaţii 
în cele rpatru oraşe, la sfirşitu l anului 1975, 
la aşezăm.im,tele cultmale existau 73 de for
maţii, iar în o-raşe, 24 de fo[=atii. Acest salt 
se datoreşte în primul rîn<l activităţii ne
înbrel'l.llPte a instructooriloir formaţiilor de tea-
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tru in cenbrele m·eate la fazele de concurs, 
sprijinuJ.ui venit din pa�·tea s,pecialiş tilor de 
1a Teatrul Naţional „Vasile ALecsand-ri", pre
crurn şi ifllflruenţei repertoriului însuşi, care, 
Îlll ultima v,renne, a devenit din ce in ce mai 
bogat şi mai variat. Oîteva din formaţiile 
existente se hucll'ră de sprijinul direct al 
u,noir a,ctru·i ca a,rtistul emerit Ion Lascăr, 
fon La:ou, Virginia Rai-ciu, Virgil Raiciu, 
Petru Manea, Alfons Radvanschi, Virgiliu 
Costin. 

Pentru a coll1feri activităţii formaţiilor de 
am,atOTi un cao:acter de permanenţă, orga
ruizăm anual festifVlaluri, insistind ca în re• 
ptdoriul loir să pătrrundă cu pirio�·itate pie
scle scurte care pun În dezbatere diferite 
asipecte legate de procesul de ooTiştientizare 
a maselo1r. 1n acest sens, a fost coonbătută 
orienta:rea g1reşită a m10<r instructori, care, 
în goa:nă drupă spectaeulos, puneau în scenă 
luorăiri dificile, din re,pe,rtorÎ!ul naţional şi 
universal, nm·eu,şind să mo11teze pe parcursul 
=ii 31D mati mrult de o piesă, două şi să 
dea un număT foar.te restnws de reprezentaţii. 
Or, monta,rea piese10J.· într-un act necesită 
mati puţin tin11p, iar, da-că aleger,ea este bună, 
efectul este cel urmărit. 

O atenţie deosebită s-a clat oreaţiei dra
mat11ce origiimle, pr,omovîndu-se şi publioîn
du-se piese într-un act scrise de autori lo
cali. Menţionez intre acestea, cu tilJl.u de 
exellilplu, Omirue în livadă de Constantin 
Beiu şi Hora întn·ea,uptă de Constantin Popa 
(prezentată şi de Televiziun,ea Română), 
ambeie Îll!Sipirate din t:mnsfm·mările satului 
[·omânesc contempor,an.

Combătînd prejudecata că publicul sătesc 
g,wstă şi cere nrumai •comedii, Centrul de în
dI1U1I11are a creaţiei populare şi a micşcă,rii
ru-ui.stice ele masă a 01·ganizat - cu titlu
eXJPe!l'Îmental -, în comunele Leţcani, G.i,o,p
uiţa, Horleşti, Vlădeni şi Ciru,rea, spectacole
de teatrru politic. Eil.e s-au buiorurat din plin
de adez.iiwne din pa�·tea spectatorilo[·, fapt
dovedit şi în dezbaterile vii ce au ur:rnat
şi ca,re aru a,rătat ou prisosinţă necesitatea
to!losirii aicestui gen de lucrărt".i, ca şi liai1si-
1Jatea eoncepţ1e1 în baza că,reia era, pînă
mai ieri, ocolit.

Jmbuourătoc este şi faptul că, în ultima
vweme, teatrul de amatori a păm'lrns în m

tre.prmderi, acolo urude se susţinea că ast
fel de foT'IJlJaţii nu şi-aa· avea locul. Merită
să amintim, în acest sens, spectacolele reaili
:oatie de f.ormaţiile de la C.F.S., ,,Moldova"
T11frcobaje şi I.T.P. P•aŞ'oani (cu Un proces po
sibil de Al. M:ill'odain) ; de la IntreprÎln,de,rea
„Vocboria" (ou Ideea de P. Bărbrulescu) ; de
la C.J.M.P. �Clll Neipotr!Î�rea de caracter de
Ion Băieşu) ; de la U.J.C.M. fcu Rică Ere
mia de Paul Everac).

Mrulte dinllre formaţiile de teatru şi mon
taj litwar, preoum şi interpreţii, au obţinut 
direrite premii m. competiţiile arliÎstÎ,ce na
ţionale ; formaţia de montaj de la Casa de 
culiLură „Ateneul"-Tătăraşi, fo11'1llaţiile ele tea-

10 

trn U.J.C.M., U . .M.M.R.-Paşcani, Răducăueni 
sînt citeva dintre acesbea. 

lu atenţia noastră rămîne şi pe viitor cre
area de noii. formaţii, precum şi asigurarea 
sprujinului de specialitate pentru realizarea 
de specbaoO'le de în�ltă ţinu tă artistică. 

ln ce raport se allă teatrul fol
cloric cu teatrul de amatru·i ? 

Este bine ştiut ră, în această parte a 
M,o1dovei, zăcămintele fololo1,i1ce sînt abun
dente şi nesprus de ,diverse. Fi1·eşte, s-a acor
dat şi se acordă, de aceea, o atenţie deose
Lită Leatrrulmi fokloric. Cu ocazi,a sărbătorilor 
de iamă, în judeţul nostru se 1constituie, 'în 
fiecare an, peste 1 OOO de tormaţii (de la 
tr,adiţioualul pluguşor pînă la jocurile ou 
măşti). Acestea cup,rind, în alaiurile 1or, une
ori, pînă la 30-40 de membri fiecare. Pen
tru cuno,aş te rea şi oonservarea tua.di ţiilo r 
noastre m:ille!lla,re, Centrul de mda'llmare a 
crea\:iei populare şi a m1şcării artistioe de 
masă a organizat Festivalul teatTulrui folclo
ric, care, în 1975, a ajuills la cea ele a X-a 
ediţie. Foo,rnaţiile care a,u demonstTat cu 
autenticitate valorile infăţişate au susţinut 
ln Iaşi specbaJOOle fos'Live întfunpin,ate de pu
blic c11 viu interes. Iu1 acest an, au pai-ticipat 
la festivalurile săteşti toate formaţiile exis
lt•nte, iaa· la specta-oohil festiv d,e la Iaşi, 
17 dintn·e cele mai bune : Haiducii, de la 
Tll'.llgujeni-Tibă,neşti, Dolheşti, Poc.reaca, Schi
tu Duca ; Cei'.bul, de la Cio11·teşti şi Gum.i
teni ; Ursul, de la Tibana ; Berbecii, de la 
Roş·cani-11rifeşti ; Oăiiuţii, de la Ş�pote ; Plu
g,uşorul, de la Tătăruşi şi altele. In cadl'Ul 
Festi va1uiliui de ·teatl'll fo1cloric, s-au orga
nimt consfătuiri p,rivin,d fenomenul teabru
lui popu1air, s-au pTOdl\JS foo:unaţii experimen
tale, specialiştii S'Punîndru-şi cuvintul îm pri
vinţa în1lplelmrii tradiţiei ou movaţia. 

Din 197 4, s;peciali-itii Cent'l1ului de îndr'll
mare aicordă o atenţie deosebită celor mai 
valoroase fomnaţii de teatru folcloric, le ve
r·i:fică textele libm·rnre, pent-1-1u a conserva au
tenticitatea spiritului popular. 

De asemenea, Go,mitetul no·trn de culbură 
şi educaţie s·ocialistă îşi pro])'ll'Il.e să . �coJ.'de,
pa·.un Centrul de în<li·umare, u,n spr'lpn bot 
mai susţmUJt m. orientarea alegerii reperto
l'i ulrui şi în transpuner,ea lui sceniJcă m.tr-o 
for=ă aT'tistică elevată ; în aCJest sens, să 
org,ainizeze ;;pectaioo1e metodice, cu participa
l'ea s·peciali5ti1or, în vederea perfecţionă1·1i in
st1'll!ctoriloir fo!l"IIlaţiiloir de teatru de amatori. 
Im aceeaşi dÎlrecţie se îndreaptă şi uwmă,rirea 
procesulrui de instr'lwre a instructorilor de 
către Şcoala po1J1Ulară de artă, în cadrul 
mirsurilor de va,ră. 

- Veţi irnfiinţa în vreo looali!Jate
clin judeţul dumneavoastră un teatru 
po;pular ? Exiistă o pers,pectivă de 
continuitate a mi.scării teatrale în Io· 
calităţile semnrufic�tive ale judeţului ? 
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- La Hiirlău există ele 50 ele ani o puter-
111ca mişcare de teah,u de amatori. La sfir
şirtul a,n,uliui 1975, am sărbăbOrit împlinirea 
unei jumătăţi de veac ele la constituiirea că
minului oultmral „Petru Rareş" în acest oraş 
şi am avut satisfocţia să ne întîlnim cu ani
matol'i de cultură şi artişti amatori din mai 
multe generaţii, de la cei ce-{1U oonllribuit 
la iintemeierea teallr'llJnri şi pÎ!Ilă la cei de 
azi. Calitatea rur-tistică a speobacolelor prezen
tate şi tratdiţia formaţiei sînt arg,umente care 
11eoomandă scerua de amatori a oraŞ'lllui Hîr
lăJu să <levină teatru popular. De asemenea, 
dorim să facem demersurile necesare spre 

a se constitui, pe 1îngă Casa de cultură din 
oraşul P�cani, un teatru muziical-popu1air, 
dat fiind că ru:ci fiÎ!llţează de peste zeoe ani 
o fcmnaiţie de teallr'll reVTUis tic. Ni se pare, 
apoi, deosebit de semnificativ că echipele de
lleatru folcloric se cer „statuate" pe criteriul
valorii activităţii ed'IIJCative pe caire o desfă
şorur-ă în rundul maselor. St> dovedeşte, în
aJCest chip, că, deşi ne aflăm la sfârşitul
mileniului doi �oînd a,vem filme, televiziune,
11adio), teabrul aşa-ms local este, încă, o ce
rinţă permanentă a oaimenilor. Daroria noas
tră este să răsipundem unor asemenea cerinţe
sp�rituale.

TEOFIL V ÂLCU 
directorul Teatrului Naţional 
„ Vasile Alecsandri" din laşi 

„POVARA" FRUMOASĂ A TRADIŢIEI 

- Cred că întreg colectivul Naţio
nalului poartă cu m.î;uw.·ie povara fru
moasă a tradiţiei Thaliei la laşi. Pină 
la toamnă, cîn<l vorr m,cepe pregăti
rile pmtru săir,hătorirea ,rnnui secol şi 
j,ll.Ilh'\bate de teatru a·omânesc, vă ru
găm să ev,ocaţi temeliile s,pirih1a<Le ale 
ins1liliuţiei pe care o conduceţi. 

A evoca temeliile spirituale ale Î!llstitu
\·iei noasbre Î!llSeamnă a evoca înseşi temo
liilc culturii uati.onale. Ceea ce a stat la 
baza culturii n�ţ.iO'llale a românilor a stat 
şi la baza instituţiei ce s-a num.:it Teatrul 
Naţional : l:imba rOIJilânească, ideea de uni
tate naţională, patriotismul, splJJ'i1illalitatea 
naţională, moş ten�rea a tot ceea ce a c 1-eat 
în 1Jrem1t popo4,ul român, cultura sa veche, 
valorile cele rn,ai alese ale Jitemturii univer
sale, alte va1cl'ri ale umanităţii. 

Afocsanid.ri şi Millo wu schi\:at dimensiunile 
cl:intîi ale j41stit1.1ţjei noastre. Da�· g�neraţiilc 
succesive de artişbi. şi dvamaturgi, de oameni 
de cultu,ră, i-aru ca·eat un sthl unic, strălu
cÎ!lld prin !Ilobleţea llradiţiei şi :impunînd prin 
prestigiul cîştigat. Teatrul nostru a ştiru.t să 
lwpte penlll'lt marile tdeaJl\.l!ri ale naţiunii şi 
să rc51pi<11gă tot ceea ce era străin de sim
ţirea româneas-că, ele î;nţelegorea şi sufle1Jul 
publiJcului nostru. Desigur, ceea ce a apărut 
uou în arta spectace>lului şi în artele corn-

plemen taire a fost pre1uat cu gu.·1ia, anulînd 
,,nchilozăride apă,rute şi servind cu adevă<rat 
arta. 

Tot de temeliile s,piriw.aJ.e ale instituţiei 
noasllre ţin şi tră:săt;u'l)ile oe reflectă fiziono
mria morală a poporulci rOIJilân : precUJIDpă
nirea raţiunii, realismul, umorul şi vivaciba
tea, sentimentul naţi<mal arunc, da.r sobru. 

N-aş tJrece ou vederea n�ci 1Jradiţiile pito
reşti ale teat..ruiliui popular, folcloric, teabru 
care, indirect, poate, a pregătit publiicul ; 
dealtfel, acesta nu şi-a pierdut încă inilu
enţa. 

Cît despre ,1pov,aira fu,umoasă a tradiţiei", 
cum îi spuneţi, orred că ea face parte (acest 
l<11cru l,am declarat adeseori) d:intJr-UJil tezaur 
asouns, sentimenbal, poate, propriu nu nu
mai actorilor noştri, dair şi ieşenilo,r în ge
nere. Ea oo-nstilmie o al.lJI'eolă de nobleţe pe 
oare n-ar desconsidera-o nici u,1 mare tea
tru clin lume. 

- Lu ultimi,i h·eizeci de ani, Tea
trul Naţi001al a cunoscut ,o reală emu
laţie. Care este semlil<i,fli,caţia ei, ce 
actori şi ce spectacole memorabile, ce 
regizori tn•cl:ruie să menţionăm mei ?

Privind 
nosbru d,u,pă 

„din aviO'Tl" evoluţia 
1944, ori·cine poate 

teatrului 
rema•rca 
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sl!răduinţa exemplară ele a fi tealll:ul vremii 
lloi, sociali te, de a servi ou credinţă şi tena
citate educaţiei mulţimiiloir. Trei decenii şi 
ceva clin viaţ)a unei instituţii teatrale ca a 
noastn:ă 11JU înseamnă prea mult, clar tra;ns
f>oo.unăn·ile ca11e au avut Jo·c în societatea ro
mâneasd după 23 August i944 s-<au oglindit 
cu atîlla fidelitate în evoluţia sa mcât putem 
spll!Ile că el a paa.m14'S i loria 11ouă a pabriei 
la aoeeaşi tensiune. Semn:id'icaţia emulaţiei 
pe oa4,e a 0UID,9scut-o teal!ru1 nostru t ·rebuie 
găsită în evoh.i'ţia con�tiu1ţei artiştilor, b1 
enl!uziasmul cu care cei ce-au slujit aa.1la 
Thaliei în laşi s-au clăm:it ou totul militan
tismului m·tis,IJÎJc propriu vQ·emii noastre. A

ceşti ma4•j şi inimoşi oameni d,e artă au 
făout ca sOOllla ieşeană să-şi c,î,�tige me4·ite 
de seamă în mişcairea noastră tea1Jrală. La 
aceasta îi dădeau drept vechimea, valoarea 
actorilor săi, c[41U!Jll1Ul asclll!IJde.nt pe care l-a 
pai,cUTs din adruncul veacU!lrui treC'Ut şi pînă 
în cont,em.porameitate. E destul să pome
nim nume oa Miluţă Gheorghiru, Geru-gc 
P,opovici, Marga,reba Baciu, A:runy Braesky, 
Ion Lască,r, Ştefan Dăncinescru, Cornstantrn 
Sava, N�oolae V,eniaş, Ni,oolae Şubă, Eliza 
Năcoklu, Reim,us Ionaşcu, Silvi,a Ionaşcu 
- din genm,aţia amterioan·ă nouă - sau re
gizori ca Sora'Ila Goooamă şi Crin Teodo•rescu.
Dinllre s•pecta,cole, aş cita Vla,ioo.-Vodă, Chiriţa
în provincie, Winterset, Despot-Vodă, Mutter
Courage, Povestea Unirii, Surorile Boga,
Uraganul, Moartea unui oom:is-voia1or, O 
sorisoaTe pierdută (în toate versiunile ei), 
Vrăjitoarele din Sa1em, Bălcescu, Vară şi 
fum, Mili01Dara, Britainmicrus, Becket, Din jale 
se Î!nl!rrupează Elocti,a, Imbrăcaţi pe cei �oi, 
Lu

ngul el rrnm al zilei către noapte, Opinia
puh1ică, Viaţa lui Galilei, Troienele, Noaptea
fgurunei, Trurtufre, Drumul încrederii, Ce în
seamnă să fii Onest, Bolnavul închipuit, Gai
ţele, Smnla foana a AbaLoairelor, Celestina,
Petru Rar,eş, Istoria ieroglifică, VaJ.entin şi
Valentina, Do111a Rosita, �nLT-o sing1ll'ă serură,
Poveste de iarnă etc. 

- Cc sÎlut, cum sînt stagiunile drum
neavoastră din af.ara sediului ? 

Stagi'l111l'.ile noastre în afara sediului au 
constituit întotdeallliila una din sarcinile noas
tre importa.nte. Poate e mult spus „stagiU1Di", 
astăzi, cînd, în absenţa unor mijloace pro
prii de l!ransrporrt, ne deplasăm din ce în ce 
mai grnu sip�·e alte 1'or.alităfi. ln anii lireouţi 
am avut stagiuni perm.anea:ite, 1a Suceavn, 
Cnnpulung Moldovoocsc, Vaslrui, Paşcani, 
cu bune rezulbate şi cu l'eală afluenţă de 
spectu!Jori. Am rost ele fiecare dată bine pri
miţi de publ:iJoul ace Mr omşe, setos de cul
Lurră. Oricind le-am putea relua şi îmbună
tăţi, dacă s-ar g-ăsi o soluţie conve'Ilabilă 
problemei mijloacefor de transport. 
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- ln ce re1a\ie se află Teatrul Na·
tional cu dramatrnrgil? Ce aşteptaţi 
de la ei? 

- Cită vreme P4'.Îlllcipiul de oo.nduită al
teal!rului nostru faţă de clo.-amaturgia naţio
nală este „teabrul ieşean - casa dramatur
gului român", e de la sine înţeles că sin
tem în relaţii directe şi strlÎnse ou mulţi 
autori dmmatici. Ii iubim ou o p1•ietenie 
severă, spunem noi. bi fieorure stagiune, cel 
puţin un autoa· naţional îşi vede o piesă pe 
scena noastră. Cwn puneam, ştim să fim 
nu ml!lllai prietenoşi şi a-Jiabili, ci şi exigenţi. 
1n ultima �e, piesele juoote pe scena 
noasl!ră au primit f,rumoase distincţii, ceea 
ce omufi11mă 04-Îentarea noastră ; astfel, au 
prionit Preim,iul Uniunii Soriitorilo·r Sî,uhlită 
la Veritas, Chiţirnia şi IstOll'ia ieroglifică, iaQ· 
ele călre Asoc:iaţia Soriiilori1o<r din Bucureşti 
a fost premiată lruorarea Intr-o singură seară 
a lui losif I aghin. Aceaslia, n'UIDai în de
cursul a doi ani. 

Oît despre oeea oe a.5Leptăm, nu e greu 
de răspums : opere noi, gene4•oase, cu un 
profund mesaj şi alea�ă ţi.nută a4•tistică, ro
Juri tulbrurălXlaTe, în primul rind, pentru noi, 
actoo·i:i. De asermeuea, do�•im oa aceste piese 
să vădeaSlcă un .cât mai a,ocentuat interes 
pentl'U viaţa de zi ou zi, pentru conflictul 
adev5ra t, pentru istoria .naţională din breout 
şi de astăzi. V['em operre drramatice care, 
puse sub semmul epopeii naţionale, 1Să răs
pundă cu g.ravimte şi adi-nc ome!Desc frămfu
tărilor de azi ale omului oa,re construieşte 
societatea s·oOÎialistă. Şi nu v,reau să treacă 
ne1mbliniată dro,r.inţa mea de a vă ,spune că, 
penbru actoo.'lll român de astăzi, nu există 
s·atisfaeţii mai rnar.i decit să poată d,a ViÎaţă 
un ni erO'\l al zilelo[' no•a s bre. 

- Sînte!i ,implicat, cu întregul
dumneavoas1Jră d ·ostin, în destinul 
,acesl!ui tea1Jru. Cu cc gînduri întîm
pmaţi Congresul educaţiei politice şi 
culturii socialiste ?

- Aştept C011gll'e ul educaţiei politice şi 
culbu,rii socinhste cu emoţia cru oare aştept 
maiule ,even:imoote ale isto:riei noastre con
tempo[·ane. Ştiu că ele lra Îll1alta sa tribună 
se VO!l' rosti adevărrt1Ti fundamentale ale a
cestei vrea:ni şi ale acestei epoci de mrarre 
avcÎnt pe care o trăieşte patria noastră. Ştiu 
că se vor Jiaoe auzite conştiinţele cele mai 
Wlăcăo:ate ale vremii şi că inima noastră, 
a oamenilo,r ele an·tă, va bate în acelaşi I'itm 
cu i,nimiJc tuturor cărrtura,1·ilo1r acestei naţi
rnni. Ma,1·ele fuTum al cultrurii socialiste va 
prmeclia o lum:in:1 puternică spre viLooirul 
nosl!ru o!J'illunist, dar ne va arăta cu temei
nilcie şi ceea ce n,am făcut încă sau n-am 
roolizat aşra ,cum treblllie. Peu:spectivelc oe le 
va clescl1i{le Gomg,resul ne vo1· ajuta să ve
dem mai reipede şi mai depaTte ,deoît pînă 
acum OO'lllJ11'lll'ile creaţiei ncmstre, să ne-o p110-
iectăm spre viitoo"lll îndepărtat, la dimensi
unile idealn.n:ilor ,naţiu,nii noastre. 
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MIRCEA RADU IACOBAN 

dramaturg, secretarul Asociaţiei scriitorilor din laşi, 
directorul Editurii ,,Junimea" 

RELAŢIA TEATRU- DRAMATURG 

- De c.c forţe diramaLlll'gice dispu·
ne Moldova .a,zi, pe cine contÎJ1uă a· 
ceşti scrii toiu ? 

Cei care afi,,·mă că lVfolcLova n-a prea 
e,ccelat î111 d,ramalrnrgie stÎ!llt nevoiţi, -astăzi, 
să con.s1la:te prezen\a, într-un rpr,ro:n-p1Ja11 a,l in
bere&uJruj, a texru1ui dramatic datoll'at aulori
lm· clin a<!eastă pairle a ţăl·ii. Mi-aş per
mite să a•lli.i= ,c:;1 ea se Î111oom·eaz[1 in 
revi,rimentul gemena!l al scr,isrului, ilustrat, 
între :ciltele, şi de numeroasele premii ale 
lJll'im1ii Sariitorifo1· aco1,date în ulLi,mii trei
palm ani (şi niciodată pînă aUUlllci) colegi
lor noşbri, merriliri a.i Aso•ciaţiei soriioorilo,r 
din Iaşi. La .cea ele-ia doua pru·te a întrebării 
clumneaVJOasLTă, ră51punsrul c.el mai autorizat 
îl pot o.foră cr�tioii şi istorircii literari, tobdea-
1.ll.la cLi,spuşi să stabilească filiaţii şi descen
denţe. Nu ştiu cme pe cime contirnuă. ŞtiÎ!u, 
msă, cu siguranţă, că drarmaLrurgui din aiceas
tă ,parte a României continuă - fieca�·e du1pă 
Îlnzest.roire şi puteri - o operă începută 
hăt0din1001o de veac (să nu 1.uitfon cil, în 

torurnnă, se va săo.·băto,ci la Iaşi �mplini,rea 
a 160 ele ani de teatru 'l.'OIIIlânesc), o operă 
la temelia căreia s-a aflat totdeauna dragos
tea pwta'1.t glita străbună, pentru d:iimţa noas-
11ră naţională, pein tru istoria şi prezentul 
României. Dinbr-o listă clesl'ul ele bog,at,'1. de 
nrume, aş reţine, ai,ci, pe aicclea ale lui Andi 
And�·ieş, Ştefan Oprea, George Genoiu, Ion 
Istiiati. Lor li se adaugă contii.ngentul clva
maturgilor tinemi, �·ecum şi a1)0rtul uno1· 
scriitori dispuşi să-şi „trădeze" genul ca•re 
i-a cons�rat (de exeilllplu, oriticul Al. Am
driescu), stpQ·e -a-şi cere intra�·ea în 1,îmduJ 
autori1or de texte destinate scenei. Şi, fiindcă
V'Ol'bi.m des,pre „forţele cLramati,ce" din J\1fol
cLova, poate n-ar :f.i lipsit de inl'eres să m1rn
ţîonăm şi fa,p1ml că piesele co'legiloir noştri
de Asociaţie au în'Cepu,t să iasă în lume, fiind
editate ori repvezent1Ja1le şi peste hotare.

- Ln ,c001bextul acl'ual ,aJ sociellăţ,ii 
noastl'e ,şi prin prisma cecinţei promo
vă!rii lrit.eraliu.riiî dmmaticc na'ţionale, 
în ,ce măsură este perfectibilă relaţ-ia 
clÎin.ln:e autoo·ii ckamatici şi teatre ? 

Cunosc cîţiva directori ,de teatre pe 
care nu-i s,perie Îl1�irea ou un dramaturg 

şi nu văd în fiecaire text nou o amenin1are 
potenţială l,a adiresa Juştii lor personale : 
Elena Deleanru, &:nil R,iman, Teofil Văleu, 
Dain AlecsancLi,escu, v;Jad Sori.anu, Alecu Po
povioi, Dan Tăq•chilă. După oum se observă, 
n-am citat n=aidecit numele directo.rilor
acelocr teanre Î1l1 care s-au j'lllcat piesele mele ; 
este vorba, aici, de mult mai mult, adică
de arta înLim1pină1·ii dramaturgului, de sen
Limentul solid.airităţii, de curajul implicării
rn destinul textului abia ieşit dintre cartoa
nele-sculiece... Soarba relaţiei teatru-drama
turg este aceea de a fi în veci ... perfectibilă.
Dair, dacă omul cu care stai de vorbă gu1-
deşte ostenit şi Jiuncţiionăreşte, geaba discuţii
teocret.ice pe tea:na ,relatiei ideale teatru-clra-
11.naburg ...

Aţi optat, in ulbirnia vrnme, pen· 
bru piesa istoniică, inspiraLă din fondul 
de ,aur al cle"enirii poporului român. 
Vă rugăm să ,comentaţi relaţia clra· 
mabu.rgului ou isl'ori.a. raţîruuea impli
că,ii estetice a faptului �storic. 

- .Am sc1·is nu de mult, şi chiar în re
vista dll!nneavoastră, pe această temă (,·ezi 
artiioolul „O lecţie de pabriobism", în „Tea
trul" nr. 1/1976), �i, dac-ar fi să. adaug ceva, 
mi-aş permite să vă îm,părtăşesc un î1m�put 
de... spaimă : la o •receintă îmtî1nire ou pu
bli,cul, cineva a emis swpoziţia că aborda1rea 
istoiriei reprezintă, pentru dramattu·g, Util 
se.rnn ele... oboseală ! Aşa să fie ? I,mi plaice 
să cred ec'i cLoa,r un an'l.llme teatru pe teme 
istorice, confecţionat şi 1Ilill11at de declara
tivi:sm foci!!, ar pu,tea jusl:ili•ca asemenea bă
D'uială ! Mai mult ca o,ricirnd, isboria vorbeşte 
prezentului, mai mult ca ori,oînd, teatrul 
istor�c se ackesează oontemporaneităţii şi 
interesează contempo,raneitatea. Uitaţi-vă, ele 
pildă, h1ormd la piesa Reduta şi şoarecii ... 

- D.in ,cite ştim, este o piesă in
spirată dim evenimentele anului 1877 ... 

... exact. 

- V•orhiţi-ne despre ea.

Vedeţi, piesa �u-şi propune să realizeze 
în primul rînd o meticuloasă reconstitrui1re 
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isbo:rică, ci să defi'llească un climat politic, 
sugemnd raporturile create, după războiul 
pent�u indepenx:lemţă, fultre eroii de la Plev,n,a 
şi „vitejî,i de dllll]Jă război", maeştri ai joc,u
rilor de culise şi ai aranjamentelor electo
rrule. Ba ÎJD.CeaIDCă să repare ceea ce mie mi 
se ipare ,o nedireiptate, pe cit ele veche şi ui
bată, pe allît ele drurenoasă. ;vful1le climtre per
s001aje, ca şi marea rnajor,itate a documen
teJ,or evocate ÎIIl text, se înoadi,ează exact în 
litera fop1mlui :istocic aLestat şi rotărit ele acte 
şi mărturii aliate deasll[)ra oo".iicărei îndoii.eli ; 
elesigm·, alte .aîteva pensonaje sfut create de 
fantezia subserrunatului şi penbru nece;;ităţi 
ca,re ţin ele <0onswwcţia <katmatică propo·iu
zisă. ,Cei care V'Or 'orede a descoperi îrn per
soana eroului priinciipal pe mult i:ronizatul 
(.inclusiv ele Cairagiale) maior Candia'110 Po
pes,cu, ruu vor greşi _prea mult. Natural, iden
tifrca1•ea, 'Î1Il acest caz, m1 înseamnă o sup,ra
pu'llere perfectă ele situaţii, replici şi chiar 
llraiectoriii ale destinului. Controversatul epi
sod de foont ce constituie punctul ele plecare 
aJ rpieseii a fost ju<leoat şi adjudecat în mai 
JDJU!te rîncLuri, la mairi intervale de tirn,p şi 
m.1 fără amestecul patimii. Ipotezil pe care
o prop1Un - îrn favoarea lui Cand�amo şi a 
osuaşilor ca,re s-sau jerbfit sub zidnrile redu
tei Griviţa - aJJ.'.e, zÎJC eu, anumite temei'lJ1·i
de logwcă a interpretării fapte10lr. Cred că-i
eea ma,i bună piesă a mea, şi nu regret 

enormul efcwt pe oaire mi l-a pretins d<>0u
mentairea. De aiproa,pe ,doi a,ni citesc şi fişez 
oot ce am ,putut afla, iinc1usiv scrisoo·i i'lle
dite trimise de ipe fu-ont, ziare, proclamaţii, 
condici ale .s,pillaleilor şi aşa mai departe ... 

- ln ,ce măsw·ă mi500Tea teatrală
a amatorilo1· beneficiază de piese ÎIIl· 
tr,un aict? 

Teatrul într-iun aict se sorie mult ma,i 
greu <lecit se crede. M-am angajat, mai de 
mult, să dau UJl1 aseirnenea text şi nu mi-a 
i,zbu:tit nici pînă aicum ! fo fapt, sprijmul 
acordat de dramaturg.ii noştri mi,şcării airtis
t,ce de atmalJo['i este, ored, ÎlllCă firav, cu 
toate că deloc lipsit ele impo11tanţă. S-ar 
cuveni făJcut cevia. Parrcă văd că iar convo
căm o şedinţă ... 

- Cum mtîmpmă dramatui-gul Mwr
cea Radu lacoban Cong,resu.l educaţiei 
politlÎce şi ,culturii socialiste ? 

Prin pueirniera ,piesei mele Sîmbătă la 
Veribas la Teatml Naţiona!l. Genman din 
Weimar. Mă bUJCUJr că voi iputea dedica acest 
eveniment al meu ma,relui .forl.'Lim al culturii 
româneşti ! 

LIVIU LEONTE 

redactor-şef al revistei „ Cronica" 

ORIENT ARE ŞI STIMULARE 

- Care este relaţia dintre publica•
ţiile ,ieşene şi teatre ? 

Aşa ,eum o carte, în drumul ei spre 
citiLor, a;re neivoie ele intervenţia criticii, care 
o Te'coma!Il,{lă şi îi lămuireşte sensurile, tot
asbfel, u'll spec1Ja'1lol ,de teatru sau de operă
este de neconceput, în oondiţiile actuale, lip
sit de coonentariul .unei critici de speciali
tate. Mai mU!l.t <lecit pentru ·aipairiţiile edito
riale, cu o frecvenţă superioară prin forţa
îmiprejură1rilor, publicaţiile au posibilitatea să
pregătească receptarea .unui specta<:ol, să 
ofere, apoi, un comentariu pertiinent, chiar 
să urmăJrească modul în ca,re spectacolul îşi
păstrează sau ,nu pro51peţimea iniţială.

Imi este destul de greu să mă prO'Il'llJlţ a
supra modului Î!ll care presa ,culturală a con-
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trihlllÎt, îm o-roşul şi în judeţul nostru, nu 
n'lllUlai la recepliarea, daQ· şi la stimularea 
mişcării a;rtistiice, întirucit eu însumi :Lucrez 
la Oroouca, săiptămînal ,politric�ocial-cultural, 
căruia îi revme ;principala mdiatonire în acest 
domeniu. J[)Jce11cînd o „obieetiv,a:r,e", pot spu
ne că rnvista, ca şi ziitnul local, au ră51puns, 
în primul rmd, pri111 orolll�ci, îndabo1rio".ii de a 
consemna în mod activ aotivitatea instituţiilor 
de spectaiool ,din Iaşi. Ooonii.ca a acordat, cum 
e şi firesc, pirio-ritaite Teatrului 'Naţional 
„Yaisile Alecsandiri", imstitJuţie de veche şi 
strătlucitoare tradiţie în cul1JUra românească. 
U:n specta!ool la Teatrul Naţional este - sau 
1Jrebuie să fie - o săJrbătoaire artistică şi, 
dim această perspeotivă, am mţeles să ori
entăm comentiairiile, dn srpÎiru1JUl exigenţei şi 
al unei Î!llalte răsp1IDderi. Alături de cronică, 

www.ziuaconstanta.ro



modalitatea cea mai activă şi mai promptă, 
nm inoorcat Jtoo,mule capaibile să ofere un 
subliniat ori21ont teoxeti.c intervenţiilor. Dis
cuţia Clasicii şi soema, prilejuită de Bolnavul 
închlpuit, este un exempJn.i. Niu trebuie să 
uită!n1 că de21baterile de o mai amplă deschi
dere, ,cum a fost cea i:ntitJUlată J'eatTu : Te· 
perboriu şi puhJic, au, conllribuit, pr.in parti
oipmre şi varietatea problemelor discutate, la 
sitJuarrea .irnistitruţiilor de spectacol din Iaşi Îlll 
ClOIIltext naţiolllal. Am citit, de aceea, cu sm:
prindere â.nsemnarea uillUi gazetar distrat 
carn �·eproşa rnvi.stei insuficienta preoou,pai·e 
pen1Iru a,cbivitatea teaurulrui, confundînd ,re
luarrea spectacole1oT � toamna anului 1975 
c,u desd1i,derea stagiulllii, ceea ce e cu totJul 
allleeVa. Ceea ce trebuie avut în vedere ou 
mai multă insÎlste!llţă <lecit pmă acum în po
litica ouJ.tru.Tală a publicaţiilor este ca, în 
succesiunea ,c11oniiciilo,r d�·amatice, f.iecare din
tre ele de o înaltă oalifiicare profesională, să 
aparră cu un plus de evi<lenţă deosebirile 
calitative ale s,pectacolelo1r. Astfel, ca să dau 
recente exemple, î:nllre Căsătoria şi lnseni-
11Jări.le unui 11JJehrun, ambele pe scena Naţio
nalului ieşean, este o marn distanţă valo-
1,i<că, ÎIJ1 fiavoarea celui de-al doillea spectaool, 
de o înaltă ţinută artistică. 

Alături de Teatrul Naţi-onal „Vasile Alec
sanâ:ri", un revii•Îllllent a cunoscut în ultima 
w·eme şi Teat-rul penbru copii şi tineret. Arm 
f.ost bucUJroşi să consemnăm iniţiativele, m
diră2lllelile acestui entuziast colectiv, fie în 
cadirul obişnuiteJo,r c,ronici, fie ÎIJ1 ace1a al 
discuţiil01r ou o tematică :mari. iargă. O astfel 
de ,discu ţie a l'eium,it cadre didactice care şi-au 
s,pus părerea despre Copii şi spectacole, o 
alta a avut în vedere Publicul de mîine, 
dezbămnd in egală măsură repertoriul pen
tru copii ,şi tineret, cit şi cel adir,esat publi
cului matUT. Oît priveşte spectacolele de a
matoci, consemnăJrile se referă la reuşitele 
noLabile ale formaţiilor cLin raza jude\)Ului. 
Dar cli�cuţii precum Exigenţele Tepertoriale 
ale Leatrului de amatori sau, 1-ecent, Pro
bleme acbuale ale teatnullllÎ folcloric au avut 
dm•ul ele a trece de la ,particular la cîteva 
idei ele un interes general. 

- Aţi „CI,escut" cronicarri c1e teatru?

Revista Oronica are şansa ele a bene
ficia de ap01rtul oîtorva preţioşi sperciaLişti 
În materie ele teatru în cacLrul colectivului 
I'C'dacţionaJ, altfel, foarrte restrlÎlls. N. Bmrbu 

este un reputat comentator dramatic, ou o 
bună ipregătirn filozofică şi o cunoaştere în 
detaliu a istoriei teatl"W/lli româ'l!esc. Ştefan 
Oprea fructifică în CI'onici experienţa sa de 
dramatrurg şi o intimă familia.rizare cu alte 
m-te. EI e unul dintre cei mai avizaţi oo
menbatori de film din ţară. A. I. Friduş s-a 
dedicat mai ales problemelor de teatru poo
trn tineret şi pentl'll amatOTi, organizIDd 
diisauţii Su caire pune ipasiiune şi dovedeşte 
iniţieue Î!D multi,plele iniplicaţii teoretice şi
practice ale politicii crultm·ale. Să nu uităm 
nici a'lţi „aronicari" ieşeni : Al. Călinesou, 
C. Paiu sau Fl01rin Faifer, autor al unoo.
pertinente COOlle'.Il1JaTÎi aSUjpM. dramatuTgiri
contemporane <lin perspectiva istoriei lite
-rarc. O preocupare constantă a redacţiei esbe 
de a solicita, în caduul dezhateirilor, aportul 
specialiştiloir din alte zone ale ţăTii : Viale:n
tin Silvestru, Florin Tornea, Margaireta
Bă�·buţă, fon Cooora, Geoa·ge Genoiu şi lista
e ,departe de a fi epuizată.

Spectacolele ele operă sînt comentate de 
doi eminenţi speciali..5ti „<lin arară", profe
sorul Geocge Pascu şi Mj,hai Coz.mei. Ne 
dăm seama, însă, că şi merituoasa instituţie 
oare este Opeira de Stat mm-ită mai mrult 
deolt o ll!ClCesiUJDe <le ,oronici. O dezbatere 
sau o serie de dezbateri pe tema locuim 
0�U(!)at de .opeiră oa „gen" ful ansamblul arrtci 
"ontemporane. sîn t convins, ar fi de •un real 
eoou public şi <le o reală eficienţă cultu.i·ală. 

- Cum veti m·mări în continuare
emulaţia teatr{.lui ? 

Avem în vedere efervescenta creatoare 
c.are a ou;prÎIIlS întreaga 1Jară în perioada
i:xremergătom·e celei ,de a 55-a aniversări a 
Pa.rtidului COIIIlu<nist l1omâ:n şi Congresului 
educaţiei politice şi oulturii socialiste. Sm
tem ,conviuşi că şi in,stituţiile de spectacol 
vor putea extrage concluzii utile din dezba• 
1erile 01·ganizate de Cronica pi-ivind acumu
lările şi perspectivele în activitatea ideolo
ii:că, reali�mul în liteira1i1.ro:ă şi artă. exigen
ţele CI-eă<rii epopeii naţi-ornale etc. Unul dÎln 
pun>ctele planului nostru se va ocupa de 
concursul acordat de teat:ruJ ,pvofesiOIJl.ist 
formatiilor de amatori, viZfilld, deci, interfe
renţa 'dintn,e oele două sectoarre. Este, desi
f!•IT. numai un punct şi orice sugestie venită 
d:i.n partea instituţiilor <le spercbacol va fj 
1>rimită de -noi cu to,ată receptivitatea.
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI 
EDUCAŢIEI POLITICE ŞI CULTURII SOCIALISTE 

CRAIOVA: 

Festivalul 
teatrului 
istoric 

Simpozionul 
„Teatrul şi făurirea 
epopeii nationale" 

focadrat în ser,ia de ma!llifostă1u politice şi 
cu•l,lur.al-edu,caflive „Omagiii doljene Congresu
lui eduoaţiei poJ.itice şi oultui·ii sociali!>te'', 
T estirnlul teatrului istoric (22-28 martie) 
s-ia desifăş,urat în Craiova mariilor tradiţii tea-
11,a.le, a gOOJeroaseJ,o,i: avînbu[·� litcra:re ; iruoi, 
re21ona•n \ia contemporană ,a priesci is,torioe na
ţion;a,le oon tin,uă, fare;;•c, suirea cuvlntuhli 
române;;c pe scena olteană (1851, drama 
Mihai Viteazul). Semniif,ioatiile de;;Uişurării 
de forţe tea•traile ipe s,c:iffiia N aţionalu!lui cra
iovean, ]la a,oe t festivia.1, for\:e rep!I'erentatirve 
pentru toate oenbrele cu�tw·ii româneşti, se 
oibesc [,n ordinea unui profund rost ,patriotic, 
pâllduitor şi stimuJialto1·. Dramaburgia română, 
olasică şi oontemporană, ,in yjzinmi regizorale 
şi &oenogi-afice ex,p:vimîn!d efontmJ de a ilu s
tra, din unghi scenic ,contemporan, specificul 
autohton transfig•urat !Î!l1 materie artistică, s-a 
corustituit, aş,ail;ar, ide-a lrll'ngu,l unei săptă
rruîrni. ,a sll'OOe;;�or, intr-o veribahi1lă secţiune 
de epopee nraţională, dinllr-un mr�leni,u şi ju
mă,IJabe de eroism şi jerl!fe. Intr-adevăr, de 
la Decebal de .Mihai Fnnî,ne;;·cu, şir.ul unor 
mOiillen te •Cll'l>ciale de <JOlllS·olidare sta tală s-a 
relevat, m'<mologic, m Noapte albă de Mi:r,cea 
Bradni, Vlaicu.-Vodă de A. Davila, Io, Mir
cea Voievod de Dan Tărehilă, Viforul de 
Delavrancea, Petru Rareş de I-fonia Lovinesc11 
şi Capul de lV[ihnea Gheoi·ghiu. Teatrele clin 
Boooşani, Oraidea, Sibiu. Broş•ov, Timişoara, 
Caşi, Cro:i,o�aa şi-aru tmnsfomnrat ['epl'ezenta,ţihle 
în momente de sărbărtorare, dovedin,d, şi cu 
acest prhlej, că t eat:m� românesc e,ite angajat 
p'lenm-, ou toată vibraţia sa politică, în gran
diool';a operă de făurire şi popu1arizare a 
<'popeii naţionale. 

Speollaoolele fos�iva'luJui au priJejuit revis
tei noastre, la da-tele premierelor, ample oon
semnări de cronică drama,tică. 

1n rcleoohid,erea lurc:rărifor simpozionului <le
di•oat aic,eleiaşi teme, tovai·ăşul Constantin 
Măciu,�'\, director în Con i!liu,l Culturii şi 
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.EcLu-caţiei Sociarliste, a :fux;at caru•.wl teoretic 
all rfestivarl,ului *, prilej penbru ex,celentul mono
graf a,l lrni D. Can,lemir să g,1oseze cu fineţe 
a,;mpra urn'anriS!IDu1ui is•toric în cuil.tura româ
nă. Parle iulegmntfi ,din măreţul Program 
al parLÎ!du!lui, v,a!l,ori!ficarea trecutului gforios 
prin piesa isrou:urcă erste îndiatorirea funda
m ernl:allă a oamenilor noştri de teMru. Apelul 
is toriou,l.ui ouil-turii Constau tin Mă,ciucă <le a 
se vailori,fioa fon!du'1 dramaturgiei istorice s-a
în,temeÎ!at ,pe raţiuni a<lîTuci, j ustlÎ.Jfioate patrio
luc şi e.5'te�c ou argll'Jnenwţia awntată a pa
siunii �i compeiternţei. 

Exegetul „Conrvol.1biriilor '1iteral'e", pro�. dr. 
BOllllIYi!li,u Maa,oea, a .urmărit, prin studiul 
„Em,imis·ou şi teatl'wl istoric", 1,ă f.annil.i,ari-ăzeze 
as.ÎJster:i�a ou natura romantică a frogmente
lor ch:amaLuce. Cu aplica:ţiwne universi1Jară, 
au fost •def.iuite marile teme J,irioe trecute şi 
în teatru, precum ,şi timhl'wl ,particular al 
l.iri,cii dramatÎJoe. Exprim[nJd punctul de ve
dere aJ. unui arheolog, Radu Fllores•cu caută, 
în drama istol'ică, ,,Adevăr istoric şi f,i1cţin1r11e 
urbistică", oontempil&nrd. ou precădere, pe sce
uă, olimrate cu1tuiarle ,şi stări de spirit, oeea 
oe nu poate fuoe oa -O!lil 1de ştiinţă oblig,at la 
rigoare. Teat;i,nl, po•trivit mă1·tmrrisirii s•a,le, 
îi sensihi1izează vimu.nea �tiinţifică. Artii.tudi
n·ea reg,izo1rutu,i Ion Olbeanru faţă de „Redi
mensionarea ifftOT'iei în ,teatrul oont=poran"
s-a ·ooucretizat fo mărburÎSÎ[•Î de credinţă. 
Reg,izmru:l s,peobaico'1�0'1' eminesiciene a pledat
pentru dooU!IIleullare strictă şi il'e\Jonstiwiire 
s,pir.itmailă, singul'e în măsură să reveleze dra
mal;Îsmrul 1Jex,truilui. fon OLtJean,u a comunicat 
şi o sc1uso·are inedită a lui Lucian Blaga 
către I. Şahigh:i.an, ou sugestii de autor pen
tmu o eventmMă montare a dramei Avram
Iancu, subliniind modernitatea concepţiei sce
nice a marelui poet. Pentru Dan Tărohilă,

* Vezi a�·tiooJ.ul „Cai,dimale la dramatm·gia 
epopeii na\i001ale", publi,eat la pag. 3. 
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,.Rooponsooilli.llatea po1.ibică a d,ramaburgufoi" 
îrn;eamnă s.lujii'l'ea ma.riJlor iidei ade istoriei 
române ş bi, oa .IJruti.,o,rtatea, uni!Ja,ooa s batru.ă etc. 
Ca o datornie de dis'cipoil, J. D. SÎTbu a vorbit 
despre ,,�oia ,şi epopeea n,aţionailă".. Reţinem 
oon.vmgerea lui iNirooaae Tibufoscu, IÎm.păxtăşită 
lrui Blai.,oia ,după războo.uil în,bregurii, că scriiioorii 
l'OIIIlâni ar trebruii să dea, cel '[J'Uţin un secoll, 
aproape 111uma.i drame isoorfoe pentru educa
rea conş,bii,nţefor. La întrebarea „De ce i;oriu 
teawu :iistori,c ?", Miircea Bradu a răspuns 
piciV'indrusşi retr.ospecllirv aobiv.irtia,tea, în oore
s-a străduit să risipească negura epocilor tui
M0lllllmOTut şi Ţepeş. Ttinărul regi2Jor Ioan
Ieremia, oa11e se gîndeşte iLa o viitoare mon-

llaTe cu Apus de soare, a polemi2Jat cu Vl/Zl.· 
unite 1m!O'nrumen1JaJl-ipoematice a:le unor mai 
vechi s,pootaoole, el :fiiiind rpo11nirt m cău,tarea 
esenţ'Ellor trillog�ei Mruşatinilor. Istorimi(L de 
teatru Horea Fi:ran, preşedintcle Comitetullui 
jrudieţeain de cu�bură şi educaţie sooiailistă 
Doilj, a trartJart des.pre „Teaitrul is,to:i,ic pe scena 
Naţionaluiluii craio,vean", CO'llchiziîn,d că săp
tărmiîrna .fes-bivallu,]uii, faoheiată ou apreciatul 
srpootaool craiovean Capul de Mihnea Gheor
ghiu, a dorvediit, o dată mai muilt, ·că Bănia 
lui Mihai este o ,adevărată cella!te de scaru'l1 
a ,teatruilui isoo:i,îe românesc. 

Ionuţ Niculescu 

BOTOŞANI· 

Festivalul 
teatrelor 

din 
Moldova 

Sub auspiciile Comitetului judeţean pentru cultură şi 
educaţie socialistă şi ale Filialei A.T.M., Teatrul din Boto
şani ne-a propus, la scurt timp după desfăşurarea zilelor 
,,Mihai Eminescu", un Festival al teatrelor din Moldova. 
O trecere în re-�istă a adus la rampa d.in Botoşani specta
cole repre::entati1>e cu piese din dramaturgia originală. 

1n pDogramull aoestei prime ediţii aru figu-
1,at, printre rutele, Platon de D. Solomon -
Teatl'uil „V. I. P,opa" din B'h<Lad ; Acum şi 
în cele din urmă de Th. Mănes·ou - TeaLrul 
Dra1rnalruc ilin Gal,aţi ; O noapte furtunoasă de 
Oauagmle şi Aceşti îngeri trişti de D. R. Po
pescu - Tt'Jatru'1 „George Baioovia" ,din Bacău ; 
O scrisoare pierdută de Ga�aile - TeatTul 
Niat;io,n,al „Vasi'le Afoosandri" din Iaşi ; Pisica 
sălbatică <le Ştefan Be1,oiu - Teabrul „MalI'ia 
l:<'i'lotLi" diin Brăill,a, gnz,dole prezen,Lîn,du-se ,ou 
premiera noii piese a lui Aurel Bamnga -
Viaţa unei femei. iDi,moilo de parada aces'tor 
sipeotaioole, festiviailruft a gă2Jdruit un ,oolocviiu 
dedidat u,n,ei lieme cJ.e primrt important,'\ : 
,,OontDihu,ţia mlnlcii toat1'.1,le •la edu,oarea ma
selor şi la formarea gu·sbufoi estetic all spec
taboi,u,1ui". ,Collooviuil se înscrie în suita ele
a1oln.VIÎităţi teoretice, de clezhwteri ,cu un mail'OO.t 
oama!oter pro.Fesiionist şi director •oare partiou
l,ariz,oază ace::tJStă ,clin unmă stagiu,ne. Mu'ltiple 
intervenţii (IQeana Berlogea, Virgil Sooenescu, 
George Genoiru, fon Olteanu, Lu,c.ian Via.leu, 
GoD.Sl�antiin Pa.iu) •a,u s,uhlimiat importa,nţia 
unor ,Pil'o!bleme p;rivind rellaţi,a toaiLTu-crillică
puBlic. ,Na,IJali!a Atanas,u a pus din nou în 
lumină oatl.i,ta,tea de conştiinţă de sine a 
teat:rruiui, a ,c1wlli!cii, i.111sisLind asupra functi
ilor ei de dilJ'eoţie, .usru1pQ·a oblig,aţii!l.or ei fo 
mo'delart'Ja r�perlomiuliuii oowtern.pol'an origi
nru, în rpăls•trarea vailorrlor autentic crea1li0arc 
Dn spoollaooL 

,Evaluta,rea COil'ţinrwlJUJ1u,i ideo1J..ogic ari specba
oolluilui a oonstituiit •ru1.10leul comunicării lui 
A!n.drei Sbrilmn, oare a mrpar,t.at •aobul cril!>c 
Ia creaţia regizorală, subilin.irind, cu acest pri-

lej, _roluil crilri.cii î,n deli.millaTea autonomiei
esbelilce a speclJacolliuJui, mandatu,! ei în mo
dei1area reoeptâv;îtăţii •1mbl.ioului, în sublinie
rea funcţiei de cunoaştere. Despre interaJCţi
unea relat iifor 01,iti,c.1-public a v,arbit, pe 
lm,g, I·foria Deloanu, analizinrd faororuI public 
oa obieot şi subiect al acburlui specllaoular. 
s�ru ,pl1 accente pe oontribuţ.ia teoretică a 
cvi,ticii în s t:ahilrurea crirte1iilor axiooogice, pe 
a1p-011bull ,ei fm,matn.v în eduioarea maselor. O
contribuţie subsllanţiH!lă a adu,s ouvînbul lui 
Con.sta,nLin Măciucă, di11:eot011Ul Direcţiei insti
tuţiilor de speollaool arti,rtic şi a artelor plas
hice din Consili.uil Gu[iburii şi Educaţiei SoCiÎia
li&te, oare a tracsat un tablou su,ocî,nt, dar 
e}filllaus•tn.v al f,u,1�,cţţi'lor ,crÎibicii dramatice. 
E'.'>..,punc1•ea sa a ms1sttlt asurpra actului crit-ic 
oreator, producă1ior de noi puncte ,de vedere 
tn. raport ou opeva, realizate prin asimilia.rea 
esttebioii marxIÎste şi a tradiţiei criticii şi isto
l'iografici noastre dramatice. ConS'Î.derînd că 
aobulaila oon6ig,uraţie a mişcării noastre te,a
traile va fi fixiată în posteDitate în funcţie 
de consem,n,airea •de către critica dramatică, 
Ooo1s1Jantin Măiciuică a atras abenţia asupra 
p,rimejdiiei creării unor foilse perspective, v.i
zînid polemic apwi,ţ;ia unor tendinţe forma
lis•lle în ar!Ja spect1a,coiluhii. 

SimpoziD'Ilul s-a aidăuga,t fructuos nume
roaselor de2Jbateri din acest an tea,tral (a
mintim doar ,coil-00VJÎu1l criticilor dramatici 
desfăşura,t la Bacău), derno,n trînd din nou 
prezen'ţia ,a,clivă şi re!spons.abilă a frontulu,i, cri
t'Îlcii notas,tire drarnatfoe. 

M. I.
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CONSTANŢA· 

Repertoriul estival 

şi funcfia 

lui educativă 

Des/ ăşurat la Constanţa, concomitent cu „Gailla teal:ntlu<i 
româ'lles-c contemporan", colocviul cu lema „Aetnali,llaJtea 
1iepertoriufo!i esti.vail şi funcţia edurotivă" se înscrie printre 
manifestările de prestigiu ce au m,ut şi au loc în întîm
pinarea şi pentru pregătirea marelui eveniment ce-l con
stiwie Congresul edticaţiei politice şi al cultw·ii socialiste. 
lnsemnătatea tmei asemenea dezbateri, cu cîteva luni 
înainte ele începerea efectivă a ceea ce sînlem deprinşi a 
numi stagiunea estivală, se înţelege ele la sine. 

Organizatorii - C.C.E.S. -şi Teatrul Dm
ma,tie din Gorustanţia, suib rauspiciile Conutetm
lui julde\;ean pentru ouitură şi educraţie sooia
listă - au a·les litoraLu;[ ,oa loc pentru a
oeastă amplă dez,ba,bere, fiindrcă oici se dep!ra
s-ează î,n perio1adra de vrară (9i de vacanţ,e) 
centrul de atrraoţie ral majorităţii pu,brli,C'UITui 
speo1lator. (ln viam rum•lui 1975, ÎJtl s·roţ.i rtmi,le 
de pe litorra[ s-au ,prezern,tat peste 700 de 
"l)OOtJacole teatooile 9i nmz,icafo, urmărite de 
peste jumărtate -de llllillion de speotatori.) Da;r, 
fireşte, dirouţii.Je au privit; programatirc, defii
ninia pe p·1an -repurblicran a noţiunii de sta
gi•une estivrală şi modra,Ji,tăţi1!1e diverse de a-i 
da viaţă, pe haza unor c1-iter.ii rnrrui. puţin 
lrarbi'le deoît pwnă aoorn şi, în orice .oaz, ferite 
d,e rrnpn·ov!Îzaţii. F!ili,nld!că - şi a'cest ardevăr 
a ios t s ub'liniat şi a ,l:l'eout -oa un fir 110 şu 
de-ra ]ru,ngul cofooviurhii - în princirpiru, tim
pull 1iber - ra'l vra,oanţei - dacă e un timp 
de relaxare, nu poabe fi înţe1es şi oa un 
tianp de renrun\me la mana ,srpiTi·Lua[ă ori 
de dezinteres faţă de oaJibatea acesteia ; nu 
pot Ji aocep Ila te, în domeni'll'l vieţii spirictualle 
şi ou1lbu11ale, 11Îrci prau2Je, nici perio11,de de 
deg.raidare ori de refuz ral valorirlor şi bunu
rilor artei .şi ou�rtmrii Îi1l genere. 

Trei oomu,1fo{u:i pI'ealrabile - \.irtJU,te de : 
Nwco'lae Călirno[11.1, clrirootor ald.jru,nct a!l Direrc
ţiei i,m,tiiburţiilor de speotacl)l arrtistie şi a ar
telor pla&tÎlce, Glrem,gbe Mu·nteanu, preşe
dintele Comitebul),u.i de cu1LLm·ă şi educaţie so
c.ia1listii al :juicJ.eţ,ului Cons'Lan�a, ,şi Natailio 
Atanasiu, eronica,r teatral a,l ziarufoi „Sdn
Leia" - m1 desd1iis, orienbativ, sirmpo
zionuu. Atîrt oomunilcările, .oît şi, aipoi, dis•cu
ţiillc, au (l'ellie'V'3,t că în,IJre aspectele repeTto
riaue generrail,e şi cele alle stagiunii esLivAle 
nu sînt şi nu rpm 5nicăipea mstin1cţii de rS1.1ib-
1,IJarntă ; şi unre1l,e şi a,1tele se unesc şi se 
conrlii,nuă S'llb senn11,ul valenţelo1r şi furnoţiei 
C>ducative. Perioada estivală concentrează, 
în ,staţiunile 1rr:ms1�11ce şi bralncool·imaite:ril()e, 
mrari oole1cbiv:ităţ.i rnmrne şi este f-ire,s,c ea 
im,tituţiile cultmral-arti 1tice să s•e îndrep'te, 
.în lunile respective, spre aceste locuri şi să-şi 
caute acolo puhliwL 

In ,acest context, lito,m1l'll'l (dar nu numai 
el) a1·e o oa:r,acteri$tÎ,că aparte : în perioada 
et,tJÎvaJă el clevirne şi o fereastră a ţării către 
străinătarte. Tocmai de aceea, avem dato1,îa 
de a org,ani:m în a�a feil stagiunea es,tivraJă 
înrci-t să facem o bună propagandă cnltua·ii 
şi artei na1,ion,ai)e, să dăm, în fond, posibi
litate oasrpeţifor veniţi di1n alte ţă,r;i să apre-
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cieze viailor�le spj�•ituale arle popor,urlui nost11u. 
Această semnidiiooţie ,deosehi•tă şi calitatea 
cu,LLLm1lă şi autentic a'l'-ti;;Lică a stag�u-nii esti
vale (pî•nă azi, î,11 bună mă ură înţeleasă 
uneori oa o srnpra.rpă rdre -exenc.itare a pl'ostufoi
gust, dracă nu chia:r a trivialului drapat ou 
preten\ii artis,tâce) a fosrt amplu dezbătută de 
Valentin Sil1ve1S,t1,u. Pe b:ună dre1p,tarte, el pu
nea inti-ebarea : oe cantiuate d .e cuhură şi de 
oe calitate se răsrpindeşte, m timrpul ver-i!Î, 
pe litoral sau în celeilal'be srtaţirua1i balrneare 
or-i olimaiter.ioe din ţ;ară ? 

A reţinut atenţia şi ideea Nataliei Atana
siu de a girucli noţiunea de estivial ea un 
moment pr.i,elrui,c fes-tivrarlua-ilor - teatl'ale, fol
cilo:vilce, muzăcaie etc. aşadar, unor 
manifestăt'.Î ,artistice de maximă selecţiune 
vaforieă. Pe aceeaişi linie de preooupă·ri, vor
JJiboar-ea a prorpus să se oaute mai multe şi 
mai v,rurirate forme de integrar-e a natmii in 
Rpeotaool, folrosindu-se în aoest scop lacudle 
ntît de frumoase şi adercva<te, existente ,atî.t 
pe ma'111.1l mă1rii oît şi în alte zone a:le ţării. 

AI\i numeroşi v,o1,bitori - Horia Lovines.D1J, 
Ail[red Horlifun1an, Constan,Lin Diniisdu,obu, Ro
meo .Profit, Ilearna PJos,c:,lTl1, Gheorghe Joro, 
Saşa Georg,es,cm, Ghool\,c,l)ie Zanchii - au par
tuaipat ara discuţii ou interesante şi utile su
g,cs,L'Îâ. Din păioarte, ,spratiuil 'llU ne iper1ni.be să 
le rei1artăm pe rr,aa-g. J\foJte rdin a,ces,Uea au fos-L 
rn\:in,u te şi raru făout o.JJieotul •Cll'VlÎntmlui de 
î□clii<lere, r01St:Îrt d,e Corns1t.ant!in Mă,c:iucă, dir-ec
tor al Diirercţi,ei :irust!ituţiiilor de spectaool ar
tistic şi a aI'Lelar plas ti,ce. Este n ece:s,ar, a 
arătat vo:rlbitowJ, ca aotivitatea de turnern 
cs-tivail să fie ·ooDJcepută şi organizată unri:tar, 
pe ţară ; o ate'llţie deosebi L(L să se acorde 
�peotaooil-ellor de su,n,et şi lumină (orgauizatc 
mai eu seamă îrn locuri şi în fa\:a monu
men,telor iJStiorice), prilB mijJocirea cărora să 
fie evocate momenrte sau eroi ai istoriei pa
triei ; să se orrg,auizeze fes ·bi�,aJuri teatrale şi 
mruziloa,le (pe pfa,nurl teallrelor dramatice : f.es
'lli�nA,luri afo c=ediei, ale tragediei anbiee), 
peTut:ru oare o serumă de staţiuni ,clin Dobro
gea şi d·e pc lirt1o:raJ., 1dra.r nru numai de aoolo, 
sînt ou cleoseb.ire potrivi.te. Ncmumărate,le 
idei şi Jll'D'[)'LJ111oci aduse în dezhatere mimează 
să fie incluse fo,IJr-un studiu amplu privind 
organizra:rea stag:î,unii estivale ; iar, în vederea 
aplicării lor, �ă fie ·a,ubrenate şi aitte foruri 
dire'ct intere�Me, cum ar fi cele din turism. 

Stan Vlad 
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Directorul? 
Nu-i 

o problemă!
Cine ia contact cu teatrul 

şi într-altfel decît din foto
liul de cronicar, cine pă
trunde în aceastâ lume, s-o 
cunoască, pe la „Intrarea ar
tiştilor", află, printre cele 
dintîi lucruri, câ o chestiu
ne hotărîtoare pentru desl.i
nul acestor instituţii este a
legerea şi numirea elirectoru
lui. Alegere, niimire (şi men
ţinere) care intrri, elupâ cum 
grăieşte legea, în competenta 
organelor locale ele înelruma
re şi control. Alegere, numi
re ( şi ment inere) care sînt 
acte decisi,;c pentru bunul, 
foarte bunul mers al institu
/.iilor respectis,e. Sau, dimpo
tris,ă. Aşa se face că as,cn, 
teatre de ani de ;:,ile f run
taşe ale s,ieţii teatrale, că. 
as,em teatre cu un program 
politic-cultural limpeele şi. 
stăruitor troelu.s în s,iaţă, c,1 
a1,em teatre cu reali;:,ări pe 
care nu contenim să. le lâu
clăm, să le cs:ocâm şi să. le 
clăm exemplu ; şi as,�m, pil
i ine cîte sînt, clar as,em şi 
leatre care-şi petrec timpul 
într-o alunecare f urişatâ, tea-
1 re amorţite, cu directori 
somnolenfi - oameni altă
da.tâ ag;ri şi bătăioşi, a;:,i 
prinşi în gulcl, sciaticii, mio
pie, astmâ, daltonism, toate 
ale spiritului. 

Cîte-or fi - n-am stat să 
le numâr, clar ştiu s,reo oîte-
1,a - sînt ciuca rapoartelor 
şi a articolelor bilanţiere. 
Trist e câ, ele regulă sînt 
luaţi în tărbacă, laolaÎtă cu 

Dl n 

VIRGIL MUNTEANU 

directorul. oameni ,,reclnici, 
înzestraţi,' puşi pe treabă, 
oameni care şi-au legat des
tinele ele colectis,ul lor şi 
nu s,or să şi-l de;:,lege cu 
una-cu clouă, că plătesc ei 
oalele sparte de un director 
prost sau leneş. 

Toate astea le spun nu 
pentnt a f ?ce o delimitare, 
pe oare orice om ele bună 
credinţă şi de competenţă o 

�i face. Ci ,pentru că, ştiut 
fiincl ele toatâ lumea cît de 
neînsemnat e fenomenul în 
raport ou ansamblul mişcâ
rii teatrale, altfel spus, cit 
ele redus e procentul ele 
conelucători ele teatre ne
corespunzători, tocmai fac/o
rii în competen/.a cărora in
tră redresarea situa/:iei oco
lesc smt întîrzie luarea de
ciiiei. Tovarăşi ele la iucleţe! 
Am fost ele curîncl într-un 
mic oraş, am stat cÎlewi ;:,ile 
printre nişte oameni care 
traduc în fapt concret, cil: 
se poa.te ele concret, palilica 
cul/1.tra.lă a partidului şi sta
rului nostru. M-am bucurat 
pe:itm reali;:,ările lor şi 
nu-am aclus aminte că nu 
mult timp în urmâ întîlni
sem aici o si/:ltafie (nu cred 
câ sînt ,prea. brntal) ialnică. 

Ce miracol să se fi întîm
plat? Nici un mimcol. Nu 
s-a mutat aici peste noapte
centrul mişcârii teatrale din
România; nit s-a produs
nici un spectacol-e1>C'niment.
Pw· şi simplu, ele prin sep
tembrie, se mu,nceşte altfel : 
aici se cunoaşte repertoriul, 
Jărâ probabile schimbciri.
fără posibile a.minâri; aici,
fiecare premierâ are loc, 
ires,ocabil, la data ammţatâ 
publicului; aici, spectacolele 
tincl, ele la o premierâ la
alta, să atingâ clacâ nu ni
s,elul ele ,,îrf, în orice ca;:, 
treC1Jpta meelie a calitâţii ; 
aici se recupereaz,i în timp 

recorcl senoase rămîneri în 
iirmâ şi, în acest prim tri
mestnt -al anului, se înscriu 
în statistici, dupâ multe sta-

a I 

giimi cenuşii, primele depă
şiri ele plan ; aici, cla, şi 
aici, publicul începe sâ s,ină 
masis, la teatru ; tot aici, 
cei doar douăzeci şi patru ele 
oameni ele teatru (pentru 
mulţi dintre noi, anonimi) 
alcătuiesc, in sfîrşit, un co
lecti••, o farnilie. 

Toate ac.este lucruri, prin 
nimic senzaţionale, dar prin 
totul binefăcătoare pentru 
teatru, pentru publicul a
cestui teatru, se dato
resc, o spun 1ut numai fără 
nici o încloialâ, clar şi cu 
bucurie, directontltii. E un 
tînăr actor. a absols,it insti
tutul în 1971 - s,ecleţi, a
corelînelu-i-se mandatul, i s-a 
făcut şi o derogare ele la 
conclitiile ele s,echime ! 
a ,,;nit mci şi n-a ple
cat. A rămas aici, cu alţi 
colegi, a pus umărul, a pus 
mfletul, a clos,eclit dragoste 
pentru teatru, pricepere, hăr
nicie, stărninţă, a dobîn,clit 
încrederea şi stima colegilor, 
publicului, factorilor ele răs
pundere. E ele şapte luni di
rector şi e pus pe trea.bâ. 
,5i ,,a face l.rea.bâ, o sâ s,e
cleţi. Dar nu despre direc
tor s,roiam să 'vorbesc, ci 
despre cei care l-au desco
perit şi numit. 

To1>arăşi ele la iucleţe, 
răspwnzători ele soarta celor 
cîtes,a teatre ca re merg 
scirţîinel şi poticnindu-se, 
s,ine o stagiune în care �-ăs
puncleril.e noastre sînt mult 
mai mari, exigen/.ele sînt. 
;porite, sarcinile teatrelor 
sînt limpe;:,i. Vă semnalez 
situaţia ele mai sus în in
tenţia ele a face remarca.tă 
acţiunea. tutelarilor acestui 
teatru : n-au câ.utat clirecto
rnl prin Capitală, prin ,,ecim 
sau prin îns,âţămînt, n-au 
aşteptaJ; rezol·varea ele la fo
rurile centrale, ci, consicle
rîncl că problema. clirectoru
lui ele teatru e, într-ades,ăr, 
o problemă, au analizat si
tuaţia, s-au consultat, au
cumpănit bine litcruri.le şi 
au luat o decizie !
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,,Cu prw,re la meşteşuga
rii ou:,,intelor" * e una din 
acele cărţi, din cînd în cînd 
create, ci, aiutorul cărora 
avem posibilitatea să desci
frăm ( cîteodată la modul re
velaţie) persoana (sau, dacă 
e cazul, personalitatea) urtui 
autor cunoscut pînă atunci 
doar prin fragmentele de 
scris al"ltncate în timp şi 
spaţiu ; textele, intrate în 
memorie, ca nişte aşchii de 
spirit, se cu:lună subit graţie 
volumului coagulator, se 
leagă, se coniugă, se articu
lează, se încheagă într-o uni
tate neştiută lectomlui şi, 
foarte adesea, nebănuită. 
Cum s-a întîmplat acum cti 
Barbu Lcizăreanu, a ccirui a
devciratci faţă pare a fi suma. 
sau, mai bine spus, îmbina
rea feţelor sale multiple şi 
�vite, �e:a lungul" d_eceni(l�Ţ,,
in revist:e sau car/;i „m�c, .
Intr-aclev�lr, uitîn1u-ne " 
ca la piesele unui „pu;:;::;/e 
- la textele lingvistice, filo
logice, semiotice, istorice, 
folclorice, etnografice, criti
ce etc. ale lui Barbu Lăză
reanu, descoperim, după a
şezarea lor aşa cum se cu
vine, chipul surprinzător al
umâ umorist. Un umorist
ignorat pînă a;:;Î, între altele,
şi din dorinţa lui de anoni
mat. Un umo,ist pitit în 
spc,tele eru.diţiei, îndărătul
unor metereze ,protectoare şi 
camuflante. Un umorist „in
direct", în sensul că a pre
ferat să-şi exprime starea 
prin miilocirea autorilor şi
cuvintelor cercetate. Un 
- poate regizor car�, 
ptmind pe scena hîrtiei scn
itori şi probleme gramatica
le, a declanşat efecte comi
ce în cascadei, şi care, apla
udat, lasci tot meritul în 
seama dramaturgului : ,,eu 
n:am

" 
făcut d�cît să r�spect

piesa . Dar, in materie de 
teatru. ,cu cît rnspectul vă
dit de regizor la adresa 
textului e mai profund, cu 
atît mai mult per.rnnalitatea 
directorului de scenă iese la 
suprafaţă. Aşa se întîmplă. 
de pilde,, în cazul „punerii 
în scenct" de către Barbu 
Lăzăreanu a cîtorva cronici 

* Ed. Miner�•a, ediţie în
grijită de Mariana şi Victor 
Iova. 
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Puncte 

de 

suspensie ... 

AL. MIRODAN 

Cu 
privire 

la 
Hasdeu, 
Barbu 

Lăzăreanu 
şi 

teatru 

dramatice apăl"ltte în 1862-
1863, sub isccilitura lui Has
deu. Descoperite, selectate, 
montate, însoţite de paran
teze şi explicaţii, observaţi
ile ltii Hasdeu izbesc aten
ţia noastrci, provocînd nu 
numai surisul nostru, ci şi 
constatarea că analizele Ma
gttlui de la Cîmpina sînt 
de-o teribilei actualitate. 

Obiectul nr. .l al cronicii 
( deci, atacurilor) lui Hasdeu 
îl constituie trupa lui Mihail 
Pascaly. ,,Fiecare din aceşti 
membri ( ai tmpei - n,111_,) 
de ambe sepse au banalitci
ţile şi neajunsdrile sale ; 
precum : 1) d. Bălănescu e 
de minune în jocuri comice 
naive ; ,dar vai ! d-lui nici
odată nu-şi învaţă rolul, 
ceea ce îl încurcă de multe 
ori ; şi pe deasupra are tris
tul obicei de a se uita ne
contenit la loje şi parter, 
urmărind pesemne, ca direc
tor al tea.trului, locurile ocu
pate şi cele deşerte ... " Tre
cem peste nr. 3 - decide 
Barbu Lăzăreanu - o nos
timă caracteriza.re a lui Ga-

lino, intrigant nobi-1 oonifii
din,te şi doftor dramatic, dar 
conţinătoare de trivialităţi ... 
Nr. 5. ,,Dna Pascaly e 
sublimă în roluri de une 
fomme de trente �ns, dar 
n-ar trebui s-o împingă do
rul de a i uca pe domnişoara
şi-apoi ar fi bine ca d-ei să
�orbească ceva mai r�pejo�, 
iar nu «duu-cee-saa»... Sa
rim peste nr. 7 - hotărăşte 
B. L. -, unde Hasdeu e de
un oarecare berbantlîc, iar
din caracterizarea de sub 
nr. 8, referitoare la clra Teo
cloresc1.1., suprimăm partea
galantă şi întrucîtva canca
nieră şi transcriem numai 
atît : ,,d-ei simte cu foc, cu
durere, cu entuziasm... dar
vorbind deschide gura a.fa
,.,; din cale, incit privitorii 
gîndesc câ d.-ei cascâ".

Pa.scaly-regizorul - obser
v,i B. L. - e rege-soa.rele 
trupei ; cuvîntul sonet e ro
manizat (=sunet) pentru c11. 
B. P. Hasdeu să se poată 
decla următorului triplu ioc 
ele cu,·inte : cd atît dînsul 
„cit şi Urechiă au asur;:;it 
publicul, fie care în parte cu 
CÎ/'e un sunet". O convorbire 
fntre mai multi inşi, ca să 
nu fie numită impropriii 
dia,log, Hasdeu o botea;:;ă : 
poliloghie. Despre dramele 
iucate pe atunci de trupa 
Pascaly, el spune că : ,,a.
proape I oate a.u a'vut un ca
rapter medica.le : 01·bu�, Ne
�Mm, I�iobul, Ghebo ·ul, 0[
t,q,nosu-1 · ... 

Altă dată, editînd revista 
,,Satyrul", Hasdeu face insis
tent cronică dramaticâ sub 
numele de Puang-Honki. 
Pri/ei, fireşte, pentru a se 
distanţa - ca Montesquieu 
în Sorisorile persane - de 
teatrul local şi a-l obsers,a 
cu ochi obiectiv. Prilei noti 
pentru B«J·bu Lăzăreanu de 
a oferi (prin distanţare de 
distanţare) cititorului imagi
nea unui Hasdeu l'orturant 
la culme cu iacul lui Pas
caly, piesele (şi cocoaşa) lui 
Panta.zi Ghica, oratoria lui 
Lahovary sau câţeluşul dnei 
Flechtenmacher. 

Cum să ne împiedică_n�, 
aşadar, a recomanda rncitt
rea marelui rncititor catre a 
fost Barbu Lăzâreanu ? Car· 
tea sa e unul din cele mai 
bune spectacole ale stagiunii. 
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CAIETE DE SPECTACOL 

Trei · sm1ori, în regia lui Lucian Giurchescu şi scenograf
i

a lui 
Ion Popescu-V drişte, se înscrie în rîndul reprezentaţiilor marcante. din 
prima parte a acestei stagiuni şi, în consecinţă, adăstăm asupra ei cu 
un „caiet' de spectacol" (al patrulea, prim.ul din,. acest · an).· ln 
sumarul .lui pub(icăm gînduri din etapele de lucru, mă,turii ale unor 
int:erpreţi, instantanee clin perioada repetiţiilor. 

)' 
Trei 

surori'' 

la Teatrul de Comedie 

■ Concepţia spectacol'ului

■ Interpreţi despre
personaje

De la traditionala 
„atmosferă" cehoviană 

la 
un spectacol de actiune 

■ ANDREI BĂLEANU

T
rei surori este o piesă ,1absull'dă". Nu 
numai în scena unde Cebutîkin afir
mă că ,ceharlmm e canne far So'1ionîi 

îl oontrazice, susţinând că ,ceremşa e ceapă. 
Nu numai în frunnoasa alocuţiune prin care 
Ku,Ughin îşi sfi:i,tuieşte mdele şi ,con,cet&ţ)enii 
să pună oovoarele fa na,f;tJa.Jină. Nu numai 
ClÎ-nd Andrei v,orbeş.te ide J1ăJI·uirea visufoi său 
de a aj m1g,e profesor univensiL!l'l' la Moscova, 
iar Fera,pOillt îi ,ră•spunde că la Moscova niş
te negmsLoTi au !lllJÎncat clăllite şi au murit. 
De fapt, întveaga piesă ,constituie un diailog 
î.ntTe surzi. Citind-o atent, îţi dai ,seama că 
io11Jesou, Bcckebt, Pinter n-au inventat nimic. 
Dim1Jotrivă, prin imritare, �·epetm·e, teoreti
zare iin,aclecvată, unii repre2lentianţi ai cu
rentului „absurid" ,a·u 1,ransfo11mat adesea în 
manieră ceea ce ij,a Cehov ·era o reali!Ja,te 
existenlială. Autorul celor Trei surori deoorie 
o existenţă absu11dă, o 1ume care şi-a pier
dut raţiunea de a fi,

Stanisilavskii a orea-t, pen1Iru -Trei surori, 
un „model" (ca să folosesc te11menuJ brechti-

a,n), un model care - at1t cit ne putem da 
seama azi - oorespundea perfect epocii Tes
pect1Îve ,şi sti'1uiliui ei de teait11u. In spectaoo
lele compuse pe baiia acestui ,,imodel", scri
ituro absnroă era trans;pusă scenic pl'intr-o 
alllume „dezmnare", prin lincezea,la acestor 
oameni care beau (obligatoriu !) ceai şi mo
nologau sau cl:iailogau, nu aut penliru a spu
ne eeva celorla,lţi, cît pentru a-şi eJ.."I)rima 
proipriiile stări interi()lare. Se reali2la as txfe'l o 
allrnosferă de p.Jiiollisea:lă, de exasperantă inu
ti:litate. Personajele inspirau. în primu1l rin<l, 
trÎlSteţe, reg.ret pentru · vieţile şi energiile 
consumate î,n 2adar. Aooentuil icădţa, binein
ţeles, pe dramă, eil.ementele de oomediÎe :fiind 
împinse ipe un piLan cu totuJ secundar, sau 
chiar ignorate. Dar ceea oe v,enea, in,iţial, 
în întîrrnpinarea menta!Lităţii şi sensitbilităţii 
unei epoci, ,ou timpul a ·dev,enit mimare, 
ooipie fără vi,a ,ţă, rutină resimţită de public 
printr-o senzaţie de hmgiime şi ;plictisea,lă 
(in sală, nu în 1lumea piesei). S-a răspi-nidit 
prejudecata că rn piesele luiÎ Cehov se vor-
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O disla'lllj:are pe plan afectiv faµi de lumea celor trei surori 

beşte mu,Lt şi nu se Înl!Îfilp,li', nimic. J.dce ab
soout fals,,, .dar care dovedeşte ,că speotatorii 
de azi nu mai &u1)ortă veohiu,l st�l, precum 
şi că voohi.ull ,s,IJÎJl nu mai este adecvat pu
bli.ou lui de az,i. 

Lu.cian Giurches·cu şi-.a propus să focă un 
şpeota,col de acţrune. La Teatrul <le Comedie, 
Trei st1rori dU[·ează numai trei orc, ceea ce 
reprezintă rn1 reco1'1l penln·u o piesă care 
depăşeşte de obicei rpat11,1 ore. Unele s·cenc 
au fost invel'Sate, :interferate sau jucate fo 
paralel, penlru ca succe'siiunea for să poată 
căpăta 11.m tempo cît mai rarp,ird.. Dar nu este 
v-011ha numai de durată, ci, mai ales, ele rit
mul şi tensiunea care urmrp,lu această durată. 
Pirima mare descoperire, încă clin fo21a IClînd 
1,e lu= la vm,s,iunea &eenică a textului., a 
fost aceea că î11 Trei st1rori e pelrec ne
închipuit de rnrnl!te [rncvu11i, şi încă din ,cele 
mai dramatice : amoruri, adu1ltere, căsăillorii., 
desrpărţiri, un ,in,cenruu, un duel ou sfîrşitul 
[allal ş.a.m.,d. Toate personajele part.i,cipă sa•u 
sîut iruHuenţate, într-un fel sau aLtuJ, <le a
ceste even�mente. De aceea, în •spectacooul 
lui Gi·urchescu, f,iecar,e personaj, în f.ieoarc 
moment, u11măreşte ,oeva sau rea•oponează la 
cevia. Aci s-ia manifestat în dcip exemp1lar 
una din trăsăturile definitorii ule pcrsonaJ1i
tăţii regiz.ara!le a lui L111oian Giu�chescn : lo
gii,oa oceni.�ă riguroasă, IÎ!mpeca,bilă. Nu numai 
fi-eoare replică, dar ahsoout fiecare ex;clama
ţie, absolut iriecarre gest, Iieca;re p�·ivire ,a.re 
la et o strictă jus,tid'icare drnrn,ati<:ă. 

Dacă allte SIJ)eclla,cole cehov,îene abundau în 
meditaţii abstracte, genera,le, în montarea 
lui Giu11chesou s-<arr putea srpune că nu e:cis·tă 
vomă, că nu exiistă sill�bă căreia să nu i se 
Fi cl,a,t o semnificaţie direct ,lt'llia,tă de situiaţia 
teatrală, de relaţia imedriată dintre personaje. 
Diafogul devine astfel el însu�i acţiune, !În 
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permanenţă el dezvăiluie sau ascnn<le pas,i
n,ui, dragoste, ură, disperare, i11diferenţă, ,cre
ează noi sillua"ţii sau ra,porturi s�nice. Ver
şi n in vorrbeşte desprre viitor, dar privirile 
&aile o oourtă insistent pe Maşa. Ku,liîghin for
mulează maxime anoti,ce, dar sim (lu rile sale 
s•înt în alertă, urmăcirud rolaţi.a soţiei sale cu 
c,011on�1il. Sdliionii pare distant şi nepăsător, 
dar ,;,Îan\im 11einoetat cum ,creşte gelozia sa 
îrnpotriVla lui Tnzenbah. Etc., etc. Nimeni 
nu voroeş;te „în general" - şi chiar cind 
cineva dă impresia că ar 4iace-o, comporta
menbu,I său ,î,l ,oontrazice. Conversaţia, ori,oît 
ar pă�ea de abstra1otă, e presărată ,cu aluzii, 
cu ironii, cu illlteuţii indiirect ex;primate. O 
scenă aparent inmensivă, de exemplu, cum 
e aceea în care Cehu tîkiin dăruieşte Irinei un  
1<annoviar, prilejuieşte dezlănţuirea sar,casmu-
1 ui ooleolliv l],a aldresa d,octoDului, oontinuind 
şi dezv01liJ11Jd, de .fopt, violenta rema,reă an
teDiO(lră a lui SOl!ionîi : ,,Dum,neaL-a nu con
tezi. Peste douăzeci şi cinoci de ani, nici n-ai 
să mai fii pe .Jume". 

S-a observat că speotaoo,lul !ni Ginrehescu
ail'e un oairacter „pauor.arrnic" şi „poli.fonic", 
repii,cifo pers,on,ajelor intei,fevîndu- e şi răs
pu,nzîrndu-şi ,adesea într-un rmod neaştepllat, 
de da u11 capăt 1la celălalt a1l spaţiu.Ju<i scenic. 
Peroraţia lni Vorşinin priv-in<l progreS'U,l civi
lizaţiei pe caile evolutivă se interferează cu 
reţeta lui Cehu bîki,1 împotriva căderii păru
lui ; începutul idi,Jei M,a;;a-Verşinfo, cu pri
mele disensiuni, încă nmscate, în menajul 
N,ataşa-Andrei ; discutia despre sensul s,au 
lirps,a ele sens a vieţii, din ,actul II, cu pole
rni,ca ahsurdă ceremşa - cehartma. Substra
tul acestorr intemerări este elocvent. Gi.ur
chescu respinge reto'l'joo : în repebiţii, el ur
mărea î,n peru:na,nenţă ca accentul să nu cadă 
pe cuV'iIJJte, pe fraze (cărora, dealtfel, de 
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cele mai mu1te ori, nici nu li se acordă cre
dit), <Ci pe Îll'tenţiile reail�, pe fapte, _pe a-c
ţ1un:hle ,personajelor cehoviene. Revelaţia Ţ>TO� 
fundă oote că toate aceste nu,mer-oase aicţium 
nu duc nicăieri, nu rezolv·ă moiodată nimic. 

* 

T,-ei surori este, ,drupă cum se ştie, o piesă 
despTe înstrăinare şi ii11ooonu-ni,care. Rar am 
văzut 111n decor oare să sugereze cu atîta co
pJeşitoare ;pregnanţă ideea s,pecuacolufo,i : acel 
;;paţiu vast şi deşert, pe oare prezent.a o�e
ni!0tr nu Teuişeş<te să-l în,căfaească, aioel mte
rior, conceput de fon Popescu-Udrişte, cu 
nenumărate uşi, pr.i.n care se ciTcuJă necon-
161lit, şi u .nde, <to:tuşi, cum spuue Andrei, 
deşi îi ştii ipe toţi, te simţi ,,străin şi sin
g,ur". Da-r er-oii cehovieni se tem de singu
rătate, .fug de ea. Pmă ,şi s,ceptictrl Cebu<tîkin 
spune : ,,Singurătatea e groa2Jmcă, ce să mai 
v01•b�m ... " De aceea, :f.iecare p,er-sonaj, fo foc 
să se retragă în oîte un colţ şi să monolo
gheze, a fost căllăuzit cu obs,bin,aţie să ia 
parte la existenţa comună, care e de fop� o 
sumă de si,ngurătăţi. De aci, V'OÎoşia de su
pl'afaţă şi disperorea din ad,nc. De fa pellre
cerea auivers<ară din primul act, cont,inuînd 
cu petJ:ecerea crurnm11a,lescă din actu,l II, pînă 
la rdespărţiTea de ,mi<l<irori, pTesăm tă cu gilu
rne căznite, mima,te, şi pînă 1a muzi.ca ob
sesiv-veselă din fina,l, oomedia îmbmcă dTa
ma ca ruu lin�o<lin cu paiete ,aurii. Mai rt,îr
zi·u, asisllÎllrl �a O'eprezenrtaţii, am constatat că 
purbl1cul rlde mUll.t la acest s,pecbacol şi, d,in 
cind în oind, se îrufioară ... 

T 
rebu'Îe 1să împărtăşesc aci o stare de 
spirit li tuturor celor care ne-am ocu
pat, ş;t1b o formă sau ail,ta, de pregă-

tirea şi __ rzalizarea ,a-ceslui pectacol. Un cn
timeot oarecum •spontan, dat· ele care Giur
ohescu ne,a făcut conştienţi (încă din faza 
în care ,lucraim la noua ver.;;iu,ne 1rornânea,,cii 
a texctului) şi pe ,oare el a şL.iu t să-l tmnl;
forme în adevăr scen,ilc. Cu ,oît ne apro,piam 
al'ti,ticeş,te de ,personaje, ne distanţ,am Lot 
mai mi1lt de ele pe plan afecLiv. Cl'eştea în 
noi dwaprobarea, sa11oasn1u11, atitu1dinea amrnr
saitirrcă. lu a,001,d cu acea�tă viziune, a [osl 
necesară de Ja ibun în,ceput o ,ele-sentimentali
zare a traducerii, trecerea J,a un &til mai 
ahru;pt, cu fraze rruai sicui,te, mai tăioa·se, cu 
aocen<te mai ,dure. Rostite de interpreţii noş
tri, aceste Teplâci. şi"au ,p<ier,du,t cu clesăv'îvşire 
tonailiootea i,dilică a vech_ii tr,aduceri. Cu CÎL 
îi cuno�team mai bine, eroii piesei ne apă
reau goi, riilit:oil.<i., găuno,şi, răi, înveninaţi, ca 
şi ilumea în ,care ;trăiau. Simţeam că mai 
a.Jes astă,zi, duipă 70 ide ani, nu mai putem
avea penllru ei nici un fel· de si,mpatie. res
pect sau 001JI1pătimi,re - şi &peota•colul de
venea din ce în ce mai mul<t, pentru noi, o
trag,ică şi orudă comedie. lnicepeam să în \e·
legem ele ·ce afirma Cehov că a soris un ... 
vodevil. Slli,şieto-area deznăidejde, disti,]ată în-

... Eroii cehovieni se tem ele si,ngură
tate ... 

tr-o comfoă inconştienţă, a luat forma sce
nică a u,tmi au,tentic vodevi1l al iresponsabi
lităţii, punotat de Cebu.tîkin, nu î-��tîmJ�lător,
pl'Î.n acea arie v ,odev�,les'cii a vrelllli : ,, fa-!l"a· 
ra-bumibia, ce hine e pe canapea", pe oare 
noi run tra-duis-o pentru ,prima oară integiral 
şi care ra căpăbat în spectacol muJ-tiple şi 
suibthle nuanţe. 

M 
oclul ele existe,i\lt comun ·personajelor c
alcătuit din nepăsare şi rău,tate reoi
p.rocă. Se ,adu,nă laokultă pentru a-şi

dezvă<lui unul a1tuia ratarea şi rumicuicia. 
Nu se iartă şi nu se menajează. Nu pierd 
nici. o oca:âe să-şi -acla·eseze lovituri „sub 
centură". Subalternii rut ironizează ,pe1·manent 
pe colonel. Andrei şi Kulîghin slut ţinta bat
jocurii genem1le, da:r nu ezilă să-şi aru,nce 
şi în,llr!' ei inţepătm·i pli-ne de fiere. Ofiţerii 
beau şi măni11Jcă î,n ,casa Prozol'ovilor, comen
tin,d, in acelaşi tiimp, cu acidă �ng11.c-ititucline. 
lioate s,lăbi,ciunhle gazdelor. Vechiul -prieten al 
familiei, Cebutîkin, azvîrle Maşei aluzii rău
tăcioa e în olip1a ei de supremă suiferinţă. 
şi i se răspunde cu aceeaşi monedă. Şi aşa 
mai cleparoo, şi aşa mai departe. Piuă şi su
roruile, ÎUJIJre ele, se muşcă, se tOTlurează, se 
persidllează. în ,puternica ,şi 1oruciala <lor sce
nă din a,otul III, s-Eîşierea TecÎJprocă umbreşte 
afcctin•ncn. Maşa al'Lmcă sfi<lMor în obrazul 
su11orilor ei o clrago&te pe care ele n-o pot 
înţelege ; Olga o admonestează cu asprime, 
ia,r sfatuil pe ca,re i�l dă I-rinei es,te inspirat 
de o acreală persona,lă, oare s Hrneşte rîsu I 
Maşei şi consternarea mezinei. 
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Deşi alcătuiesc, mai toţi, un fel de maTe 
farm.i11ie, puţin le p,asă unora de ceiilalti, Lo
cu,l fiecăruia în acest „vodevi1l al irespon.sa
b:iJl:ităţii" ,a <lete:runinat, ,fireşte, şi alegerea 
distrrihuţiei. Krul5ghin, de pilldă, nu este aici 
pU!r şi simplu un p'I'os,t şi un încornorat ri
drool. E<l are o :fiitlowne ia. (tuii, un „modus 
vivendi" ex,primat prin ma.x,ima - subli
niată în speobacol - ,,Esenţi,alul în viaţă e 
forma". Ku!liîghin îşi găseşte o victorie sui
generis în acceptJan•,a iînfrungerii. Era nece
sar, aşadar, un iaotor 1de pooidere, de echi,li
bru. Gebutîkin se rullă la antipod : nimic nu 
contează, nimic nu are imporbanţă. Frecven
tei imagini a bătr.inu!Jui bonom, pitoresc, pu
ţin ramofo, i-a Juat Jocutl o v-.ivacitate Tău tă
cioasă, agresivă, un spirit di..structiv. Andrei 
nu are nici un fel de filozofie. E cel mai 
Ş'lle'l's, cel mai cenu,şiu, cel mai neînsemnat, 
cel mai neputincios dintre •toţi. Tocmai de 
aceea a fost •ales un interpret masiv şi dina
mic şi ,i s-a aoordat o prezenţă muh mai ac
tivă deoît în ailte speotacO'le cu Trei surori 
pe care le cunoaştem. Mweu intră ,şi iese din 
s,cenă, ia.re cele mai numel'oalSe şi mai zgo
motoase izbm:niri de minie. Agita,t.ia lui, pe 
cîrt de izbitoare pe atî-t de inubilă, culmi
nează cu acel ,du..ţe-vino, ou ,căruciorul, din 
actu!l IV, i,lustrmd una din metaforele para
doxa,le ale speotacolutlui : maximum de dina
mism scenic echiva,lează cu maximum de 
pasivitate spiritua,lă şi sociaJă. 

Nimeni nu este în Sba'l'e să facă ceva pen
tru ceila�ţi. Se ceartă pentru fleacum, dii[' 
nu intervin niciodată în Jucruri serioase şi 
grave. Singu,rele personaje oare se dovedesc 
capabile să treacă la fapte, determiniind 
schimbări efective - dar în rău ! - sînt 
Nataşa şi Sotlio,nîi. Toţ.i cei,lruţi •se limitează 
J.a declaraţii, deseori măIDiiniimoase, linsă fără
acoperire.

Ba nu ! Mai eXÎ5tă şi Tuzenibah. Generosul 
Tuzenbah, care se încumetă să părăsească 
al'mata, să se averutureze în cumpăra'1'ea 
unei fabrici de cărămizi şi s-o cheme şi pe 
Irina spre această averntrură. Tuzenhah, care 
incear-că me11eu să se ap.ropie de Solionîi, de 
1rin,a - şi e mereu re,pins. E unicul per
sonaj care î,n•ceareă ·ou •adevărat să se ridiice 
deasupra acestei ilU'mi - şi poate de aceea 
a trebuit să moară în !f.inia.l. Dar înainte de 
a m�rge_ ila o moa!I',te sigură, de oare erau
avert1zaţ1 toţi 'cei din j,uruJ său, Tuzenbah 
vine în >faţa !femeii oare a accep1Jart să devină 
soţi,a lui şi o imip'1oră : ,,Spune-ani ceva !" 
lar Irina, ,,pur-a" şi „luminoasa" !Tina, nu-i 
po·ate spune nimic. Feluil cum este juootă 
aeeastă s·cenă, 1de o cruzime fără apel, dă, 
cred, o cheie a !întregului spectacol. 

* 

E una din intel'pretări'1e posibiJe ale oapo
doperei foi Cehov. Ea există, 'în întregime, 
in Trei sttrori, a,lături ,de altele, trecute, pre
,...ente şi vtiitoare. Noi n..am tfăcut dec:î<t să 
citim ,atent piesa. Cu ochii timpuh1i nostru. 
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Voioşia e de suprafaţă, diisperarea din 
adînc ... 

■ SANDA

TOMA

"Cenuşiul cotidian 
alungă oise, 

speranţe, nădejdi" 

C
�n,dva, întrebat ,,•cum şi-a creat 
roJull", un mare actor român 
a ,răspuns : ,,Aşa mi-a venit" .. 

Mi se pare c�l mai concis şi, totodată, cel 
mai amplu interviu ,care s,a dat, sau Jua,t, 
vreodată. Logic, ex,plicaţia este consecin'\ia 
,firească a nepu,tinţei de ,a .te face înţeles. 
Deci, ex,plic numai atunci cind -eu, a·ctor, nu 
m-am făcut înţeles, adică atunci cînd nu 
mi-a ,,ieşit" rofol. 

Aşadar, n-<am să ex,plic nimic, ci doar voi 
înşira cl,tev>a din nenrumăratele gim:luri care 
mă Irămintă şi 1oîte ceva din sentimenbele 
oare mă înioearcă, ori de cite o11Î · .lucrez· la

un roii. 
Le voi înşira ... aşa „cum o să-mi vină" ... 

* 
Spre ruşinea mea, <lin vechiul specbacol 

Trei surori ae Ja Naţional, nu-mi mai aduc 
aminte mare luoru ; fin,aJUJl O,lgăi (Aura 
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Buzescu) şi prezen,tarea lui Verşinin (N. Bi\l
\ăţeanu) mi s-.au păstrat totuşi vii în me
morie. Deşi studentă, pe vremea aceea 
nu-nţelegeam mai nimic <lin ,teatru. oţiu
nile de estetică mi se păreau hierogJ.ife, pe 
care învăţam să le reproduc identic, dar al 
căror sens îmi rămiîonea total necunoscut. 

A�lîn<l despre programarea piesei, am re
citit-o în Jnare grabă, <lar nu m-am cu.tre
murat deloc. Ce-i drept, ni�t ceilalţi colegi 
nu păreau prea „cutremuraţi , de vreme ce 
se puteau auzi .asemenea comentarii : 

- Ce ,ne-o fi venit cu piesa asta prăfui.tă, 
în care toţi se vaită şi nu se in,tîmplă ni
mic? 

- Oare de ce speciali�tii o cO'Ilsideră .:a
po-doper.a dramatul'giei cehoviene ? 

Cei „din afară" se miră, ne invidiază, ne 
ironizează, dar, ru,ai aJes, 1,înt curioşi : 

- Trei surori ? ! Se pune la voi Trei
mrori ? Cine o pune ? 

- Bebe ... ailică Lu,cian Giul'chescu.
- Ah.a ! (Exolamatie, ca fa jocurile de 

noroc : poate să-nsemne foarte mult sau 
foarte pu\.in.) Cai-e este distribuţia ? 

- Nu ştiu ! Giurd1escu se mai gîn<leşte,
oe întreabă, ,di,scutăm ... 

- Cum, adică, ,,vă întreabă" ?
- Da ! lntreabă pe niecare ce 1-M' plăcea 

să .ioa,ce ; este stilu,} lui. Vrea să ofere aoto
ruilui cele mai bune condiţii, ca să repete şi 
să joace cu ol'edin ţă şi plă'cere. 

- De o,bicei, actorii nu prea ştiu să se
autodistri•buie ! 

- Tocmai de aceea, discu,tăm cu el even
tualele variante. Şi el ne amestecă bine, ne 
orînduieş,te cu ,chibzuinţă ,şi, de obicei, iese 
pasi·en\)a ! Uneori ,ise taie chiar pe aşi" ! 
Giurchescu, cum spuneam, ,are un stil pro
pl'iu de abo,rdare pentru f.iecare dintre noi. 

Cu mine, din1coi!o ,de aprecierea sin,ceră pc 
ca>re simt că mi-o ,aco1,dă, a abordat întot
deauna s-tilluil filatant. Stiluil de relaţii de 
teatru romantic, cu parfum de evan,tai în
gălbenit şi f.lori presate. li place să mă tra
teze ca pe o bătrină maestJră clin gardu ve
che ! Iar mie 'Î.rrui place să mă las tratată 
as-tfe<l ! Aşa că, după oîteva di1>Co.ţii, asigu
mte de cea m,a,i clepilină încredere reciprocă,, 
a reieşit dar că el ar fi vrut să jo'c OJg.a, 
eu - l\fa,şa,. dar, <lin motive foarte înte
meiate, voi juca Iri1m. 

S 
ă o joc 1Je Irina ? ! De un·de
,ă mai fac rost cle-atîta tine
reţe şi... inoonştien{:ă ? ! Acea,sta 

din urmă se pare însă că pogoară asupra 
mea. 

Aşa cum se întîmplă ori de cîte ori mă 
af.lu în faţ,a unui il'OI mare, ca o hlîn•dă 
binecuv!întm·e a narturi,i, hă>răzită celor 

săraci ,cu duhu1l ! 
Dacă mi-aş fi dat seama, de la început 

şi ,de fiecave dată, în ce rCJlhui sînt, uneori, 
clistribu�tă, ,cred că nu miai jucam teatru 
de muJt ! 

1n general, Giurchescu lucrează mult 
actul I, ,,pisează", stăruie asupra mceputului 

piesei. E logic : un demaraj bun asigură 
cursa. De data asba, ÎDlSă, părea că J1e-am 
împotmolit în prim.a pa,rte a actului I, par
că piesa n-a.r mai fi avut ,încă trei acte ! 

- Nu melodramatizaţi ! Lăsaţi vocile de
înmormîn,taro ! Vol.'biţi ,f,iresc, normal, ohia>r 
dacă arnunţa\i că v-a murit ta-tăl. Doar a 
murit acum un au. Durerea a Lirecut. Nici 
nu mai ţineţi minte dacă ploua sau nfogea. 
fofol.'maţi-ne ! Atit. 

- Sa11da, nu-«ni juca fericirrea ! Constată
că eşti fericită, cu curiozitate ştiinţifică ; 
încearcă să-ti analizezi sentimen Lui. în trea
bă-te, răspu1;de-ţi. 

Mi-am revăzut cop�lăria, copilăria mea, a
niversările mele, şi-am începu,t să-mi amin
tesc cum gînde.am şi cum simţeam pe-alrt.mci, 
cum rîdeam, cum mă mişcam. l,ncet, încet, 
textul, care mi se păTea puţin ridicol, a-nce
pu t să capete valoare, densitate. lmi as·ouJ
Lam partenenii şi simţeam ,cum, breptat, ne 
încărcam cu o emoţie unică, ciudată, pe 
care sufletele noastre o gu&tau cu nesaţ. ln
cerpuse dulcea, divina, de nedescris, copleşi
toarea beţie a creaţiei. A,cea stare des.pre care 
Brîncuşi spunea că este amt de greu de 
avl,at ! 

lnbr-una clin repeti1ii, m,am trezit, din
tr-.o dată, uşoară şi bine dispusă, ,,de 
pavcă pluteam,_ i� .1easupra mea era cevul
albastru, nemargim,t ... De bucurie, rn-a.m 
auzit rî2'1Îil1d „cu ,şapte şiruri de <lii.nţi", cum 
1m1 spusese oindva maesbru1l Ianoovescu, 
oî,n,d mă văzuse în Hangiţa. Doamne ! Şi oî,t 
de bine ştiam că n-am nici măcar un singur 
şir de dinţi supevbi. Pr<J<babil, aşa se vedea 
din sailă ? ! Au tJrecu t anii şi aoum am hllVă
ţat că, dacă pe dinăuntJ"u te-au năpădit 
cu-adevă!rat mii de sori inoandesoenţi, pe din
afară, dinţii, ochii, fata, trupul, totu� de
vine străilucitor şi frumo;;. Mii oglindeam în 
privi-rile partenerilor mei, ŞL nu-mi mai era 
ruşine că trelrnie să-mi spună toţi „ce fru
moasă eşti astăzi, Irina Sergheevna l" Tuam 
mî,n,dră, abît de mînclră încît restul a veruit 
aproape de la sine. Dorinţa de a�1t<Ydepăşire, 

"senzatia că ,arm oca�ia ·unică să zbor (ca-n 
vis !),' să descopăr ,acea mişcare anume, care, 

'ca o formulă magj,că, te desprinde de pă
mînt ! Eu trebuia să mă despi,ind de mine, 
să mă prives·c ,şi să mă cuprirudă mill,a, pină 
la di pera.i·e-. Trebuia să văd, cu ochii minţii 
mele, a<lîn•cimea golului suHetuJui meu, din 
care cen,uşiuJ cotidi:an alungase pentru 1Jot
deauna v� e, speoonte, nădejdi. (Scena de 
disperare -din aobm III ,oote iaLît de fragjlă 
înoît tremur Ja nieca>re spectacol, de frică să 
n-o alterez, să n-o. sufoc, să n-o murdăresc.) 
Reîntoarcerea ,],a mine e p•lină ele ;pabe şi 
Î•ll11păcare. ,ca orice cădere de iaco'.l'd cu ti11e 
însuţi. Că'să,lloria cu baronul, un compromis 
dătător <le speranţe şi icare eşuează atît de 
stupid, trebuie să mă găsească aproape ma
tură, dar ou un instin,ct de oonserV(lre n.e-
.�•1-tcrat, c.are mă dia-ce să înţeleg că, abîta 
li mp oit exişti, ori'oît ar fi ele greu, trebuie 
să trăieşti, să munceşti, să munceşti, să 
trăieşlJ.i ... 
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Lu,cian Gi!ur,ches•cu nu mi-a povestit nim�c \uit pe bietul &cenograf, dlnd lupte istovi-
din toale astea. Cum n-a po•vestit nimic, ni- toare pentru un petecuţ de dantelă, un oa-
mănui din dis•brihuţie. Ne-a dat indica-ţii, ne-a păt de pangiliică &au o bro.şă mai strălruci-
în<lrurmat, ne-a sugera,t, ne-a su,praveghewt, toare. Inchi<l pa:oo.n<beza. Care oum se-ntoroea 
ne-,a hmt oînld cu hî,n�le, ,CJÎilld cu răul, dar din &a1lă pe scenă, dev,enea tăcut, preocu-
n,e-a Jăs,a,t (.chiar dacă uneori ne pierdeam pat, şi-şi vedea mai dep�te <le r,epetiţie, cu 
cu totii răbdarea !) să pricepem singuri. un fel de ev,lavie, parcă, in p'1us. Simţeam 

Am ,priceput, şi focă ,într-un timp record. cum v�a,ţa s,pecbacoluil:ui IÎTIJCepe să pulseze 
Din mMive nedorite de n:irrneru, Tepetiţiiiic într-o ,atmosferă autentică şi ou un joc de 
s-au l!lcurtat, pra!ctÎ!c, ,cu mult. Ore1e de lu,cru hună 001li,ta,te. 
puse oap ITa ca,p cred <:ă a·eprezintă a,proa,pe A,m în,ceput să-nţelegem sÎ!tuaţiile, vorbele, 
trei luni. Mai puţin, poa,te, în nici u11 ,oaz tă,cerii,le, sensul! Am inceput să-l înţelegem 
mai nrnLt ! Gn<l aveam Ull respiro de cîteva pe Cehov şi să ne îndrăgostim, din nou, 
s·cene, pe rîn<l, ne <lu,ceam în sa,lă. ,Aşa am d,e el. Ca ori•ce (mdTăgostiţi, am wiceput să-l 
apreciat cum trebuie decorul, care, oa toate căuităm şi, .cărutindu-1, i-am clescopeTit în noii, 
decorurile lui „P,opicu" (fon Pope.,cu-Utl.rişte), zi de zi, ceas de ceas, bănulÎt sau nebănu�t, 
este ugesbiv şi fu.n,ctionail. Un decor care dar, întotdeauna, mai aile , profond ade-
ne-a aj•u tat fan,tas.tic. O pm·.anteză pentru vă,ra-t. 
cosbume : nouă, foLeilor, nu ne i.ntm deiloc Imi vine să cred că, de oînid ju,că,m Trei 
îrt cap că elegant.a şi buml'l-gu t al epocii, surori, sîntem parică mai buci, mai pul'i, 
înLT-un cadru provincial, se tra•du,ceau în cu- 1nai puternici, mai înalţi, mai vertica!li, mai ... 
lori sobre şi-n simptlitate, aşa că 1-a,m hăr- oameni ! 

N
u mă pot lăuda că am av:nt, 
0a a,lţi colegi de teatru, o cari
eră scenică prea ,comodă, înţe-

legln,cl prÎ•n asta şansa de a fi di6trÎlhuit ,n 
aşa-zi�ele „roluri-llllă:nuşă", in ,care singurele 
preo·cupăr.i sînt învăţ.ansa rolului şi statistica 
aplauzelor ! V�n,a -este, poate, a mea. Dorind 
mereu să f.iu altul ,de 1a roal fa ;i,ol, nu mi-am 
cot1tul!'a.t în•că tipul ex�uot ; şi ,nici genul. Şi 
as•lifol mi-au fost hărăzite cele mai contra-
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dictorii personaje, pentru crearea cărora a,m 
fost nevoit să CJonsThill. u n  imens efort. Aces
ta a fos-t sublimul blestem care m-a urmă
rit 1n carie-:ră. 

L-am aocepta,t pe KuMghin cu Donvingere::i 
că va fi un Tol „como·d" ! Şi ce mult m-am 
înşelat ! lliortul 1-= consumait, de <laba a
ceasta, Îln descoperirea personalităţii lu,i. Vi 
se pare, poate, ciu,dat pentru un personiaj 
analizat, oomerrllllat, intei'Pretat pfoă acum în 
s·ute de reprezentaţii şi în zeci ele focrări de 
specialita.te... Pe oar-e i.e-am s,tu<liat !... Dar 
tomnai aici am întîmpinat cele mai mari 
dificultăţi - în contras-tul f,lagrant dintre a
naliză şi wpresrue personale. 

In unanimitate, comentato,rii şi in,terpreţii 
l-au caracterizat pe Kulîghm ca un om
,,şters", ,,riicli!Qol", ,,arivi1st", ,,limitat" etc ... 
Un „mon5tTu", 1i,psit de or,î,ce cali,tate ome
nea&că. E oare v,îabil un asemenea exem
plar ? M-am încăpăţânat să descopăr ce este 
uman în ·acest pr,ofosor •şi care este viaţ::i 
lui exbroscerui.că. 

Cine este Ku1lâg,hin? Se recomandă singur, 
cu uşoară em.foză : ,,Profesor <le liceu, con

siJ!ier de curte".. Uilrterior, ajunge subdirector 
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uil Jiioouaui. ln11r-un oraş de 100.000 de lo
cuiLo11i, unde ,lupta pentru ocuparea unui 
asemenea post este cumplită, miji\.oa,cele de 
a parven.i nu pot fi <lecit capaoi�a,tea sau 
relaţiile. Neexistfind nici un element oare să 
indice că ar fi promoviat prin -relaţii, mi-a 
răm:.is ca singu,r argument capacitatea. Dar, 
dacă e;;te un om capabil din punct de ve
dere pl'Ofesiorua,l, de ce se ,comportă 1mne.n
tabi•l în societate? Oare nu societatea e de 
vină? FaLW, IJlu-am ill'tors pniviirea asupora 
celor din jur. 

Şi am des·ooperit o dume stmnie, descom
pusă, popuila,tă ,de v'.i!suri spulberate, cu aripi 
tăoinlJe, iildeai1urri ir,e.wioolb�le, anclrnoză spiri
tuailă, ,preocU1pări mesch:me. Cwm va lupta 
împotriva ei, s•au cum se va încat:lm Kul'lghin 
în aoeastă lume? 

Nici o clipă, el nu-şi pune ,problema 
sohimbării societăţii, sau măcar a evadării ; 
îşi alege o soluţie 6pecifi.că oia ei ,safo - a
claipta.rea. Formula i-o serveşte chiar diTecto
rul lui, pe care wl citează •mereu, admirativ : 
,,Esenţi.rlul tn viaţă este forma. Ţi-ai pier
dut fol'ma, aoi pieri,t !" 

Această replică ,a <levenit ,,,chei,a" rolului. 
Tot ceea ce întreprinde KwJ.îghin se supmie 
a,c(l&tei norme de -corrdui,tă, iim,pecabilei ,1for
m1i" în relaţiile cotiidiene. Şi ,pentru că ele,
relaţiile, &IDt hîde, ,dev,ine şi el riclicol. Ri,di
col prin situaţie, nu prin ·t;ructură. Am 
extins astfel, cred, atitudinea Cl'illică fo\ă de 
pers•ouaj a•SUlpl1U ÎUotregii ambi1anţe ,Î:n,conju
rătoare. 

N-.aş vrea să credeţi că 1-am „apărat" su
biectiv pe Ku1lîghin, pe fia�sul pri.uocipiu al 
aotoi,uJui oare nu se ,nrea, nu se ,acceptă ri
di•col pe scenă, amestecînd condamnabil pro
pria pel'Sonalit:ate cu a,ceea a rolului. L-,a,m 
,,apărat" pentru a exp]j,oa, de asemeni, bio
g.i,aiia Maşei, soţia lui. Despre e.a, 01g,a spu
ne: ,,Biata Maşa, s-a măritat de tînără", cu 
subtex-tul unei ratări dureroase. Greu ar fi 
fost de accepta>t ,oa 1Vk1şa, o femeie ,cu oa,li
tăţi, inteligentă, să supo1·te convieţuirea cu 
o paiaţă ridicolă şi găunoasă. E semnifioativ
fruptul că Maşa se plînge mereu <lorur că
„viaţa e s,tupi<lă", ,,P'liotisi,toare". PenlJru că 
şi e.a este ohligat[t să se adapteze „formei"
pe care personalitatea ,soţul'lli ei i-o im
pune. Dragostea ei pen,tru Verşinin nu apare
n1Umai vi-sc'emlă, ca'lmală, -ci şi ca o dorinţă
de evadare, ,de schimbrure de des,tin.

D 
e aceea, în fin�,l, ierbaorea lui
Kulîghin capă.tă un accent pro
fund dramatic şi, deci, uman. 

Nu e nu,mai ,a,ba,ndonrnl peniibil al unui în
cornorat neputincios, aşa cum a fost de ne
numărote ori oonsi,derat. EL se. răsfrîn"e d,u
reros asu,p.m ambelor personaje, ieu �m1>licatii 
de sancţiune şi a upra societăţii. Pe de o 
pm·te, esbe înfoîngerea lui Kulîghin, care ho
tărăşte sft-şi continue viaţa lîngă o fiinţă 
care i-a devenit străină, din toate punotele 
de vedere, dar oare, pentru lumea din jur, 

C'sle şi ră:rnîue „soţia" 1lui. Forma este sal
v,ată ! Este Iii înfrîngerea Maşei, căreia i Be 
'in>chi,d toate drumur.ile, în afară de cel ,care 
o fotoaroe Sipre respectarea „formei". E de
zolant, dar perueot justificat, -conform cu
novmele ocietăţii în care ei sînt obligaţi să
trăiască.

1n ve.cMle interpre.tări ale foi KuUghin, 
personajul pLutea -cu inconştientă prin spa
ţiu,! scenic, ig,norînd ,ou sen�nătate relaţiile 
Maşei -cu Ve.rşinin. Greu de acceptat, cu atJt 
mai 1nu:Lt cu dt această legătură vinovată 
durează ticnp î,ndelung,at. Crnm Maşa nu-şi 
ascunde senotimentelc, este exolus oa, inbr-o 
lume oa a lor, acest aduiiter să nu ajungă, 
sub o formă răutăcioasă, la cunoştini,a soţu
lui. În noua -concepţie a rolului, am conside
rat că Kuilighin şlie �i, astfel, lupta lui ele a 
sailva apar-enţ,ele a icăpăLat 'llll oaa·acter pro
fund drammt�c. M..au convins şi repli.cile re
peta·be obseJdant, ,,Maşa e o fa.tă bună. cin
sti,tă", ,,soţia mea mă iubeşte", ,,eu o iubesc 
foarte muat ·pe Maşa" etc .... Nu sînt, oare, 
acestea d,ovezi ,olare -că Kul'ig.hin î ,n:cearcă să 
impună o atitud,i,ne conformistă, oare să evite 
un deznodămîn,t nefost ? Desigur, ele ar 
pu,tea fi şi gargarisea-la unui găgăuţă zaha
risit, dar am preferat, acestei formule co
mice, imp11iooţiille dramati<ce ale învinswlui 
conştient. 

Este Kulîghin inteligen,t ? Cu excepţia dis
cursului haotic de la finalu,[ actului întîi. 
loate reacţiiile Jui con.f.irmă aceas�a·. Voi ar'. 
gumenta printr•un �xemplu, dintre multe 
altele. Este scena biografiiilor ,comparate (a 
luii şi a fu.ncţiormru!!ui ra·tat Kozîriov), :rni
nu tuil de adevăr din ,aotu•l ,a,l patrulea, oare 
se încheie cu ... ,,în schill1lb, eu am avut în
totdeaun,a norioc. Bineînţeles, eu sînt mult 
mai inteligent oelecî-t ,dţii... dar nu [,n ,asta 
stă fori•oÎft'ea !". O an,aliză lucidă, ,amar[t, CO'm
patibilă numai cu o rea•lă inteligentă, dove
dito-are a 1m•ei înţele,,meri a reaolităţilor. 

Complexitatea lui KuUghin se despr�nde 
şi din retlaţii![e uni -cu ,celelalte ,personaje. Pe 
doctorul Cebu,bîkin ni urăşte pentru că e con
testatar „şi şi.a -pievdut măsum" (confor
mismul lui e deolarat). Pe Tuze111bah î,[ sim
patizează pentru că e un element elitar, dar 
îi conbes•Lă posibilitatea •de a se realiza, pen
tru că il ştie ,,,dezarm�•t" (Îll'ţelegerea lucidă 
a relaţiilor sociale). Pe Olg,a o respectă şi 
regretă că n-a ftua,t-o de soţie �CJonşti.inţa ra
tării -că&noiciei sale). Pe Andrei îl compăti
meşte penbru ratarea olui, dar nu ezită s_ă-1 
,,pună la punct" (caracteru,l .lui wndioativ, 
genera,t de situaţia de inferioritate î,n care a 
fost pus). 

Cite n-.ar mai fi ele spus despre acest 
perso.naj, atît de c0ll1lplex, <le care m-am în
drăgostit pentru <lificultăţi,le ,ce mi •le-a pri
cinuit ! Dar, pentru un creator, important 
este să demonstreze, nu să exip'li,ce. ■ 
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DRAMATICA 
PIESA. ROMÂNEASCĂ PE SCENĂ 

Silvia Ghelan, Jon Tudorică, Gheorghe Jurcă, COlrllel Sava, Constantin 
Adamov-ici, F.ug,en Nagy 

Ul/lŢ/l UNEI FEMEI 
de L\urel Baranga 

■ TEATRUL NAŢIONAL

DIN CLUJ-NAPOCA

Ou rpromptiLwdiue şi obieotivi,llate ori'L"ică 
I?ţă de val!orile dr.a,nmturgiei originale, colec
tivul Naţionalului diin Cluj-Narpooa, preocupat 
de actualitatea repertoriului său, a prezentat 

publicu1lwi, la nllJIIlfil ,c.îteva săptămlni după 
premiera bucureşteană, cea mai recentă şi 
mai inberestan Lă dramă poli,ti,că a-cluală -
Viaţa unei femei ,de Aurel BaTanga. Am 
spu!; ,1drrurnă rpo'1itică" nu cu intentia delimi- · 
Lăll'ii de specie a l,ucrării, ci peutru a,ccen-
1Ju�rea •Î!denLităţii ei de ,conţ:inut, profund po
litic, ,care •o în·sc.rie oa pe 1.m eveniment şi 
ca uin moment ele referinţă în tcapitoJul crea
tiei dnMna,ti:ce oontom,porane.. Deall:fe:l, o ana
'liză substanţială a texlmlui n fost fifoută în 
paginile rncestllei revi-te * şi nu vom reveni, 
ci vom fo'ce do,m•, ,în completare, menţiunea 
că foJ1Jdud drvamatric ,ail lu,crării, atî1t de dens 
şi a,cu-t angajat, se exprimă oop.Jeşitor ele 

* Teatrul, nr. 2/1976. 
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Silvia GheJ,an (Femeia)

sriimpfo, pru1că de la sÎine, într-o stru,ctură
C?'°;11I>Oziţioruclă atlÎt de expresivă înoît pareă
ru.c1 nu se oibse:rrvă. Crteva răsturnă-ri abi\Je
Jill sui� investigaţiei p,un1ctează, în special
SJl;1'C �na�, desen"?1 aces<tei compoziţu, oare
asigura, rn totaihtate, fluenţi conţinutului,
forţ•a lui de penet'l'aţie.

Ca şi da Buoureşbi, spectacolu[ de la Oluj
N.apoca n-.a fost pus în scenă de un reaiz;or
profes:ionist. D.irectia de s•oenă e sem�aită 
aici, . de actoru[ Marin D. Aurelian. F.ap,tuÎ 
ar ,fi fost în măsură să asig,ure, cel puţin 
ipo•tE:ti,c, . mm. mu�tă autenticitabe expresiei 
ooemce şi mm puţmă teatma1l,î1Jate. Era acesta
cazu[ piesei Viaţa unei femei, dnpă cele
spuse :în paragrafo[ anterim·? Da. Da şi nu.
Pentru că ceela ICe a reuşi-t Marin D. Aure
lian, cu concu11S.ul unor interpreţi de valoare
11i scenei oluje.ne, a fost mai ailes timb1,ul 
de autenticitate şi de vj,braţie omeneas•că al 
r�pre�entaţi�, iarr . ceea ce a'm:[1 nu s-a împli
n� t şr nu ş1-.a găsit un lcoeGcient de exp1·esi
v1•bate pe măs,tl'ră a fost implicarea tea,trală
a personajelor într-u1J1 joc ia,us,ter de comfrun
tări şi gradaţia respectivă.

S:pec1iacohi,l incepe simplu, cu o intenţie
vi'ild•1tă de a :iu crea momente ,de S'Urpriză,
cfi:cte premeditate. Dar. p-0ate, ro· fi fost 11e
v01e ele e�e. Eroina, ăn,tenpreba,tă ele Silvia
Ghelan, inllră în scenă înso\ită de prietenul
ci dramaturgul. şi în,oope să-i spună cJ.e ce
l-a invitat �ici şi pe cine a mai invitat, cu
un aer pu·11n detaşat şi obosit, oa foni11tea 

:w 

Data prem�,e,rei : 11 martie 1976.
Regia : l\1AR.LN D. AURELIAN. De

corul: MJROEA MAiTCABOil.
Distrulbuţîa: SILVIA GHELAN (Fe

meia) : ROMEO POP, JVLARTN D. A,U
H ELIAN (AruboruJ drnmatic) ; COR
NEL SAVA (Primul iubit) ; ION TU-
1)0HlCA (Primul bărhat) ; GHEOR
GH,E .TURCA (Ptrimul judecător de
insbrncţie) ; CONSTA!�TIN ADA.l'10·
VICI (Primul avocat) : EUGEN NAGY
(Ult!Îmul îndrăgostit).

unei operaţiuni dificile. Senzaţia de firesc e
bănui4ă - dar aici e un moment strict tea
tral ; în oî1teva ouvinte se staib:itl.esc premisele
unei mV1eSLig,aţii pe care numiai teatml o 
poate imagina, şi aceste premM;e trebuiau 
subliiuiMe cu efectele corespunzătoare. Apoi, 
U!11Ul cîte unul, la ,ohe,marea eroinei, oeile
cinci personaje impilfoate î�i fa.c apaxiţia, de
asemeni cu o n.atrnrail.eţe de dinoolo de tea
tralitnte, 5i pr-0oes'Ull lor mora:l ilnce:pe, para[el
cu fil'u'l biografic al er-0inei IOaI'e îi ac.uză.
Amnosfera e, î,nsă, incertă, 'J)ersonaje'le n-:au
de bulă prcreuţă şi peroonalibate şi o bucată
de vreme nu ştim, totuşi, ce Ul'mează a se
petrece şi ele ce e atîba fome rigtidă şi stin
gheră în pr.eajma un,ei femei, într-o n-Olalpte
de Anua nou. Odată cu :depănarea firu-lui bio
gn1fic, jus-tifi>oorea w.,amarică a situa\:iei în
cepe să se darif1ce, să se impună, cu o forţă
a •insi111uării pe cl!ure o imprimă măiestria
unei actriţ,e ca Si:lvia Ghelan. ln ce constă 
pairtiJcu1lari,1Ja tea j ocuitui ei ? 1n sin,cerita1Jea
p:rofn.md oaneneas-că pe oore o oonferă mărbu
ri1sirm-0r, in vib1,aţ,ia cu care reface, ,sugedml, 
:imagtini •rupte <li,n arnin,bire, cărara le dă,
pnintr-o dicţie şi gesti,că e:,cpresiv grada,te, 
deosebită ptlasticibate şi g·ravitate w.·amalică.
Un timp, for�a aotri ţei se ex;erci tă cu priOTi
la t,e în 1,ugerarea a-oe, l<JÎ suite de tablouri,
care co,p,l•cşes·c prin m:agismul lor, şi perso-
1mjele pc rî,nd implicate nu fac cleaît să dea
nu,anţe unor sensu,ri generate ele un moment
s-au de ailbul. Apoi, tot cu o aparentă deta
şa[·e, for�a ::ucLTi�ei se exercită în direcţia cle
Jtunţării parlcneri!lor ei, dar nu cu impetuo
zibaJtea in•chizi,voriailă a unui om care şi-ar [i 
cî,şbigat a,ccs-t drept, ci ca o purjd'icarn ca o
c'l�berarc ele •coşmm· şi abjocţie. Cond;rnua<te 
rnorail, pe1,;onajele dispar într-o mişcm·e usor
f,anLasticii, în,so\ită <le .ful'tu,nă şi de foîn,ge;ea
crengilor unui ,aa·borc oare se profiilează meta
foric, dca,'Upra siluetei acestei vile co11'venţio
na1le în cnre se petrece a,c"ţiunoo. Ca nişte
f�taS1J11e, ies clin scenă fiinţe dezumanizate,
cl,ntr-o lume 'Cm·e nu e a păm.în17uh1i nostru 
calicl şi v,iu, şi -:1,ccasba e, poale, cea ma<i
suge.,ti-v:'\ imngi,nc rogizorailă a spectacohilui.

E o uşoară 1clifcren\ă de ton Jntre evoluţia
in'lerpr-ctiirii şi imaginea sccnoaoof.ică. Miucca
i\kttcaboji a rn•oal un desen c�nvenţion-al al
vi.lei, pc 1111 s•p�11iu lnrg, dcsch-is, care lasă să
se p1•oioc1czc pc fondal iliiniulc zvelte ale unor
ramuri simhoJi.cc. Într-un moment anume, pe 
fonid.a:l î,nt proiectate .,i siluebelc prelungi, 
::u�em_nţu�o_arc,_ nle celor •cinci b:'\rhaţi i ,n•cri
mmaţ1 <ucr, ş1 tabfou l c emnificativ pentru
rcz;onan �a pc ,c.aire rn· rfi putu l-o avea nnon.ta
rea, clacă m· f,i f.ructi.fi.cat aceste po.;iliiliti11i
în:tr-o_ a:ll.c1'.nnnlă ech�librală de p.J.anuri şi 
slmuri ele .roc. Uneori. personajele se pierd
în accs·t spat,i'LI g,cneros şi, odată ou ele. ecou-I 
pc care ar fi puLLlt să-l flihă o insinuare
�au a1'ta. 

Cei cinci ,bărbaţi sînt bine aleşi ,ra fizio
nomii. şi mu[ţwmitor 0011,cluşi. ca Îll·CU'lpaţi în 
tulbură�orul proces a,l conşliinţe,lm· oare se 
clcsifă�oară. SJ,nt mai puţin reliefa1:i ca perso
J11alităţi ,cu orgolii stl'ivite, şi, uneori, ca pre-
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zente, ,cu exceptia lui Const,an<Lin Mamovici,
oare &n,�lineş,te şi aoeste deziderate în roluil 
Ilri.mul,ui av,oca,t. Ei s,int : Co:rnel Sava (Pr�
m'U'l i-utbit), Ion Tudorjcă (Prillllul hărhM), 
Gheorghe J,urc.a (Primllll ju<lecă•Lor de instruc
\ie), Eugen Nagy (UltimuJ fodrăgostit). Rolu� 
dramatuTg,ur1ui a fost dat unui a,cto,r tînăr, 
Romeo Pop ; rotl foarte ingrart, e-adevărat, 
pentru că inLerpretul are de spus doar oî.teva 
cuvinte (<l-ar cu miez) şi stă de la început 
rîni\ la sfirşi t în -scenă (dar participă). Ceea 
ce ac.Loru•l a .făcut prea puţin. Dar putem 
c<>nsidera, in ansanililu, spec.l,acolUtl clujean 

. ca un moment artistic izou tit ail stagiunii ; 
ed tTansmite <m vigoarea rautentî,cităţii un 
mesaj profund umanist al vremii noastre, 
pune fo valoare ca,Jjtăţile de ,îna±tă expresivi
late dmm0,tică arie act1•iţei Silvia G-hel0n şi 
certifică, prin citeva elemente nolJarbile, in
,·es,ti tura regizoTală. Mai rămin părţi a•l'he şi 
neîmplinite în structura montării, care ţin 
de reli-cen\a faţă de ,teatraliba,te manifestată 
toomai în momenteile •oind ea a!I' fi trebu,it 
să se releve, echi Vibrînd facturo jooului şi 
mă4•i,n<l forta de pătrundere epecifică în 1·în
duritle purbli,cului. 

C. Paraschivescu

■ TEATRUL

,,MIHAI EMINESCU"

DIN BOTOŞANI

Data pr,emie.rei : 3 ap1·ilic 1976. 
Regita: QRJSTIAN MUNTE,ANU. 

SccnograJiia: VASILE ROTARU. Ilus· 
braţia muzicală : T.Li'1UŞ AIJEXAu.�
DR,ESOU. 

Disti·ibuţia : DESPINA MARCU 
(Femeia) ; GH. HAUCA (Primul iu· 
hiL) ; (1<\.ZIMJR TĂNASE (Un hăi·hat); 
IULIAN VOICU (Anchetatrnrul) ; 
N. LUCI-UAN BOTEZ �Avocatul) ; 
DORU BUZEA (UILinrnl iuhiL) ; SO· 
RIN GHEORGHitU (Autorul). 

Dl,ti,ma p,ie ii a lui Aurel Ba;i,,anga, premi
eră programată în cadru1l ,unei săptăm1m săr-
1,iHorcşti, î-n zi;lelle „Festiv.a,luJui teatrelor clin 
M,oldova·', s-·a blJ,cu:mt ,de un puternic inte
res clin partea publicu lui loca'1, excelent au
ditoriu, 001,e s-a constituit ca un rea•l parte
ner în relaţia Cll teatru 1, u mpJînd pînă la 
refllz sălrile la toate spectaooiele scenelor ve• 
nJÎ,te aici în IJUrneu. Drama po!ltiti,că a lui 
Baranga, străbătută ele un puternic spirit 
juisLi\iar, S·a focadrat armonios şi semnifica
t.iv in afăşul suibstanţinl şi variat al Jestiva-

!ului, nul.rtit în exclusivita,te de ,piesa romă
neas·că co11bempo'.l'ană. Penrlru realizarea oii 
sceni,eă, teatru,l a recurs, c·u fericite rezul
tate, la ,aportul unor coiarboratori externi 
(şi-i numirm pe regizorul Cristian Munteanu.
pe scenografurl V,asile Rotaru şi cîţiva aotori 
din Bucureşti). A a,pel:at la aceşti colaboratori 
avind îrusă în colectiv „materia primă" nece
sară, şi anume probagoni La, şi o numim pe 
Des,piina. Maron. Tînăra absolventă a I.A. T.C.
(pe care ,ne-o amintim <le la examenul de
absoivire jucând în O noapte furtunoasă o
Vetă de o plasllică exp1·esivitabe) a realizat
în acest spectacol un joc de perfom:iarnţă . 
Aspră, rece, severă, demonstrJnd o inteli
genţă modelată ,de o trag;jcă experienţă, o 
clernniba.tc cîşlligată în traversa.Tea unei Col
gote a urm.i•linţelor, Despina Marcu impuille 
un personaj de o ,autentică factură eroică şi
nobleţe &ptirituaJă, cenzurin.d pate�icul gron
dilocven t ,şi spirituallizînd amănuntLul anecdo
bic. Interpreta a găsit tonul bun şi necesar
p!Îesei lui Baracr:i,ga, o n0raţiune „arlhă" ce 
dezvărluie, la anumite intervarle, dramatic do
oo,te, tensiuni răscolitoare ; întreg specta\Jolul 
este o aspră �i •denunţătoare confesiune, 
punctată erpic şi demonstrativ de intervenţiile 
fu111cţion,arle atle celorlalţi. Treb'Ulie însă spus 
că „cei:hrlţi", personaje relativ schenm,tizrate, 
au fost deetuil de uniform, de sărac i,nterpre
taţi ; ai.oi, Jinia epică ,a'1e�să de Tegie izbu
teşte să atenJUeze neirmpJiJ.1iri1le unei distri
buţii, ubilizindu-1le în puncte de reper ale 
nnui rechfaiitoTiu. 

Intr-un aparent plan doi, cu semnificaţie 
rl,anbat în afara spaţiulrui de joc, în afara 
,,vie\ii" a'ces1ei rfe.mei, dar cu o prezenţ[t preg-

Despina Marcu (Femeia), Sorin Gheor
gh'it, (AuLornl drnmatic) şi Lulia11 

Voicu (A,nch-elalorul) 
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nantă, s-a aliLat Sorin Gheorghiu, Aurtorul 
dramatfo. Colaborator extern în acest specta
col, el s-'a dovedi,t un admirabil partener de 
j-Olc pentru p110<bagonistă ; cu naturaleţe şi o 
sln.ldti.:ată spon<banei>tate, Sorin Gheorghiu aduce 
tn reip.i,ezent;aţie tonuil calm, siguranţa şi de
tlaŞarea prezentuilrui, norunalitatea, ordinea fi
rească a lu1Cll'lllrillor, fuţ.ă de care înllîmpJăriile 
relatate, şi revo[u�e, se desenează ou un 
con,lnlr ou atrut mai increidihil, halrucinan,t. 
Autorii montării au gmdit-o şi şi-au dorit-o, 
evident, sobră, tnistă, gravă, evocave acuza
toare a unor „ld.UJreni vechi... suferinţe... ce 
au deveruit o a!IDÎ,ntire", cum spune scmitorut 
Cunosout regizor al teatrufoi mdiofonic, di
rectoru� de scenă a r-ea1i2Jat pe scena Tea
tru11ui din Botoş-ani o monbare fără efecte 
exw:cioare, punînd fin accentele pe drama 
tmui destin indi'Vidual şi încorporînd-o ou 
atoută vehemenţă cv1tică unui anumit context 
istori1c. 

Decorul, eliudînd (nesupi'LrMor) indicaţiile 
arutoruJu,i, izbuteşte să unească în ace1aşi 
punct de tugă urrubra trecutului, imaginea 
unui univ61"5 celular, cu spaţiul prnzent al 
vie-ţii e11oonei, sugerund sati.sfo,cţia JJmplinirilor 
ei profesionatle : un pilatou de m.lmare, în
conjurat de zi'dul-cfundal ail. s•oenei. 

Mira Iosif 

TEATRUL „VICTOR ION POPA'' 
DIN BÎRLAD 

PLL\TON 

de Dumitru Solomon 
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Data pr�.llllerei : 22 ianuarie 1976. 
Regia: CRISTIAN NACU. Sceno

grafia : MUGUR PASCU. 
Distrihu�-ia: ZAHARIA VOLBEA. 

(D.ioms 1) ; AUR.ELIAN NAPU (Dio
nis II) ; MJROF...A IPATE MA.R!EŞ 
(Platon) ; SiiMON SALCA fDiO'll) ; 
VIRGIL LEAHU (Pollis) ; ,DANA TO
MIŢA (Arheanassa) ; VASILE �REDA 
(Speusip) ; GHEORGHE DOROF11EI 
(Airistotel) ; FLORIAN PThEDUNA 
(Anniceris) ; ECATERINA NAZAR.IE 
�Lasthenewa) ; VASILE MURiEŞANU 
(Heraclid) ; BEBE B.AJ.'1,U (CharmU!ll
dros) ; TRAMN AINDRiI,I (Sclavul). 

„Repub.Lica" 1rni Plat-0n, teXJt studiat de cei 
preocupaţi de c1ocllrinele ,po:lit-ioe, ,dar şi de 
istoricii .socio1ogiei, ai teoriei dreptu,lui, aj 
esteticii, ai filosofiei, desigur, stă în centru-! 
acestei piiese, Îll'chipuirtă ca parte componentă 
a trilogiei „rnosofilce" pe care Dumitvu So'lo
mon a scris-o (şi putblioot-o). Piesele se pot 
juoo ,şi mdependent, dar ânţelesUll real ai 
ten,tativei draimatuvgu,lui rezulită, totuşi, din 
oonsiderarea trfilogiei în u111itatea sa. Pe11So
n�jele cen.tratle nru sînt î111âmp'1ător SoCl'ate
PJ.aton-Diogen,c ; acdlo unde este unul din
tre ei, nu putea fi, să zÎlcem, Aristotel s-au 
Heootclit, şi nici Emped,ode. Seria nu este, 
pur ,şi s•imip-lu, cron-Ol1ogiec'\, nfoi de la mentor 
la ditscipol, şi nici de la teză ia antiteză şi 
sinteză, OllDl ar 'JYU tea crede cinev>a, antici
pînd ,finaliba•Lea cl.ialectică a întregU'1ui. Ceea 
ce face Dwmtru Solomon es,te mai comp'licat. 
Şi anume, el ex;aunÎlnează 1aportul dintre om 
şi idee, a,legiud oa suprafaţă-tl:imită aceea a 
cOID!Wuntfu-ii di.rullre logică (ideea dezvoltată 
oonsistenrt, pînă i[,a c0016ecin\ia e>.."l:remă) şi 
v>iaţă (ideea proprie, resim tită în oalibate de 
oonv�ngere şi Lră•ită ca atarn). El plasează 
filo1,olii în vealib:Hea ideilor ce le-au propo
văduit şi îi il.aJSă, în această iposba2ă de su
biect ildeal al vieţii, aşa cum ar decurge ea 
clin 51.istemele ilor. să -descopere unele şi ele ce 
au greşit, dacă sirut ei ruruşişi în stare să su
porte consecinţele tLÎJlosoiiei loT. Moartea 1u i 
SO'c'rote, indoicl,a lui PJaton, nevoia de oa
meni a Juti Diogene sînt concep\1te interoga
tiv. Dramatismul fiecărei,a dirtllre piese, şi al 
!Jrulog,iei, în a11JSamblu, decurg,e din foptul că 
fiJlosofat e oonfa·untată n,u ,cu omul ca noţiune 
(,,,măsură a tu,turor ,lucrurilor"), ,ci ,cu ipos�aza 
sa cea mai concretă, care esbe făuribo:vul fie
cărui sistem în parte. Sî,n tem, deci, în stare 
să sup-01,tăm consecinţele propriei noastre 
gfo1diri ? - in'Lerogihează Dumitru So1omon. 

Evident, surpirotema este, de fiecai:e dati't, 
împ1inită IDn ,bernă. 1n cazul J.ui Platon, utopia 
contradictorie a „Repubtlicii" şi s,peoon ta fiJo
sOlfu[u,i de a Îllll'ptlini etl însuşi. în Sicilia, 
proiectul si:in. Se ivesc, însă, din conoretul 
silnlaţiilor, şi teme adia1cente : 1limitele idea-
1.uilui, conv,e1.1tfrea criL:icii tinH-niei în justifica
rea ei, tema pu,teriii, a SU1spiciunii ca mijloc 
pol,itic, atrăgătoare, desigur, ,dai· care, poten
\iate ex<cesiv, pot să umbrească tema funda
mentală s-au obiar să oonverteas·că piesa în
Lr-'l.ln pretcxit o'ru:eoare, negiîrudu-i, •din in,te
rior, calitabea liberară. Aş spune, anti<"-iplÎnd 
rezullta teLe analizei, ,că specta,oolU'l Jia oa,re ne
referim a cunoscut ocest perÎ!ool - dovadă, 
cred, soeruog1.1af>ia, cu aooon te cc oobo-ară pînă 
1a prostu[-g,ust ia,l estradei 0de prost-gust, 
căci există şi a�t lel de estradă) -, dar nu 
i-1a devenit, botuşi, vi,otimiL ln fine, pentru
a încheia nu a�t anailiz-a piesei cît a fim
miselor ele spectacol, să observăm că fiecare 
piesă ar trebui juootă ca şi cum s-m inte-r
preta Îlltl'etaga tnillogie, aidicii, într-o vizliune 
simbol�că fuţă d-e temă (partea trebuie ă 
reprezinite întreg1rnl). Această exigenţă e tra
duce, •oon,cret, lîn cara1cteru l deschis, la oon
bele capete, a,l strucburii reprnzen taţiei, de la 
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dia!ogu,l Dionis-Dion la inLcrog,a\ia finală a 
lui PlaLon. Ceea ce î11 spoobacofo.l de la Bîr
lad nu se iÎn Lî•mplă, înLregu,l reprczenta\iei 
fiind pus înLr-un fel de „raună", cu îrncepuLul 
şi sflr;;itul subliniaLe, [11 loc de a Ji se a i
c·ura fir�ou I trccm-ii. lu nccst fel, piesa dc
\,inc, botu1şi, �n1rpotrivu delenn1,inării ei, un 
frag11nen L ele biogNufic filosofo::ă şi nu 1ma
giuea scn. iibilJă a Lemei exprima.te. 

Vom ropel,a şi aici că este un merit in
discuLabi,l diapLul. că teat;rul a ales o aseme
nea piesă - Dum,i11,u S<>lomon a mai fost 
ju,oat la Bîrla<l -, şi că, opLînd pentru ea, 
a LllfltaL-o cu ·crioz•itaLe şi cu ,:lragoste. Tex
Lui nu este di!lltre ceJc mai uşoare (,de aceea 
am şi i11s1stat asupra driificuhăţilor oe fo pre
zi,ntă), iar fopLul că, .în ans•wmhlu, el a fost 
ridicat pe scenă cu măsLUr[1 şi în \.elegere îi 
onorooză pe interpi-eţii săi, indiferent de gra
duJ la oare a ajuns adecvarna mij'iva-celor for 
la nevo:ille transpunerii soenioe. H.eg,izocu,l 
Crisbian Nacu a procedat corect - cel pu\in 
comcl: ! - atunci cirud a imprimat o inter
p·1·etare ponde.r1rută, sensibi,Jă Ja idei şi nu la 
oonotaţii ,ci:t1cumsba11ţiaile, oridt de atrăgătoa
re, unele. El respectă litera Lexbului şi a
ceasLa îil ajută să sublin.ieze ideiilc fiecărui 
Lablou în pai1te (aşa oum apar oa tilluri).
Ce11înd a·ctoriJ.or 'un joc ce vaforilică virtua
lj,tăţile reoorice, diar şi pe cele di•rulecl.Î•ce ale 
replieri&, el a ferit specta,co,lul său atît de 
pericolul emfuzei, c.ît şi de acela al d1clacti
ciismuilui. Di!ll pă,cate, Îll ,ooliLatea sa de coo1·
clonaLor, el a g,reşit în două privinţe : adop
llarea oadru-hri scenograf-ic şi . sinte:w tablou
r,i'.lor într-un înlireg. Scenogro.fi,a lui Mugur 
Pas-cu este subliniată excesiv î11 aocentc pc 
oa.re le-a,m fi preferat imp-li,cite. Spaţ.iul de 
joc este doar apm·en,t flcxihi1. Imbinai·ea 
principiuilu•i simbolic-moclnlai· cu acela al sin
te2;ei 1u,nui ,s1paţiu-temn_iţă nu se realizează 
oonvingăt{)(r. Tă,bliile metalice deranjează, de 
la un moment dat (,ca .st! nu ma.i spun cii 
mişcarea pe coturni, pe strprafaţa de metJal 
lu,cioasă, oom:promite ap::miţi,a lui Cha1,man
dros, g,ata-gata să lunece, pm,că, pînă ln 
sailă), la fel, mecani mu,l porţulor şi clep1a a
rca clementeilor modu•lare. In privin1a oosLu
melor, lucrurile stau ,şi mai rău. O umpresie 
ele prost-gu t (convertită la dragoste pen bru 
.Rlabon, .Airheanoos•a poartă un fel de seu L 
metallic caraghios peste .sîni) şi ele sărăcie 
(deşi nu s-a făouit, pr,opriu-zis, eo<>nomie) a

fectează calitatea ele· simplu şi firesc pe care 
o a.ştepitlam. 

Refeni!tor la .sinteză, llaiblourile rămln la
hlouri, unele izbuti:te, în !>inc, wltele nu, clar 
întreguil se ·desenează cam frînt, clin păr\i ce 
nu se îmbină suficient ele armonios. Ciudat, 
regizoru-I a tăiat dom în clonă focuri. sufi
cient, însă, ca trei peIB·onaje să devină, ast
[cl, ill'cornsistente : Lastheneia, Speusip şi, 
m'P- ales, Aristotel. Scena în care apare aces
!Ja, scoasă din contextul Academiei (atî-t cit 
a fost prefigurat de Dumitru Solomon şi, 
poate, pr-ea puţin), nu puLea Ii decît cai·a
ghioasă. E ch-ept, la aceasLa a contribuit şi 

acoor�l, Gheorghe Doroftci, de un palel.Îsrn 
cx.ioes1.v. 

Dea'.�tfel, din distribuţie, credem că doi 
actori se disting în mocl cleoochi t : l\lircea 
lpiatc l\lareş şi Virgil Leahu. Primul cle\ine 
rorluil LiLu,lar, rol dificil, de :întindere, presu
J)LMlînd o gamă v•arial[1 de mijloace ele exp1·c
sic şi. o bună ştiinţă a gradării. Actorul ros
LeşLc rep•licile gîindindu,le (sau făcîndu-ne s-o 
credem), gestu1·.i,J.e au mă. ură, relaţia cu cele
lalte personaje se sLabileşte. In pTivin\.a gra
dării, era <le aşteplllbt mai mult. Virgil[ Leahu 
(Po!,!.is) este iz;buLit i"n poza ce o dă acestui 

Mircea Ipate Mare.� (Platou) şi Dana 
Tomi�ă (Arlwauassa) 

şe-f de sioofan\i - a11tte1pare a atltor iposta
ze pe ca1·e meseria ,a,ceast.a le-a cunoscut -, 
şi in prÎ!rna parte dă exipresie pozi\iei per-o
m1juilui la ourtca lui Di-onis. lterior, pierde. 
în.să, clin profil. Cit şi ceea ce i s-a cerut 
îondepl:ineşte şi Dana TomiţJa, după cum Au
relian Nap·u, aotor ele interesantă conforma
i-ie, găseşte în partea •a II-a (de la în tI'-0-
narea sa) tonu•l potrivit. ru vrem să limităm 
aici ,rup["ecierile privind actorii, al căror efort 
spre înţelegere şi spre a face Ju,cmriJc int,e
lese e lăudabil. Dar asta nu ajută totdeauna. 
Simon Sa.Joa (Dion) • -e menţine în limitele 
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mrnri s till de rrostire desuet (,in ex,ngerorea sa 
retorică), Jn vreme ce personajul, foarte in
teresant oa dramiatm,gie, cerea altceva. Zaha
rja Volhea, ,la fol, oa să nu ma:i amintim de 
niţii, uneori, 1kt limiLa ridiicolului. 

Aceste aprecieri •con tradjctorii nu ini,irmă, 
în nici un fel, op[iunea leatrulu:i pentru pie
sa ju,oată şi nid nu pun s•uh semnrnl inLTe
bării capacita,Lea LTupei de a jucn 1rn a e
menea text. Ne af,li\tm în Leri,boriul ;unor 
exigenţe care, odată a umate, devin un:i,baitea 
de măs,ură i1111p[jcită a rea,lizării s,copuil:ui pro
pu . Spu111î-nd că Platon, in interpretarea ce 
o d.i.soulăm, este, în cele din urmă, un suc
ces, înţelegem să imp,li,cfi,m în con,oh,zie şi 
sporul de calitate artistică pe care efortul 
inLe11pretării piesei l-a presupus. 

Mihai Nadin 

TEATRUL DE ST AT DIN TURDA 

Unitate concept ie 
diuer1itate 

de 
• 

ii 
., 

tematica 

Stagiunea �a Tmxia a început ma!i tîrziu, 
dar a început cu o succesiune de prem!Îeire 
roonâneşti conbeimporane sau cilas,i,ce şi va 
ccxn'Lin;ua în a•ces,t fel pină la încheiere : un 
roperLoriu alcăllLlt exdusiv clin piese rornâ
neşllÎ. Nu e o am,biţie fără temei. Mi s-a 
e�plioa,t că m ol:li1f1cările produ se în s tru obura 
trupei au nruuilat pQ:SIÎbil.iLatea reluării ;unor 
spectacole mai v-echi şi cii teabru,l doreşte 
să-şi clădea di zestrea nouă pe temelia dra
n,-alîurgiei nnţi,ona,le, ,ceea ce 1ni ·c parc a 
fi o ju<lc,oală înţeleaptă. Aşa se fa.oe că 
a,oum, la T<i.wda, se reprcz�ntă, în ord·inc, 
E1>a,clarea de Leonid.a Teocl-ores•ou, Ce-ave/.i 
cu Bibicu ? ele Ştefan Beroiu, Fata din cla./in 
de Dan Tă'Ildhilă, Conu LeonÎJda faJ:ă cu re
acţiunea ele I. L. Carag:iale, Piatra. din casâ 
de Vasi,le Alecs•andri. I-fonul de la râscmce 
de Horia Lovjnescu·; se mai repelă Jocul 
de-a 1,acanta ele Mihail SebasLian �i Chirita 
în provinci� ele Vas-i ,le AJoosanch-i. O privire 
n,;,upra acesbui reper,t-oriu arată că, în struc
tura lui partioulară, prre-.i:i,ntă în egală mă
sură o unita/Le ele concepţie şi o mme di
vensita,Le Lema-t�că şi sti,lis,llică, fapt lău·cbbil 
pentru cei oare l-au elaborat şi-l transpun 
în v�nţă. Pornind de la necesităţile şi exi-
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genţeJe publicului turdean (ca şi ele la oLli
gaţiÎlle fo\.ă ele aliLe Joca1JiLă\i ale judeţu.lui, 
unde tealru1, oompilementa:r teattrelor d.in Cluj
N"11fJoca, [n,Lreţine s,Lagi;uni permanente sau e
lecbucază frecvente (leplasări), s-a ajuns la a
c L repCTLoriu oore, dincolo de valoarea l;u•i de 
largă ouprindere - ele la Aleosandri şi Gri

•ragialc, rpri111 Seh-asliam, Dam Tăirchilă, Ştefan 
Be1,oi�1, Leoroi ,da Teodorescu, la Hor.ia Lovi
nescu - soJiciLă plenar ş1 intens coJecti�ru,l. 
Sigur, între auitori şi, im:plicil, intre 'texte 
ex.istă serioase diforon[e mliLaLive, du,pă oum 
e de observat că a1legerca unui autO'.r nu 
implică neapărait şi alegerea celei mai repre
zen•bative J,ucrări a acesluiia. Inlerv.iu, însii, 
impon,dembile, oum ar f-i acMaila a1lcă�uire a 
11,upci, fo1·ţele regiz01,ale şi, la urma urmei, 
facborul Limp în ca.re trebuie realizate boate 
premierele propus,e fatr-o stagiune. Felul oum 
se Jrnfăţişează oh:iJar spoota,oolele realiziate pînă 
acmn arată nevoia de a aduce corective 
comJJ_)onenţei trupei. 

Conu Leonida faţă cu reacţiunea es•te un 
51PecLao()ll oare nu convinge. Conceplllt c1upă 
canoanele cunooo1.J1te - a:m spus canoane şi 
11u 1iradi1ţic - specbacolul realizat de fon 
Dan n;u se ridâică peste l.iirnitele cuminţi şi 
ilmslrailive ale unui speotacal-�ectu'l'ă, un!Îcul 
lui merit rămîn.înJC!. a•cela că oferă, fără de
forun ărj, puibiJ.iicufoti ş,coiltar un text dasic. 
Dair George Bos·sun es·te inapt pentru Conu 
Leonida �i, ,în mod fatal, Getta Ci1bolini nu 
poate real:izn nmc ,peste măsura medie în 
coorna Efimiţa, nCS1U1Sţi-nută fiind nici de par
tener, n.ici de regizor. Piatra din casă este 
în•să un sipeobaoo1 foarte vioi, antrenant, ac
bo[-Îi se miş•că IÎn paşi de dans şi cîntă bine, 
decorul lui Gheorghe Matei e vesel, 'la. Tîndul 
lui ; regia �ui Ion Dan are altă alură, e 
mai e."piozivă, mai inventivă ; reprezentaţia 
se urmăreşte cu plăcere, aicbori.i, dirnllre ca1re 
am reţi.n;ut ,pe G ebta Cibolin.i., Titus Luca, 
E-ugenia Ghioreanu-Jig,a, Scrrgiu lva, Vi,ct-Oll' 
Petoanu şi Mihai Ionesou-VrăneşL'Î, au h-ucu-
1·ia joowl ui, pri,ceperea de a cin ta. Cu 
aceasti\ .,comedie ou dnti,ce", tnupa s-a dcs
p1•ins de mcdio'cri•La,le şi as,piră la calitate.

Ce-avc/,Î cu Bibictt ? este o forsă pe care 
$,teiian Berciu şi-a in,Laitu,laL-o nu prea !inspi
rat (sună ca un scheci - clar e mai mult 
clecît atît). O oomecl�e abi1I ,construită, scrisă 
cu nerv şi ou ap1li,oa\ie. Demascarea unui· 
delapidaLor, UlllU•i falsificator - şefu-I de birou 
Bibirm Bibiccscu - se fo.oe de către o echjp,1 
d ,Leat,rn amatonre cnre in,dud,e pc şeful şi 
pc ,colegii lui Biibiou, care, ou toţii, dau via\�1. 
un,ol' personaje invcnta,le de de'J.apidator, 
inoonjurîncliusl, încolţindu-l, năucindu-1, făcî.n
du-1. sf,-şi rncun•on. -c:1 pil•cale"le. Fa1'·a es,te re
ath1,c,nte i;obutită, iar spcoLJa,colu,l (în regia a
('Cluinşi Ton Dan şi în t-ccnograI,ia aceluiaşi 
Gheorghe Matei) arc loatc datele unui spec-· 
Iaco,! nLrăg,'\Lor, amuzan-1, cu forţă satirică. 
Bibicu Bibi,ce,cu e. I<' in lerpretat de Puiu· 
Neagu. unul. dintre cei ma,i buni nc-tori ai 
tc.nlrulwi, ou irezi tibilă forţă comică, într-o
mişcare J"renebic,'\, cle2il:'\n�u�tă, ou o avalanşă 
de gaguni de nebălllui'tă inventiv,itate şi cu 
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pTiză tota!lă la public. O caricatură foarte 
nosllÎ1JTiă realizează Aurel Ştefănescu Îll Dan, 
fâull închi ,puit ail Biliioului ; ou ,nerv, cu far
mec şi ap'1ornb, Smara :i\larcu c so\ia de:�: 
1,idatoru•lui. Ma,i au ·sc1rnte dar bune apar1ţ11 
Maria Voroa,ca Smar,andache, SteLian Stancu 
(,n rolmi duble şi foarte dife1i te), Mihai Io-
11escu-Vrăncşli şi ivlir•iarn Cuibus. 

EUL\D/lREL\ 

de Leonida T eodoreu:u 

Dala premierei : 23 octombrie 1975. 
RegiÎa: Ş'DEFAN V1UDA. Scenoj!ira· 

fia : GHEORGHE ivlATEI. 
Distnihuţia : GHEORGHE BOIAN· 

GIU (Blondul) ; AURiEL ŞT•EF ANES
CU (Celălalt) ; N. FAGADARiU vŞeful 
închisorii) ; GEORGE BOSSUN 
fMaxim) ; STBL.IAN STANCU (Va· 
lentiin) ; R,ALUCA IORGA �i EJ.iEINA 
'DEA.ŞCA (brn) ; PAUL BASARAB 
(And.i:ei) ; TRAIAN C0S11EA (Liviu). 

Cu Evadarea de Leonioda TeodO'l'escu, re
perLorioul intră în aoltă zonă de ex.ig,enţe şi 
nmbiJ.ii. Treouie evâdenţiată iniţiativa teatru
lui tUTdea-n de a reprezenta această piesă 
datorată u au� auitor in tcresanL, de o factură 
particuJară, care în mod ou totul surpriinză
tor n,u caipLează interesul a1tor tealil:e. Piesa 
îrufă•ţi�ează o caLutlă ,de comunişti, căzută în 
întregiuJ ei în miini,le poliţiei. Ac\i unea are 
loc în zilele premergă,Loare şi ,pregătitoare 
insurecţiei a1,mi1te. AYlern, aşac�nr, de-a face 
ou o piesă despre lupta corrnuniştiilor în ile
gahtate. Nou e faptul că, ,prinşi şi înd1işi 
înlr-un fort dintr-un oraş om·ccare, oomuniş-
1ii sint infă\i�a\i nu 11Umai în ati,Ludi,100 lor 
eroică ele oameni î,n stal'e să înfuunte cu 
biirbă!ie şi erni m teroarea poliţienea că, sa
crifi<Cinclu-se, dacii c nevoie, pentru a p:1stra 
seoreLul lupLei ; ci, în a,ceJeaşi con1di\ii în 
c:q;e cxistenţ,a lor aLîmă ele un fir ele pur, 
c·i sîn,t 5-nfiiJişa\i cău,t.înd fi'\r[, îrnccbaTe o solu
lie pe11Lru ca unul dia ei să eviadeze şi si'\ 
lransmită 'lnpti\,1,orilor clin afar/i un secret 
n uma,i de ei şti<u t, un secret preţios pentru 
cei ana\i în pregătirea insurec\iei. Nu detali
ile: s.,nt im,porbanLe, ,deşi ele există în text. 
Tmporbantă e ,atibutdinea, (IC·tivă, ofensivă, a 
celm· închişi, starea de fobrili'\ căutare a unei 
so1nţii prin care cel puţin unul clin ei ;,ă 
c adeze, cu orice risc, ou orice con eci,nţe, 
pent-i,u a resta,bili legătura cu cei dinafo.ră. 
Ac\.iunea, desfăşur.îmlu-se, cum se întîmp!ă 
ln Leonicla Teo'dorescu, în spaţiu închis, în 

George Bossm1. Raluca Iorga, Stelian 
Stancu şi Traian Costea 

t!Împ lirniLat, .îna,intoo.ză prin impuilsuri olăun
trice, mobilul mişcării rund în eroi şi nu în 
îrnbimpl.aTea ooncretă oare are funcţia de de
Lonan t. Tolluil se peLrece în împrejmuiTea zi. 
durilor fără feres•l:re şi sub presiunea tian,pu
Iu.i, tensiunea creşte pînă Ia clipa fina!lă. 
Unul din cei cinoi comuniş,bi va izbuti să 
ajungă printre ai săi pentru a-şi îndepl·ini 
pînă ,1a capăt nnsiunea încredinţată lor. 
Fin.a}uil eTa pi·ewzibi,[ ; daT calea către acest 
foml, felul enm este străbătută această oale, 
nu pot Ii an•tioipalle. Piesa se urmăreşte cu 
un interes aparte, la acea&ta con•trihuind şi 
regia - sigură, strînsă, sobră - a 1ui Şte
fan Vai da. Elementul declanş,ator este repli
ca,m.onolog a Şefu�ui închisocii : primul care 
va trăoo pe şefuil gi,upu lui va fi liber ! 1n 
s·curta lui ap·ariţie, N. Făgădaru reuşeşte să 
instaureze ialmlosfora de cres•cută tensiune sub 
semnu•l cărnioa se va dezvolta actiunea. Cei 
cinci : George Bossun (Maxim) - mai virst
nrcul membru al g1,upulu.i - e echilibrat, 
înţelept, ingăduoitor; Stelian Stancu (Valeu
tin), fom·lc bun în ,condu,căb<>r,ul de drnpt al 
grupu·lui, actor cu o înfăţişare plăoută, cu un 
g-las frumos, reţinut în acest rol, insuI!ind 
calm, chibz;uinţă, luciditate, apoi Paul Basa-
1·ab şi Tra•ian Costea (Andrei şi Liviu), tinerii 
tova1·ă,şi ele Jwptă, neş·ovăi,tori, dar nu dcs,tul 
ele cumpănoiJ·i, Sn sfirşit, Elen•a Teaşcă (Ina), 
singum .femeie a g-l'ltpu,Iui, emanînd prospe
ti,me, tinerele, sinceri•IJatc. Jn scene-oontra· 
pu net, doi giardieni abr,u tiza ţi de al<oool sîn t 
inLcr,preta\i cu bune rezultate de Gheorghe 
Boiangiru şi, mai ailes, ,de Aurel Ştefănescu. 

Decorurile lui Gheorghe Matei, scenograf 
cnre întroprincle în acest Lea•t.ru un travaliu 
intens, .sînt sumbre, suge'l'înd ziduTi•le rooi şi 
umede ale f,oirtmlrui în care s,înt ferecaţi cei 
cinci luptători comunişti. Evadarea e un 
spectacol promiţător pentru evoluţia şi aspi
ra\:iile teatrului şi o certă confirmare a vii·
'IJU!il,or de clramatu�·g ale Jui Leonida Teo
dorescu. 

Virgil Munteanu 
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TEATRUL GIULEŞTI 

CL\RL\CTERE 

de L\L Monciu Sudinsc:hi 

DaLa pre1rue1·ei : :1.5 mairtie 1976. 
Regia GEORGE BANlCA. Sccno-

g11afia : EUGE,NIA. TIASSA CRIŞMA
RU. 

Distrihuţia : GEORGE BĂN[CĂ 
(Reporterul} ; FLORll� ZAMFIRESCU 
(Dumitru �IiLache} ; RODICA MAN
DACHE {Elena Vinău) ; ION AN-
GHEL (N.i.oolac Năslău} ; DORINA 
LAZĂR {Bugeuia Plătic.'i) ; GEO 
COS1\liNIU (Nicolae Jercăncscu) ; JORJ 
VOICU (V.icbor Popa) ; CO�STAl'fflN 
COJOOAllU {P1·ezcntato11nl). 

Un epcicLJacol bwcureştcan cu o tiairnă Lună, 
dohîndiită înaintea reprezentării lui i11 Bucu
reşti : toormrua trecu tă, la G,a1a recitialurhlor 
clin Baec'iu, juriui se pronunţ,ase, în ,uuanimi.
lJate, favorab�l şi •acordase premiu,[ I Linevi
lor aoto1i ,ca,re sustirl'Llserit această reprczen· 
taţic, specifi,că un,ei aoti.vilii\i de Studio ; rnn 
aşteptat oîteVla ilun•i să vedem şi noi specLa· 
colul, să-i confirmăm oatlit:i\ile şi f.aima sa<t.1 
- de ,ce nu ? - să le infirmăm. Şi iată că
,,Săptămîna dramw.lJua•g,iei româneşti•', organi
;,;a,tă de Teat11Ltil Giu�eşti, se i1mugurează ou
premie1,a Caractere. Am înreg,istmt speota·
co}u>l oa pe o eĂ'l{)elen,tă formnlă artisllÎ'că, 
desbi.na,ti't să ,angajeze un dirulog <lcschi� şi 
drroct cu con Lem,por,anii, desp1·c ,con bempora
ncillale, [n mod oontempo,ran. 

CC1le donă vofome, Caractere şi Biografii
comune, precwm şi ,acti,aiLaLea publicistică clin 
,.Fwndtra" oou diin a•he puibli,caţii ·],utcrare, 1-a.u 
imiprus pe A1l. MoncÎ:lL Sudi111sd1ii ca pc un 
s·criitor ,cutezătOT şi 01,igina,l prin fornnu la 
de „demitizare a poviillivu,lui.", pe ,oare o in• 
· oea;i,1că, p1,i,n. s,IJrădwini,a de a-şi priv� şi vu
g,răvi eroii nu ca pe nişte batwi vol'bÎL'Oare,
ca rpe nişte perfecţiuni, ci oa pc nişbe oa
meni, pur şi simplu, aşa cum sînt ei, cu
adevărat, î,n reailibate, cu oali.tă\i şi slăbiciuni, 
cu wrruplri.niri ,şi buicurii, ,ou nevoi şi cu dureri. 

Libe1ia.tum lui ,Mon,aiu Su,cli.ns,chi (concepu
tă oa o suită <le co1wOIDbiri purtate de un
reail oou ipotebic a1epor,ter. cu dii.verşi inter
locutori reali) e, deocamdată, nedefinită ca 
gen. Ea ai,e trăsălnlri de reporbaj, de docu· 
ment rn.l'egÎStl'ait ad-hoc, ,de noba\ii cu ca
raobcr jurnalisl:i,c, Oa:r, ,aşa ciudată şi !incertă,
izbiiLoare 1min expresie şi stil {!limbaj foust,
cu termeni verbal,i mubaţi dintr-o sferă se-
111'anfucă in ,a,llla, cu unde en•tenţioase iruoon-
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g,uen\.e, cu anwzantc <lezacorcluri, cu ten
dinţe de ZJeflemea Ja adresa clişcelot· vcrba.lc 
şi ,auLo<matismdor de gindire), ca sc distinge 
prin .sucuilenta si farmecu I ce-l conforă au
tentioită\ii ş/ ad�vttrului pc care-l Lran,;mitc, 

Din ţcsăituru sau rcvăr.,arca [aplelor coli· 
dienc, bogată în informa\ii pri,·ind viai,n fa. 
milială, munca, foluritc,le profesiuni, pasiunile 
extmprofosionale ale inte11lccutorilor, se 0011-
lurează, cur-iv şi f-it-c;•c, cu aparenta spon· 
LaneiLăţii, Iflră urina v1·eunui reloris,n gra,·, 
adevă1,a,Le oaraclcrc, repre2Jcn La �i ve, viii şi •CO· 
lorale. Luuniina unui realism ,0iguro., proiec
tată asu pm biogra,f.ici eroi lor, nu refuz[t şi 
lumina f.anlc;,;ici aulorului şi, mai ale , lu
mina ,cop.ioaisă a um-01,ului. Toate aceslca 
a11u.ucă asupra personajelor o aură poeticii 
ouoe1,itoare. Din,colo de savoal'ca „fix:aţiilol'" 
HiJli bi.oe oare i-au adu1s ,auLor,uilu•i o mică 
nobor�et;le şi de cleolul deoonocibant al iro• 
niilor lui 'pe seama aspectelor sau ,Laitur�lor 
pre2Jumt,io,s sau prettins gmvc ale vic\ii şi 
rela\iilor sociale, dialogurile lui Monciu Su
dinsohi irnipun cu sublli!Libale ,ceea ce este 
cu adevărat i,mporLan•l şi serios, ha, uneori, 
chiar ex:;Lrem de g,·av, Î•n esen\1a lor. Impor· 
tanL{, c, a,s,ufel, în primu,[ rin,d, ideea că va
loarea umană ,stă în faipte şi nu În vorbe. 
JonporLant e, ,a,poi, ,a,dcvăr,ul ci't prin•cipalelc 
şi dominantele coordonate ale exi Lcnţei sîut 
munon şi o[orlnl autope1focţionă:rii. !\foi im
po.J.1ba11t <lecit toaLe mi se pare a fi confmn· 
tarea eroilor ou diaileoti,ca devenirii istorice 
a societăţii noaslrc ; aceasta se fooe evideu tă 
peste neJ,111,pliniri şi deoep\ii, pes•te nemuJ\,u
miri - în for\ia interioa�·ă a oamenilor, in 
c•xemplclc 1or cLe abncg1aţic şi di'.tru,ire s,o,cia,l:"t, 
în oroi5rl11u1l .lor oot•idian, în cap,aciLalea Jor 
d·c n LriansfomnH ncohişnu•itu,l 111 ohişnuil. 
P,·intt·e Lrăsăturilc omencşbi. fondamenwlc 
ale tnt•uror po11Lrowlor, se reliefează : i11teli
g·oni,a �i hărn1i,cia, on1enia, omenescu,l cm·ent, 
de ,,,nd, ]jp:il de omifoză ; sînt ti·ăs:itnri prin
ex:;cc,lenţă s,pccÎIIi'oc po•porulll'i nostru şi ele
fo,c ca i111Lerloculovii lui i\Ion,ciu Sudinschi 
să se disllingi:'t <le eroii altoi· liLe1,a,turi, să fie 
fe1m1ocăto1•i prin naburn lor ,1utenlic au· 
LJohbonil. 

Citind volurmelc lui Ail. M�nciu Suclinschi, 
aio1Jor111l George Bă.ll'Î>ett a ·intuit ,caracterul 
popular, a,occsibi,lit,atca, savnroa,sa autenticita
te a porllretolor evocalc sau înd1i,puile in ele. 
P,·ivile ioa ir

poLezc, ca sugesliÎi, pentru tot 
atttea personaje dr,amaLicc, ole i-au sti111u1lal 
bunul gînd de a le adu,ce _, şi Ym·ifica vir
lnlţile - pe scenă. A avut, în acelaşi timp 
- :î11 acilul l'egizornl la care a recurs -,
mod tia <le a nu inlcrveni ou preten\.ii clra
ma,turgice �uplimcnllare, mu•lţn1J11indu-se sil
înfăţişeze tipurile aşa ,cum i-au fost ofei,i_tc
ele nuloru,l 1or. A r0levat cu clriscernămînt şi 
dis,c,re\ie ş,as·e „biografii" şi le-a dat „fcu 
vel't" în scenri, ab5olut fidel textului, ca şi
formei ori.gi.na:le 1n ,care aceste biogra.mi se
dezvăluie - în nişte s•implc şi obişnuite
convorbiri. A dal, în ohipiul n,ce,sl:a, 1mşlerc
unui spectacol simp·1u şi atrăgător, cu va
loarea unui document clesp,·c oamenii zilelor
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noastre şi despre i,dealurile Ior consLructivc. 
i\locleslă ca inspira[ie rcgiwrală, mon Larea se 
recomandă printr-un remm1oabil echilibru în
tre aparen\e şi esenţe, între aspectele plăcL1te 
şi cele m0c1i puţin plăcute al-e vieţii şi ale 
ex.isten1ei omeneşLi ; prin măsurii în ex.pri
marea şi sublinierea revelatoarelor detalii ele 
viaţă cu care autorul demon trează ecoul şi 
efectul în conştiin\c a'l. implica\iilor politice 
şi sociale, economice şi morale, psihologi,ce. 

Meritul în rea,lizarea a,cestui ech�libru 
apaqine, f�reş<te, acbo11i1Ior. Ei n-au putut 
benefici,a, ca ele obi.oei, de sprijinuJ vreu.nor 
nrtifir.ii scenice ; s-au bizuiiit, a,şadro·, exolusiv 
pe mijloacele propriii ele exipr�e corporală 
şi verballă, pe ckmu1l lor ele a sugera rapid 
şi spontan trăsărura domi111antă a unui tip 
uman. Invenţia lor compoziţională - diversă 
fi pitoreas,că, grnvă sau ha:nl!i.e - pare neli-
111i1Jată. Dez,lăn\uiÎrea şi reţinevea, pe date ele 
lirism, ele naiviitJate şi de carucloare a<1e lui 
Florin Zamfrirescu, in sublIDierea fatrulităţii 
comice clin vuaţa lui Dumntru Millaohe, aspn
ra111t la gloria ele lăcătuş şi ajuns, spre cleza-
111ăgurea părinţilor săi, pretinşi in1:ellectuaJi, 
&trungair sideruvgist, e e:>..oeepţio•na1ă. Forţa 
tcmperamentu·l1Ui lu� Jorj Voicu, delicioasa 
roJosire a parllÎ•cuJarită1ifo1· diailecllaJe (accen, 
bu1 1mlelenesc propriu maestruJui oţeJar 
Popa) an dus la î,n,tru,chiparea unui portret 
scenic deosebit de expresiv şi autentic. Ro-

clica ;\fondad,c ,a fo t, la rindu-i, 1·calmcnte, 
!);l'OZa\'ă în rcxlarea ela<11urilor romantice ale 
·roJ.ceriţ�i Elena Vînău. Actriţa a suhliniat 
cu ironie dezinvoltă aspira\ia inceră a me
n,ci Vinău 1a n·imhul ele poetesă, la carn, 
însă, v.a:i, din pricinia unei înduioşătoare ?i 
rnn<lc nepregătiri, jindui,c,;tc zadarnic. Frn 
nuan!at şi cu multă scn;;ibilitate a clezvăluit 
Dorina Lazăr no talgii,a 1im1t11h1i nabnl. trăite 
şi nfirm<atc de opcra.toarea .chimistă Eugenia 
Plătic,1. De multă virea11c nL1 ·]-am văzut pc 
Ton Anghel dcsfăŞ'urîndu-şi pafot-a interpre-

. t;itivă ou iatîta na,tnraij,eţc şi sigu1:nnţi1, cu aLILa 
c,do·:ire. precum a făcut-o în rolul bolovănos 

· al bă,năţeanului practici,st şi su. picios Nico'lae 
Nă lău <lin Glimboca. Goo Co tiniu n proiec
tat asupra abnegaţiei şi croi,5mului in�ineru
lui Nicolae Jel'cănes·cu o privire intclii;entă 
şi subti·lă, evidcn!iind cu sinceritate şi ele
ganţi\. ele ,sub aparen!;a insului infatuat, cu 
porniri zoflem·itoare. esenţa pozitivă n oerso
najufoi, temeinica .Jui rpregăfrr-c or-ofesionali, 
şi ambiţia nobilă a autodepăşirii. Ca interpret 
nl Reporteru,lui, George Bănică s-a cmnport;at 
firesc şi discret, lă<;Jn<l c:împ liber ele desfă
ŞuTâre in terlocu tori,lor săi, care. aş,a clupă 
cum am văzut, s-rrn ad1illat ou brio de sar
ci nâ,le for. 

Valeria Ducea 

ALTE PREMIERE 

TEATRUL NAŢIONAL 

,,VASILE ALECSANDRI" 
DIN IAŞI 

I\ION/l, PRINCIPESL\ 

HURGUNDIEI 

de Wnald Gumbrowicz 

Afişul Teatrului Na\iooal clin Iaşi - bo
g,at, la cwpitolu1l dromiatu�·giei n,aţionaJe, în 
tibh1vi substanţirulc, ce aildttuic c o zestre 
trainică, vrednică de un repertor.iu permanent 
(Istoria ieroglificâ, Pet;m Rareş, O scrisoare 
piercl11.tâ, lntr-o singurii seară, Chiţimia, Opi
nia publicâ) con tribu ie la deschiderea 

reperLoriului naţio,ial pvin introducerea unor 
scrieri inediLe. După Celestina ele Roja ·, 
Don Juan... de Max Frisch, în tagiuniJe 
tTecute, iată, acun11, un Gombrowi<cz. 

Scriitorul polonez vVi,1pld Gomhrowicz 
(J90�-J.969) e te un nume de p,rimă mă
rime in litero turo secolului X,'{ ; mai pu lin 
cunoscut nouă, el şi-a dobindit o fulgurantă 
faimă europeană în deceniul '50-'60, cu o 
operă scvisă î11 princip,�l înainte şi imediat 
clupă război. O fia�mă, iniţiail, ,,de vogă" şi 
publicitate liberaa·ă, ce l-a da at pripit în 
sertarele teatru-lui „absurd", uotorietate con
v,crtită, OJpoi, îotr-o îndreptăţită reconsiclerore. 
ce a vizat şi vizează uni ci ba ten s ti'lului şi 
crurnplexitatea virz<iunii sale (amintim Premi!Ul 
literar intemaţionaQ 1967, ca şi reprezenta
rea masivă, pe nenumărate scene europene 
şi sud-americane). Gombrowicz se revencli'că 
unei zone specifi<ce a sensibi,lită[ii culturale 
europene, zonă în cail·e recunoaştem, deopo
trivă, cl�l'ecţiile unui mo1i.c'l'illsm raţionali t, 
a.Je unui romantiism istoric, sarcasmul viziu
ni1lor tragico-groteşti şi poeL�cul macabru, li
tciiatura lui, de mar.can�ă originalitate, în-
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Caricatura suJJţi'l·e a unui cc,·emonial n1onden 

Data pTetu_ierei : 5 mm·tic 1976. 
Regia : BR.AiNDY BARASCI-1. Deco-

11urilc: HELMUT STt:fRMER, DORINiA 
ŞORTAN. Costumele : DIMITRIE 
SBIERA. IlusLTaţia muzicală : VA
ST!IJE SPATARIELU. Miişcarea scenică : 
MULAI ZIRRA. Traducerea: OLGA 
ZAlCIK. 

Distribuţia : VIOLETA POPESCU 
(lv,ona} ; SERGIU 'lUDOSE (Ricgele 
lgnaţiu} ; SlLVM POPA (Regina M�•r
gmeta} ; MIROEA JJiDA (Princi.pele 
Filip} ; EMIL COŞERU (Şarnhelan1ul} ; 
LI.ANIA MARGfu�tE.Atl�U (Iza) ; IOAN
C HiELARU vCh.i.ril} ; PETRU CtUBO
J1ARU (Oiip.,fan} ; BELLA GHIŢESCU,
VJIRGTuYIA RA1C1U (Mlituşile Ivonei) ; 
ANTOANETA GLODEAiNU, LI.DM 
N

l

iCOLAU (L[)oanme de la Ourte} ; 
VAILERlU OŢELEA.NU (lnoccnţiu} ; 
MARCEL FINCHiELESGU (Valentli.n} ; 
PUCU VASILIU. CONST. SAVA (Dre
gători) ; ALEXA.!�DRU BLEI-IAN (Un
ccrş,eto,·).

swiincuu-se în ramele unei v1"1mni critice vc
h�iunent, agresiv arnlil!burghczc. 

Asemeni a�IJor mari con�tiinţe ale veacu
lui XX, seismografe scn ibiJe la mişcăriJc 
tectonice aile istorici, înspăimrîrntate de pri
mejdia fa cismu,lun, de ]�chidm·ea demo-craţiei, 
Wi,tolrd Gambrowi,cz a oglindit în literatura 
s•a, şi mai cu seamă în S·CTÎerile destinaLr 
scenei, o lume în deolin, un univers fabulos 

38 

şi s1111sLru, vidrat de sens, cu pernon,aje con
tu.rate TeaJl,ist şi deturnate onia:ic într-un de
oor sirrubolic; o CuTLe de basm (Ivona ... , Ope
retta), un Han de nicăieri (Căsătoria) şi, în 
a=t cacluu, personaje clin aJe căror relaţii 
des'cirlirăm o teri.bulă arlieimre. lntr-un ukim 
Î11Jterviu *l, scriiLOll'uil Î!Şi mărturisea uu·udii.-
11,le şi f,iliraţiiJ.le literare cu nume ilustre şi 
semnificative din ustoria culturii - Mickie
wicz, Mon taigne, Rabelrais, Shakespeare, 
Che:;te,•�on, JaJrry, Goethe, Tho,mas Mann -, 
scu1turîrudu-se de repetatele brimiteri a,Je cri
ticii literore că,tre opera lu1i Beckett şi Io
nesco. ,,Teatrul meu nu este absurd, stTuctu
ral sint împotri�,a obsesiilor ahsurdului şi a
t:onului dramei conle1nporane. E un ton 
plicti.ţitor". ...,,Uni.,ersul mett este golit ele 
dumne::.eu - scria În iunwlul sătt. În acest 
unis,ers, oamenii se creează unii pe alţii. 
Făd omttl elepenelent ele om, îl �>ăel într-o 
continuă relaţie creatoare cu ceilalţi, scrnlîn
du-i, pătrwizîndu-i şi mârturisinelu-le, tvL
oelată, sim/ămintele sale cele mai intime. Aşa 
se întîmplc'i în Ferelycludte şi în Căsătoria". 
Sc:riirtorurl ISC re/foiră lra ,romanul (1937) şi la 
drrama (1947) eu ace te ti�luri, cuV1in'1e ce se
polmirves'c, deopollri vă, şi foonei, principesa 
Bttrgttncliei, puima &a piesă (1935). 

J„onn ... , adevărat cap de serie pentru 
tipull de operă deschisă, clr:unu cu o evi
dentă poilism11ie, a avu,t pnrtc de nume
roase şi varia.te inter,prretări, dcmcr,"uri·le ana
li�ircc încruoişrînrcl:u-sc ·,n cele mai ncaşte,p'tate 
i,poleze. Pe o canava d,.•amratid, ex:trem ele 

*l Gombrowic:z : An inten,iew. Bettina
Knnipp, The Drama Re„ie11>, T 45,' 1969.
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simplă (nu e cazu,[ să povestim acţiunea), se 
de-,.;vollă o fabU1lă ciuda,lă, neliniştitoare ; o 
înJănţuÎL'e de fapte, aparent fireşti, ne îm
pinge într-un un,ivers straniu, metaforic, în
tr-un joc cu a,t,ît mm compilioat cu cit, la 
prlima vode1·c, pare ·r1n,p1u, aproape linear. 
Lumea fo ca:re apare Ivona începe pr�n a 
fi ,caraghioasă, demodată. naiv ridicolă, dar 
prezenta a,cesteia modifică aparenţele şi, 
treptat, ni se dezvăiluie adev[t11u ri cumplite, 
în,forcoşărboare ; o Cu1,tc ca în că.r�ilc ele joc, 
aparent aL,i-slorică, dfil cu trimiteri la se -m
nelc unui univens în descompunere, cu per
sonaje-Jiuncţii, t:u.,ate de 1:iierclerea tuturor cri
lerjilor axiiollogrice. fo ccuatia „omului cle
·pcndent ele om·', necunosouLa esle Ivona, 
personaj aP'roaipe muri:, care de-cJlanşează în 
1·indurile celo>1· ·cu io.'l'l·e vine în contact cele 
mai ·con•trndictorii stii.ri şi reacţii : ironio. 
11evpfoxitate, batjocură, irilrurr, istevie şi, mai 
:1les, teamă. o frică -00,p,leşiLoaL·e ce trezeşte 
lurLuror elo1,in ţa irreziisLibilă de a o ucide. 
i lloar·tea Ivonei este rplttnuită ele fieca,re în 
r1□11le şi crima se desfăşoară în chipu•l cel 
mai proz,aic, cel mai grotesc posibil. Odatii 
cu efonirna:rca ei, ceremonialu.[ Cucr·tii se re
face şi întreg mocarniJ !Imul, sLopart o per•joaclă 
de prezeni,;1 aces•tmi element incongi·uent, 
teinLră în funcţirune. 

într-un ar-ticQ[ ,apăJrnt 1n caietul-program, 
Bm1Jcly Bara,s•ch, rcgiwrul spectacolului, ne 
propune mrui multe ,,.chei pentru Ivono", 
corn�ielerînid pies:a mai a-Ies ca „o punere în 
discuţie a unui mod ele cultu.râ, de cis,i/i
zaţie, legat ele elemente social-poli1ice şi 
general-umane, moel ele culturâ cnre ponle fi 
definit prin platitudine şi sw.piclit.al'e, clar .5i 
printr-o teribilă capacitate ele a luptn pentru 
supravieţuirea sa... Ivona apare, astfel, ca 
un moclel cultural, st.r11in ele primul, nort. 
în faţa căruia se desenea.�ă o reac/.ie ele 
respingere". FiTeşte, Js,ona poaLe fi comen
ta.tă �i 1n te1,men1i psihana'li,ti,ri sau pri,ntr-un 
demers marx<Îst ; sociol,ogul r�•an,cez Lucien 
Goldmann socorteşte [s,ona. drep,t .,o încar
nare a esenţei, intolerabilâ într-o societale 
fwiciannente constituită clin acoperirea ci 
prin necontenită falsi/icnre"; astfel, în lu
mina unor prospoctih·i eLi•cc, Is,onn n.i se 

· poale clczvălwi ·oa o perpetuă şi insuport,a-
bi·lă întNJTire a omului c11 sin-c. cu co·nş,tiintn 
ele sine. cu adevăru,! propri!'i sa:Je nabtui, 
moclifioa.tă şi ,aiLLcra,liI Îll sfora rela\ii,lor so
ciale. Multiplele căi ele aoces ]o piesă cer. 
î111Să, cornsecventă pe elrnmul a,les ; ,1cheia" 
/s,onei ocl1ată găsită, uşa ii f.ie clc;;d1isă. 
Foarte tî-nărnl regizor al Nationalului ieşean 
o descuie, dar cu timiditate. 

Evi;clent cl,aborati:i ou . mct.icuLozitatc. ex
presiv modelată în 1cu,loarn şi con isten !iî 
J)'lasb1că, i•maginen s•ceni'Ci\ ,glohf,li\ n-are. îns,1, 
destulă pregnantă în demonJStra\ie. Ca rli cuw; 
5cenic ,coerent, pecLaooih11I .1111 transmite cli-
11inlul parLi,cu.lar nl piesei, 1111 se conMituic 
în,IJr-un uni•vers definit şi ni,ci nn infuzenzii 
ideil,e (teatrul l}u i Gombrowi,cz f-iincl, in pri
mul rî.nel, un teatru de concepte) în c:l'ligra-

fia efectelor teatrale. Aliindu-şi eminenţi 
cooahoratori (scenogrrufiJi Helmut Stii.rmer şi 
Dimitrie Sbiera), regia n-a ex,ploatat sufi
cienot r-esursele mu'l1J1ple şi ascu,nse •ale deco
rur1ui (Helmut Sliirmer) ; nici fantezia cro
matică. şi imaginatia bogrată a creatorului ele 
costume (Dii,utrie Sbier.a) n-a fost cu formi
ta,tc oond'llSă spre un vel precis. 

Spectacolu,! in,cepe ingenios, într-un registru 
eXIpres.iv şi conotativ : o muzi-că ��e ,,belle 
epoque" e aooiidată la decor : galcTu baroce, 
trepte şi st:ilcJlă, felinare în boschete, ciolo
nade şi voalurii, croma� m rafinat, deg!a
clîn,d grim·i şi cenuşiwl violaceu -:- paL<c pr11�
ciar şi, totodată, burgheză grădină publica. 
O onnzică „ele promeriadă", aş,adar, prec�e 
intraTea în scenă a unui g:ru'[) de persornaJe 
cu un aer bizar, ,cu alură şi gesticu11a\ie 
teat1·.ală cu o oostmnaţie <le circ sompLuos, 
t:are ar� mullli;pile trimiteri. s,pre stiluri, epo�i 
şi profesiuni clifurite. Se desfăşoară un m1 
b.l,lci al deşevtăciunilor ,inLerbelice", un foto
graf face necontenite „poze la minut", ş1 
î□tele.,.em ilesne propunerea de joc, caricin
tura 

0

subţi,re a u,nui ceremonial mond,en. 
Regele (Sergiu Tudose), Re.,cr.ina (Si:lvia P�pa), 
Şamhe1anuil (Emil Coşeru), Principele (M:io.,oea 
Jicfo), sn.ÎJta for (Liana Măi;:gine?,nu,.· �oan 
Oheilaru Petru OiruibolJa.ru) se 111 crm, illlţial, 
în ,perimeitJm l unor in,terpretări satiric�, pe 
terenul d1rnumit, îndeobşte, ,,teatru ps1holo
r•ic" si ,oomeclie ele moraV1m·i". Apiar.iţia Ivo
�,ci ·(Vi�leba Popescu) nu are, la 'i,nceput, 
nimic in,saLiit, cLi®looarea. 1mooon'Î!smului în care 
a ptltruns acest per onaj e�gmatâc, Jir d� 
nisip care va bloca angl'enaJul, umru.nd sa 
se productt ulterior ş_i pe n�simţi.te. La acest 
nivel se. deseriează ş1 handioapuil spectacolu
lui; re"iz,oru1l n-a aVlut suficientă C"-7Jeri
entă şi

0 

autoritate profesionailă pentru a 
wliciLa, impune şi obţine un joc „l� pute1·ea. 
a clou.a", gro,be!lc, demascator, la hotarul r�
luolui cu sim1bo'lu,l. De ai•ci, lip a de ferocr
tatc 111 v:iz�unea spectaculară, de aici, piei·
eleroa u,nor ,f-i1loane i,1T11porlian,le în sondarea 
texllu lui. Me'oani•ca ,com1port>all11en tuolu,i Cur! ii 
nu se desenează ,cu su.ficientă forţă scenicli, 
rle"rad'area lsmbajul,ui nu se subliniază cu 
evident·tt şi ,nrici nu 1aisisLăt1n Ja clel'ullarca 
:,,oeh,i cei,c vi,cios, ce1'CU•l „împotmolirii", leit
motiv al tăcerilor IV1onei '\lÎ argrnmont al ele
clanşttrii stării ele ,dezech:il!Î!bl'U. Dar exi Lă 
111 montare momente, s•cene excelente, elove
cl,incl fină i,nbuiţie re.,auzoo•a·lă şi o bună lectu
l'ă : risu-1 devonabor în momentul ele distractie 
nl suitei, scena ele 1in,cedă pliotiseală a pe
rncli,ii re.,.,a,le, jocu[ mut din-tre Şamb lan 
si Re"e în jurul coroanei (tfină parodie la 
llic/1w�cl Tl). clesd1:idooile de a-ct - impeoo
bule pantomime - şi f��lu.l, ospătul la care 
Ivona ,na m.m•,i îneoîn1du-se cu un os de 
pe, Le, s'Ccnă reallszattl într-un registru uşor 
su1praren•l•ist, :ln sLiolu[ ironi,oo-,poetioo-maoabru 
al piesei. Sint, însă, şi în,ciirări g1ratuite, peste 
text şi în a Oara luă, în-greu nînd i n u_Lil efor
tu ni le de clecodifioare ale spectatorilor. De
p�Ldtt, schiţ.area unei r�la\.ii mis,terlÎoase. între 
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Ivona şi servitorul Valcnti-n. travc.slirea total 
nejustificată a Şambelanului in prel,1t (actul 
IJ) - explicaţia că acesta ar Ii o „emjnenţă 

, cenuşie•' e na!ivă, funcţia personajuk1i fiind 
cxplioitată şi demascată î,n piesă ; apoi, acele 
pelerine roz arborate ,ele toate personajele 
Curtii în scena finală, prntru a, demonstra, 
probabiJ, apartenenţa .lor la o lume fericită 
şi la un babei de valori certe, din care se 

· ex;olude elementul „Iv-ona" - simboliscică, 
iarăşi, na:ivă, în raport cu comrpile:xi-tatea vi-
7.JÎunii lui Gombro"niez şi a mijloacelor lui 
6peci,fice <le expre-•ie. 

Monbarea a fost realizată cu o ilistribuţie 
ele tineri, chi,aa· foarte tineri actori ; de aici, 
şi aerul proasrpă,t al speoba,i:olul,ui, oaracter•ul 
lui .interesant, clincolo ,de toate clibui,,ile ju
,·enilc în căutarea matcăi sti•li·stice ; ele aici,
farmecul lui şi, tot de aici, ,insatis.facţiile. 
Căei valorizărj,le actoriceşti sînt clif.i,cile, crea
\i:ile, aproape inexistente. ProLagonista, Vio
leta Popescu, aotrit� sensibilă, şi-a apro
pjat rnu'1t personajul de Ondine, eroina lui
Giraoutdoux, re.Jevind o seusibi,li,tate vulnera
bilă, fragiJă, o graţioasă demnibate în tăceri ; 
rofol e doin ea�e afară ele gl'eu, de complex, 
şi pal'titura n-a .fost complet acoperită. Per
sonajllll rămîne sbatic, rtensiunea scenică nu
cre�te gradat în jurul să-u, această Ivonă 
nu dă suficientă greutate puţinelor ei cu
vin,te, dar cu muJ,tipile în ţelesurj, şi mru ales 
nu diferenţiază, nu nuan \:ează raporturi•le cu 
ceilalţi, raporturi &chimbătoare şi mişcă,toare 
ca apele ogli1121ii, Ivona fiind mereu ruter 
ego-u'l altcuiva ... 

Sau, dacă regizorul a invesci,t-o (aşa cum 
scrie) cu furnciiia „nouilui model", în faţa 
r.ăruia se desenează, promp,t, respiingerea, 
,.vechiul model", reprezenoot de toţi ce�1alţi, 
nu arc sufi.ciientă fovţă scenică, în unibatea 
lui ele sistem pea-imat, darr gJ·otesc şi înfrico
şător. Sergiu Tudose şi E11nil Coşeru (RegeJe 
şi Şambeilarnu1l) efeotuează un lrnn joc de 
re.la\:ie, oori1cMural şi buf, pe afocU1•j, clar 
comicul lor e pedesllJ'l1, bonom, î11 loc să 
fie fon ba. tic şi atro,ce. S�lviÎa Popa a fost
vădit deruLa,tă de per-sonaju'l acestei Reg,ine
cu rabate veleităţi poetice şi ne-a dat impre
sia că joacă o zînă bună din basmele penrt-ru 
copii. Liana Mărgineanu, după o e)0celen•tă 
intrare de amazoană (a,crtul I), a interprellat 
o exiperimenbată femeie Iatailă, dar ro.Jul Ize.i, 
person,aj-d1eic în piesă, n-a fost pc deplin 
l"llucidat. Mai in,teresant a fost rer.wlv,ut Ino
cenţiu, caral()te.r episocuc căruiu Vaileriu Oţe
lea-nu i-a tr-asat un ,contur ferm şi n-crJ.iniş1Ji
lor, desen,în,d un protot�p al „supusului", al
şunibului ifuncţional „cun sistem". Tinerii 
absolvenţi i\iiirrcoo Jiida şi Ioan Chelarn ou 
jucat cu dăruire şi entuzia m, marcaţi, încă, 
de un stil tudenţesc, dar contribu.in,d pozi
tiv la aeru'! ele pr-ospeţime al rerprezenta\:iei. 

Optînd pentru Ivona, principesa Bu.rgun
diei, Brandy Barasch şi-18. asll'lna,t, de bună 
voie, o mi•siune grea şi meritele sale în lăr
girea sferei repertoriului, în difuzarea cul
tur,ii teat.rale s'int incontes�abi.Je. Unii clint.re 

colegii săi ele gcncra[ic îşi aleg drumuri mai 
uşoare ; drumu,ri pres,iraLe cu succese. apa
rent, certe, clici, fireşte, e mult mai simplu 
ă montezi texte cunoscute, studiate, repre-

zenLatc. A clcscirfrn, însă, ch-ia'l' clacă incom
plet, un Gombrowi,cz şi a-l inLToduce în 
cir-cuitul valorilor teatrale este un act de 
pionierat arLi tic, un fapt de cultură, pentru 
Ca!l'e trebuie să-i mu1�umim 1finăru1ui regizor 
şi Teatruhri Na\iona,l clin Iaşi. 

Mira Iosif 

TEATRUL MIC 

DOS/lRUL 

/lNDERSONUILLE 

de Saul Leuitt 

Data ,premierei : 18 fobmarie 1976.

Regia : D. ,D. NELEA.!�U. Sceno
graCia : MIHAI MADESCU. Lumi.ni : 
TITI OONSTAN'DINESCU. Vcrsiruncn 
,,omâncascii : RA,DU BOGDAN STE
GAROIU. 

Distribuţia : JON MANTA (GC111.era
lul Wallace) ; ION CIPR1AN (Grcfi
et"lll) ; DAN CONDUR.ACHE, MIHAI 
DIJNVALE (LoootencntuJ) ; CONSTA.�
TIN DINiESCU (fir. Ford) ; CON
STANTIN CODRESCU (Heruy Wri!rz) ; 
,Dl.NU IANCULESCU (Otis Balmr) ; 
ST�IA'I1E POPESCU (Lo,uis Schacle) ; 
ION MARINESCU (iLt. eol. Cl:upman) ; 
VASILE J>UPEZA (Mruorul Hosmer) ; 
JtEAN LORJiN J?J.,QR!ESCU (Lt. col. 
Cbarn,cllcr) ; Mff,JCA POPESCU (Jolm 1
Bates) ; JON COSJVIA (Arnbrosc Sven
cer) ; MIHAI DINVAL.E, DAN CON• 

- DURA.CI-IE (James Daviclson) ; VA• 
SILE NITULESCU, NICOLAE PO-
MOJE (James Grny).

Această ulbimă prcmrieră a Tcatrufo!i M:ic 
a trecut cron neohscrV'a,tă în vălmăşagul ele 
spectacole, turnee şi nc\.Îuni parateatrale ce 
camaoteri20ează dinamism u,l vieţii noastre :i.r

tis l:Iice. E nech·ept. Dosarnl Anders.om,ille, 
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„Dosaaml Andersonville" : sub semnul 5i averlismentul prezenL-iilui 

piooa :tJÎaristu�ui ameiri-can Saul Levitt *, des
pre care a mai fost vovha în a,cesbe pagim, 
repreliÎ,ntă o bună opţi,une reper.torială în 
programul scenei de la Mic, &eenă care ne-a 
obişnuit, incă de Ia înfiinţare, cu reprez.en-
1Jarea sislematică a OLte unui spect:acol-dezha
te;re. Pi,esa pune, cum se ştie, în discuţie 
conştiinţa şi răspunderea individului, în mu
men Le isLOO'ice cruoiaile, cînd acLtemmtiva ge
nocid - sailvagm,d,area umanităţii se dese
nează tronşant. E o temă oare se înscrie în 
oonlimiarea unm· preocupări similare, demon
�l!rate de alte montări, <le pildă, Incident la 
Vichy sau, parţial, După cădere. Dosarul 
Anclersonville este, pentru această stagiune, 
un hun exerruphi de selecţie in dosarele dra
maturgiei ameirirone cou,tem,poo:ane. 

Ga şi piesa, specllacoluJ poai,tă „marca 
casei ; semnăbura e vizibilă, de la regia so
bră, concentrată pe idee, eluchlnd aTllificiile 
Leat-rale (D. D. Nelea<rru), la decorul sim
ph1, adecvat (Miha� Mădes1cu), de la proiec
!iile semnificative, cu irnagirni ,terrriante de 
la Auschwilz şi clin pl'O'oesu:1 de ],a Ni.irn
herg, la distribuţia .ce reuneşte, cred, în
treaga echipă masculi11ii. a teatrului. Ecranul, 
în fata căruia se desfăşoară procesul in ten
tat căpitanu,J,wi Henry vVirz, că1lău1l hgăvu
lni oonfuderat din Georgiia anuh1i 1864, la
găr în oare au picrit mii de soklaţi ai Uni
uni1i, pinza cu dou5 tin1ngi,ni i,nf.arnantc şi 
�cmniJi,cative pontru elecrniul ci,noi al scco
lu,Iui nost,,u - s·chclete vii în lag-ărelc na
zi ·te -. reprcz1nL[t semnul şi nvertis111entul 
prez,en tn,lui, in n urnele căr-u i,1 se dc,făşoară 
acest proces-elrai111ă-.clczhatcre. Ecran cu func
\.ic simibCJ1lâeă. pe care il privcş,te mut - an-
1ieipind audierea mar,to11ilor şi încheind, în 
Ii,ml, rosL-it-ea senlintci - Ion Mar.inescu, în 
rolu,] procurornlui Chipma,n. Cunoscubul ac-

* Teatrul, nr . .ll, 1975 ; nr. 3, 1976. 

tor, pr-01Jagouist al atitor spect.acole grave, 
a,ct;ivi:mt-0are, incitan,tc, nu se dez,minte nici 
de astă dată, oondncin<l ancheta în sensu 1 
ei eLÎc şi impunind p,u,blâcU1lui comandamen
tele raţiunii, respo,nsahi,Iitiiţii şi demnită\ii, 
pe deasul(l'Nl tu L1J11or împrejuriinilor şi vicisi
Ludinifor vieţii. O prezenţă marcantă în re
prezenbaţie a av,ut Ion Manta, aducîn<l î11 
:fOllutl g,enero<loJni Wa,llace, preşedintele Tri
huna-lului, int:Teaga graviitnte şi însemnătate 
potriv,ită acestei ins•LÎLuţ;ii, Tribunalul evoc,at 
de autor devenind o insLanţă a prezentU1lui 
nostru. În rofo·l clifioi·l a,l avocntufoi apără
rii, Dinu lancnlescu a desenat per onajul 
cu un în breg arsena'l ele arg1umen te şi chiţi
buşuri avo,ec1(ieşti, creind, totod•ată, şi sus
peusc-n'I, contraponderea dram,ali,cii imperios 
necesară în tr·LN1 p,,ooes a cărni sen lin ţă nu 
poa,te fi elinan,nlc stabilită. Din reslu·l di,stri
hutiei, s-au remaroot, în apariţii scurte, dar 
elocvente pentru schi\,a1•ea unor t ipuri cu 
clistinebive tră ăturr-i socio-psihologice, Nicolae 
Pom-oje, creionind ou fineţe o hesLie in
t.eligentă, Mâbicii Pop m1, clis,c:ret şi co sub
LiLibate la,ş, M,ihai Dinvale, simplu şi grav 
înlr-un rCJll amenin!iat de ispi,ba efectelor. A
cuzaLul vVirz a fo t interpre,tnt ele Con tanLÎn 
Codrescu in tonuri tari, cu muiltă. prea 
multă ou1loare Leat1·a,lă, în vădit contrast cu

tonalitatea sobră, cu jocul <l.i crct şi clons 
pretiins de din:ecţia de s-cenă. 

i\fonhH'Ca acestei piese, aparent un docu
rnen t de epocă, cu intenţii limpe:;,;i de ma
ni.f� t politic ooll'tempornn, e simplă, nepre
tenţioasă, aş pune, modestă. O modestie 
oare nu trebnic să ne focii. însă. srt L-:recem 
cu indiferenţă peste mesajul adinc şi vi
hrant al spectacolului, elefi.nitoriu pentr� 
preocupări1le şi climatul angajat al scenei 
Teatmlui i\.[ic. 

Mira Iosif 
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TEATRUL DRAMA TIC 

DIN GALAŢI 

de.. CliFFord Ode.ts 

Dala pmn.1iierei : 21 martie 1976. 
Regia : GEORGE RADA. Sceno

grafia : VlCfOR CRETUJJ.ESCU. 
Dist,wuţia : iEUGEi� POBESCU 

COSMTN (Tom Moocly) ; LILLA.NA 
LUPAN (Lo.1111a Moon) ; MIBA.I MI
HAIL (Joe Bona.pa1rte) ; ŞERBAtN 
BOGDAN (Tokio) ; ALEXANDRU 
NASTASE \Dl. Cal'p) ; GHEORGHE 
V. GHEORGHE (Siggie) ; MARCEL 
1-IIRJOGHE (Dl. Bonaparte) ; DEiNI 
ŞI\EFANE-SCU (An.na) ; LEON.ARD
CAiLEA (Frauki ; GIUG DRJST.ARU
(Roxy Gotlieb) ; DIMITRIE BITANG
(EclcLie Fuselli) ; FLORIN DUMBRA
VA (Peppe Whitee) ; LUCIAN 11E
J\IBLl!"E (Drake) ; VLAD VASILIU 
�Lewis) ; R.AiDU GHEORGHE JIPA 
(Baxker) ; AUREL1A.N GEORGESCU 
(Nickey). 

P1·em.iera de la Ga'1'aţi cu piesa Băiatu.l de 
au.r îmbogă\•eşte lis·la clmmatu-rgilor amei·i
earni -ele semnm,iroţie reprezentali în ţara 
noashră şi readn.1ice, clupl, fo111rte · mu•1ţi ani, 
în cfroulo\ie un Lext el-intre cele mai impor
lll.lnte ale un Ll'i a,u Lor consideral ·1a el noasi.i, 
a!lă,Luri ele O'Neiill, jll'clecăbm,u,l Jucid, a· rpru 
şi neic.ntător al societăţii arnerjoone con-Lem
poNl.lle. Oli!ffoDcl Oele� ne este cunoscut mai 
a'1es prin piesa sa revollmţionară, In aşlepta
rea lu.i Le{ty, piesă oore oglindeşte lupta 
prolet,a:ri-aLuiLmi aimerioon şi il-mstrează po:i'liţia 
auboru1Lui Jiaţă ele rea1ităţile timp1u1l1u i şi ţării 
sa'le, poziţie vdmmernt m,i,tică, neclczmi11\:ită 
în cel mai fecund clecen<iu aJ creaţiei sale, 
deceniu1l ,preme1·gător uabimui1ui război mon
cliail. Acestei perioade ele creaţie, care J-a pro
puiJ.sa.t pe Oclebs în fl'Un•bea gell(it·ati,ei sale 
ele s,criibo1,i mili,lrulţi, îi apaTţine şi Băiatul
de au.r, piesă despre oare e o.ecesar să am.in
tim •că a fos,t pusă în scenă încă în 1946 
de Ion Sava. şi a iconsti.bu,it obiectu-I unei 
pătrunzătoare a.nalize criLice a lui Petru 
Comarnesou. Băiatul de au.r - oh ervia\i, 
tiblu'1 are o cluh'lă semn;ifiooţie: băia,tu•l arc 
un fond sufletesc de va:loa.rea rnebalufoi pre
ţios şi va clev,en<i un izvoo.· ele venituri ca 
un Filon ele am· pentm cei ce-l vor exploa-
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ta - Băiatul ele aur e o piesă alegorică ; 
e o ale,,mor.ie 1noclernă, Dum o numea auMrul, 
o alle�o;r:ie a ;Luptei penLTu via\ă în societatea 
amerioană, a luptei necru \ăl oare, adesea uci
gătoare, a 1u pLci Ln Dare sim\5'nunlele, aspi
ra\i�le sînt lăsa.Le la o parte, pentru a iace 
J.o c î,n,a VIU ţi.rii .

ln,bîmplăirile conCll'ete din piesă ne înfăţi
şează un bînăr dintr-o familie ,săracă, muz1-
oian talentat, care ren un\.ă la vioara lui
perrlll'lu a uroa pc ri,ng, pentru a dobîncli
han·i şi glorie pri11 fort,a. pumnilor. Cu,lisele
hoxru1ui pro:fesionist interesează mai puţin
în cazul noS<Lru, cit iDJLeresează semnificaţia. 
aicestei lwpte. în care oom!ba.banbrnl izolat este
s,IIriv<it în angrenaju[ unei maşini necruţă
lJOare ca.re e socierotea americană pobrivnică
indiv:ic1ll'l<llÎ. Acest lucru l-a IÎ,n�oles foa:rte
hi,ne Lînăru� regizor George Racla, au toru I 
aces •tmi ,foarte hun specba,col, şi l-a tradus în 
termeni ooemici exacţi. Porn.ind chiru.· ele 
la distribu.irea în rolul princi.pa'l a acto
ruihii Mihai Miha-il - că-m•a, pen•tru ,cine-l
cunoaşte, numai oorura de pug.i!list nu-i e
,proprie - s-,a făbll't s<i.mţi,tă in,tenţi,a regi
zol'u11ui ele a sooate în evide11ţă nu posibila
înicăierare clin ring, ei încleştarea cu viaţa,
în oare bînăru•l Joe Bonaparte se angajează. 
l nbe1.1prebul a subliniat tocmai această încă-

Liliana Lupan şi Mihai Miha,il 
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păţînată hotărîre de a biuui via!a, amura
oi1mea g.reu ascunsă de a fi re,mnrat la 
un idea!l perntru o C{ll'imă, speran\)a că va 
putea redo,Mndii idealul părăisit şi, în sfîrşit, 
inrfoîngerea definitivă petrecută înă'\1nllrul lui, 
în chim' cli,pa marii viooorii ciştig,ate ou 
pumnii. F'.l'wrn,oru;ă şi plină de nu,anţe, evoJ 

Jiu ţi,a lui Mihai !VG.hiaiill pe tot îrntinsul m1u
l'\1i, şi �□,corrnnată ou o notă de puternfo,"i. 
vrora\ie ,tragi:că în momentul rin<a'l. O bună 
tovărăljie îi ţine Liliana Lupan, Îll'Lerprcta 
Lornci Moon, fomeie-jucă1,ie, pendu'1.înd între 
via�a fără g1:iji şi adevărata d,mgoste. Per
sonajul are o evoluţie lineară, ahfol spu e 
destul de sămc, daT interpcr:eta l-a îmbogăţit, 
dub'lli,nd aI)'arecn�eJe ele foi,noliillalte şi uşură
tate a.le Lomei cu un fel de lăcomie ne
masoată de a trăi cu a:devărat i ,u,oirea. 

Dim:iJbrie B.ibang (Edei.ie �uselli) opune tînă
ruiui Joe Bonaipa11be ,lipul de om 1,aipace, ne
iertăbm-, ou ap'flll•enţe de bunăvoinţă şi gm
tioodine, în fO'Ild cmd, illOODUţător, tipul de 
om de afaceri pentru oare un ,teanc de bani 
v.'llorează ou muh mai rnu·1t decît vieţile 
celor din jur. 1nte.rpa·etuJ Dompu'lle admira
biil portretul lui Eddie FuseLli, om us·oot, DU 
chiip'ul imobi:1, cu mersul ţeapăn, cu gesturi 
z,,"lÎ.ooÎte, Du vorba şuieJrată oa ameninţarea 
u•nei reprtiJle venrinoase. Pea.{01,man�a lu!Î Di
mitrie Bitang este deosebită, nu-mi amintesc 
să-l f,i văzm t v:reodată atît de bine, într-un 
1'<ll iruteil!Îgenot ehabomt, min•uţios cizelat şi 
ca!I'e-i clesorude noi căi î,n evoluţia l wi vii toa
rc. SpeDtaoo:hlll. moi •cuprill'cle şi al ţi în tcr
preţi, ;printre oare : Eugen Popes•cu Cosmin, 
00101,at, ag,er, m•obil, în rolu,l unui ma.nager 
de mina a dO'ua, Tom Moocly. Mai realiz,ează 
plăcute şi in,teresainte oompozijtL Maree,[ 
HIÎ.rjoghe in d'l. Bom1paete, Gheorghe V. 
Gheorghe, cu mu1lt haz în rolu,[ be\ivianului 
Siggje, Leni. Ştefă,nes•cu, Lu,CJi,a,n Tem,elie şi 
Hlcxrin Dumbravă. Leon•a.rd Calea îniăţişeazil 
ou iimp1ibatc şi .[•impezime pe Frank, tipul 
ele erou frecvell!t în opera lui Cliliford Oclets, 
luptătorul angaj,at într-o akfel ele luptă, în 
lupta pen11,u o l,urne ma.ii deearptă. Bătălia 
solitară a bînăr,U'Luii Jue Bona,pairte a,pare şi 
mai rnbl,in,i,at inutillă in comparaţie cu anga
jarea pe calea re,noiLuţionară prj,n care Frank 
se irnpol:riveşte lum!Îi prost întoomiLe pe care 
o îrnfăţi·şează Oliflforcl Od,ets. 

Ar mai fi de. aclă11.1gu.t că Victor Cret.uleseu
a ooneepu,t şi reali:mt un ca<lru scenografic 
dispus pe planuri muJtip:l , func1:ional şi, 
toboclată, capabil să sugereze alnnosfora ne
r,rietenoasă, ostilă, în oare Joe Bonaparte se 
2ibate fără speranţii. 

Virgil Munteanu 

TEATRUL „VICTOR ION POPA" 
DIN BÎRLAD 

PUTEREL\ 

ÎNTUNERICULUI 

de L N. Tal stai 

Data premierei : 18 ju.nie 1975. 
Regia: MUŞATA !IIUOENIC. Sceno

gmfii.a : TRAI.AN NI'-f'ESCU. T�·aduce
a·ea : AL. KllUTESCU şi ADA PIE
TRARI. 

Di,sL1.ili:uţia. : -ELENA PETRICA1� 
(Alllisia) ; SMARANDA I

I
0RFORD 

(Acu.lina) ; V A.SILE MUREŞANU 
(1Pio111·); Z<EliNA StRB (Aniutca); AU
RELIAN NAPU (Nichiba) ; MARI A 
BANU (Malll"iona) ; CONSTANTIN 
PETIUCA.N (Achim) ;, VALY MIHA
LACHE (Marina) ; DUDUŢA OLIAN 
fOumătrn) ; ŞTEFAN TIVODARU 
(Mitrioi) ; FLOruN PREDUNA (Peţi
bouul) ; IOAN,A ANGELESCU (Ve
cina) ; AUREL IONESCU (Vătăşelul) ; 
GHEORGHE DOROFTEI (Semio,�) ; 
DA.NA TO,MIŢA (O fotă) ; V_\.SILE 
P.RIEDA �Logocl111icul) ; EUDOXIA 
BUGIBTESOU, ECATERINA N.AZAlUE. 
L1LY POPA \ w1Laşc) ; TRAIAN 
ANDRII (Vizitiul). 

Obsedată -an1•i d,e zi-le ele acest text �oum o 
măr�uri.seşte t1n ,caietul-program), 1tînăra regi
zoare i\Iuşaba Mu•cenic propune, ele la înce
put, şi o „ch,eie" inoonprelJa,tÎvă. Ea î<l citează, 
fer�cit, pe S11a,rnisllaV1Sla : ,,ln teatru, realismul 
;;,e schiimbă ffn naturalism cinel a,ctorml nu-l 
just1fică li:ioun•tric". 1,itr-un fel, aceasta este 
şi •caracteriz,area pe care spectaoolluil o rne-
1,ită. Şi, punîn<l a,sta, î□t:eleg ică împli,nirilc 
şi neimp;linir.ille s-allc con,drnc spre ac.Lor, aşa 
CL11m -a [u,crat cu el 1regizoarea şi cum a fost 
(,sau nu a fos-t) în E>tare să-l ad u,că spre 
suarea de jusLifioore lăun11u'că. Prea pu\in, în 
asemenea oazuri, este J.a fel ele rău ca şi 
p1·ea 1nult. 

Spook'llc01luJ este, în interioru•l concepţiei 
estetice cc stă ·�1a ibaza foi, i2;butit. Chiru· dacă 
nu am - şi 1nă1'burisesic că nu am - o 
aderentă realiă Ua for.mulă, aceasta nu m,i 
împiedică ă remaiuc modul armonios în care 
întregul reprezentaţiei -a ru•ti•Clulat. Textu! 
hii Tolstoi ,,rn este ,deloc uşor şi n1c1 nu 
fereşte (le ispiba interpretăriLor ce merg de 
la extrema fian,ati mu.Jui mistic pî.nă la acero 
a fatali mu.lui inte1•pretăorilor psib:rnalitice. 
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ConstnnLiu PcLt·ican (Achim}, Vasile Mureşanu (PioLr), A,nreli,m

(Nichita) şi Marina Banu (Matriona) 

VJ'i,1d-nevrînd, ecornri nu lipsesc c1in spec
tacoluJ ?vfoşa•tei Muceni,c, dar linja imprimată 
de regiz,oare se desenează, în ,cele din urmă, 
clar şi cu ficleli,bate faţă de Lcxt. O sing,ură 
rezer�ă d-e principiu : ·dri.mbarea lui NichiitJa 
după conversaţia cu Achim nu are încă gra
dul de neoosibaLe, impus pa-in dramă, pe care 
lrebuia ă-,1 n1anifesLc. Achim a acumulat 
constant elementele necesare convingerii spec
tatJorilor asupm c,maclerufoi său. Nidi:iba, la 
fel. Dar relatia lor rec�procă nu s-a definit 
pe măsum schimhăTii din finail. Ei au evo
lu,at, pe s·cenă, parailel ; chiar cl,n,d trebuie
să se ,coni11'-unle, regizoarea îi mcn[ine tot în 
situaţia paralelelor. 

Rererirndu-ne direct la !;pecba,CJol, remarcăm 
bogăţia de tipuri propm,e de in1crp1·ebare. 
Este o performantă reală aceastii ruversitate, 
rezulltat a,l unei mim1\ioase elaborări a fie
cărui rol. Am pubea epunc că di�tribuţia, în 
întregu•l ei, trebuie if.eli,citJaită, pentru că focr. 
dovadă de prof ionalitate. Desigur, împlini
rile nu sint egale. Ne 11ermi,tcm să menţio
năm, în pr.imu[ rîm:l, ,oa pe o surpriză cc 
am avut--o, rolul făcut de Marina Banu (i\lfo
triona). ReperLoriull ele mijloace corespund<; 
teatrului realist-p,sihologic. MaLriona CJonclu,ce, 
în fopt, a•c\iunoo, ea e te spiritul r:fo, · şi 
act.riţa interpretă a ştiut să-i sublinieze şire
tenia, lămJ1111ia, cruz,irnca, fără ,a o CJon,pro
lTI!Lte ele la îniceput. De ,fieoore dată, pa·re 
doar că şi-a arătat ,ultima mască, efor apoi 
surprinde '[)rin fe\e noi, pentn·u a intm în 
beţia acelei nunti pe care mărturisiri,lc 1IÎrzii 
a�e prea uşuratoouhri şi nevolnicului ei fiu 
o vor compromile. Ne-a oonvin.s de ,ca,lităţ.ilc 
saile şi Aurelcian Napu (Nichiba), intrat ca
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per ·onaj într-un joc că,ruia, de fapt, nu-i 
poate foce foţă. Slăbiciunea de cuget reiese 
evident, acbol'll:1 rnergind pină ,la a se Jăsa 
manevrat cu oarecare osbentaţie, ,nu nepotri
vită, însă. 

Un frumos ro[ de compozq:1e, I.ii asta, 
într-un tin:np 1n cru-e compoziţia a devenit 
pa.I'că un soop desuet î11 teatru, îl impune 
pe Con,s!Jantin Petri•CJan (A,chim) între fo-cto•rii 
RU•CJcesului aoosLui spectJa,coJ. MijoloacelJ.e folo
site sî-nt ,de hun-gust, ,act,o,rul are o fericită 
măsură ,a aocentelor (vorbire, mers) şi o bună 
'in�ui\:ie a efo·otulq1Î teatrail. ln fi.n,e, în aceeaşi 
zonă a va,lorjtlor in tcrpretativ·e remarCJate în 
i,peDliaCJol, se plasează Elena Petrioan, Sma
rnnda Hcrrorcl, Ştefan Tivodaru, Zei□,a Sîrb 
şi Va•s.itlc i\ihweşanu. N-am vrea să lăsăm 
această men\.Îune oa pe un „şi ailţii" deghimt. 
în ,cazu:l pri.mei, rol foarte greu ca întindere 
şi complexibatc - Ani.sia -, am remarcat 
lucl'ul la detaliu şi oapa,citatca de tvansf,igu-
1,a[·e. Scena. bocetu-lui, deşi aparţine unei alte 
realită\i ant1•opologi,ce (ll-am vru-t să spun 
e'lnogmiice, căci costumele foc uneori confu
zia. po ib�lă, şi n-am înţeles ele ce - vezi 
bluzele Iemei.Jor •cc vmr nişte ii), este rimpl'C
sion,an,tă tocmai q1rin fiuicf:ionalitatea în cfra
mă. Smmanda Herforcl, excep\Îe fă,cÎll-cl un 
aooent în plu (spre cliabolic, parcă), face 
din AcuiLin{I un CJamcter· vi,abill în acea t5
lume ele paLi1mi oarbe şi 1•emuşcări tîrzii. ln
fine, sensibi,)ă e scen•a în care Aniutca şi 
Mil.'l•ici devin martorii uciderii pr.uneu lui ne
clorit. 

Dacă la ridicarea ,cortinei am avut senzaţia 
revederii unui deoor cunoscut (plantaţia ele-
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mentdol', crO'mabi•ca, geomeLrja), şi anume, 
acela al. repreze111a1ici de Ja Mo -oova, frna,luL 
ne-a .;Ll'l'priru;. Se a•1:>Jaud,t un decor - nunta 
vftzuLii clin og,radă, deci, ,cărui.a impodobitlt 
a mirilo·r, stivole de lc,mnc, grădina -, şi 
a.'la nu este puţin nici pcntl'u Traian N1-
\cs,cu, ,wto-1,u,l său, Iii nici peulru Teatrul din 
Jjj.11lad, care, la ,cap.itoJ.u l sceoografic, nu a 
strătlu,ci L, 1n generali. lzbu Lile sîn t şi coi5LU-
111clc (obscrva.tia făm1Li1 ,privind bluzele şi 
năfromclc nu pTivcştc gu.;tu,l, ,ci conoLajii 
po,.;ibilc), ajutînd lu co11tu1•m·ca unei lumi, 

surprinsă în ipo.staze ,·ariate, sub lumini ce 
rnc11g de la reflexele tişnind din înLunericul 
moral pină la străluciri de sărbătoare silită. 
Exi1.sL[L şi n1uzjcă (illuslTiaţia J'evjnc ing. Lu
cian Ionescu), potrivită, dur nu din cale-afa,,·ă 
de integmli'i desfăşwrării dramatice. 

SerioziLalea pc care aut.orii speclaoolu,lui 
au avu,L-o e;;tc o bună carLe cle vizită pentru 
ei. E drc.pl. uneori ani fi dorit mai mult. 
\,dic[t, nu numai întuneric, ci şi puterea lui. 

Mihai Nadin 

SPECT lCOLE•DIVERTISMENT 

TEATRUL SATIRIC-MUZICAL 

,,C. T ANASE" 

RE\IIST/l CU P/ll/lŢE 

de M& Maximilian 

ii Uaiile Ueielouiki 
� 

Teatru,[ satirÎ'c ele rcv.istă conlribuic, cu 
forn11el,e lui specifice, la lă•rgirea pa,letei ar
Lisli,ce utile în eclu,carea omului nou ; rc,'ÎSba 
co,mhatc năravuri c::tre anai stăruie şi ies la 
ivoalft şi propune modele vrednice ele m�11at. 
Ca orice fD'rm,, de artă, aoccnbul pus pe la
Lum eclu,cabivă 5e corelează exigentelor de 
ordin estcLic ; revista nu-şi poate, aşadar, 
11i,ci en, îngădui concesii în nici u,n. 00.111-
partiment <le pectacol : bext, regie, balet, 
actori, cî1.t[1reti, muzică ebc. Pc aceste coor
donate se a.şază, în bună n1ăsură, şi Re•vista. 
cu paia/:e, noua montare de la Teatrwl 
,.C. Tăna e", î11 realizarea căreia. regizorul 
J\,i,colae Dinescu a vr.:111or.1fi,cat aporLul Jui 
Mihai i\fax::i,rni1lia11 (textu1I), Vasi,Je VeselovGki
şi Dan Ardelean (melodiile şi, respectiv, or
chestraţia şi ,condu,cerea rnuziwlă). Comei 
PatJri,chi (:coregraf.ia). Ax,ată pe rola1 ia ci in Lrc 
im,1ginea teatrală ., i realitătile YÎeţii, 1·evisLa 
rcchenmă î11 actualitate marile figuri ale înce
puturilor teatruilui nos-Lru - Matei Millo şi 
Miihai,l Pascaly -, pentl'll a clcruon tm înaha 

. funcţie moral,cetătcnoo.scă, politică a scenei 
şi continulÎJ;atea acestei fnnctii pînă în zilele 
noa t,re. Dr<altfe,J, prî,ntre cole mai izbutite 
momente ale rev-istei, Prologul „de la căruta 
cu paia\·e l,a revisLa cu pa:iate", ex,cetlcnt in
torp�·etat ele A,l. Arşinel şi .AL. Lu !eseu (1110-
no:logL�l,cmp,let a,l lui i\1illo), a,poi, mărturia 
pateLică a lui Mihail Pa. caly (despre patrio
ti mul actorului) se detaşează net pl'in cu
loare şi fO'l'tă emoţion-ală de ansamblul „nu
merelor" prezentaLe. Se mm inscriu, ca reu
şite ale revisboi, accen,telc nu lipsi te ele vervă 

Moment coregrafic cu Jl.o(lica Candc
laLo şi Păstorel Ionescu 

comică ale unor cuplele , i scheciuri satiri1CC 
la aclrr,sa abnLcri�or ele la no1'me-le eticii şi 
echităţii socialiste : La bilei, La cofetărie. 
Aclam. !11Lr-o il1ot{1 deosebită - de naturii 
mcloclnu11aLică - a fo t conceput tabloul 
Toader, unde lir�s-mul duios, străbătut, însă, 
de un puternic f-ilon 01 timist, a oferit lui 
Al. Arşincl ooa7.lia de a-şi da mii ura tailen
tului ău recunoscut. 

P,utoau lipsi, fără n ici o pagubă - dim
potrivă - penL1·u \inuLn ·pe�tacolului. tablou
r.i!le Dama cu camelii, Al cui e copilul... şi 
lntoarcerea SO/itlui risipitor j ca să nu mai 
vorbim de Nu.nta cu dar. abundincl in qui
pro-quo-nr-i de gust îndoielnic. Asemenea 
umor - fie tras ele pă,r, fie în doi peri -
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ţine de un treout de mult depăşit al re
v!iistei de perife1,ie ... 

Excelente, tablourile ccrregrafice Basmul şi 
Fante;:;ie în albastru, animate cu virLuozillate 
inspiTală şi cu precizie tehnică de Comei 
Pat1-i•chi şi Pă tore'l lonc:siou. 

Nu pot fi tiremqi ub tă,ce1·e Doina Badea 
(încercindu- c i,n 111'-u n gen nou pentru da·ru-
11i1le ei mmzicale), nioi apari\i.ile su•culente 111l.e 
du,p,lu,1,ui pantomimic Anoton şi Romică. Con
tnibu\ ii prea puţin folo ite la măsura posi
billilătitlm lor : Cuistinia StamaLc, M.ilmi Perşn, 
uucia Boga, Ioana Caseui, �ne Lăzăresou şi 
g1,upu'l vocal „Sbudio 8", con,dus de Dudu 
Ala.na iu. 

Dcco,·uri şi măşlli (Vi,ctor 'fa'Pu), costume 
(Li,liaua Referendaru), iÎn general, de efect. 
Di cutiabil, oost-umn-1 Doinei Badea, prea cer
nit pent11u Jinia vie şi colorată a montajului 
melodic ,prezentat, 

Maria Marin 

TEATRUL EVREIESC DE STAT 

HL\1 NOROC SL ... 
., 

ZEILIG SORI 
., 

de llurel Felea 

li Alexe Marcouici 

Coicheta bombonieră din strada Iu1l.iu Ba
r.asch ne-a oferit, ou u1,tima sa premieră, o 
fondiantă. Un spe:ota,col curat, pe linia profe
sion.a'lismu1lui cu caTe ne..,a deprins respectiva 
echipă, Ji,psit <le stri:den\e, s•cu•tit <le ori-ce 

unmă de prost-g,ust, această aproape inexora
b.i!lă priimejdie a speoba•ooht.J.ui de reviistă, 
fell'it de veşnicele rwrene 6u lcnalul şi ou 
ferrn,oaxeile, dar şi nevizitat, din păcate, de 
vreo stră'lu-ciTe deo ebi,tă. E, acesta, poare, 
un pă•oot oare ţime de însă-,;i stn,uctura genu
lui cu pricina : un spect::rcol de revistă nu 
poate Ii, pr�n ded':iniţ;ie, o partiitură oamc-
1,ală ; el cere ,,fia.st, •liux, n1•onrLare", sau, cum 
spnmea un o1asi,c a.I revistei rounâineş,l;Î -
„bafote, fote, paiete". O.r, o eah:i,pă de nici 
douăzeci (le -0aunen1i nu po,a,Le răspunde a
c tor cerinţe, oriclt iar fi ,a,ceşti douăzeci de 
oameni ,ele di\vui\i, CJ1rÎ!cît s-ar •dărui ei. Reţi
ne,m, aşadar, j,dcea autorilor ele ,a-l reînsufleţi 
µe scenă pc Zcilig Şor, ,,raisonneur"-ul clin 
dnama (ce s-a huiounat oîrndva de un mru·e 
su1c'ces) Manasse, a foi Ronetti Rom=, con
frrunându-l cu �uşte păcrute omeneşti mai de
gnaibă ebennc decât aciJuaile (o femeie face 
,crize de firat dind veid.e că-i merge ,bine 
vecinei ; 'tm,uia i se pune de-a curmeziişa cînd 
e 'Cl'IÎ·L�cat ebc. eUc. ; pe roţi îi viindecă, la 
,.polioliniica" 11u.i, ,,dooboruJ" Zei,lig Şor ou un 
p,a.na-ceu de proprie i,nven\:ie : o seringă uri
aşă cu ,,nîsomici'nă"). Reţinem pe inbe1'Pretul 
ia�estui rol, pe M,aino Rippeil., dfo „vechea 
g�1mdă" a tea1tmufo�, Î!lllpeoobil profesionist, ca 
şi, ,din ,a,oeeaşi glorioasă generaţie, pe Seidy 
Gli.ick. Ei predau ifăJolia tinerei şi graţioasei 
T:ricy Abnamovitci, ,,veicleta" ,teabru1lui, ferrne
căboal'e prC',;enţă sceilliec'i, dar ,căreia, în per
spectivă, omcl că nu i-tar srtnica o mai paroi
moni,oalsă gospodărire a mijloocelor de expre
sie al'titMi,că. Reţinem eileganţ;a textelor !,ui 
Aureii Felea şi Alex,e Maroovici, muzica ru:le
sea i,nspimtă a 1ui Rich,wd Stein şi Florenbin 
Delmar şi (,ou o ,Îlngură... g,aifă : ,cînd îţi 
so:.esc nişte musafiiri oare-1:i aduc flori, cea 
din•bîi grijă e, chiar cu riscuJ de a-i lăsa, 
seuzîrndu-te, o cliipă singrnri, să aşezi Uorile 
într--o gfostră cu .apă şi nic,i,decum să le 
lepezi pc un teilevfaor, cum face ga7.,cla diin 
taibllou'l „Gafele lui- Lică"), mîna sigură a 
reguzorului Harry Eliad. 

Radu Albala 

„DoctOITTUl" Zcilig Şor vi11w.ecă cu l\lo1 pa11accu de prQp1ie invenţie 
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Reîntîlnire 

cu Nicuşor 

Constantinescu 

Un recent turneu în Bucu
reşti nl Tealru./ u i ele Revistei 
„Fanlasio" clin Constanţa 
ne-a prilejuit o plâculă re
intiln ire cu un ,,enerabil 
reali:;alor şi animator al lea
Lrului ele revislâ şi al ope
relei româneşti: Nicuşor 
Conslantinescu. Comeclia mu
zicalâ Hoţii de ceasornice ni 
l-a readus pe i\'icuşor Con
slanlinescu în poslltra de
autor ( alâturi ele Saşa Geor
gescu) şi, în acelaşi timp, 
de regi:;or al spectacolului 
Leatru lui constânţean. Sînt, 
clealtf el, cîţi-.,a ani buni ele 
cîncl Nicuşor Constanlinescu 
însufleţeşte teaPrul ele pe 
malul Mârii Negre, contri
buind, cu priceperea şi /.a
tentul său, la afirmarea şi 
consacrarea lui printre cele 

mai preţitite instituţii ale 
genului în ţarn noastră, 
consacrare binemerilat cu
cerită şi peste hotare. 

Revenind la turneul ele la 
Bucureşli (în sala Teatrului 
„lan Creangâ"), se cu,,ine si1 
rnblinicm că Hoţii de cea
sorruce atacii o problemă ele· 
osebit de actuală : aceea a 
cronofagilor tipuri fel.u· 
rite de pisâlogi, piercle-vară, 
încurcă-lume, lasii-mă-sii-te
las, afliitori în lreabă, muşte 
la arat - care, toţi, ne fura 
un timp ele viaţă preţios. 
,,Hoţii" lui . Nicuşor Conswn
tinesctL şi Saşa Georgescu nu 
furci, aşadar, propriu-zis, cea
sornice, ci, a.şa cum obser,,a 
un erou al piesei, ei fura 
minute şi secunde care, la 
un loc, devin ore-ceasuri. 
Comedie muzicală, Hoţii de 
oeasornice atrage atenţia 
- prin duhul satirei uşoare 
şi prin modalităţile caracte
ristice speciei - asupra pe
ricolului pe care-l reprezintâ 
cronofa.gii într-o societate în 
care milioane ele oameni se 
strâcluiesc - construind -
să nu irosească nici o · clipă. 

Spectacolul lansează cîteva 
noi melodii de muzică uşoa
ră, compuse de Aurel Mano
lache, care asigură şi condu
cerea mu::;icalei. Teatrul „Fan
tasia" dispune de o echipei 
ele acto'J'i de Mvistă bine 
suclatâ. in caclrul acesteia, 
.ca în fiecare spectacol, se 
impune, prin nola personală 
şi prin profesionalism, cu
plul Gelu Manolache-Jean 
Constantin. devenit ele mult 
popular. Aprecieri pozitwe 
se cu,,in şi lui Fritz Bmun, 
Rodicăi Manolache, Marianei 
Cerconi, lui Dumitru Cara
mitrtt şi lui Victor Imo
şeanu. 

Nu ne putem opri să re
petăm remarcabilele merite 
ale regi;:;orului spectacolului, 
Nicuşor Constantinescu. In
geniozitate, precizie, experi
enţei şi, peste toate acestea, 
un ne/ntrenipt entuziasm ti
neresc - clupă clecenii de 
activitate carncterizează 
mereu creaţiile lui Nicuşor 
Constantinescu. 

Stan Vlad 

TEATRUL DE PĂPUŞI 

TEATRUL DE TINERET 

DIN BRAILA 

• DREPT/lTE/l Mi1RII

de \/irgil T eodoreicu 

Am vă2mt, în ca1:huJ cfo1uhii de rnmu
fostări Itinerar cultural brâilean 1976, 
Jll'emiera pe ţară Dreptatea mââi de Virgil 
Teo'<lores1cm, ad181p<bare după o legendă ohineză. 

Dreptatea mării pare a m1 se fi năsout 
numai din :impulsul, aLît de ca<racteristic fi-

inţei şi personalităţii poelu1h.1i, de a schimba 
mereu domeniul inspiraţiei, de a trece, dezin
v,oLt, de ],a un g,en la ailtuJ, şi nici din do
rinta un,u i simplu exerei\iu de virl1.107i1Jate. 
Eta con1stituie o preocupare veche. Scrisă, 
a,omn vreo şapte ani, <În proză, piesa nu a 
dat sa,tis:facţie elanuilui şi pretenţiilor primei 
iuoursiuni făcu<te de temerrur.uJ „nrgonau,t" în 
a;pele învolliurabe ale genufoâ. dromatic. Şi
atunci, cu vreo trei ani in urmă, ideea a 
f'O t rehlmtă, pj,esa a fost l'Op!Î.tă şi turnată în 
forme noi, în limbajul caracteristic şi seducă
-Lor a,l poeziei. Al<chinn.ia 'POetu'1ui, resursele
de vrajă şi de expresivitate din preaplinul 
srnlfotu,lu-i să,u, forţa şi dez.invo.!Lura lirică 
nu cleter·m<Î·1mt desăvîrşirea a-cestei mici şi 
Iluide broderii dramatice. 

Dacă e să zăbovim asupra motivelor de 
inspirnţie impu e de ,legenda originară, ele ar 
putea fi, tla ;p,rima vedere, jocu,l bogat de 
imagini şi ele culori din folcl01,uJ orienta,], 
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,.Drcplalca 111f.iri1" : i11 luinea exotică 
a 'impărăţiilor orientale 

vIzn1nea 111cLaf,orJcă asupra lu 1111ii, in oare 
roalitaLea se ingemăne,ază ou visuil, iar coti
diÎ!anul se înfrlLreazii ,sensibil, ,pe nevăzute, în 
f,antastic şi fobu1os. Cc1,cebat,1 mai :1Lcnt, 
povestea celor cin•ci fra\i oare se opun tira
niei man,d,arinilor şi, ,cu sprijinul gcnero , 
nepre-oupc\it al mării, pun oapăt 1ăoomiei şi 
cruzimii, ti,că.Jo.,iei şi nedrcplă\ii. i-a oferit. 
ele fapt, l,ui Virgil Teo-clorc,-ou motivul prefe
rat, decorul ău favorit : .m�rea. Pa�iunc binc
cuno-;cuLă, rinurea 'inidcpl.i11c,şlc, în ace.aslt1 
operă dc,clicată copiilor. nu numai func\ia 
de mediu famifan· poetului, ci şi una sim
bolric ju-Litiară. Sursă <le Yiaţă şi ele exi
stenţă, de bucurie şi ele exaltare pentru erni, 
1nnrea reprezintă un ]ă,caş de n1oc-1rt.P nen1ilo�; 
pentru răufiiditori şi clu,şn,a,ni. Mediul marin 
prilejrnieşLe artistului şi în . această rnin inLu
railă pagină literar-clramaitică de:,fătări poetice. 
SînL sugerate, cu fastuoasă eleganţă, cu'lorilc 
pe care le îmbracă marea la ceasul zorilor 
sau al amurgului, mirifice<lc împărăţii n-lc 
:iellncur,iil-or, DU .fiantasticele .Jor vietăţi. Se cin
L,1, cu clelica-te tonuri, ţămnurilc, florile ele 
cireş şi <le lotu,s, clar mai -i-le,, se îna.lţă, cu 
rară graţi,e şi cu patetism retinut, o emotio
nan,tă odă Omuilui, clcmnritătii şi cin Lei, cu
raju1ni ele a înfrunta r'inl şi nl'dreptatca. 

In lumea pes,triţă, cxoti,că. ,colomtă a îm
părăţiilor ot·ienLale, populată de mă cărici şi 
călăi, de floriire.,e şi saltimbanci, ele m,încă
Mri de flăcări şi pe!>cari fabnloşi, re7,on,anţcle 
a,ctualc, rnomla piesei - primă cerinţă în 
speetacolul pentru copii încrederea în 
puter<'a unu·11. în geniul un11i popor. care 
num.;c11 unit îşi poale făuri destinul şi rea-
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l•iza m.inuni, acţionează, prin inspiratul con
dei al lui Vi,·gi,l Tcodorcticu, ca u11 fecund 
cxem.p,Lu crc:iLor. 

Păipu•şarii clin Beăila au fost cei clintii care 
au reccpLa-L sonLimcnLul poc-Lic şi pal..riotic 
elevat al L•cxtului . .Gi au tmouL la montare::, 
lu.i cu dorin\a fermă ele a realiza un _spcc:
tacol ca,pabi,l să acţioneze . �uprn J?\1 blteulu1
cu acoha., i carat ele for\ă lmci1 mob11Lzaloare. 
Preocu,pa\i de am1ralcţea transcrierii ac\innii 
şi ele înţelegerea ,eît mai olm·,, a mesajului, 
realizatO'.rii. au renunţat, însr1, la o �can1r1 ele 
sugc,sti\ p,,ivind viziuuca simboli•c-metaforic,I 
[abrnlos coloral,1 a lumii piesei. Suprimarea 
priunclor clout1 scene şi a al Lor fragmente, 
q.liiminarna Lota,lă sau !'Omprimarca unoe per
sonaje au văduvj,t itnagincH scenică de Ia�� 
mecu'l ,corn,p,lcx al textului, au sără,cit acţi
unea de unele arg,umcntc poeLice şi drama
tice aclusc ele autor în sprijinul înţelegerii 
mai subti,lc a ideii. Rcg-i2lo,rul Traian Ghiţescu
Ciurca a clczvolrtat (}pic acţiunea, marcînd 
confruntările dintre personaje, clar a trecut 
pc ,plan secun,d exubcran\a de imagini, ten
tele Ja,n,t,asLiou•lu•i. Dar îrt înlunţuirea deco
rm·i,lor şi a mişcă1·ifor există o gradaţie bine 
gînclită, lupta dinta·c mandarini şi cei ci

'.
1ci 

fra\i se <l.es,făşoacă ou un crescendo ?me 
dozat, n1omente,le ele Lens1unc - nereuş�tele 
călăilor - precum şi une,le scene ele virtuo
zibate p>.upuşărcască dau echilibru înlrcgului, 
eh.iar şi î 11 aceas,tă viziune regizora-lă simpli
fi.oată. 

Scenografia lui Mi,,cca Nicolau foloseşte Gti
liwrea pe nrntive chinezeşti binecun-osoule : 
para,va,ne p ,icLate cu ramuri ele cireş, stampe 
suspen,clate cu silu(}lc ele pagode, colibe ele 
sbuf cu acoperişul Mracl.erIBtic etc. ; proiec
ta,te pe fund,a,luri de lumină frumo · coloraLc 
în albastru, roş·u, poeLocaliu, ele conferă 
spc,otacolu1ui frumuseţe şi pu tcre ele seducţie. 
Dintre '(Jilpuş:iilc rcalizale 5n stilul V11ayang, 
cite va sint deosebit ele izbu Li Le : rnanda.ri'nul 
burbo ou fălci uriaşe, sfetnicul ooooşa t, cu 
barba oa u11 fir de aţă neagră, măscăriciul, 
foarte cxprc:.,iv in forma sa uscăţiv-mefisto
felică, cu chelia î,nsemnolt1 ou moţ roşu şi 
învăluit într-o 1lllJSlcrioai:ă pelerină ncagrrt. 
Din păcate, mai puţin sugcsLivi au fost cei 
ci1wi fra\;i, atît de asemt111ii,tm·i între ei şi 
toLL1şi cu însuşiiri supran:iturrule aLît de deo
sebite. Funcţiornal şi util mi s-a p5ru t oo
mentaT.i u1l rrn'l.1z�cal al lui Romeo Chelaru. Cea 
mai imporbantă om1lr,ibu\Îe o aduc în spec
taool rnînuiLOrii. Ci\iv,a dintre ei: George 
Gmia (i\ifandm-inul), Mai-ius E�arhu (Măscă
riciul), Ion Stanciu (Sfetnicul), Eva Pavel 
(Fong), Ghcm-iete Gruia (Mama). Ioana En
cu\iU (Sen) creează, prin mînuire, prin ex-
1,rcsivitntea glasur�lor, prin sinceritatea 111-
terpretării, adevărate personaje. 
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■ TREI CJ1SUTE
..

SI TREI DRUMURI
.. 

de Titel Constantinescu 

După premiera Dreptatea marii, echipa 
păpuşariJoo: brăi!leni a prezenLat un spootaool 
pentru preş,oolari, realizat ou citeva luni în 
urmă, Trei căsuţe şi trei dmmuri. Pe u,n text 
mai puţin bogat în trimiteri şi sugestii poe
Lice, linear şi obişnuit, sprijinit însă tot pe 
o nobilă idee patrioti,c-educativă, regizoarea 
Flw·ica Te-0doru, împreună cu arhitectul-şef 
al oraşuJ.ui Brăila, Crişan Popescu (contami
nat, ca scenograf, de pasiunea artei păpuşă
re�ti), au realimt un spectacol admi,rahil,
folosind cele mai ,simple mijloace proprii
teatrului de anii:natie. Cu citev,a beţe şi caT
loane colorate, cu ,cîteva sugestii de păpuşi 
plate, fantezia şi viT'tuozitatea arbiştifor brăi
leni au produs o reprezenitaţie păpuşărească 
de referinţă. Povestea nai.vă şi simplă a 
mezinului rf.rniiiliei, care se încumetă să str[t
bată 1i0ată ţara : Dei.hta şi litoralul, cimpiille 
şi muntii, depăşind, astfel, limirole cunoaşte-
1·ii fraţilor să.ii mai mani, ale căror· drumuri 
n-au dus dec1t p!Î!Ilă 1a o vitrină ou şocolată 
şi pînă 1a o vitrină .cu jucă,rii, a fost ilustrată 
scemc cu bu,n-g,ust, măsură şi rigoare profe
;;ională. O triplă .lecţie de patri01ruslm, de fru
museţe şi de po,ezie, ţi,nută de un „erou" 
cu ,totul origii,nia!l - un cap rotund de car
ton care alunecă pe o sfoo.ră, printre oîm.pii 
cu belşug de grîne, ce danseaz[t în soare 
(mu1lte beţe am,ii pr'Diectate pe u11 orizont 
de lumină po[itocaJ.ie) ; printre blocuri şi 
macarale (ingenioase siluete d,in stinghii co
lwate), printre fantastice animale şi păsări 
(oupe de carton cu ciommi roşii din sticlă). 
Mi-a plăcut mu,lt şi m-a emoţionat a,ceastă 
montare, compusă fără pretenţii de inovaţie 
er>3-1Jantă, cu minimum de mijfoace oooesi
bile, o montare făcwtă numa!Î. din d:ragoote 
şi din ,pasiune romanti,că, pentru cultivarea 
unor frumoase sentimente. Totu'l, aici, . e în
cîntăbor, deşi un se bazează pe compilii'caLe 
cons truoţii meoaniice sau pe desăvîr�iri tehnice 
spectaculoase. Reprezentaţia trăieşte prin vi
braţia vie, priq fianlezia şi sio1cer1tatea gîn
clufoi realizaliOrilo,r. 

Aflat în preajma sărbători[·ii celor 25 de 
ani de existenţă, Teatrul de· tineret din Bră
i,la meni,tă din plin felâicităTi pentru modl\ll 
cum înţelege să-şi fo,că d,aliOrra ar bis tică şi 
pedagogică. Atragerea unor oolaboraoori de
o ·ebit ele vailoroşi - sciriitori, muziciem, ar
tişti pla tici ; lansarea unor texte de înailtă 
ţinu ·l literar-edu,cativă ; pătrunde.rea în masa 
tineri1or speclla.'llori, prin organizarea unor 
mn1tip]e acţiuni edocative de rezonanţă ; 
acliwtatea constaintă a duhului „Ore de va-

canţă", în care sint realizate, periodic, întîl
niri ale spectaliOrilor cu creatorii, mese ro
tunde pe difer•ite probleme de creatie ; cola
borarea fru•ctuoas,t a teatrului cu cad.rele 
didactice din oraş, pentru stimulm·ea încli
naţiifor literare spre dramaturgie şi artă 
plastică ale copiilor şi, mai ales, calitatea 
artisLi.că, nive1ul superior al pectacolelo1· 
- toate acestea ne fac să priv,in, cu multă 
aLenţie activitatea ace.tui colectiv, să-i pre
zentăm, aşa cum o facem acum, incontesta
bilele merite. 

TEATRUL DE PAPUŞI 

DIN CRAIOVA 

■ Pl\CL\LJ1

Valeria Ducea 

ÎN SL\TUL LUI

de /lL Struteanu 
., 

după Ion Slauici 

Noua formulă de spectacol propusă de 
păpu,şari,i craioveni - nouă, pentru aoest 
sutbiect de mar,e traditie foLclorÎică şi cultă -
tmnsferă a1coorifor oo,lităţiJe şi a tribu tele pă
pn,şii. Masoaţi şi cos·tumaţi fui personajele
sinnbol dm întîmpilăritle ou Păoală, ei au su
pleţea intradl\lctib.iilă a pă1puşii animare,; urno
ml suculent, gulgîitor, exprimat ca în comme
dia dell'ruite, marchează carra'cteru,l popular 
ail reprezentaţiei. Este meritu,l incontestabil 
a1l reg,izo11n1lui Horia. Davidesou ele a-şi fi 
gfodit spootaicOllnJ cu sin1.pihi1Ja.te sliili,stică, ur
mărind e.pisoadelle atît de cunos-cu'te ale năz
drăvărui'lor lui Păoailă cu tactul hltru al po
vestitorull\IIÎ ipoipufar. Speobaoo1ul e reuşit şi 
,;;utb rapo111Jul reconslli.llunii spimtualităţii satu
lui ; peste fo,treag,a. des,făşurare pJu teş te,. în 
adevăr, o alnno,s,f.eră din Dănilă Prepeleac,
ceea ce este e:\."'Celent ; întîmp�ările fiind oa
recum .din aceeaşi familie, suge;;tii,le de efect 
arti.!,titc, illl\l ,pot dedit să întăreas'Că, încă o 
qată, COOI,vingerea ,că se aslÎstă la un speota
ool de aoumtete rdlolori,că. ln tabăra „naivi
lor", pensonajele Popa şi Primarul, Preoteasa 
şi Primăriţia înifăţişează măşti pe care ironia 
popula'l'ă le-a inves-lllJt cu o so1'idă consistenţtt 
ca1-acberotlogi,c[t. Acbo[·ii Co bache Ionescu, 
Vsevcxlod Vrabie, Elena Stamate, AJeJ1-,andra 
Dav.i.descu dovedesc îns·uşirule wctorului de 
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proză într-'lln joc dinamic, permanent con
tnolat de grija cara,cleriză·rii pirin gest şi nu
a,nţă vocală. Mi:ricea Surd·u, în Păcailă, se re
mai·că prin di. imulata prnzen\,ă a erouh1i, 
aocentul satiric obţinfodu-se dnn plin. 

Remaroobilu1l s,cenograf rpe111tru scena mfoă 
Eusbaţi<u Gregoalian a <bradus p�asti'c, în de'cor 
şi in măşlri., un�ver1,ul anecdotelor. Ironia, 
sugerată î,n chipuri şi cadre, spiritualizează 
şi iia spa\:iul de joc, integrind actorii în lu
mea poveştii fără VÎlrstă. 

■ PRINTES/l
..

M/lJOLENKll

de Jan Romanmnky 

lll'ibutar metodei de a scoate efecte iro
nice· sau sa,tiri,oe din ooi·uperea sd1emelor 
clasice de basm, inwoduomd elemente şi alu-
2Jii contemiporane, aces-t •text ,clin iLiteratura 
cehă penrtru teaitru[ de păpuşi găseşte şi la 
11l!Îcii ncştr,i spoota,tor.i in creaga audienţă. Dacă 
lrlm Dotlecek, bucătarul, o iubeşte pe _p•rin� 
ţesa Majotlenka, fata regelui Butoi,aş, dacă 
Vrăji.boarea şi Vrăjii1Jol'l1l sint, prin fapte, mai 
muat sau mai puţin agil'eabi,li,. importante 
nu-s atlÎt peripeţiile, cuno;;oute de aiurea· în Ii 
vrur:iante, oi umorul o•bţinut prin mişcarea 
eroilor de po;vesrte înrt,r-o 'lume fu.milia,ră copi.
i!lor. VrăjiliOriiJe sint pamclice, fraternizănill.e 
cu s•afo., oopfoşi toare ;pentru amJJii partenerii. 
Regia l,ui Hori,a DavidooCJu şi scenograf.ia lui 
Eustiaţiu Gregol'ian au con]u,crat la armo
ni:rerea urnu.i speotaool de umor simipfo, ac
cesibil. A fost şi mel'itul celor doi prezen!Ja
tori, Lidia Creţu şi Mi11ai Brumă-Lheanu, de 

„Păcală în sa tul lui" : în decor şi în 
măşti, universul anecdotelor 

a crea .impresia de joc, de a cîştiga copm, 
prin confidenţe măguiiboa,re şi antrenanrte. 
O ,prezenţă tl-e oahua,te exioopţiornală : costu
mul şi masca Vrăjitorului (MM'Oea Surdu
voce ; Rodica Dimitr�cu-pernonaj). l,n genere, 
pilas1Iica măştillor exp,cimă grotesouil b, .La 
,,negativi" (deosebit de simpalri.ci prin trata
mentul �iLerar ai! ipernmării !) , şi suavuil, la 
cuplul de îndră,gos·titi. (oaan oohemati:c, totu,şi, 
în ex-presie !infon Li'1ă). Awian•a Sbamate, Dan 
DumitresDu, Alexandra Dav,îdescu, Vsevd1od 
Vrabie, Rodica TuidoroÎ!u, Ivona R,uideanu, 
animatori şi aCJtt>ri, dau pen onilitate 111rni 
spectacol viu, î,n care ironia şi lirismul 
educă, ]ia mioii spectatori, plă,cerea magicu
lui joc. 

Ionuţ Niculescu 

OASPEŢI DE. PESTE HOTARE 

TEATRUL ,,DRAK" DIN HRADEC 
KRALOVE - R. S. CEHOSLOVACĂ 

Am văz,ut pr.imu1l 1,pecllacol al Teatrului 
„Drak" în vara ·lui 1974, la Chrud.im, cu 
prii]eju1 FestiWJJiuhii intennaţiomd ai mario
netiştiJ.or. Intr-o sa[ă mare şi neprietenoasă, 
()()()()ţaţi pe mese şi pe bănci improv:izate, 
peste o mie ,de oameni, veniţi din toate cQll
ţurille lumii, priveam atenţi la mira,co,lul ce 
se înfiripa suib ochii noştri : doi interpreţi
animatori miî,nuiau, vorbeau, cin,llau, jucau 
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şi dansau î,n cîteva zeci de roluri : em s1Jec-
1Ja.coluil Eiilenspiegel, pe un teNt de Jiri 
Bartek. 

Cei doi interp11eţi poal'tă costume d,e epocă, 
iar spectacolul reCJonslri tuie jocul artiştilor de 

. Mki de a!ltăidwtă. Deoo'l'u>l es,te ai1cătuit clin 
rel.iefuri de lemn inspăuate din sculptura 
goti,că, j,ar păpuljile, pe tijă, simplu arti.
cullaite, au chip·uri bvu•baile şi grolleştii. Mînuii
Lorii an:imă marionetele ,,la vedere", demon- ' 
sm,md sim;plibatea, dar şi cliI.icuiJtăţi:le a.Jică
•tmiirii unei miişcără, împ'letÎ!rea perfectă a 
gestului cu vorba. TotuJ est•e deconspwt : 
arti.ştii nu mai fac un secret din arta lor, 
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Matej Kopecky şi Vera llicarova însufleţiml marionetele în spectacolul 
,,Eulenspiegel" 

iar paravanul, podul scenei, au dispărut. 
Oînd un rfir mai îm:ăpăţînal se încrnrcă, 
mînuitoarea Vem H.icarnva fu.ce un semn de 
s•cuză, mmbind uşor, apoi descurcă firui! şi 
spectacolu� continuă. Vocile S1Ună pei•fect şi 
aiparţin personaje!lor, deşi fiecare joacă zeci 
de roluri. llitn:nuJ este viu, neobosit, iar gru
parea person,ajelor doveldeş-te a.tentă şi ră·b
dătaare căulJare. Şi, to-tuşi, nolla de cald li
l'llSIIIl pe care o de,,"'!ljă acest specbacol devine 
pecetea în IJreg,ii sale producţii artistice. 

Deşi slli!lu 1! es•te unillar, spectacolele nu se 
aseamănă. ModailitJatea decoru;,pfrării este a!Ltu, 
de fiecare clia tă, în ,kinctie de pjesă, de au
tor, de atmosf.era fiecărni text. A tfe1, înctreg 
decoru-I spectacolului Cenuşlireasa este akă
tuit din mobi·lă grea, ele epocă, •principala 
piesă fiind un clu,laip-bufet, în fun,clal, ale 
<'i\rui uşi se deschid, se scot, e în-locu ic c, 
devenind spa\ii de joc neaşteptate, dar funr
\Îcmale. Păpuşa este ţinută „la vedere", 
m,inuită în ,foţa s,pec11atorilor, în timp ce pe 
chripu l m·\ i� Luh1i poţi ,citi sentimerntele ero·i
lor, alături de masca i,mobi'1ă a marionetei. 
Pent11.-u a sub'linia o idee, pentru a sugera 
o stare emoţiona�ă, orice mijlo-ace sînt bine
ven.ite. Scena bailuilui, la curte, este redată
pirin umbrele ,ce apar pe geamurile mate 
aJe clu1lapuh1i, poi,uml1eii se învîrt mo1com
pe scheletul unuu gramofon tran format, iar
crai�1icul regelui este o jucărie mecanică, cc
irm.primă pers•onajuliui 1111i•şcări stereotipe. Dar
lirismu4 esbe prezent şi aici. 

Acest gust pentru reconstibuirea 0tmo fe
rei ele epocă se poate vedea cel mm bine în 
spect,acol,u!l Cum s-a însurat Petruşka, c „co
mecl•ie cu părpnşi cluj)ă vechi mollive ruseşti 
ele teatru ele bîk.i". De la inlil'area în sală 
a interpre\ilor. la mcxh1l în cme so1licită, 
l'll farfuuia, c.ile 1m băn�l\ fiecărui specba.Lor ; 

de la perfec!Ja îmmnare a gestului interpl'e
tulrni cu cel al păpuşii, la verva găllăgioo,să 
a „a11tiş·llilor de biilici", care joacă iaJătmri de 
marionetele lor, totu1l vrine să dea u,nitate 
�le sLi1 spectaicolu,luri. 

l.n s,pec!Jacohil Cum se cîntă la orice, pă
puşile au dispărut cu totul. In cele citeva 
scene clin care este oompus speclla•co·Lul, sin
gurele „păpuşi" sînt două panghoi [nnoda.te, 
care sugerează, într-o conv,euţie arbitrară, 
două muşte. 1n schimb, toate obiectele se 
animă, oîrntă, umblă, vorbesc. Un pian, dat 
_aif,ară de '1,a cinema:tograf odată ou apail'iţia 
fibm1l ui sonor, o pm,Eeşte pe străzi şi îşi cîş
ligă impatia agenţi-lor de cirowlaţie. Inter
preţii ,au vervă, ciută la cele mai năstruşnice 
instrumente, bat în tobe şi în alte obieote 
oare pot produce zgomote, cintă, dansează, 
�,n111)rov1izează. 

Dircctoru1l leatrutlui. Jan Dvorak, format 
la aspra ,şi pre.,tig,ioa&1 şcoală a Lui Josef 
Skupa, im,primă bun-gu,st şi disciplină între
gufoi teatru, iar regizorul Josef Krofta, care 
semnează 11oate spoollacolele, a igură unitate 
de stil. într-o risipă de JianbeZ'ie aproape deru
tantă. Interpreţi ca :\fotej Kopecky (descen
den.tu,J celei mai vechi dinastii de păpuşari 
rcl,i), Vei,a H.icarova, Litbu e Bogo to ,\fa, Jan
P.i1lar, Zdenek H.iha, Jiri Vysohllid, Mirl-Oa 
Kosl·rabova, J,ana CernikoV'a, Ji.n<lra z.i<l!licka, 
Vladimir Ma,rek şi muhi al\i mru.-ionetişti 
de foar�e bună profesionahilla te îşi ma:ruiJestă 
fantezia crea,tofile, pusă m silujiba în tregiufoi 
ctYlectiv. Ounoscut într-o serie de ţări, în 
oare a efect.nat turnee, TeatruJ „Drak" clin 
Hraclcc Krailm·e şi-ia cîştigat stima şi sim
patia publicului românesc. 

Mihai Crişan 
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VIITORUL ROL 

MARIETT A LUCA 

Marietta Luca şi-a fă,cut ucerncia, în cei 
pa,ti,u ani de lnstirut, sub nepreţuita îndvu
m.a.re a maestirului-profesor Radu Beligan. 
Repartiza-tă fa GaJ.aţi, în 1962, debutează cu 
L:isette din Jocul dragostei şi-al întîmplării 
de Mariva,ux. Joacă, apoi, Iulia Giuli din 
Umbra de Şvarţ, Flora din Oameni care ta,c 
de Al. Voitin, Gadina din Bucătăreasa lui 
Sofron,o,v. Duipă pDima s,tagiune, se tra,ru -
feră fa Teatrul ,de Stat din Ploieşlii, unde 
in1lerprebează mai cu seamă r,ofori din !reper
toriul rmnânes,c : Alta Gra-lfa ( Act �,ene/;ian 
de Camil Pellrescu), Anca-Ema (Fii cuminte, 
Cristofor !), Ad,ela Cosîmhescu (Sfîntul Mitică 
Blajinu) de Amrel Baranga ş.a. D.i,n anul 
19G7, înlfilnim numele Mariebbei Luca pe afi
şele Teatruilui ,,Ion Vasiles·cu". In scurt timp, 
ea s-a impus publicului bu.oureştean prin 
parlli,tU1·i dificile şi diverse, de la Olitem
nestra (Muştele de Sartre) la Agfae (Fetele 
Didinei de Victor ffiftim1u) şi Patroana (Mi
tică Popescu de Camil Petrescu) ; de la 
Lady Sneerwel (Şcoala bîrfelilor de Sheri-

52. 

dau) la Camelia Agape (Dudul lui Traian de 
Victor Ion Popa). In roluri episodice, Mari
et1Ja Luca a apărut . şi pe genericul unor 
fi:lme. 

Mm,i·etta Luca a străbăbut, în aceşti ani, 
drumul spinos de la debut la maturitale 
a,1,tis,tică. Azi, ea este o actriţ.ă formată, cu 
un remaroahiil temperan:neut scenic. Creaţiile 
salLe îmbină tJaJlentu,l naitiv şi elaborarea pro
f undă, J.u,ciditatea, !Înteligenţa �i exaltarea 
1,omaoti,că. A,pariţie faooia,ntă, ea intră în 
categoria acelor iaotori ai căror ochi răspîn
desc pe scenă hunina sufiletuilui. Sm,prinză
tor, deşi dispune de u,n ,Larg regiistru inter
p�·etativ - veriifica,t 111 dramă şi Îll come
die, in piese clasice şi oorutemporane - în 
pa1maresul ei !ll'U gă im, deocamdată, marea 
crea\.ie. 

„M-am întrlnit cu Shakespeare doar in 
anwl trei de Lnsllitut, pe vremea cînd profe
soruil meu, maesllru� Radu Beligan, mi-a ofe-
1,it pril.ej,ul - 1·ămas, din păcate, unic - de 
a studia o tragedie, Richard al III-lea. Am 
lucrat mai întii rolul lady-ei Anne, apoi 
oel al lady-ci Mai·gan·eL. Dwpă aproape 14 ani 
de teatru, revin, în sf.irşi,t, 1a un text shake
i.peareea,n ; de data aceasta, e vol'lha de o 
comedie, runa d<inlll:e cele mai populare şi 
mai cunos,cmLe, Nevestele 1,esele din v\Tindsor. 
Voi juca doamna Ford. Sfat de-a dreptul 
liascinată de rol., de viaţa abî,t de bogată, de 
colorată şi de rp,lină de surprize pe care o 
conţine. Reuaţ.ia specială dintre ce:le două 
personaje fomin!Îne, cloamna Fo11d şi doamna 
Page, şi ,ClloootitoTul lor duet, nu sînt uşor 
de reaili?.ia<t : nevestele .cu rpl'lioina, fiecare, în 
parte, «veselă�, alcătuiesc un pe:nsonaj co
mun, un<Î:taJr. Deosebiri•le dintre ele trebuie 
fix,�be cu de:i..-teri'baite, sugestiv marcate ; im
portantă este, îns[t, a,cfiunea !lor comună. 
Toate farsell-e sînt p11se l,a oale trnpreună, ele 
se oompJetează reciproc pînă şi în meditaţie, 
cad în a,ceeaşi oopoană şi du•c gluma pînă 
în ,pragu[ itri beţii. Nu pot nă mă gîndes·c la 
11ofo[ meu fără să 1:in mama de prietena 
mea, doamna Page, Sanda iMaria Dandu. 

Nu ştiu cuim va fi specllaoolu[ şi cită sa
tisfacţie vom avea de pe urma muncii 
noastre ; dlar, în sine, mun�1 la acest rol şi 
la ,a,cest spectacol înseamnă o bucurie. Recu
UO\SIC că şi ac�t interviu mă stimulează ; 
pentru orice aotor, fapbul că revista noastră 
de speciailita<be se interesează de lucrul asupra 
rolului e o oornf:irmare şi o înouwjare. Cine 
a făcut, rf<ie şi surmar, ounoştinţă ou soena 
şi a asistat la naş,tc1x-.a unui spectacol ş,tie 
că ar!Ja actoruiLui nu este numai inspiraţie 
şi talent, ci 1î:11 primul vind o muncă istovi
toare, o luptă crîncenă ou materia şi semni
ficaţii<le rolului, şi că fiecare dintre noi şi-o 
duce la bun sf-îrşit, după purberile şi talentul 
său. 

Iniţiativa Tea,tmlui «Ion Vasiiles-cu» de a 
in<dlude în re.pe1,toriu o oomedie de Shake
speare e&te 'lID bun prilej ,pentru trupa tea
trului nostru de a-şi măsura pu teri<le cu un 
te.x·t clasi{!, cu o operă-studiu." 

•
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VIITORUL ROL 

DINU CEZAR 

Elev a1l maestrufoi l\foreel Angbelesou, 
Dinu Cezar se numără ,prirut:re puţinii absOtl
venţi ru I.A.T.C. rep,a.rti:roţi direct în oolec
tivul unci teatru hucll!reştean - Teatrul Giu
ieşti -, unde a dehut,at, în 1954., cu i,oluJ 
Nezn.aJD.ov din Vino'l'aţi fără vină de 
Ostrovski. Cariero foi, !lncepu,tă atît de pxo
miţăt,or, nu s-a doofăşurat, îm,ă, lin şi uni
form : a fos,t j;une-prim şi cap de al!i,ş, a 
avut perioade de eclipsă, a cunoscut oontdiţi-a 
aoto1ru.lui ohligait să se adapteze olimatului 
spocifiic din diforite teatre de pi,ovincie. A 
juoat �a Naţi()ll1ailu'l timişorean, la Teatrul din 
Arad şi ki cel din Tg. Mmcş. Şi-a pus ta
lon-tul Ja încencal'e în dramă şi comedie, ba 
chim şi în oper-elă şi m teatrrnl de revistă. 
Cole aprorupe o sută de rollur.i oare ald,tuiesc 
fişa lui de creaţie �-epre2lÎntă, tocmai prin 
aparent sul'prinză,toarele a•lăturări de ti-uluri, 
un i11teresnn,t material de inves1Jigaţie în oe 
priveşte „<lrumiu.l în teatru" al unui a,cLor 
<lot,a,t, lmrnic şi arnbiţi,os, <le-a lungul a două 
decenii din isto·ria re,oen-tă a sceJ1<elor noastre. 
Ceexistă :).()i oopod·opeTe, one te pi-cse medii 
care tS'Înt pîinea zit]nică a acliOrului, tihl<uri 
clm repert1QTiul come11ci,al... Spi,cu-in1, spre 
exemphficare : Figaro (Bârbierul din Sevilla 
de Beaumarchai ) ; Catinclatu� (D-ale carna
valului ele Crnragiale) ; Paul Cgn�ngham (Dac
tilografii -ele Sclii gail) ; Napoleon (Omul desti
nului) şi Valentin (Nu se ştie niciodată) de 

Bernard Shaw ; Lăcustă Vodă (Sînziana şi 
Pepelea de Alecsandri) ; Andrei (Passacaglia 
de Titus Po,po�ici) ; d,ublu:l rol Şeful-Gore 
( Şeful . sectorului suflete de Al. Mirodan) ; 
Mitică Popescu din piesa cu acelaşi titlu a 
Lui Caniitl Petrescu ; clubfo ipostază a lui Fi-
1:iippo (Câsăţorie prin concurs de Goldoni) ; 

• FJernm.ing (Institutorii de OtliO Ernst) ; lngi
neruil Neg,uuoi (Cu cine mă bat de Aurel 
SbOTin) ; Mihai (Oameni care tac de- Al. Voi
tin) ; Daniel (Capcană pcntrn un om singur
ele Robert Thomas) ; Ştefu.n Mareş (Secunda
58 de Dorel Dorian) ; FTenţiu (Ferestre des
chise de Paul Everac) ; Junele-pTim (Şase 
personaie în căutarea unui autor de Pirau
d·cllo). Jn,cepînd cu NikaJ.oe din Siciliana, a
jucat în mai toa,te piesele lui Aurel Baranga.

De ciţiva ani, Dinu 1Ceror face parte, din
nou, clmtJr-o 11:ru,pă bucureşteană, aceea a Tea
trului „Ion VasiJescu". Trecind dezin,v01lt de
la secţia de JlTOză la cea de !l'evistă, exploa
tîndu-şi cu hrio o experienţă profesională
aiuît de diversă, el îşi îngăduie a fi, imăşi,
jU!ll.e-prim, dair abordează şi compoziţii de 
VlÎrStă. ; a;pare în Prof. Bătr"meanu (O fată
imposibilă de Virgil Stoenescu), LoTd Craptree
( ,Scoala bîrfelilor de Sheridan), dă viaţă unui
pe:rsonaj care îşi schimbă mereu atributele
în Dudul lui Traian de V. I. Popa, cintă şi
claru;ează în montăTi de revistă şi concwte
E-pootaool (De la Ba.eh la Tom Jones).

După ce a făl()ut - şi şi-.a făcut - do
vaida acestei ,1poli,vailenţe necesare", orice ac
tor are nostalgia marelui -repertoriu. Dinu 
Cezar se intoa.roe, = modestie, la Shake
s,pea,re, pregătind rofotl George Page în Ne

vestele vesele din Windsor : ,,Ga. vailoare 
absoil,ută, îrulăuntrol -universului Shak-espeare, 
l'OlluJ foi Page este, pentru :mine, un re,,<>Tes,
dacă ţinem seama că am jucat Feste clm
A 12-a noapte, personaj de ou totu1l altă
fo!obură. Mă ibulOUr, totu,şi, că, după cincispre
zece ani, mă arnl.u iarăşi în contact cu sub
&llanţa a'Cea&ta miracutloasă, regeneratoaire,
ca.re este teatrul tshakespeareean. In genere,
în ,cariera sa, aobOrua se întîlneşre des1Jul de
rar, prea rar, cu marele Will ; consider că
Drj]ej-U<l e bun oricum, f.ie că se numeşte
Bufonul, fie că se numeşte Pa,ge. 

In antiteză ou ,priellenuJ său, Ford, Page e 
un om ,liniştit. 1n orioo condiţii - deci, şi
cînd trebm·i!le personcle i se înicureă - Page ·
işi vede ele negutS<torie ; şi, pentru că afaoorifo
prosperă, ,petrece şi chefuieşte nestingheri,t.
Exdnde pooili:iil.itatea că a!l' putea să i se
îrummpil,e icevn neplăout. In consecinţă, refiuză
să 0ooepte ideea că nevasta îl înşeală ; şi
asta, nu din orgoliu, ,ci dintr-un soi de cre
dinţă că lui nu i se porute întîmpla. aşa ceva.

lVIă simt onomt de prezenţa în spectacol
a rnacstru'1ui AL Giugaru. cu care am mai
colaJJor:at. De asemenea, este impor,t,antă pen
tl'u mine, ca experienţă profesională, prima
conlucrare ou regi2ior11l Ion Cojm·, cunoscut
pentru seriozitatea ou oore «disecă» parti
lluri!le şi pentru rigoarea înscenă11Nor saile".

Maria Marin 
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Se vîntură pe meleagurile 
practicii teatrale din Europa 
şi din lume, semeţe şi fu
dule de ignoranţă, anacro

nismul şi ,oontam.i.narea ( con
taminatio). Adică : istoria 
culturii şi, cu atît mai puţin, 
cronologia, nu contează nici 
cît un fir de praf de pe blu
gii avangardei regizorale, ori
ce epocă poate şi trebuie să 
fie ,presărntă cu elemente din 
alte epoci, chiar îndepărtate, 
stilurile, cLtrentele şi şcolile, 
o dată ca artele între ele,
se amestecă şi îşi invertesc
ordinea. în timp, iar spaţiul
devine oricînd interşanjabil,
ca şi, bineînţeles, culo�r�a
locală. Cu o singură condiţie, 
pare-se : talmeş-balmeşul să 
„treacă" rampa, să aiungă la 
public şi să-l gîdile sub �ăr
bie., De exemplu. Predica
torul protesta.nt din Mutter

C<YUroge, într-un moment de 
melancolie, intonează, pe 
te:i;t modificat, să recunoa,ş
tem Eu sunt Barbu -Lău-

' ,, 
. b '" taru', starostele ş1 co zaru , 

ca într-un fel de drăg,1la,şă 
ilustrată nwzicală : ,,Salutări 
din Războiul de 30 de ani 

Muntele Alb - 1620 -
de la Barbu Dessau Lăuta
ru'!" 

lntr-o edi/. ie, tot. cluieană, 
a comediei shakespeareene 
A douăsprezecea noa,pte sau 
Ce ,doriţi ( de f a.pt, ce dorin. ? 
iertaţi-mă, ce dorim, ele 
fa.pt ?), locul fa.imosului cîn
tec „lf music be the f ood 
of !ove, play on" (De-i mu
zica hrană a iubirii, cîntă) 
scandat de ducele Orsino, 
este umplut de l\.faria. Tănase 
cu un nul mai puţin, faimos 
pentru noi, ce-i drept, cîntec 
de leagăn, unde a.pare re
frenul : Abua., abua... Pe un 
asemenea fond voca.l se a
dună, îşi încrucişează. paşii, 
se ivesc şi dispar, im- se 
ivesc, sus, la eta,iul elisabe
tan, precum şi jos, timp ele 
lungi minute, personajele : 
Viola ca un fel de .,Victoria 
şi al ei lwsar", Olivia ca 
Hanna Glavari, ,,vădLwa ve
selă", Mal1,olio ca, pardon, cu-

I nferferenfe 

FLORIAN POTRA 

Abua - bua, 
culturalistule ! 

rat Rică Venturiano ş.a.ni.el., 
iar Maria, camerista Oli,,iei, 
în rochie lungă aderentă (la 
trnpul ei) şi neagră, se 
frînge apoi în ritmuri ispiti
toare de boogie-woogie. De 
ce nu, de îndată ce partea 
ele comedie a fost mereu 
considerată de shalwspearo
logi drept ,,odevilistică, quasi 
operetistică, cla.r atunci, un 
pic ele consecvenţă : întregul 
spectacol să fie trata.t în 
cheie ele operetă ! Dar nu 
este, oare, aşa, fără să ne fi 
dat seama, noi, ageamiii ? 

Toate aceste superbe şi 
energice contribuţii la pro
gresul artei spectacolului ele 
teatru nu mi-au fost lim
pezi, teoretic, pînă în ziua 
cînd cineva af irmînd 
dreptul regi.ei de a folosi 
orice miiloc, scu.zat dinainte 
de scopu.! eficienţei tea
trale - mi-a. legitima.t intra
ducerea într-un Ham,let, în 
scena duelu.lui final dintre 
prinţu.I dane::; şi Laert, a 
tehnicii japoneze de luptă, 
numită kendo. De acord, am 
zis, dar lăsa/i-mă să mă do
cumente::;, să văd clacă şi 

cum şi cinel acest keti<lo a 
pătrnns în Europa, eventual 
chiar în mediile goliardice, 
adică swclen/eşti - cam du
elgii -' din tîr::;iti Renaştere 
anglo-saxonă etc. Ha-Ha !, 
mi s-a ripostat, aşa judeci ? 
Ţi-ai dat ara.m.a pe faţă, 
acum ştiu cine eşti, n-ai În· 
ţeles nimic şi · nu mai avem 
ce să discutâm. Ai o atitu
dine profund cultuN11li,;tă !

lnainte de a se îndepărta, 
persoana s-a uitat la mine 
ca la un bolnav căruia îi 
scade temperatura nu pentru 
că se tămăduieşte, ci pentru 
că a murit. 

Dezolant. Alături de mine, 
ca să nu pa,·ă prea bătrîni 
şi desueţi, trei sau patru 
critici şi oameni de teatru, 
între semicentenari şi septua
genari, aclamă debordanta 
fani e::;ie a fragezilor regizori 
ele vîrstă canonică ( adică în 
jur de 33 de ani), care, la 
rînclul lor, ca să nu pară 
matusalemici teribililor „teen
a.gers" ( copiii ele 10 ani), în
ghit pe stomacul gol zeci de 
pastile de gerovital sceno
plast i.c şi coregrafic. 
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CRONICA PLASTICĂ 

Arta in industrie 
Pentru ori;ani::,area ac/.iunii „Arta în industrie", Uniunea ,Irtiştilor Plastici a cola

l•orat cu : Comitetul municipal Bucureşti al P.C.R., Comitetul de ·partid al iude/ului 
Bacău, Combinatul de celuloză şi hîrtie „Letea"-Bacău, Comitetul de !Partid ral Intre
prinderii de maş:ini ,grele-Bucureşti, Comitetul de partid al /Sectorului 5 Bucureşti, 
Filiala Uniunii Artiştilor Plastici-Bacău. 

Tabara de creaţie Intreprinderea de maşini grele-Bucureşti, 1975. Participanţi : 
Napoleon Zamfir, Ale:i:andrn Andrei, Liumit.m Petrică, Victor Feodorov, Radu Stoica, 
Pohrib Constant:in, Al!,:cm1dni Dan Ionescu .. 

Tabăra de creaţie „Letea"-Bacău, 1975. Participanţi : Titus Mocanu, Napoleon 
Zamfir, Ileana Micoclin, Alma flusescu, l\le:rcmdru Andrei, Radu Stoica, Mi/iai Mănescu, 
Eugen Palade, A.urel Bulacu, Victor Feodorov, Ion Panaitescu, .George LJolea, Dumitru 
Petrică, ConHantin Rerdilă, Hie Baca. 

ln:suşi tiblul acestei mari ex.poziţii, deschisă 
J.a „Galeria N<l'llă", ,confruntă două concepte,
două domenii ale realităţii ooutempooone : 
Jumela acţiunii şi lumea expresiei - TEH
NICA şi ESTETICA. 

Ceea ,ce se rem,ru"(!ă, în prÎlmui l'înd, în 
exipoziţie este atitudinea artistului ,faţă de 
fluxu1l tehnoJ.ogi1c �i de produsul său : piesa 
i.rudustrj.ală - uriaş roLor de turbină sau 
minUJSoulă componcn tă a unei maşinării -
nu esbe pr.iv>ită oa un obiect necunoscut sau 
întimp1ător găsit. Cadrul şi produsul in
CUUJStriiail s,înt privite de către artiştii noştri 
drept componente fireşti, inamendabile, ale 
realităţii şi s-mt asimilate mintal şi afectiv. 

Şi, t0<tuşi, nu e suifieient ca artistul să fie 
frurriliarizat cu indusllria .în aş•a măsmă înci,t 
produsul tehnic să nu i se mai pară o ciudă
�enie ; căci, ,şi în asemenea împrejurare, şi-ar 
putea continua 1ucr-ul la şewiJet, ,a,ooep,tînd 

SIÎ,n,cer, dar in<lif.erent - tehnologi-cui, oa 
pe o reafaate neîndoieln�că. Ceea ce-ii face apt 
de interv-enţie estetică şi soci-rulă în lumea 
pll'Odu,cţiei irudus<llriaie este <tocmai experienţa 
lui artiSl!ici ; ,pl'obări, căutări şi reevaluări 
indiividua:le ale atîtor stiluri şi limbaje ar
tistice universa,le - de la cuibism la arti:i 
gestua'1ă, de la impresionism la artă oon
ceptua,lă, de 1a expresionism l,a op-art ş.a.m.d. 
Pentru m.a,rea majoritate a ,corpului social, 
era imposilii-1 de pr-evăz-ut -că toate experi
mentele artiştilor, toaite expoziţiile cărora nu 
li se puteau găsi nici s,copuri �i nici mesaje 
soci-ale direct lizihi1e se vor toonsJorm,a (apa
.rent peste noapte) într-un uriaş bagaj de 
date ,şi „ins,trumente" atît de utile iniţiati
velor de la U.M.G.B. şi F-abri,ca de hîrtie 
,,Letea". 

In a<:ele expoziţii, operelle semnalau o 
emancipare a mijfoacelor artistice, înlăuntrul 
acestora, se puteau des<:OP,eri <:u uş,urinţă 
vi'l'buozităţi de meşteşug, pricepere şi o stă
pînire a rezuiltatelor obţinute, într-un ou
vînt, tehnică ; tehnfoă artistică, desigur, dar 
însă-şi folosirea de către noi a acestui tel1!Tlen 
în fuţJa operei de artă - folosire impusă 
chiar de operă - revelează faptul că ar
tis,bul nu se iputea apropia de cadl"Ul in-

dustrial şi n,u-şi ,putea propune intervenţia 
sa esteticii fără 1;1-şi fi apropiat, fără a fi
adoptat şi pra<:t:toat limbajele şi stilurile 
amintite mai sus. Mai muLt, chiar : în condi
tiile în care aobuJ. de per,cepere strict viruală 
a;[ <:tilui iruftlat în producţie secondează atenţia 
sa, -concentra-tă asupra obiectului muncii, 
[a,p Leie es-tetice, posibj,Je într-o hală de u zJÎnă, 
nu pot fi <lecit combinări ale corniponentelor 
elementare - cuiloare, suprafaţă, linie, vo
lum. 

Cele ce, altădată, în ,expoziţii şi în experi
mer\Jtă,rile de' atelier, era,u „scop în sine al 
produce1-iri de tot ceea ce este pO<Silii'1'', azi, 
aplicate în este1lioa spaţiu-lui uzin&, se 
dovedesc a fi ,utilul, necesarul. ScopuJ. onto
logic şi rez-ul!Jatul artistic al actului de crea
ţie - pl'oducerea posibi!lului - dev�ne, prin 
concreta ap·licare în uzine şi prin .rezultate, 
scop social. 

Artiştii ,de 'la „Gaaeria Nouă" au înţeles 
profund specifi.citatea spaţiului destinatar al 
operelor lor şi ,a,u i!l!butit, ,prin această expo
ziţie, să immgureze, .practic V•Ol'hind, un nou 
tip de tema tiuire artistică. 

Efectele şi ÎlmpiJ..icaţiile ,acestei iniţiative a 
Uniunii Arbiştilor PJastici sîn,t înică nebă!lluite : 
nu le vom detalia, vom aminti doar faptul 
că aeest spaţiu, care in·suJui productiv îi 
absoarbe <:ea ma• mare ,parte din timp, este 
locul de intersecţie a tuturor mijloacelor de 
ediuooţie esteti,că şi de civilizaţie a ochiului. 
Prin iniţiiaLiV>a oonoretizJaită în U.M.G.B. şi 
în Fabr.iea de hîrtie „Letea" artiştii ex,po
zanţi de la „Ga1leria Nouă" au îniţ;eles <:ă · ope
rele lor de artă participă la noile alcătuiri 
ale realităţii industriale. Operele lor nu mai 
oontemplă naturo - nu mai stau ,alături 
de natură -, ei se adaugă în mod concret 
,.noii" rea.J.ităţi : maşinile, produsele maşinilor, 
fluJ\,-ul producţiei .şi al materiei prime, mareea 
umană oare, ciclic, se apropie, se apleacă, 
mînuieşte uneiLtele şi se îndepărtează. Un 
mod fericit de angajare în realitatea eoono
mică şi socială a acestei ţări, prin mijloacele 
speci fi-oe artei. 

_ Pau I Cornel Chitic 
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MUZICĂ - BALET 

OPERA ROMÂNĂ 

SP/lRT/lCUS 

de llram Haciaturian 

A 
bordînd ibaletul. lui Aram Hacia•
trnrian, coregrafuJ Vasi!le Marcu 
s-,a awnta,t în zona de largă 

respiraţie a genufoi, în acea arie care îngă
duie şi impune efor1n.1,l susţinut de-a lungul 
a trei aoLe (cinci tabfouri) al unui ansamblu 
mare, cu numerom;e r,ensonaje principale, a 
căror evoluţie se cere condusă cu un riguros 
simţ d:ranmturgic prin meandrele unei ample 
acţiuni de inspiraţie istorică. Optînd pentru 
montarea fus-tuoasă, coregraful �i regizorul 
spectacoluilui a omis, însă, un iaidevăr funda
mental : acela că un asemenea tip de mon
tare nu oontrazice din princi,piu ideea de 
modernitate a tratării subiectului. Nu e 
vorba, desigur, despre acel soi de ,,,actuali
zări" fori,a,te, de ifalsele „oontemporaneizări"' 
aJe dramei, ce caută cu orice preţ insolitul, 
anu1îud -ou total.ă nepăsare datele ei esen
ţiail,e ,de timp ,şi de spaţiu geografic şi cul
tura'1. DÎ!InpOltrivă, mur-un asbfei de ba:let era 
nevoie de o fidelă reconstituire vie a abmosfe
rei epocii ; aşa oum oostumele şi (mai puţin) 
decornrile sem111ate de fon Olapan au căutat 
fiă se apropie de o linie realistă, dedusă din 
bogata i•conog,ra-fie a vremii, tJot asl:!fel mişca
rea ar fi tre,buit ,să decurgă, firesc, dintr-o 
ntentă şi arrnănunţită <looumental'e a coregra
fului, pc baza exemp'lului artelor pJastice din 
vremea eroi,celor şi tra�oelor evenimente _s1te· 
răs·coalei sclavilor ooruduse de Spartacus. ln 
locul unei necesare diforenţieri a stilului de 
dans a,l sclavi:Jor greci, egipteni, tmci, o unică 
deosebire se impune, însă, în viziunea lui 
Vasile Mmcu : numai cele două probago
nis te - Frigia, soţia el'oului, şi Aegina, 
dansatoarea greaică, favorita lui Crassus -
uzenzr, de clan.sul pe poante. Or, .dincolo de 
frumuseţea în sine a interpretărilor Cristinei 
Hamrnel şi Ilenei J11iescu (pentru aceasta din 
urmă şi pentru parteneruJ ei, Pavel Rotaru, 
interpretul lui Germanicus, pare a fi fost 
creat un întreg tablou - al patruaea), pro
cedeul nu are nici o justificare ,]ogic-artistică. 
du,cînd doar Ja inoonsecvenţra unui limbaj şi 
aşa desuet. 

56 

.. 

Rămin de d:iiscuLaL, de asemeni, oonvenţio
naJismul împins la extrem al acţiunii dra
m� ticP. . înseşi, s tîngătciiile de oonst·:nl'Cţie şi
clnar lipsa ,de con,col'danţă cu relatarea su
l,iectului din ,pll'ogramul de sală. Un exem
plu : pentru a ooaziona un (splendid, <le
alt:feil) duet Spartacus-F:rigia (in intel'pretarea 
lm Petre Ciovtea şi a Cristinei Hammel), 
după cumpărarea prizonieri,lor şi, deci, impli
cit, ·despărţirea celor doi eroi, are !loc un fel 
de (absoJ.u1 nemotivat şi nepregătit) stop
cadru. Şi alt exemp:lu, mai grav ,încă, dat 
fiind că reprezintă imaginea finală a baletu
lui, imaginea ·pe care specl-::itorul o ia cu 
sine, dwpă căderea corl:inei : după eroi� 
moarte a foi Spartacus, după ce Frigia, cău
tîndu-1 printre ·cadavre, pe cimpul de luptă, 
îl găseşte, se înscenează - în iintenţia unei 
aşa-zise apOlteoze înălţarea eroului, în 
chip de stabuie, pe o jalnică platformă de 
scin<luri. 

In ooncluzie, nu putem să nu regretăm 
uriaşa investiţie de capit,al - material şi 
uman - într-o inti,eprindere artistic msufi
cieDJt g,îndită şi elaborată. Un spectacol în 
care străliu,cesc, totuşi, ailături de cele două 
cupfori de p.rotagonişti, Adrian Gheorghiu, 
Mihai Ciortea, Marin Boieru, George Bodnar
ciuc şi Nicolae Rădulescu, fo performanţe 
individuale demne de remarcat. Un speobaool 
unde sînt li,psiLe ânsă de forţa oonvingerii 
tocmai scenele de m•a<ă, ce ar trebui să oo
pleşe'l&că fotr-o acţiune inspirată de ciocni
rile violente dintre sclavii răs·cu1aţi şi legiu
nile romane. Şi, lucrul cel mai curios, un, 
şpectaco,l creat de aceJaşi coregraf care, la 
sfirşitu'1 sbagiunii trecute, a lansa,t, sub titlul 
Studio de balet '75,, o premieră ce cuprlndea 
cel pu�n două piese de rezistenţă arti&tică 
incontestabilă : dipti.cu1l Poarta sărutului şi 
Coloana infinită de Tiberiu O1ah şi Nunta 
de Doru Popovi,ci. 

Rezultă deci că nu ele forţe coregrafice 
(creatoare şi initerprctati ve) duce li.psă Opera 
Română, ci de puterea de concentrare uni
tară a Jor în direcţia înnoirii limbajului şi 
a însaş1 concepţiei de s,pectaool. Un l'ev,iri
ment se impune, pentru ca ansamblul de 
haJet ral primei noastre &cene lirice să în-, 
d.reptăţeas·că speranţele pe care iubitorii genu
lui şi le pun în viitoarele saJe producţii 
artistice. 

Luminiţa Vartolomei 
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„Ascensiunea omului"· 

U 
n ,punct de vedere personal asupra
omuJ

:ii
i, �s'.'1pra civtiJi�yiei. UIIIlane, ru,u

pra 1stor1e1, asupra şbilinţe1, asupra ar
tei, asupra vieţii şi ascensiunii omului nu 
poare avea deoît un creator. RemaroabiJu1 
serial Ascensiunea omului, transmis de televi
i,june de-a lungu,l mai mu1tor săptămîni, este 
cu adevărat rpun,ctul de veder,e al unui crea
tor. Matematici.an, aş,ada•r om de ştiinţă, Bro
nowslci era (era, căci a muri.t în 1974) un 
nrtist : un arbiis,t al eil.ocinţei, a,l retoricii, al 
demonstraţiei, un poet şi un pictor, un dra
maiturg şi un actor. B1conowski era un uma
nist, cum numia:i Renaşterea a mai creat, iar 
seriaJull său privind ascensiunea omului, o o
peră renascentis4ă, o &În1Jeză admirabilă de is
torie p'llră, bio1ogue, istorie a arliei, istorie a 
civilimţiei, i •tonie <a gîndirii ştiinţifice şi isto
rie a g,îndirii artistice, �sborie a teo,riei şi isto
rie a practicii, poeme şi oo!IJuiră, poezie şi fi
:llÎeă, structură a eristaJeior şi '[Yliasbică, muzică 
a sferelor şi Iizâcă, Blake şi Niels Bohr, viaţa 
lui Newton sau viaiţJa lrni Gia'1ilei, într-o ver
siu,ne drama�ieă aminbind de Berboh Brecht. 
O &Înbeză - deci, o operă umanistă. O lu
mină asupra ef'OrMir�lor p1,ogresului uman -
deci, o operă 1111Ila,ms1tă. O încercare de pă
trundeire în struobura conştiinţei umane pa
ra,lel cu ,păti,urnderea în structura ma·beriei 
- <loci, o operă modernă. O vizua1lizare a 
gîncLi1-i.i - deci, o operă de artă tc:Iegenică. 
E'll, om al ·teoriei - spune Bronowski. Dar, 
dacă teo1,ii..'l poate fi atit de revelator plasti
că, atît de cullrem1Urăto1· poetică, atît· de im
pres,i,ornant m11zioolă, aturnci lo'Cul t,eol\iei este 
în imperiul a:rtei. N'l.l ştiu dacă şi eît a fost 
Bi,onowski un creator '.în domerniul ştiinţei 
ma,bemati-ce, şi poate nu voi şti niciodată, 
că•ci matemaLioa mi-a dat i-ntotdeauua -com
plexe, dar prin această nemaipomenită pă
tnmdere în stratuni'1e şi struc·turi,J .e civiliza
ţiei, prin această iinnob:ila;re a gîndfrii, prin 
aoeastă apologie_ a spirituJui uman, Bro
nowski poate fi in1egrat în rîndul marilor 

artişti contemporani aşa cum, cîndva, il 
oooptas-em - suflete�te - pe Grigore Moisi1, 
alt nmtematioian artist, alătmri de Ion Bar
bu, eăci Bronowslci transmite o viziwne poe
tică .asupra lumji, iar AscensiunelL omului
este, in l'l'U•ctua,.'l sa, un poem sau o sim
fonâe. 

Dacă, în loeul bombardamentului cu farfu
rii zburătoare, sîntem, duminica, bombaroaţi 
au j,maginâ poeLice asupra universului nos
tru cunoscut şi necunoscut, înseamnă că atit 
noi cit şi .t�leviziunea a'!ITl mai urcat o 
treaptă în eeea ce marele u1111Janist a numit 
atît de precis şi atît de metaforic - ascen
.1iunea omului. 

Iată, deci, una din emisiu,rnile pe -0are le-aş 
vedea reluate J.a ne.-.fJ•J.1ŞÎ t, pre a fi puşi 
mereu în faţa imaginii pl'O'priei 11'.lOas-tre gîn
diri. 

„Şeful sectorului 
suflete" 
de Al. Mirodan 

A 
crexoodru Miro<lian a dat citeva · ,piese 
fondului ine:-.."trioab:iJ şi inalterab:i!l al
dramaturgiei noastre contempolNllle. 

Oî,ndwi, r,evăwid la televizor ZilLriştii, re
marc= ,pros.peţ.imea nestinsă, dmpă mulţi 
ani de Ja premieră, a ideilor şi personajelor 
lui i\Iiro<lan. Există în aceste piese un sîm
bure putern:i,c şi vi.u, o pe<nmanenţă gene
ratoail'e de merC'll noi semnif!Î.caţii, de eooUTi 
şi reprezentăl'i asupra vietii. Dominianna Zia
riştilor era intensa, încăpăţinata şi intoleranta 
căubare a adevărudui. Şi mai era aC'Olo, în 
fibra intimă a piesei, nez<lrundnana capaci
bate de visaTe, s-tiarea a,ceea, atît de proprie 
onm1rni oare carpătă conş·biinţia de sine, de 
a vedea mai departe, de a vrea mai mult, 
de a privi dinl(JQlo de orizont. Piesele astea 
nu trăiesc o zi, un an, un decenâu, fiindcă 
acel sîmbure viu a� lor naşte mereu sen
suri, gemene cu sens'l.lrile [·ealităţii însăşi. 

Este şi cazu•l altci pi,ese, reluate la tele
,·iziune în regia Letiţiei Popa, Şeful secto
rt1 lt,i suflete. Şi. ai,ci, o ireprimabi,lă dorÎ!nţă 
de adevăr, de da-ba a-ceasta adevă•rul propriei 
n-oastn·e fiinţe, a,l progrici noastr,e con,ş1liinţe,
uclevărul âinăuntn,. Şi aici, •. irnolinaţi,a �truc
tnrală: spre vi:s. încetăm să visăm cind înce
tăm să resp.Îrrurn, ar putea f.i autodefinirea
pe1isonajeloo- ],ui M,irodan. Visul _e o formă de 
,-iaţă. Ca gîndirea sau acţiunea. O formă de 
viaţă activă, căci reprezintă nu o defulare a 
inhibi\:iiilor, ci o proiecţie a voinţei descătu
şate, a dorinţei eliberate de prejudecăti, eon
stringeri şi spcirne interioare. 

Deşi apar aici termeni anacromCI (ra
ion ebc.), piesa nu are umbră de praf. Şe
[ul sectoru'1ui surlete poate fi, ],a fel de exact 
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şi la fel de poebic, şeful secţiei suElete din
tr-un sector. Mirod,a,n a ci,şbigat lupta cu 
timprul fiirndcă a reifruzat · teatru! i,luMrativ, 
pmctioî,nd 'fui a,oeliaşi timp UJil teatru de aou,tâ 
şi directă ÎlrrllpiLioore în 1Yre2ie111t, a oco1it, cum 
au 1,euşit puţini dramaturg;, aparell'ţcle în
şelătoaTe şi efemere a1le vieţii, în favoarea 
C5€1llţelor. Femeia din piesa lui Mirodan este 
o Noi·a modernă, oore devine conş�i.entă de 
sine prin au,topurificare, prjn ruperea de 
obişnu.in\:ă şi rubi111ă, de surpu,ne1·e şi resem
n,a,re în via\)a sentimen1Jail.ă. Şeiful sectomh1i. 
&uBlete nu este nUlillai o p'I'oiecţie a femeii 
tn căulialrea ad,evăruil.rui. lăunitr.ic, dar şi m1 
vî,s al autoru,liui, un vis pozitiv şi d.inamic 
privind olim:atu!l moroi] a,l sooietăţii noastre, 
U-ll foi de anticipare poetică şi plastică a 
ood111ni eticii comuniste. Ca şi Ziariştii, a
ceastă piesă e o demoru;traţie în faV'()area 
eiaenţia1izării meliaforjJce a teai:t'dui. modern. 

ln.scenarea Letiţiei Porpa încem,că o trans
punere mai deta'.jată, m� tuci.dă a ,piesei î,n 
rapOll't ou vizi=ea -de po132iie densă a ·s,pec
taoolu-lui de premieră datorat 1ui Moni Ghe
lerbar. Personaj�le diailog,hează din, v.îrf.uil. bu
zelor, se mişcă parcă î,n vî'.l"ful "pfoio;mj'lor, 
aouzind continuu o i:vonie şi o autoÎT<>nie, în 
ge:iHira'l, ,de bună , roawi,tate intelectuală. Spec
Laccilrul e gîndit ca , un joc - vÎJsul în.suşi 
estbe aici uoi joc al fanteziei 1-u•cide, ceea ce 
î.ndepăr.tează· pasiunile şi pă,stwează doar sain
teiei,ea de floretă a replicifor mirodaniene. 
ffis<te o optică posiJbiil.ă, deiloc n·einteresantă 
şi oop,a,oolă de acte s,pectaou,lare inedite, clar 
regizoarea nru-şi duce pmă la capăt inten
ţia - aş•a Clllill magistral a fă-cut-o un spec
taco[ studen,ţ;esc, prezen'1Jat cu aniÎ în ' m·mr, 
p·e e'Cran11l teileviziu"1ii. Mm1Jtarea clilsrpu,ne de 
o echipă de buru a-ctor.i. Se distinge Rod,ica
Tapalagă, prin suibbiliitaooa ,autoironică perma
r.·e.ntă ou care-şi intmduoe personajul în 
„roii", dublînd fiin şi fără agresivi.<tate stări.le 
emoţiorrmle a,le Mag,dalenei.. Ion Carami,tJru,
în Şeful sectoruJui Slll'filete şi în Gore, aduce
un aer inteilectual; dar cam îngheţat, con
tl1a6tind ou jocul caM şi dezilllvoit al lui
George Mihăiţă, în Cos-tieă, şi cu prezenta 
grosieră bine lucrată a lui Emil Hossu în 
Horat,iu Ccu o inutilă mustaţă, aplicată oa o 
etichetă).

.A,şa,dar, şi în dr:c1:maturg,ia __ o� temp01rană
se îna,lţă con&tll'u,cţn ce rezISta fără 
ro.suri lliI1lJ{lului. E o constatare <>ptimistă. 

,,Bărbierur din SeviUa" 
de Beaumarchais 

din 
ros 
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I
A n regia aicelui•aşi en tuz·Îast Cornel 

Popa, după o rpauză cam lu.ngă, cît o 
vacanţă, Istoria comediei se în.făţişează 

nou spectatoriil-or printr-un epi,wd gene
şi iilustru : BeaUlillruvchai,s. De ce - fiind 

vorba ele, hămuiesc, o singură exemplificare 
a mo�nentului Beaumar.cluaiis în i-stor�a come
diei - s-a opLat pentru B.ărbierul din Se
villa şi nu pentru Nu.nla liii Figaro, oare, 
se ştie, este o cu-ln,e a in,oisivit�ţii satirice 
şi ,a d�nam.icii comice, o dezlănţuire pamfle
tară ·11i s,oernică, eg,ailab�lă prin efoctu l ei !re
v,o1u ţionar, oum zâoe Vito Pando,lfi ţn Isto�
ria teatrului universal, doar cu p'Le&a lm 
Gogcil• Revizorul, de ce nu s-a. aLes, deci, 
piesa cea maii reJ»'ezenbaLivă a lui Beaumar
chais şi a seoo.t.ufoi a!l 18-,Jea ? De ce nu s-a 
ales şi cea m,ai lj)op•ufad di,ntre oomerui, ştiut 
f>iind ,că, î11 ep<>că, Nunta lui Figaro a făcut 
50 ele spe(t,a,oole în numai p.a,tm luni (,aifa·ă 
ele inv'idiat şi• �entru contab�lii teatrali de 
azi!), 1n timp ce Bărbierul din Sevilla a 
realimit a,ceeaşi cifră în abia _patru ani ? De 
ce nu s-a exemp,rufi.cat spiritu1l >lui Beau
marchais prin comeclia care conţine celebrul 
monolog-ooow.JÎtori1u � ail fo-i Fig,aro, , c� 
mari ţeriib�lă injurie ,adu.să de Ile s-ce.na _;urnu 
teatru· a,ris tocraţiei, î111 p,Jină domnie a ar.isto
craţiei ? De ce nu s-,a ales, în sFîrşit, ptietrn 
oa.re numără de trei o:ri mai multe situaţii 
comice (şi de zeoe ori mai. oomioe) decît 
pr.ima? 

Dar cită vireme nu cunoaştem c:v�teriile op
ţiunii, ca,re, din punctul de vedere ·e.J tele
\'TÎ7imnii, ,ar rp u-tea fi pe deplin justificată, 
trebuie să a'CJceptăm că şi Bărbierul repre
zintă ou sm·ălucire atî,t creaţia lui Beaumar
chaÎJs, cît şi u,n moment gloifos . al istoruei 
<',omedi.ei. unive1-saile. 

Spectaoolu.l Lui Corne!l Popa eslle, ca şi 
preoedon'telc, ceea oe �e poate numi un bun 
şi alert S'[)ecLacol ilust,rativ, în sensul că ide
ile, personajele, umorul şi spiritul general 
aJ piesei SIÎn t sa.illisd:ăcu te în oomunicarea lor 
către spectatori. Poate că asemănarea cu 
speoliwcolele anbepioaire, stilistic vorbind., ooo
ţin:e şi ,perjJoollu,I urniifmunizării ; ris·cul e oa, 
la un mcxment dat, Aris1x>fa.n, P.liaut, Moliere, 
Ma,11rv.a'llx, Lope de Veg,a, Go-ld<>n!Î, Beau
rnaroha,is etc. să fie con�ideraţi, de unu 
speotabol'i ·mai puţi,1 atenţi la nuan�, drept 
ps,eudonime ale unuia şi acelui.aşi autor. O 
fo'.l'rnaţje de ac-toni de oali,tate au jucat (cu 
excepţia lui Darm!Î�n Crîşrnavu, prea anemic 
şi prea nosbailgi,c în :vol•u[ en-ergiouJui şi dina
mwului Figaro), oum s-ar s.prune, în draci, 
[0]061.Înd - în cîteva. gaguri s•cenioe bine
găsite de regizor - decoru,l, mobi,liernl, res
tul reeumtei (isooun,e, pălării, uş,a, balconul,
tabloul, scrisor1le, olavec�nul etc.) pentru a-i
face pe spectatori să rîdă. Se remareă debu
tul unor actori tineri bailen,taţi : Radu Gheor
ghe şi Tatiana Oilier. Foarte buni, oa de obi
cei, Marian I-Irud�c, V,ailen-tin Pilătă!reanu, Dan 
TufoTu, Candi,d Stoica. 

Dumitru Solomon 
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Atelierul 

de 

dramaturgie 

,,Mizantropul" 
domnului 
. Moliere 

de 

Dumitru Solomon 

ln luna martie, Atelierul 
ele dramaturgie a prezentat 
membri.lor săi - în lectura. 
unui grup ele studenţi clin 
a.nitl I al Institutului ele tea
trn, clasa Octavian Cotescu
- piesa lui Dumitru Solo
mon, ,,Mi:ron1n,opul" domnu
lui NfoJiere. 

E}'te o piesâ de actualitate 
care · ne propune, pe tonul 
spi:ritual al comediei, discu
tarea unei probleme impor
tante, de profunde şi com
plexe implicaţii - relaţia . 
individului CLL societatea. 
Eroul lui Dumitru Solomon 
este un intelectual de finei 
substanţă şi p;·obitate prof e
sională r�cunoscute, care, 
utecist în anii f rămîritaţi de 
după Eliberare, a luat parte 
activ la lupta pentru instau
rarea noii orîndui1ri. Textul· 
este construit concentric în 
jurul ,personalităţii acestui 
erou ; sînt fixate raporturile 
sale cu cei din jur, perso
naiele care-l înconjoară re
prezintă fiecare un anumit 
tip de relaţie cu exteriorul, 
în mâmră să definească per
sonaiul central. ,,Mizantro .. 
pia" eroului, pe care ceilalţi 
i-o reproşează, nu este, în
ţelegem, ură faţă de oameni, 
„tendinţă morbidă de a evita 
societatea", ci incapacitatea
omului integru, a revoluţio
narului care a luptat cu ·
arma în mînă atunci cînd
a fost necesar, de a se com
place în mici araniamente
confortabile sau de a-şi
omorî timpul cu sterile
conversaţii mondene, agrea
bile, poate, dar lipsite d<' 
subst:an /â.

La discuţiile ce-au urmat 
după lectura textului, uu 
participat : Mihail Davido
glu., Ion Zamfirescu., Vasile 
Nicoros,ici, Eugenia Busuio
ceanu, Iosif Naghiu, Radu 
Dimiitru, Constantin Radu
Maria, C. Cci.linescu, Racltt 
F. Alexandru.

A.u fost, în genere, apre
ciate calitâţile dialogului, ale 
construcţi.ei replicii, s-a sub
liniat mai ales umorul inte
ligent, de substanţă, al pie
sei. O observaţie aproape 
ge11eralâ s-a ,·eferit însă şi 
la neimplinirile textului 
- desf ăşttrarea fără c�eşteri, 
fără schimbă1i de ritm a
acţii,nii. Această insu{ icienţc"t 
de tensiune a textului, ob
servată de aproa.pe tofi . vor
bitorii, , a . fost pusă pe sea
ma fie a forţelor inegale în
t,-e ca,'e se naşte con/ licttti 
(Ion �ampirescu), fie a anul
mmtului neesenţial, care de
termină revenirea personaiu
lui la realitate, în locul unui 
e,lement într-ade,,ăr relevant 
(Radu F. ,1lexa,ulrn), fie c, 
unei confnmtclri -putemice, 
care este a.�teptată, necesară, 
clar care lipseşte (Iosif Na
ghiu). 

Vasile Nicorovici încerca 
· stabilirea unei filiaţii cu. 
piesele filozofice ale · drama
turgului, vorbind despre o
posibilcl apropiere cu Dioge
ne -c:îinelle, întrebînclu.-se în
ce mclsitră se poate împăca 
statutul social-politic pe care
eroul textttltti discutat îl
declară, cu principiile f ilozo
fice ale şcolii cinice. Consi
clerînd personaiul mai m
rînd un sceptic decît un ci
nic, Constantin Radu-Maria
aprecia că este -vorba des
pre un scepticism ele atititdi
ne, nu ele concepţie ; perso
naiul nu poate ieşi din ca
rapacea sa - ele aici ideelt
ele mizantropie - cliiar dacă
se află sub semnul ' unui
bine etic şi clin acest punct
ele vedere construcţia line
ard a piesei este utilă. 

S-a mai reproşat piesei 
excesul de um.or. Deşi spu
mos, ele fineţe intelectuală,
prezent în f ieca.re replică şi 
constituind im.a dintre im
portantele calităţi ale piesei, 
umorti.l duce, totuşi, prin 
e.1:ces. la o diminuare a dra
me,. la o uşoară tenclinţcl

de bulevardier, clupă cum 
remarcau Ion Zamfirescu, 
Iosif Na.ghiu, C. Călinesctt, 
Constantin Raclit-Maria. 

Pornind ele la ideea că ne 
aflăm în fa/a unei piese po
litice, Radu F. Alexandm 
reproşa ::;one/'e albe clin bio
grafia eroului, absenţa unor 
date necesare pentru înţele
gerea evoluţiei sa.le, a mo
mentului de cri:ccl pe care 
ni-l pre:cintă textul. 

ln cuvîntul său ·de înche
iere, Dwnitnt Solomon şi-a 
definit piesa ca pe o replică 
la Mizantropul lui Moli
ere, b încercare ele a figura 
im transfer ele personalitate 
( erou·l lui Solomon lucrea::;ă 
la un studiu despre Mizan
trop.ul lui , Moliere),. asimi
lare de către personaiul pie
sei sale a personaiului des
pre care scrie. 

Un nou 
cenaclu 

de lecturi 
dramatice 

J)in miţr.ativa organi::;aţiei 
de partid a uniunii Scriito
rilor a fost înfiinţat recent 
un cenaclu ele lecturi drama
tice, acţiune a cârei reali
zare practică s-a bucurat de 
spriiinul Consiliului Culturii 
şi. Educaţiei Socialiste şi al 
Comitetului pentrtt cultură şi 
educaţie socialistă al nwnici
piului Bucureşti. Cenaclul a 
fost inaugurat la sfîrşitul 
lunii mm·tie, cu spectacolul
lectură Uneori liliacul înflo
reşte s,pre toamnă de Tudor 
Popescu, realizat pe scena 
Teatrului „Ion Creangcl", de 
un colectis: ele actori ele la 
teatrul-ga:cdă şi de la Tea
trul ,,Ion Vasilescu", sub în
drumarea regizorală a lui 
Yannis Veakis şi avînd în 
rolttl principal pe Mwcea 
Albitlescu. In cuvîntul său 
introditcti"-', Ion Hobană, se
cretar al Uniunii Scriitorilor, 
a subliniat faptul că pre
::;enta acţiune se înscrie în
tre manifestările organizate 
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in pregâtirea Congresului 
educaţiei politice şi culturii 
:,ocialiste, fiind gindită ca o 
modalitate de prezentare în 
fa/a oamenilor ele teatru a 
unora din cele mai recente 
crea.J.ii ale dramaturgiei noas
tre. Uneoci liliacu[ înfloreşte 
spre . to.imnă este o piesă de 

actualitate, o piesă-dezbatere 
despre relaţiile între genera
ţii, o analiză. serioasă şi nu
anţată a momentului, nit 

lipsit de {râmintări, de indo
iei i, in care acti1,ital ea pro
digioasă, însemnată ele im
portante reali::.âri, a celor ce 
au infăptuit revoluţia tre
bitie sâ fie preluată ele tine
retul pe care ei l-au crescut, 
ele oamenii tehnicii, ai şti
inţei. 

rii unui nou text, dar, ne/ i
incl wrmatci de o analiză, de 
comentarii pe marginea pie
sei - aşa cum ne aşteptam, 
cum era firesc într-un cena
clu - interesul ele care pu
tea sâ se bucure această pro
miţâtoare iniţiativă ni se
pare mult climinuat. Lectura - expresivă, în 

mâsurâ a contura o imagine 
iustă a textului - a fost 
tttilă mb mportul cunoaşte- Cristina Constantiniu 

CARTEA DE TEATRU 

V. MÎNDRA

,, Victor Ion Popa" 

Iswcia teat11ulirni şi cea a litera.turii s-au 
îmbogăţit ou un nou studiu* asupra uneia 
drurrt.-e oele mai importJ:mte figuri culturale 
ale pleiadei interberuce. E vorba de Victor 
Jon Popa. Studiul, lucrat cu inţelegere şi cu 
un subtil spirit al nuanţei, aparţine criticu
lui şi pmfesor,uhii universiror Vicu Mîmlra. 

Cine cunoaşte activitatea liabocioasă şi foar
te variată a Lui Victor Ion Popa, înţelege ce 
difioultăţi se pun ceooetă,torului în a m,mări 
o prezentare unrium-ă a epocii şi a artistului.
Era o epocă contradio1Jo1'Îe - tu1bure şi tur
buJentă ; ideologii şi clase sociale a<lvense,
fonmuJe estetruce oon,servatoare, revoluţionare
�au numai !,Uperficiail înnoitoare se ciocneau
înm·e ele, fiiecare tinz.ind la suprcnmţie. Din
aceste mo,t,ive, apare mUJlt îngreunat discernă
mîn bul spiritelor dol'nice să conS<t:.rulÎască, în
adevăratul mţeles a[ cuvîntului, să lege ve
chiul de nou, să imp],î,ce tradiţia în istorie,
să cluc;1, adică, mai departe şi să îmbogă
ţească v,alJo,ri[e perene ale istoriei cu·Lturii 
noastre. 

Un asllfel de spirit a fost Victor Ion Popa; 
şi e me1,ibul i1ui Vicu Mfa<lra de a-l prezenta 
oa atare, înfăţişiîn<l �i comentîn<l analitic fap
tele de viaţă şi ele cre.aţie ale omuh1i şi a.r
tistuJui. Sfrirşincl pcin a-l ,defini ca „un pasi
onal stăpîrnrt, oare-şi domina s,o,Jicitări�e su
ftleteşti muLtipile, amplifioîn<l pe rind, pri,ri 
devoţi1t1ne marimă, urna clin•tl'e căi·le către 
care se simţea puter,ni,c allras" (p. 29), Vicu 
Mfodra dovedeşte că numai o asLfel ele fire 
putea să-şi eJo.."'Jlrime, în m1t1ncă răbdătoare, 
multipieJe sale aptitudini ele : dramaturg, re
gizor, teoretic�an şi cronicar de teatru, pro
[esor de artă <liramia<tică, publicist, romancier, 
poet, de.;eniator, oar,î,oaturist, sociolog, proiec
tant de lu,crări edilitare etc. Că num.ai o 
astifeJ de fire putea ooncitl.ia în opero sa 

* Viou Mîndra. Victor Ion Popa. Ilucu
reşti, Editura Alhatros, 1975. 

I 

60 

ru11alismu l romanic �cmă.năLorist îmbiliî-nzit 
c,u eJo.."'Jlresia denunţătoare, pînă la striigăt, a 
expiresionismulliui, formulă oare dă s,crierilor 
sa!le acea tonaili,oote specifică, d'lliÎOS traglÎcă 
sau comic scn,timenllală. Din acea.stă pe1,spec
tivă ana!lizează Vicu Mîn<lra pe clramaiturg 
şi pe prozator. ln ce priveşte dramaturgul, 
cencetă toru1l oo orpreş.te cu precădere as,up:ra 
mişcării oonfilictelor şi a5upi,a tehnicii droma
bl14'gice ele or,,<><ani�re a intrigii şi a replicilor, 
depis llÎ!n<l n,pu11Ja,tea s-tJructurifor <liiam,atice, a 
modatl ,ităţilor ele exipre.;ie, <le în.fluenţă ibse
niană, dar urmări•nd, totodată, capacitatea 
acesta�· stmuoturi de a scoate în evidenţă 
Slll!filetu:l s:iunp�u, nepervertit al eroului popu
lar. 

Autorul procedează la judecăţi de valoare, 
aducînd lumini noi a.supra operelor dr.am.a
tice şi în proză ale lui Victor Ion Popa, 
suhli,ruî,i,nd şi dezvolrtînd în spirit marxist î,n
Lui-ţii cri-tfoe mai vechi, fără să ocolească ne
ajunsurile şi scătdertle, în mare parte de 
ordin estetic, ale operei, oonvins că clea&upra 
u<nor eşecuri inercn,tc sllau energia constvuc
t:ivă a a,utorL1tui, ,,r�uscit1mca inovatoare a 
disponi,bilităţitJ.or spocificuhri na\ionaO.", ,,func
ţia somallă a djsou1·su.lui artiS<t-ic" (pag. 6), 
care-l relevă pc SCl'ÎÎ•Lo,r oa pe una din per
sonali,tăţilc disLincte n,Je vieţii noastre cul
turale. 

Un uillirn capitol al cărlii este afectat teo
reti.cianu,lui ele toat1,u, unde e sooate în evi
denţă modernitatea con•cepţici teatrale a par
tizam1lui teatru1J,ui integral şi a autoJ1U,lui 
complet ide spocba,co1Jc oare a fost Vi,ctor Ion 
Popa. Sîf).t a11�1ll•i21aite ou fineţe principiile teo
retiairoiulrni în cc rpriveşte reJ.aţii-le dintre 
text şi spocta,col, clinlrc tcc1tru si viaţă· con
cepţia sa v.i:s-i1-vis ele şcolile şi' stihwi:l� epo
cii în ,ce priveşte S<proLaooilogia, prdbl&nele 
cm privj1•e la liimbaj111l teatral, cu privire la 
aotuahbatea şi 1mtc11,ti,oibatea artei teatrale 
fa S<pecifiou'1 naţional etc. 

' 

Studiu] lui Viou Mîndra se remarcă atJît 
prin vizi:u

n� sa larg in tcg,ra,toare a epocii, 
a omulm ş1 a operci, oit şi p11in valoarea 
interpretării. El contează pentru noi oa cea 
maii profun<lă şi moi 1t111i1Jară analiză ele pînă 
acum, asup<ra acesbui complex fenomen de 
cultură care a fost Victor Ion Popa. 

Constantin Radu-Maria 
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Fascinatia 
1 

dansului 
popular 

I n contextul artei coregra
fice, dansul popular depozi
tează, s-ar putea zice, în 
mişcări, istoria unei ţări sau 
unei naţiuni. E ceea ce, cu 
precădere, merită subliniat 
la acele f armaţii a căror de
monstraţie artistică apl!-r� 
vădit subordonate! autentici
tăţii şi care, tocmai din a
ceastă pricină, şi-au clobîn
dit, nu numai pe meleagu
rile noastre, un larg şi ne
tăgăduit renume. Ne gîndim, 
bunăoară, la animatorii an
samblw·ilor Doina şi. Rapso
dia Română, la Gheorghe 
Baciu şi Viorica Cişmigiu şi, 
respectiv, la Gheorghe Şte
f an şi Nichita Pop. 

Rocl al unor necurmate şi 
atente informări la faţa lo
cului, spectacolele lor îm
brăţişează toate zonele fol
clorice ale ţării, ci, tot ce 
au mai caracteristic : melos, 

Un subiect. Un bărbat 
între două 'l'bl'Ste îşi clii 
seama că o să moară ele· 
cancer. Şi-atunci se hotărăşte 
că, clacă tot trebuie să moară ., 
mcicar să moru·ci spectaculos. 
Şi ajunge la concluzia cei 
singura modalitate să moară 
spectaculos este aceea să tră
ia.seci pînă la moarte firesc, 
f cir ci n. ieşi cu nimic clin 
comun. 

- E clar tipul l-a citit
pe Camus. ' 

- Nu crec/ .. _ Pentnt că,
pînă în momentul în care 
a aflat că 'l•a muri, fusese 
un leneş, un mecliocni, un 
om pasiv, ca să nu spun un 
chiulangiu, un ins care nit 
credea în 'l>aloarea muncii pe 
care o îndeplinea la o plan
şetă, sii ziceni. 

- Şi acum descoperii toate 
astea ... 

- Nu.
- Simte că are nevoie ele

ccildura umană pe care o 

mişcare; costume. Ca puncte 
ele referinţă aş da Carnava-
1ul popuJar, sinteză a dan
sului fetelor ( din Oltenia
Muntenia), al crăiţelor şi al 
căluşarilor, Suita oltenească, 
cu fetele din Mehedinţi, şi 
Hora oltenească, Brîuleţn,l 
dii.n Bechet, G<aJ.aonul, Rus
·te,mul, Iţele, suita de dansuri 
Cocl1,u1I şi BrîuJ, dans pw· 
bărbătesc, de mare re::.isten
ţă şi vigoare... Sînt doar cî
teva, clar elocvente sttccese, 
clobînclite ele ansamblul Doii
na, atît în ţară cît şi în 
turneele ele peste hotare 
- în R. P. Chineză, Spania, 
R. D. Coreeană, R. P. Mon
gold, U.R.S.S., S.U.A., R. P.
Ungaria etc. 

Nu mai preios, pe linia 
succeselor, se situea::.ă Ra,p
socli,a Română, al cărei pro
fil este structurat dupc'i, cri
terii mai deschis programa
tice. Repertoriul ei, pttr 
popular, îmbină, în spect�
cole-montaj, jocul caractens
tic clin mai toate zonele fol
clorice (însoţind şi ilustrîncl 
cîntecitl popul,ar), cu dansuri 
ilustrînd momente din isto
ria patriei, din lupta parti
dului nostru, ori cu dansuri 
muncitoreşti. Asemenea spec-

ignorase, şi îşi provoacă co
lectivul la o întrecere. 

- Nici mâcar... Descopere! 
cd toate astea au o valoare 
mult mai pregnantă din mo
mentul în care nu reprezint<i 
un scop. Descoperă că munca 
are şi o valoare etică, spor
tivă, s<i ::.icem. Şi aşa, bol-

ANTRACT 

IOSIF NAGHIU 

Singura obiecţie 

na'I>, se apucă ele ea cu o 
patimă de care nu s-ar fi 
cre::.u.t niciodatd în stare. 

- E clar... Şi asta îl vin
decă. 

- Nu ... Nu îl 'l>indecă de 
cancer. ll vindecă ele un 
vechi comple:v, pe care nici 
nu şi-l cunoştea, sau ele cam 
se credea ele mult vindecat, 
încă clin '944. Şi descoperii 

tacole (La hanu1l cu oîntece,
Plaiul românesc ş.a.) aldtură 
vechi dansuri clin Bihor 
(Căil.uşul) sau din Oltenia 
unor construcţii coregrafice 
de o formulă, în general, 
clasică, ba contaminată şi de 
mi.şcarea modernă de mare 
ţinută : Ţesă,toarele, Bum
beşti-Livezeni, Petroli�tiii, Fla
căra lui August, Pe acest pă
rnînt. Şi, în măsum 'în care 
popularul, clasicul, modernul 
şi estrada. pot face casă 
bună, nu sînt ocolite, aici, 
nici formulele operet·istice. 
/Marile succese repurtate în 
U.R.S.S., Grecia, Mexic, R. S. 
Cehoslo'l•acă, R.D.G., Maroc, 
Israel au fost consemnate 
în toată presa de specialita
te, în care preţuirea cu care 
sînt întîmpinaţî mesagerii şi 
valorile artei populare româ
neşti se justifică, mai ales, 
prin forţa proaspă.tă cu ca.re 
artiştii jocurilor noastre 
populare vin să contribuie 
la dez'l,oltarea culturii core
grafice contemporane. Ceea 
ce, în fond, semnifică mai 
mult clecît darul spontan al 
ropotelor de aplau::;e. 

Doina Moga 

că natura omului este munca. 
Poa.te sînt cam confu::. ... 

- Cum să fii confu::. ...
Totul mi se pare clar acum. 
Şi înainte ele moarte îşi 
cheamc'i, colegii de birou şi le 
comunică descoperirea sa. 

- N-ai înţeles nimic. 
Moare fără să poată comu
nica ceea ce nu se poate co
munica, ci numai trăi şi des
coperi individual, la ::,eci" de 
mii de · cazuri o da.tă. Moare
ca o fiinţă extraterestră, care 
nu poate comunica pentru 
·că nu mai are acelaşi limbai
cu ceilalţi, nu se poate face 
înţeles. Şi nici nu încearcă.
Aici, în final, a.r mai trebui
lucrat pu/.in. Crezi că me
rită i' ... 

- Da ... Cu o singură obi
ec/;iune. 

- Carei'

- Sâ schimbi locul ac-
ţiunii... Pentru că despre in
stitutele de proiectdri mai 
m,em 'l'reo două spectacole 
în repertoriu ... 
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ACOl�D 
piesă în două părţi de 

P"AUL EVERAC 

Lui Ra.du Beligan 

Personajele: 

Gospard Bonnal.d 

Elise Bonnald 

Ştefan Oniţă 

Sanda Oniţă 

Mircea Oniţă 

Maria Cristina Oniţă 

Milica Oniţă 

Acţiunea se petrece în 1969, 

la Bucureş 

www.ziuaconstanta.ro



PARTEA I 

Dn apa1·1mnent destul de spaţios, în car,e se decupează living-room-ul şi se 
sui;creaz� existenţa altoi· două-trei camc,·e, plus atenansele. Mobili,erul, de hu11ă calitate, 
pare mai deg,rabă incoonplet, hibrid. Astfel, o piesă pa:re a avea nwnai partea de jos, 
cea de sus e ,dusă cine ştie und,e. 

ln scenă, Î!Ilcă în picioare lingă marile fotolii, stă Gas11arcl Bonualcl, trel.-ut de 
50 ele ani, clar ,păJr,încl mai tinăr prin supleţe şi prin aerul său artist. E îmhrăcat .în 
cosbtllll de călătorie. Ochii lui vii imbrăţişează 1·cpede aparlamenlul şi revin plini de 
simpatic la p'Iiietenul său Ştefan Oniţă, mai tînăr decît el, clar, parcă, mai copt, 
1lin cauza unui aer m•ai constrîns, puţin obosit, pe care încearcă să-l conlracarezc printr-o 
amabilitate involirnnta:r convenţională, ca unul cat·c a fost surprins mai devreme de.cât se 
aşlcpta şi 1m-i inc.'\ ,pe deplin pregătit. 

Scena 1 

GASPARD (volubil, rapid): Spune drept, nu 
te deranjăm ? (Ştefan vrea să protesteze, 
dar Gaspard i-o ia înainte.) Profită de 
ocazie cit e nev.astă-mea '1a baie, pe urmă 
o să <fiie maj greu să ne <lai afară. Să
sperăm că .stft desurnl ca să te răzgîn<l•eşti. 
Am reuşit s-o in,toxic •!lu o conservă pe 
drum. �'11.1 te în,cr,unta, nu cred să fie 
românească, blazonuil ţării-gazelă răm.îne
in IJact. Zici ,că putem sila cinci zile aici ? 

$TEFAN : Evident. Gît vrcti voi. 
GASPARiD : Al1, fun.pmde11tuJe ! Ai rămas 

un temerar, Ştef ; (Apare Elise din baie. 
Are 30 ele ani, e mignonă, dar forjată 
dintr-un metal tare.) Jocu1•ile sfot făcute, 
uile-o, nin1jc nu mai cade. (Elisei.) Ai 
scăpat 1.1şor. 

ELISE : Tu parles ! Mi-ar trebui 'llll prosop. 
Ia-l <lin maşină. 

ŞTEFAN (încurcat) : Vă dau eu, clar nu 
prea ... Treb1.iie să apară şi ... 

GASPARD : Lasă, cînd o veni Sanda. EJise, 
s-a sunat debarcarea !

ELISE : Rămînem pe capul lor ? 

ŞTEFA� : Bineînţeles. 
ELISE : O să-şi muşte mlinile. 
GASPARD : Bineînţeles. O să doarmă înghe

suiţi. 
ŞTEFAN : Nu cred ... 
GASPARD : O să se i'llbească m,u muJt. 

Ce e ? Te-am izbit la plex ? Am uitat 
că aluziile erotice, de la o vîrstă, devin 
jeuante. 

ŞT.EFA,'\! (protestind moale) : De ce crezi ! ? 
ELISE : Fiindcă trezesc noslla.lgii. Aşadar, 

doresc un p11osop, dacă se poate, un 
cearşaf, săpunul cumpăl·at din Grecia 
- cu clezambala!l'ea şi lucruri:le minime
te ocuplÎ, fireşte, tu, Gasparcl ; am lăsat
apa să curgă la baie, apoi o să avem
ceva ele s;pă.lat, ne dai voie, sper, pfoă
vi,n,e nevastă-ta e •totu� o.k., dacă vrei
bag şi aspira,torul în priză. Nu vreni să
vă amharasăm deloc, Şlef, ,e singura

noas,tră condiţie - d'accord? 
ŞTEFAN : Dar nu-mi faceţi nici un rău, 

.Jă aţi mofturi.le. V,aşteptam. 
ELISE ( cu umor) : Ei, nu ! De-aia i-ai eva

cuat pe toţi de-acasă ? 
ŞTEFAN : BăiatuJ viine cmin<l ... 
GASPARD : Şi domnişoara? Tcr·ebuie să fie 

pi�căbor ele nostinJă, după fotogrnfia pe 
care �1e-a:i arăt,at-o cind ai fost la noi. 
Cit are acuma, 20 ? 
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ŞTEFAN: 22. 
GASPARD (glumind): La dracu', bătrîne, nu 

te culca 'PC urechea vechii noastre cama
raderii. Domnişoara e ffn primejdie, dacă 
n-a avut încă rproo ta inspirat.ie să se
mărite ...

ŞTEFAN : Era ,cît p-aci. A renunţat. 
GASPARD : Fată ,deşteaptă. Presupun că 

suceşte IIIllllţile mai al dracului <lecit tine, 
oîndva. 

ELISE : Asba. e avans 1a chirie, Ştef ! 
ŞTEFAN : E o fată e�celentă ... 
GASPARD : Ce face ea? 
ŞTEFAN: E reda,ctom-e ila ·un mare ziar. 

Are un post bun. Şi scrie poezii. 
ELISE : Tiens ! Toţi trecem pe-aici, dacă nu 

ne păzim. Şi puştiul ? 
ŞTEFAN : ,,P.uştiul" a ieşit geolog de doi 

ani. E încadriat. Cîştigă. 
ELIS E : Ei, cnm ? 
GASPAHD : Ei, da. Verosimil. Nu uita că 

sînt cinci ani din '64, de cfod ai fost la 
Anuens. Ia ascultă : şi ne,nastă-lJa e tot 
aşa de frumoasă ? 

ŞTEFAN : Era d'rnmoasă? 
GASPARD : Nu fi imbecil, ce te-a gt�sit să 

faci pe modestu,! ou noi ? S-ar zwe cft 
te deranjează că ai o nevastă grozavă. 

ELJSE : A doua rată ,la ,chirie ! 
GASP ARD : Ce a zis cind ,a văzut teleg1·ama 

noastră ? 
ELISE : A leşinat. Sau a demenajat. 
GASPARD : A zis : vagabonzii ăştia de fran

cezi o să ne plăteasdi acum stricliile cu 
care mi-au îndopat soţul. 

ŞTEFAI : N-a zis ni:rnic ... 
GASPARD : Ei, nu, iasta-i prea mult, Elise ! 

Nu merităm moi măcar o exclamaţie de 
1Şurpriză, nici măcar un mic scandal ! ? 
Da' ce ocupaţie are Sanda, ele n-o mai 
1nspăimîntă nimic, nici năvălirea capita-
11.iştilor ? 

ŞTEFAN : Şi-a luat oîteva ore la un liceu ... 
De franceză... DaT eu zic să vă instalaţi, 
să vă aduceţi bagajele, şi pe 11rmă mai 
disru tăm, pe îndelete. 

GASPARD : Raison. Rompez ! (Merge spre 
uşă.) 

ELISE (care a pornit spre baie): Şi la ce 
oră se întoarce nevastă-ta, ,ca să mă fac 
chic? 

ŞTEFAN (slab, foarte stingherit) : Tu ştiu ... 
ELISE : Oum nu ştii ? La oît a spus că 

vine? 
ŞTEFAN : Nu ştiu... Cred că nu se mai 
· 1ntoarce ...
GASPARD : Ce tot ciuţi tu aici ? Cc, aplicaţi 

tacti,ca pămîntu.luii pîrjolit? A d'autres ! 
ELISE : Vezi ! Ţi-am spus eu. 
GASPARD : Cum nu e mai întoarce? 

De ce? 
ŞTEFAN : Tu ştiu nici eu. A plecat. 
GASPARD : Unde? (Ştefan clă din cap, zîm

bind în silă.) 

ELISE : Cu cine ? 
ŞTEFAN : Cu fiică- a, cu Maria-Cristina. S-au 

mutat în a-ltă parte. 
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GASPARD : Din cauza noastră? 
ŞTEFAN : Nici vorbă. S-au mutat acum 

două luni. 
GASPARD: Cum? De-a binelea? 
ŞTEFAN : Da... oarecum. ,,De-a binelea·' 

- dacă ăsta e cuvtntul ! ? 
GASPARD (iritat) : Şi de ce nu ne spui ! ? 
ŞTEFAt'{ : V-am spus. Abia aţi intrat. 

(Pauză.) Aşa că, vedeţi, ,aveţi spaţiu 
destul, nu e o proMemă ... 

ELTSE : Aţi divorţat ? 
ŞTEFAN ·: A înu,eprins ,ceva, mi se pare ... 

Deocamdată, s-a du, să locuias·clt la 
soră-sa. 

ELISE : La soră-sa ? 
ŞTEFAN : Care e <leLaişată în sLrăinăllatc. I-a 

lăsat apartamentul, provi:wriu. 
GASPARD (rămas pe gînduri): ru, clar 

asta. e foudroyant ! Mon pauw-e ami !
Aş fi vrut să fi venit mai devreme. 
(Elisei.) '.fi-am pus să nu mai ocolim 
prÎ11 Siria şi să nu mai stăm atît Ja 
lstaniliul ca să baţi bazarul. Şi-a g[tsit 
şi un v.iciu nou : maţele ,de oaie, prăjite. 
ronţăite pe băţ. O săptămî.nă n-am mai 
putut-o mişca din faţa unui tm,c eu ochii 
vineţi şi cu osînză pe mîini. Şi cu un coif 
ţuguiat ele h1rtie, cum au copiii. 

ELISE : Şi aouma oe foci ? 
ŞTEFAN : Vă p1·egăLesc vouă cina. Aştept 

pe soră-mea să aducă aşLernuturile de la 
spălat. O să rnîncăm. O _ă bem un pahar 
de vÎ11. Mi-am procurat un vin destul de 
bun, o să-\i placă, Gasparcl. O să sosească 
şi fi-miu. Eu vă rog să vă simţiţi ca 
acasă. 

GASPARD : Ca acasă ! ? Ai umor. 
ELISE (mai discret, lui Gaspard) : Nu e 

momentul să fa.ci pe s1i'btilu,l. 
ŞTEFAN : Să şi.iţi ,că LoLul a fost extrem 

de corect. N-am făcut obiecţii ... 
GASPARD : Ei, bravo ! Foarte rău ! 
ELISE : Gaspard, ne t'en mele pas! Nu ou

noaştem doso.rul. 
GASPARD : Cunoaştem delincvenţii. Şi-i iu

bim. Pe amîndoi. (1l îmbrăţişea::;ă scurt.)
J'espere que ce n'est qu'une passade, va! 

ELISE : Ne t'en fais pas, Ştef, pentru mîn
oai·e. Avem în ioaravană tot oe ne 1Jrebuie. 

GASPARD : Şi un vin cu care te putem 
con,oura morllal. Am adus două lădiţe de 
Ch.ios. Am o maşină ubilillară, trebuie s-o 
vezi, 200 de cai, diferenţial dublu, evi
dent, refoigerator, sbaţie electrică, poţi ă 
bati frişca în timp ce merg.i ... 

ELISE : Poţi Stt dormi în timp ce conduci ... 
GASPARD : O cămia:ră ca ,de transatlantic, 

sisteme de ventilaţ'ie, aspirator ... 
ELISE : In special ele fran,ci ... 
GASPARD : Merită ! Mă rog, canapel,ele se 

fac pat, e şi irn mic closet, funcţionează 
pe principiul dfaolvării chimice. 

ELISE : Cum funoţionăm <toţi. Atenţie, că 
'PÎnă la urmă se mută el la noi în maşină. 

GASPARD : N-ar fi un schi:rnb oneros. Vreau 
numai oa acest individ să cons1late că 
avem unde clormi, dar am venit excl�siv 
să ne îmbrăţişăm pr"ietenii. 
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ŞTEFAN : Foarte bine •ali frtcut ! 
GA.SPAHD : Voi, mai pu!io. V-aţi pie1·du·t, 

rp1•obabi,l, .răbd<area. 
ELISE : ,u şl,iau ce-i aşteaptă. Ailtfel răm1-

oeau 1UID\'Î în ifa!,a dezastruilui. 
ŞTEFAl\f : Da·r, d1,agii mei, voi sft JHI ... 
G-AS.PARD : Noi sîn-tem Moc, oa de--.castvul 

insu-şi. (Schimbci dinadins vorba.) A, am 
uitat să-!,i spun : ,avem ,şi depanare au-lXJ
mală. 

Ş11EFAN : Unde? 
GAS.PARD : La oau,ciu,curi, unde ... Nu, e o 

rablă <lcsbul ,de confortabilă, p1nă la 
u1•mă. Şi la un ,preţ ,civ�liziat. Ambielajul 
e ,de Rolls-Royce, p1·ehiat însă şi ada,ptat 
la mru-ea tmcli·une. Voi 01veţi o.pt pî,stoane 
pe aici ? 

ŞTEFAN : ln g,ene-ml, nu ,prea. 
GASPARD : Ei, o să aveţi. Şoselele să ştii 

că sînt p,a:sab.i,le. Mă aşteprom ,]a mai �ău. 
ŞTEFAN : S-au ,construit... Şi se mai con

struiesc. 
GASPARD : Hoi,elu,ri ... Mi-e si1lă să sLau în 

hoteluri. Am auzit că sîn,t ,cam muroare. 
ŞTEFAN : Nu ,cr,ed... Cele pe care le-am 

parcurs ... 
GAS.PARD : Sa,u ,că se fură, nu mai ţin 

minte. Sau ceva cu serviciul... Oamenii 
ce mai spllln? 

Ş'IlEFAN : Ge să spună? O să ,avem timp 
să discutăm ... 

ELISE : E�dell't ! Qa,llastrod'ă ! S,a umplut 
baia şi cu:vge ! (Din uşa băii.) Nu ! Mi
nune ! Aveţi automatizru-e ! ? Bravo ! 

ŞTEFAN : Mi--e tea,mă că ,s-a opi·it de la 
mecaoi,c. O mică Teparaţie. Se refiaoe. 

GAS.PARD : Dragul! meu, îţi mai dau o 
ultimă şansă. Eu iored •Că· te consbr<îngem. 
Mai iwles acuma. 

ŞTEFAN: Nu. Deloo. 
GASPARD : Sauve qui peut ! (Iese să aducti 

bagaiele.} 
ELLS,E : E o poveste d,e adulter, Ştef ? 
ŞTrEFAN : Nu. Nu ,cred .... 
ELISE (zîmbind cordial): Păoat. Era o 

•souză. Dar, poate, nu ştii tu.
ŞTEFAN : Poate. Nu mi-am pus problema. 

OmuJ trehuie să fie l'llher, nu ! ? 
ELISE : Eviden.t. Să fie liher să consbate 

ICă nu e. Şi-ia dus şi mobila ? 
ŞTEFAN : O parte din ea. ·Cea mai bună. 

Dar o să mă :vefac, nu-i problemă. 
ElLISE : Poate ai oomis tu ceva, Ştef, ne-

oonvenruii.J. 
ŞTIE-FAN : Nlll ored. Am trăit foarte corect. 
ELISE : A<sta se ia:vtă greu. 
Ş'I\EFAN : Am rospectJat-o. 
ELLSE (rîzînd maliţios) : Groaznic. Şi ce 

altă ofunsă i-w. mai adus ? 
ŞTEFAN : A,m iu,bit-o. 
ELISE : Nu desbuil. Sau nu destul de eroic. 

N-o in�e:vesează dişperorea ta ? 
ŞTiEFAN : Nu &Înt disperat. (Ea îl· priveşte 

lung, rapid.) 
ELISE : Nici măoar abÎt ? Atunci, e ca şi 

cim:l ,nu v-aţi ,fi des,pă,rţit ! 

ŞT.EFAN : Ea a judecat în felul ei. Poate, 
calităţiie mele... nu-i mai spuneau IlliIIllC. 

GASPARD ,(apărînd cu două geamantane): 
Idiobule, nu trebuie să ,te tf.aci iubit ,pentru 
calităţi, e comun ; trebuiie să te faci iubit 
pentru defecte. 

ELISE : Probabil că n-a fost fo stare nici 
de dmeote serioase. Face omul oe poate. 

GAS.PARD : Să venif'Î să învăţaţi şcoală la 
tata Ga:spruro. Nevastă-mea mă tratează de 
morustru, asLa o fa,scinează. Nu mai spun 
•ce viril mă fa.ce. (Elisei.) Gne a zgîriat
oamviana ila aripa dreaptă ? Are o zgîrie
tură a.tîta.

ELISE : S-a zgîriat? Nu puteai s-o f.aci 
decit bu. 

GASPARD (Lui Ştefan) : Vezi ? Quod erat 
demonstrandum ! Mon.stTu'1 a zgfriat-o. 
(Alt ton.) Dar pe monstru cine l-a zgi
riab? 

ELISE : Ai adus ,prosoprnl ? 
GASPARD : Ştef, la voi, ăştia de la asigurări 

plătesc ceva? 
ŞTEFAf\T : Sigur. Sîntem afiiliaţi la conven

ţii-le inte:vnaţiollla<le. 
GAS.PA,RD : Perfect ! lnseamnă că aţi învă

ţat şi frau,dele legale. La noi s-a creat o 
nouă meserie : fraudator de •fisc. Se acor
dă şi doctoratul pe chestiia asta. Mi se 
,pare că aici ... 

ŞTiEFAN : Nu, >Î!ll geneml se plăteşte. Bine
înţeles, dacă ai documentaTea necesară. 

ELISE : Ştef, 1oe îruseamnă cuvântul „tchim
bou/;:"? L-m:n ,tot auzit. 

ŞT,EFAN : E un ouvînt tur-cesc. lnsea,mnă ... 
,pipă. 

ELISE : Pipă ? 
Ş11EFAN : Da, pipă cu tij,a lungă. 
ELISE : Ciudat. Nu înţeleg UlilllC. E o 

limibă grea. Se ifwmează abitea ,pipe ? 
ŞTEFAN : lu general... se fumează ... Are şi 

ailte înţelesuri. 
ELISE : De ,pildă ? 
GASPARD (văz,nd cei întrebarea îl incomo

dează) : N-o să stăm să facem filollogie 
romanică, acum. Iutbitule, ţi-airn •a,dus un 
casetofon î111cărca:t. E al nostru. Ţi-l dăm. 
Pu,ştiul tău prizează muzioa pO!p ? 

ŞTEFAN: Nu prea. ,E extrem de ... 
GASPARD : Dar puşooaica? A,,em toată oo-

1ecţia : David Bowin, Demis Ru-ssGs ... 
Nazarebh ... Eu, ca specialist, ]>Ot să spun 
,că nu sînt răi. Sau aţi .fi pTeferat clasici? 

ELISE : In rozul ă,sta, il aveţi pe el, în 
came şi oase. (Il arată pe Ga.spard. Intre 
timp, a dezambalat o parte din lucriiri.) 
Unde e duliaipul pe 1:are ni,l dali ? 

ŞTEFAN : Aveam unul foarte prezentabil. .. 
ELISE: Am foţeles. Dar acu.ma unde ne 

instalăm? 
ŞTEFAN : Mai ,a,m unul, provizoriu. 
GASPARD : Nu.mai ,pi•ovizol'iul durează, 

spunea un concetăţean. Asta e, dea-ltifel, 
şi legea căsru.ci,ci noas,tre. Şi, în general, a 
societăţii de consum. Ei, Ja voi, sigur, 
unde IJOtll'l e ,proiectat pe termen lung ... 
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ELJSE : Nu-i momentuil, acuma, să--1,i înfigi 
deşLeptăciunea în el, Gaspard. Nu vezi c,'\ 
e oompJet groggy ? Pa:vcă nu mai e ace
laşi om. 

ŞTEFAN : ·Nu, dragii mei, vă asigur ... Este 
o mică jenă : 11m mi-au venit încă schim
burille de pat... Dar trebuie puţină răib
dare, srnt comandate. 

ELISE � C'est pas la peine, m. jumătate de 
oră le dau garo. Ai- maşină de ... ? 

ŞT,EFAN : Da ... 
ELISE : Ce tip ? 
GASPARD : Noi am hiat una englezească 

aouma, fol'midabillă, ou buiotă elootro
magneti,că. A propos, ştii că am schirnibat 
carelajul şi iîn bucătărie ? Cî-rud ai fost 
tu aveam combina de debarasare ni•che
lată? 

ŞTEFAN : Cred că da. 
GASP ARD : Nu cred. 
ELISE : Ba da, el a fost fa noi m '64, cind 

aibia o luasem. Parcă..J văd şi acum, ciînd 
a apăsat greşit pe un buiton şi forfuriiile 
s-au ifăcut ţăndări.

GASPAIID : ID!ise ! 
EUSE : N-are nici o irnrpor,tanţă ... 
GASPARD : Familia Dantec... îi mai ţii 

minte? 
ŞIBFAN (cam absent): Da. Ce mai fac? 
GASPARD : Şi-au luat în aceLaşi timp cu 

no�, :dar au schin1,bM-o anrul trecut. Ei 
SIÎnt, dea�tfel, şi cei care ne-au cumpărat 
WD'baroaţiu ... 

ELLSE (izbucnire sălbatică de isterie inexpli
cabilă, urlet) : Gaspard ! Te rog foarte 
anul!t ! (Pleacă, violent, în baie.) 

GASPARD •(ienat) : Nu-i �imic. Am pus 
dege1!1Jll în priză. (Rămas cu Ştefan, îl

bate afectuos pe genunchi.) Şi crezi că 
nu se moo poate face nimic, bătrîne ? 

ŞT,EFAN (sec, golit): Ba da. Să bem ceva. 
(Toarnă în pahare.) 

Întuneric 

Scena 2 

Cei doi bărbaţi sînt acum în cămaşă şi-şi 
povestesc întîmplările stînd pe fotolii. Ştef an 
reprimă din cîncl în cînd un mic căscat in
voluntar. Lumina îi prinde ca într-un cerc 
magic. 

GASPARD : Spune, şi ... de ce n-ai mai dnt 
semne? Noi te-<3Jlll aşteptat, v-am aşteptat 
şi anuil. trecut. Ani zugrăvit şi casa în 
cinstea voastră. 

ŞTEFAN : Nu s-a putut... Au fost nişte îm
prejurări .... 
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GASPARD : Tot iiamili,ale ? 
ŞT,EFAN : Nu ... Da. Copiii aveau nevoie de 

oarecare asistenţă. Fata, îndeosebi. 
GASPARD : Vreun examen ? 
ŞTEFAN (stinienit): Oarecum ... 
GASPARD : Un cuvînt de st-recurat, înţeleg. 
ŞTEFAN : Nu, aslla nu ! Noi, aici ... 
GASPARD (du,pă ce-l priveşle lung) : Da, 

aveţi principii, e normal. 
ŞTE.FAN : De fapt, nu era vorba de un 

exiamen ... 
GASPARD (tai,-): Bine, s-o lăsăm.. Ori,cum, 

am r�o:retat. 
ŞTEFAN : Şi noi. 
GASPARD : Cred că n-aveţi dificultăţi cu 

viza ! ? 
ŞTEFAN : Nu. 1n situaţia 1J11ea ... 
GASPARD : Cum, fo situaţia ta? Dar cei

lalţi? 
Ş11EFAN : Şi ei ,obţin, periodic. Statul a.re 

nevoie ,de valută, mţelegi că n-o poate 
risipi. Se fac e:!icrnburi mari de inves ti,ţie. 
Aşa că se mai amînă pilăceril.e... perso
naile ... 

GASPAR!D : Ah, bon! Şi cine pleacă, totuşi? 
ŞTEFAN : Cei ca11e iau o treabă importanrtă ..• 

Un interes ... Prieteni ... 
GASPARD : Dar şi voi aveaţi priebeni ! 
ŞTEFAN : De-aia şi puteam veni. Cum ţi-am 

spus. 
GASPARD : lnţeleg. (După o pauză.) T:u 

eşti tot director ? 
ŞT.EFAN : Inginer·şef. 
GASPARD : Asta e · mai bine sau mai rău ? 
ŞTEFAN : Cam tot aoolo. 
GASP.!RD: Vr,eau ,să zi,c: ai avansat 5>1ţu a� 

dat înapoi ? 
ŞTEFAN : Nu-mi dau seama ... 
GASPARD : Eşti obosit? Somno.ros ? 
Ş11EFA,N : Nu.. Deloc. 
GASPARD : Eu nu înţ,eleg ce se întîmplă, 

dragul meu. Voi vreţi să vii apropiaţi, 
nu ? de lumea „civilizată" ... 

ŞTEFAN : Ne•rum şi aproipiat. N-ai băg,at de· 
seamă? 

GASPARD : Am vă:z;ut ni�re staţiuni de· 
benzină ifoaxte !frumoase, acum zece ani 
nu ,er,au. Dar nu curăţă parbrizele. E 
oprit, e ,contra principiilor ? 

ŞTEFAN : P1'0bahil, era un ins mai nein-
struit. . 

GASPARD : Să zi•ce.m. Ei bine, oe vre\i voi?' 
Ce înţelegeţi prin civiliza\ie ? Să aveţi 
şosele mai ,bune, h-0Lcluri. mai bune, rnrîn� 
oare mai bună. D'accord. Şi pe urmă ?' 
Eu mi-am pus p:vobllema. în treacăt vor
bind, se pare că n-aveţi totdeauna a:li
mentele pe oare ,le cereţi, hcin ?

ŞTEFAN : Mai sîn.t oareoari rărn,îneri în• 
urună, fo clte\118 sectoare... In special în 
distribuţie. E firesc... se face un mare· 
efort organizatoric ... şi de investiţie ... 

GASPARD : Toţi facem, dragul meu, mari' 
-eforturi de inv,estiţie. La ce <lra:cu', 111u te
întrebi ? Ga să ne complicăm viaţa, s-o
exasperăm. Au inventat cursa asta, în-mi
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de „mai onu.JL·', apoi -de „mai ieftin". Au 
băgat toate minţi•le în ea, toate energii,le. 
Ei, american.ii, ,ne-au fă,out ,f.igura, ăsta e 
trucul lor. Sînt nebuni. Şi ne-au innebu
il1Ît pe toţi, mari şi miici : produ,ci oa să 
vinzi, vinzi ca să cumperi, cum,peri ca 
să produci. Prima problemă : de unde 
cumperi. Sparg-e-te în patru, umblă, gă
seşte. A doua problemă : oum să pro
•duci mai ieftin, să fii mai coonpetitiv. 
A treia : oui să vinzi. A patra : d,e unde 
să iei bani, cumpărătorii fiind, cei mai 
mulţi, tânichele. Dai pe crediit. Atunci, 
t'J,ebuie să te crediteze şi •pe tine. Şi 
moriş1ca se învâ11Le : imprumută-te, produ, 
vinde, CTeditează ; îmipr,umută-te, cum
•pără, pr-odu, vinde etx:. Pentru ce ? Ca 
să trăim toţi fo tensiune, aferaţi. Şi ăsta 
e doar-înooputul, bagă de seamă. 

ŞTEFAN : Dar, Gaspard ... 
GASPARD : Ştil\l ce vrei să-mi spui, et"l asta 

e viaţia. Te înşel!Î, mon vieux, e doar 
schela pentru viaţă. Clădirea unde e ? 
Ce se clădeşte ? Confortul ? Asta e nu-
011ai peretele penl"I'U viaţă. Dar ce e ÎJl 
inter:ioruJ peretelui ? Neant. Televizor. 
Nevroză. Somn, oa să ieşi a doua zi pe 
schelă. Înti,eţinem o schelă în loc să 
umplem interioarele. Pe -legea mea, am 
să mă foc budist. 

ŞTEFAN : Mai ,bei ? 
GASPARD : Spune-rrni şi tu da,că nu e aşa ? 
ŞT,EFAN (zimbind) : Sper că nu vrei să-ţi 

explic acuma p·rim:ipnul reproducţiei lăr
gite. 

GASPARD : Lasă-l, l-am bobnzat şi eu, nu 
ui.ta că sînt şi eu socialist, ce•l puţin J,a 
origine. Mairota arrneo·i•oană e asta : să 
avem mult ca să stăm. Sau, varianta 
a doua : să avem muh ca să avem şi 
mai mu.Jt. Să avem atît <le mult incit 
să ne □·ivească ce avem. EvenwaJ, să 
ne distrugă. Ne-a,u îndopat ou teo·ria e
mancipării : să ieşim din nevoie, prin 
orgianizm·e, automatiwre etic. A i,eşit pî:n:1 
.n•cum vreunul de-a binelea din nevoie ? 
Şi dacă a ieşit, unde s-a dus ? In sudul 
Italiei, să se plictisească foLograiiind bi
·seri,oile şi mon,u;menllele de artă. Sau b
Pol, să vîneze reni. Şi ? Asta e între
barro mea : şi ? N-au ştiut ce să facă, 
acci purj1:,ani nenorociţi, deştepţii ăia seci, 
şi de două sute de ani au transformat
viaţa în caJ.oo l. Toatâ ! N-nu lăsat njci
un ungher neinfestat de wcrobull calm1-
Jului, al rentabiilităţii. Şi ,acum veniţi şi
voi si\ înghiţiţi ,pilula, şi preluaţi marow.
V,"t fcli,ci t ! 

ŞTEFAN : Hai să vorbim a1lbceva. 
GASPARD : De ce? 
ŞTEFAN : A�a. Noi avem . a:ltă concepţie 

despre progres. Şi tu o cunoşl1Î. Şi n-::tre 
nici un rost, pînă cÎind vin cear�afurile ... 

GASPARD : Dar nu mă interesează cearşa
furi.J,e voastre muro.are ! Sau curate ! O 
să aveţi într-o zi buiotă electromagnetică 

mai bună decit cea eng,lezească ! ? Şi ? 
Nu mă inteo>esează ! Asba se poate ! Mă 
interesează s-aveţi un sistem social. mai 
•luminat, o gr1Ja specială pent11u om,
pentru resursele lui... Aici, oum staţi ! ? 

ŞTEFAN : Ştii bine că omul e privit la nui 
ca oo;p,u l s·uprem al Lu Luror eJorLurilc,r 
oare se fo.c. Tobul se intreprinde pentru 
dezv,oltarea lui armonioasă, multila,Leraiă, 
pentru valorificarea judicioasă a tuturor ... 

GASPARD : Bătrîne, ştii ce ? Nu e niici un 
1·egim în lume care să nu fi declama,t 
asta. 

ŞTEFAN : Dar la noi se aplică. Noi prospec
·tăm din punct de vedere sociaI o fo11mă
nouă, reprezentăm o mare cotitură ,a is
toriei. Te mdoieşti ? 

GASPARD (alt ton, aceeaşi mobilitate) : 
Dacă mă îndoiam, nu veneam aci. E 
esenţial pentrru mine, pentru echiliibrul 
meu interior, să găsesc o socielialle unde 
oamenii să fie iîn tr-adevăr ceea ce sînt, 
să se dezvolte armonios, încr-ezăitori, ' să 
spună ce gî:n<lesc, să creeze... şi -unde în 
adevăr -s,tatul să.J ajute pe fiecare să fie 
el îrumşi - înţele,,<>i ice v,r,eau să spun. 
Fiindcă, îţi ,declar deschis : noi, în Apus, 
avem oarecari resuirse, muJt mai mari, 
poate, deaît ale v•o:astre, dar modul îri 
cru-e le folosim, mai ex.act, in care_ sîntem 
!folosiţi... Bu, de pildă, mă lupt de
doi ani cu muruicipa,litatea să forunţez 
o orchestră a Coru;ervaborului, şi, să mi-q 
6llbven.ţioneze. Nu vreau arginţi pentru 
mine personal, renunţ, run destwle lecţii 
de vioară, fiecare negustoraş de brînză
,consideră ele bon-ton să-mi trwm.ită o
dirasila, şi tu ştii că în Franţa e muJtă
brinză... Elise are şi ea un &alariu .. Dar
doresc o recunoaştere, un impuJ,s.·

1 
Se

dezinteresează. Aici, m-am ind'o;rmat;- ;�veţi
orchestre apuoape în fiecare oraş.' ' 

ŞTEFAN : In ce.1e mari...
. ' . . 

GASPARD : E o viaţă ouil.Lurală aetivă. Ar
tiştii &Înt recunoscuţi, trataţi cum. tl'e
buie, onoraţ.i. Cind mn sosit, am greşit 
uşa, Elise a sunat la tipul de jos. Avea 
un apar-tament somptuos, covoare; p-ic
•tură, mU'lt mai ibin,e <lecit 1<1 tine - tre
.buie să reou,noşti. Brobabil, un artist. 

ŞTEFAN : Nu. Medic veterinar. 
GASP ARD . (fluieră admirativ) : Oh-la-la !

In,seamnă •că a:,,eţi, totu,şi, un sistem wh\l 
•de ; s.aiari i. Şi că vorbesc puos tii icei · care 
vă calomniază. Dacă · ăsta •e standing-uI
actual, jos pă.Jăa-ia ! lal'!tă-mă că te în
treb : înseamnă că Sanda · te-<a: <levalimt,
,pur şi simpilu ! ?

ŞTEFAN (ezitînd): A Inat ce-i mai· de 
p.reţ ... 

GASPARD (cu o apreciere bărbătească): 
· Acum, ică s1ntem între noi : de ce ?
ŞTEFAN: Nu ştiu.
GASPARD (după ce îl· priveşie lung) :•-€um 

. vrei', Deşi, între · doi' tovară-şi de . rruiquis

6'1 
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care şi-a,u împărţit gamela şi şi-au salvat 
via\)a unu,l allluia ... 

ŞTiEF.AiN : Nru şbiu ! Aveam o situaţie re• 
Ilativ bună ... 

GASPARD (intervenind fără să vrea) : Toţi 
au. A.sila e paraooxial,. ln Fran\.a e o 
rprooperibate ca mcî,odată, dar nu e fran
cez să renunţe la plifoerea de a înjura 
gu'\T.ernul, ori•oore ar fi. E cron.ic. Şi pe 
măsură ce standardul se ,,,a îmhună,tăţi, 
fojurărturile vor fi tot mai scmore. Dilil 
fericire, nu sîntean focă <lestuil de bogaţi 
ca să înbreţinem şi o pătură de hippies,
adică de oontestatari tota.li. Decit perî,o
dic. Dar. dacii se va dezaxa ,cuhum, îi 
vom av�a ! Te ascult. A, şi ,încă oova : 
nu condamna fe.meile oare iau : e focma 
for de a participa, de a păstna legă1Jura. 
O ştiu, sînt păţit. Deşi Elise a venit 
dind, sau, miai exact, promiţînd - de 
unde şi răceala ei iniţID!lă. Ai văzut ce 
precisă e ? Unoo:ci îmi face frică. Te 
as,cult. 

ŞTEFAN : N-am ce să-ţi spun, Ga,s,pai'<l. 
Ne-am înţeiles reilallliv hin,e totdeauna, 
ne-am trăit viaţa oorect ... 

GASPARD : Ai avut vreo aventură? 
ŞTEF AN : Nu ,cred. 
GASP ARD : Aha, nu crezi. Polisson, va. !

(Vrea să forţeze mereu intimitatea, dar 
celălalt e reticent.) 

Ş'I1EFAN : Nu, Gasp,avd, la noi, mc1.., 
GASPARD : Stiu : adulteI'ul e interzis. 

(Rîde.) Şi ila noi. Prin Codul Penal. 
ŞTEFAN : Nu, dar se pune un mare a,ocenJt 

pe situaţia mora.lă, şi de asta mă necă
jeşte gestul ei. S.igur, principiul egalităţii 
ii dă dreptwl să.şi asume toate răspun
derile. Dar trebuia -să s·e gîndească, to
tuşi, ,că avenu un prestigiu, un nume. Nu 
mai ai 18 ani să fugi <le-acasă. 

GASPARD : De cine P Asta e întrebarea. 
(Cum Ştefan nu răspunde, el continuă 
s,olu.bil.) Cînd am lăsat-,o pe Chwllotte, 
îmi ajunsese pînă ai.ci. Nebuna era tapa
geusă, vu,lgărică, o ştii, pusă mereu pe 
harţă, spărgea tot - uneori, în crupu I 
me,u - o dată nni-a spart vioara, n-avea 
măsură, a dat cu ea după un gaillarcl
care se henoda <1a ea, ii provo,case. A 
treia z1 du,pă 900:ndail, despărt.ire etc., 
mi-a<luce un Amati veritabi,l. - De
und,e.,l ai? - Nu te priveşte. Nu-l me
rita po1'cul ăla. Curn nu mă meri,ba nici 
pe mine. - Ai fost a lui, coco-tă ol'di
nară ! - Nu, am venit Ia tine în cio
rapi albi şi cu un crin î,n fieoore mînă,
cintînd Aţ,e Maria. !... Avea suifot, dar
mă trăgea la 6und. Du.pă zece ani ele
bistrot mă săturasem de înoureături cu
poliţişti cărora. le arăta fesele, de chefori
păguboase. de plîns şi de amor nebun. 
Se tevmină cu toate astt>-a. Gata ou revo
luţia permanentă ! Am fugit, m-a,m cău
tat. Cînd a apărut Elise, cu habacuI ei, 
alsacianul, eram d·e doi ani liber. A venit 

68 

Ja local, un bar de noapte ma.i dislingue,
am înaintat cu vioara spre ea, ne-am în
ţeles dintr-o pri'\"ire. Avea man�ete, im
pecabile, ca şi mine. Bătrinul a simţit 
instantaneu, '.j.'i-am spus vreodată poves
tea asta ? 

ŞTEFAN: Nu. 
GASPARD : Ou un cuvînt, m-a salvat din 

,gunoi. Nu maberÎ!al.iceşte. Cîştigam dt 
voiam. Am uitat să spun că eram irezis
tibit Babacu' nu m-a vrut, avea indus
trie ,de bis,cuiţi, pruste făinoase, cognac, îi 
trebuia ginere gestionar, umbla după un 
văr al ei, Gaston, un pătrat. Ştia că am 
un Iiu cu ,CharloLLe, că am idei socia
liste. Şi d'aba mea are gărgăuni - mi-a 
spus în bi1'0u, cind a văz;ut că nu mai 
are încotro - sper să-i canalizezi în di
recţia echitabilă. - Domnule, trebuie să 
vă spun ,că a,m luptat în maquis pentru 
o reformă de structură socială, pentru un
guvern <le stÎ!nga al munciLorilor şi  pro
letarilor... M-a între.rupt : muncitorii oîş
tigă mai bine <lecit dumneata, cher mon
sieur, i,ar proletari nu mai există dooit 
dacă cineva are intenţ:ia neapărat să-şi 
z1ca aşa. Eu pot da de rnîncare orioui, 
fără mine şi ,capacitatea mea de organi
zare n...au ce mînca, cu toată forţa lor
de mu,ncă. - Dar capaciLatea asta poale
trece asup1,a stabului. - .4h, bah, sLalul
e o abstracţiune, şi în loc de proprietari
vor veni fonctionari mai puţin pregătiţi
şi mai puţin interesaţi. Care, pînă oind
îşi vor instala instinctele de -00nducere,
de ifaipt tot u,n fel oe instincte de pro
prietate, vor ruina jumătate din între
prin,dere. - Cine ştie dacă n-avem ne
v,oie de puţină mină, oa să ·simţim din
D!OU puis•uJ ,adevă,rat al vieţii. A zimbit :
- Dacă asta înseamnă că nu vrei dotă,
de aoor'C!. Deşi pari sănătos. Ştii, tinere,
care e d,eosebirea !Între americanism şi
socialism ? Amerioanismu•l e visul celor 
săraci de a deveni bogaţi, socialismul e 
visul celor săra.ci de a ·lua locul celor 
bogaţi. Am protestat violent, era să-l oîr· 
pese, El a rîs ca de-o g1umă, a schimbat 
vorba. M"a întrebat de băiat, apoi, dacă 
o mai văd pe Charlotte. - Mai 11ar, deşi
sî-ntem în cei mai buni termeni. A zîm
hit : - Cîn,d nu trăieşti cu oineva, e 
uşor să fii în termeni huni cu el. Am 
înţeles, nP.-am îndepărtat. Acum şi-a mă
ritat fata a doua, i-a dat e1, nu-mi
pasă : rum r.e mîn-ca, am o po2!Îţie exice
lentă, avem o proprie11a,te în ud, ou
chiria�i, şi cu ipotecă. Dar tu dormi,
Ştef!

ŞTEFAN: Nu. Deloc. 
GASPA.RD : De ce eşti îngrijorat? 
ŞTEFAN : Nu sînt. 
GASPARD : Atunoi, trist. 
ŞTEFAN : Nu sîn t. 
GASPARD : Cînd o ai, averea nu contează, 

hătrîne, crede-mă. 

www.ziuaconstanta.ro



ŞTEFAN : Evident. Dealtfel, o să -mă refac, 
<lin toate punctele de vedere. Aţi nimerit 
voi înlr-1\Jn moment mai... des·ooperit. 
Dar, [n generai! ... 

GASPARD: Nu-i vorba de generai!... E vor
ha ,clin oe cauză s-a ajuns aici. 

ŞTEFAN (puţin impacient, dar simulînd li
niştea) : Dragul meu Gaspa<rd, ştii tot aşa 
de bine ca mine că viata e oomplexă, 
mu1ltila,terailă - . există lucruri logiee şi 
exi&tă şi lucruri Cle ţin de o ,determinare 
rpr.obahilistă. Despărţiri se mai văd, ai 
avut şi tu. Da,că Sanda a erez1.1t eă e 
mai bine aşa, eă exigenţele ei au sporit, 
sînt a,hele, eu n-arm avut posihi:litatea s-o 
conving de oontooriuil. Poa,te nici n-am 
ifăcu t tot ce tTebuie, e şi o lipsă a mea ... 

GASPARD : Vrei să fac eu mai mult? Să 
mă duc să-i spun ... ? 

ŞTEFAN: Ce? 
GASPARD : Că regreţi, că m vrea să vină 

înapoi. 
ŞTEFAN : Ştie ec"i regret, nu-i spui o nou

tate. A dorit să se emanci,peze, nu mă 
i.nterpu;n. Sînt un om al zi,]eii de aZiÎ,
dacă cinev,a crede că se poate realiz11
altfel... 

GASPARD : Dar ce înseamnă reallizai,e, idio
tule, ,decilt convieţuire, ,creşterea oopiilor, 
săpatul într-o grădină <le cartofii, un cu
vînt bun spus la timp, o perspectivă ? 
Plăcei,ea unei oaze, într-o lume care se 
descO'mpune, merge la dezastru. Şi unde 
tu nu mai poţi rnimre special... 

ŞTEFA (mai rece) : A�;ta e părerea ta. 
GASPARD : Fji serios, omule, îţi rămîn '])U

ţine Jucrori de făoot în viaţă. Totul e 
asumat de aJtii, nu vezi ? Se foc pes,te 
capul tă1.1 războaie, păci, oonvenţii, şi tu 
stai şi te .uiţi în gazetă. Măoor nevasta 
şi ,oorpiii sînt ai tăi, îi determini tu, cît 
de clt. 

STEFAN : Determin şi a,lte ruei,uri, Gasparo. 
GASPARD : De pildă ... 

ŞTEFAN : De ;pildă, direcţia pe oare mer
gem, secbon1,l în care lucrez, rea1lizarea 
saroinilor ... 

GASP ARD : Cu tine nu se mai poate dis
oo,ta ! Ah, nu ! Tu chiar ai impresia că 
infh1enţ,ezi ceVla în mersul a,cestei Jumi, 
aşa inginer-şef cullll eşti ? 

ŞTEF AN : Bineînţ.eles. 

GASPARD : Te .felicit, bietul meu prieten. 
En mă consider oomplet ,neutralizat. Să 
ştii că n-am nfoi o contrilmtie l,a dezas
tru,] care v,a să vină. 

STEFAN : Ce dez,aslrn ? 

GASPARD : Tu ehiar te faci, Ştef, sa�1 vor
beşti serios ? Tu nu simţi în aer că sîo
tem făcuţj, terminaţi, că ne-au băfrat în
tr-un dans din ()are nu se mai ie e ... ? 

ŞTEFAN: �u. 

GASPAfiD : ... şi oare nu e al nosLTu, al in
<livizilor, ci mult peste capul nostru ! ? 
Tu nu simţi ce poate să vie, oricînd, în 
orice moment? 

ŞTEFAN : Ba da, sora mea cu cearşafuroJe. 
GAS.PARD (îl priveşte o clipă, uimit, apoi 

începe să rîdă) : Bravo, mi-ai plăcut !

Sau Elise ou ajutorul oooidentaL Elise ! 
ELISE (din uşa băii): Vin îndată ! 
GASPARD : Vino să vezi un monstru ino

cent, care cred.e focă în nemurire şi în 
eficacitate. Sau un ipocrit îngrozitor ! 

ELISE : Fereş;te-<te d.e ,individ, Ştef. După 
trei pahare, începe să devină catastro1f.ic. 
Şi asta numai d.e cînd. m-a luat. 

GASPARD : Nu pot să soot nimic d.e la ani
maiu,l ăsta. Hai să ne mutăm 1a aJţi
rQ(IIlâni mai oomunfoativi. (Elise iese.) 
A propos, ce mai d'aice ,pi,ietenul Y.lad.one :' 

ŞTEF AN ( cu o privire echivocă) : Vladone ? 

GASPARD (grav) : A murit? 

ŞTEFAN : Cullll o să moară ! ? ... 

GASPARD : Ai drepbate, aiici nu mai exristă 
nici moarte. Ou asemenea propagandişti, 
ie m'en doutais. Ln s,ohimb, la noi, am 
primit asigurări, sîntem toţi pe dric, cu 
sÎls tem cu tot. 

ŞTEFAN : Nu e vOTba de propagandă ... 

GASPARD : Ba, din neferi,cire, este, dragul 
lllleu. Şi 1a voi, şi 1a noi, şi în roate 
părţÎJ1e. Dacă eu spun că apa voastră 
fa baie e bună, <lizolvă săpunul, se va 
găsi 1cineva să intenpreteze că v-am lău
dat 1Jara, re,,orumUil. Dacă spun că nu e, 
vor spune că am denig.rat-o, că i-am gă
sit nod în papură. Dacă spun d.e vin, e 
anai grav. Dacă spun că aveţi păduri 
masive, se presupune că nu Je--aţi exiploa
ta t suficient. Dacă spun că le--aţi su,pra
expfoatat, vor întreba de ce mă amestec. 
Chiar viZiita asta o să ,fie pentru tine 
prilej să te î�ăuneZii cu merite naţio
nale, iar pentru a,lţii să ,te su51pOOteze că 
nu te-ai împărnnat de ajun�. Vlad.one, e
vident, n-a murit, iar da,că i-a venit trista 
idee s-o :liacă, a murit ei,oi,c, salvm<l doi 
eopii clin apă. F.JU, ou rulota mea, sînt 
şi eu un propagandist pentru caipi1Jru1,ui 
fran1oez. Ci,upa nevesti-mi e propagandă 
pentru aimorul :ÎTanoez. Surisul meu ma
liţios e propagandă pentru poliiteţea fran
ceză. Şi, atenţiune : chiar plecarea Sandei 
poate fi • propagandă pentru libertatea 
l'Q(ffiân'cei moderne. (Schimbînd tonul.) 

Haide, ştiu că eşbi necăjit. Spune-mi un 
cuvînt din caTe să gnţeleg ce nu e în 
reg,ulă. Tot ne clu•Clem dracului, mai cu
ri'nd sau mai tîrziu. 

ŞTEFAN (cu o convingere egală): Nu ne 
ducem, Gaspard. E greşit să crezi asta. 

GASPARD (îşi scoate ochelarii, îl priveşte) : 
Uite, abia acum încep să înţeleg de ce 
a plecat Sanda ... 

ELISE (apare udă, rîzînd în hohote) : S-a 
dat drumul brusc la apă şi m-a... şi 
m-a ... Hai să bem !

Întuneriţ 
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Scena 3 

Sînt în piiamale şi peignoir, s-a băut 
mult, Gasp1J.rd a devenit sentimental şi pa
tetic, E/ise, lucidă şi sa,rcastică. Ştef an parcă 
a amorţit, numai ochii îi lucesc ca de fri
gitri. 

GASPARD : Te rog să ilnă ier\i. iubilul meu 
priellen, n-iaun vrut să-ţi fac rău. Vreau 
să contezi, mai muLt ca oridnd, pe sen
tri.men,lielle noastre oele mai ... 

ELISE : Poti s-o mei liniştit, Şte.f. Bărbatu,! 
meu nu spu-ne nici o pvostie, ni,ci o 
saloperie, fără intenţii excelente. N-ar 
putea bate sau ,u,cide fără să se îndu
ioşeze, oa o ,cfopă. Are privilegiu I de a 
fi uman. 

GASPARD : Ceea oe 1m e ,cazu� ei. Iubitule, 
nu mă gîndesc �a mani p,ri,ncipii, şi nu 
m-am gmdit niciodată. Poate numai pe 
v:veo:nea cind mergeam cu de Ga u Lle să 
eliberăm FoonţJa. Intre tÎ:mip, ele s0au 
dus, acesite pTi-ncipii, şi aş fi chiar vesel 
să ştiu unde. 

ELISE: Ş!i pe mine m-<ar amuza. Nu-s aici? 
GASPARD : S-ar putea să fie, Eliise, pl'În 

altă pa:vte nu le-am întîihrit. Am întîln�t 
oameni oare spun adevăvuri, dar di,n oele 
fără mei o imiporbanţă. Eu, trebuie să-ţi 
mă!r<tucisesc, ,am abandonat lupta cu rna
rile principii. 

ELISE : A găs·it alţi du\imani, mai pe a
proape. 

GASPARD : Am abandornat -lupta cu nnariJc 
rprinc1pn, dar nu .şi căutarea lor. Um
blăm prin lume şi le căutăm. Mergem 
la .prieteni acasă şi le căutăm. Nu 
filea:curi, reguli de conduită, mici prin
cipii. Cu micile principii neoiam aranjat : 
să fii creilliD.cios, să nu furi, să rîvn�ti 
numai o rpa,r,te din ce au alţii, cu astea 
•dormim liniştit, nu ne inicomodează. Deşi
ar ,trebui să ne deranjeze şi astea.

ELTSE : Au rălil!as foarte puţine 1lucru,ri care 
ne mai deranjează somnwl. Şi s1111t în 
ours de lichidare. Aş,a că vă propun să 
mergem să, .. 

GASPARD : G,aiţă, baci ! Bonzii marilor prin,
ci:pii ne-au vîn,dut cuvinte mari, priu 
popii lor, prin oraiborii, tribunii şi g,azc-
1larii for, oa să ne ţie la dispoziţie. Tru
faşii '!'le-au predicat modestia. hoţii, cin
sbea, marii ri-sipitori, economia, oei fără 
:v!ig,oare neoia•u oor,u t să fim p n,ncbtra li şi 
rigu1.1oşi - a:ltifol uoiar fi pu Lut fiunoţiona 
ei. Lpocriţii ne-au cîat Jecţi.i ele sincerita,te. 
Pen1ll'u noi sînt coduri de ,onoare, ele 
mainiere, de bon-ton, coduri de mo,rali
llate. Pentru ei e joCU!l desclris. Găinăria 
ii.a anumită proporţie se cheamă spirit ele 
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afacere, minaiuna Ia un anwmi•t gm.d de
vine balent dipil,omaLic. Sub cLibori:a ,oul
rurală se ascunde evaziunea fiscală, sub 
pudoare, sterilita,t,ea şi v�ciul. 

ELISE (aplaiul.ă) : Bravo ! Poţi intra în P.ar
Jament ca derpubat de centru-stînga. Ştef, 
tu ştii să vorbeşti aşa ? 

GASPARD : Jill nu ştie să vOTbeas-că ruimic, 
el are mâine afuceri curente. Bilanţurile 
lui sîn,t în kilograme, lei şi, eventual, 
dolari. Obsesiile lui sînt uşoare, şi ast,a 
e o mare ferici1,e pentru un om sau o 
naţie. Lor le-au lipsit obsesiile, grelele 
obsesii, Elliise, acelea din a ,căror organi
zare s-a năsout cu,lbura A,pu·sului şi, în 
generiaJ, maTiie cuilturi. Ştef, clin 'llÎt am 
înţeles, voi noiaţi prea fost ob edaţi. 

ŞTEF AN : Ba da : de viaţii. 
GASPARD : Asta nu e obsesie ! E. dorinţă. 

tropi&m, insLi,111ct de conservare a iudi,vi
dului, a speciei. Har obsesii propriu-zise 
n-aţi avut. Obsesia voa tră religioasă e 
sl'll.bă, a pălit repede. SpiriLua.Jismul vos
tru e' decolo:vat. Apusul s-a învîrtit prin
tre obsesii şi tot chinul lui e să le su
pună sau să le combată. Azi, cind sînt 
,prea ,ll'lllllltc, e reconfortant să vii într-o 
ţJară nooe bobul a rămas vital, primar.
Voi, Ştm, ou l:Îlpsa voa tră de fixaţie, cu
·lipsa Vl()a5LTă de obsesii, apăreţi azi a
proape ca o soh1ţie, oa o cură ; 
trăiţi mai muat în biologie. 
de ce umblaţi să ne imitaţi ? De ce 
anulaţi princvpalu,l avan,tJaj pe care isto
ria, ce ne uscă, vii-I dă astăzi aslllJl)ra 
noas!Jră ? 

ELISE : Encore une fois, ,.bravo" ! Şi aoum, 
zut ! La. ou J.care ! 

ŞTEFAN ( calm) : Să ştii că se poate evolua 
,şi ifără să vă imităm, dragii mei. 

GASPAH.D : Oh ! L-ai auzit ? La ă-mă să-i 
&pun i,mbecw,l,u i care a zis că dete1.1mină 
el i,ooria : la barbe ! Sî-nitem prăj,iţi toţi, 
domnu1l meu ! Prăj�ţi, tevciuiţi, poluaţi, 
1îintr-o zi, cremaţi. Sau vitrifi.caţi ! 

ELISE : I-n aioost p,u.ncL ail ben'Zli eu mă 
retrag, fiindcii cuno�c restul. 

GASPARD : Ah, Le bucuri, găinuşo, orezi că 
după ,orernia:re vei fi un Vl!IJS de Sevres. 
D11r dacă vei fi o oală de supă cu melci 
înlăuntl'u? 

ELISE : Nu mă cxiciLa, Ga'&pard, sîntem în 
ca�ă străină. 

GASPA.RD : Abroliut străină. Omu.I ăsta mi-e 
complet străin. Aim făcut cao:nrparuia îm
ipreună, am mediJtat revoluţia împreună, 
a fost la mine, ,am fost la el, dar nu-l 
cunosc ! T:l las[t nevastă- a, într-o zi, şi 
el, care. dcte1.11nină isooria, în foc să alerge, 
s-o pîndească, s-o ,cheme, să bresară . la 
fieoare sonerie... (Sonerie. Se face linişte.} 
Asta-i San<la. Asi ·tăm l,a un moment so
Jemt1. Propun să ne ·cu lă.m 'În pioioaire.
(Ştefan se duce şi el. oarecum emoţionai,
să deschidâ. Intră Milica.)
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MILICA : A!oasă, boierii ? Uite că _Pi,car:i
şi-rnnea1or. Bonjur a la foanse. Să iertaţi, 
eu sînt so:ra de iLa ,domnul director. Putea 
să găsească una mai hl)ea.ză. Că şi ell e 
hre2loi. 

EUSE ( cu interes) : Ce spune ? 
ŞTEFAN : V-<a dat bună soora. A zis „bine 

ati vellillt". (Gaspard face o reverenţă 
comică.) 

MILICA: Lncet, mamă dragă, să nu-ţi iasă 
osul pin spate. Mu,lţumesc de comple
men turi. Ce voooeşti ! Tot france2lii galan
toni. A,l meu, Trancă, şi •să vrea să fia-că 
a•;m, il ţine ş,ori-ciuJ.. Că hagă-n el numa 
tu21l,a,ma1le, d-alea regale, ăsta şi eu, repu
bli,cane ... 

GASPARD : Nu înţeleg nici o vorbă. E sora 
ta, nu ? 

ŞTEFAN: Da. 
GASPARD: Şi ce spune? 
ŞTEFAN : Spune ... că-i pare rău că a întîr

ziat. 
GASPARD (gentil, Milicăi) : Ce n'est rien, 

mieux vaut tard que ianiais, Madame. 
MILICA : Uite ·ce, ,ou ,,m�dam" s-o lăsăm 

mai încet. Eu nu-s maidamă, eu-s rihtui
·toarn. Da' m-,a,m ţinut să dau şi eu un 
ajuwrr rlJovărăşesc, ca-rutre fraţi, deh ! Că 
ve2li ·Că şi ,pitacu' oar-e-1 iau se duce, 
fir-ar mă-s,a a clra,ou,l,uri, ,pa.r,fort ele expre
sie. Că-1 mai zu,leşte şi Trand:i ă-şi ja 
lx1samaoul... Şi-o mai scot la capăt cu 
nenea... ( Arată pe $tefan.) Ce vă 11 il'aţi 
aşa? 

ELISE : Ce SJpune ? 
$TEFA : Spune că e ,mu,n,ci,toare şi că ... 
MILICA : Dacă mă hmm ou .lămîiţă. cum 

scrie .Ja •carte, şi cu pO<pă. puLeai să &n,u, 
şi „ma1darrn", că n•u mă şu'căr-eam. Do' 
oe-mi ti•ebuie, să stau leg,ată la prlipon ? 
Da·că deş,dmde T'l'anică od1ii pe alta într-o 
zi. mai ou 1pansion ? Eu, ,,o-vba aia, cu 
cită carte ,,tiu rpot asoulrlJa mdio perfect. 

GASPARD : Vo11beşte de raclio, nu ? 
ŞTEFAN: Da ... 
MILICA : Eu, g-:rija mea e să nu rărrnîi 

,comgerută. ·oînd 1,-0 trece în ol.asa ailaltă ... 
de s,aJarrioo.re v-aţi prî,ns ? J:'.şa că 
ce-mi trebuie ? Coroană tot nu-«Il.l pune 
în cap cleoît pe năisă!Lie. Hamu' şi praştia. 
vorba ,aia. Că bot aş,a zicea unu' Cl)ircu 
<le ,la sindicat : ,ce nu vă 1u,aţi. fă femeie. 
să trăiţi şi v,oi du.pă ,prirnc1pii ? Zic. pili 
ida•că pui pirostrii şi mă •fo:uc cu p,rinci,pii. 
oum o să-ţi mai il.ipeşti, bre bov. Chimu.le, 
tlooa ,pe hu,oa mea, din greşeaBă ? Că ·te 
pocnesc de-ţi sar ochii, oda.tă ce sînt 
madam ! A tăcut rpeşte. 

GASPARD : Trebuie să fie fonrlc nm11zant 
ce spune sora ba. Tmd,11-ne şi nouă. 

ŞT.EF AN : Vo.rheşte de că�ă•toria ei... De ser
viciu... Spune tot ce-i trece prin cap. 
E oam vorhăireaţă. 

MILICA ( a vămt la Elise ceva) : A.5La-i de 
madiporlo,n ? Se spală bine ? Am mai spi\
lat eu ne�te chestii, ziceai că n-au moarte. 

dar s-<au ,ru,pt, s,au făcut fleandură, mă
car că erau, voooa ai,a, de la oap<italişti ... 
Ei, zic, frăţioare, nici cu voi n-ajung 
deparbe .... 

GASPARD : Pariez că acum abacă carpiba
l.ismul.: 

MIUOA : Că -ştii că mai apucăm şi noi, pe 
şest a�, din pachete, ou ciubuc. 

ELISE : Ce zice ? 
GASPARD (sare cu tabachera) : Pot sr1 vă 

ofer ·o ţigaretă franceză ? 
MILICA : Fugi, clom'•le, că n,u trag. Mersi. 
ŞTEFAN: Mi,lica, eu zic să ... 
GASPARD : Nu, te rrog să 11e traduci. Ored 

,că am prins esent,a. Că avem marfă 
proastă, camelotă. Absoll.l't •de acord. 

ŞTEFAN : Nu, n-a spu asta. 
GASPARD : Madame, ie suis tout-a.-fait 

d'accord avec vous. 
MILICA : Iar mă trăznişi cu „madam" ! ? 
ELISE : ,,Tohouhouk" ? 
MILICA : Ei na, că ,doar n-o să !iacem 

secret acu, ,doar sinteţi dibai priebeni ! 
N-aţi găurit caşciava.liul împreu,nă ? Auzi ?
Mie ,nu-mi prea place să aibă omul se
crete. Dealltrel, la mine ni1ci nu prea ţin
secrebele că, vorba aia, ştiu bot. (Rîde.) 
Mai vrea el Trancă să mă ducă ... 

ELISE : Ce înseamnă Trancă ? 
MILICA (Elisei) : Trancă e omul meu. Omul 

care mă bate. Şi •care mă iubeşte. Cili
biu. aJ. clra,cului. Dar şi eu ţin la el oa 
area. vorha aia, în ochii cui ţi-e clrrag. 

Gt oi ţine. Şi ,oîn-d nu ... un şontorog bot 
mai găsesc. Că,s pricepută. doamnă, la 
toate. Lucrez în fabrică. nu ca alţii, 
p-ormă viu, spăl, deretec, îl calc pe neno
rocibul ăla ,să-l p1\acă mahalaua. rînesc, 
sînl în cmnitetull de stradă, alerg la mi
ting, la activităţi ohşteşt-i. unde se cere. 
Ac11 fug acasă, că diac dulceată ele tran
daf.iri, i-am lăsat opăl)iţi - că am obraz, 
să nu staţi cu Olll't.l'l pe aşternu,bul mur
·dar, pal)don de ex,presie. 

GASPARD : Aş da o mie de fmnci .să ştiu 
,ce spune această Madame Sans-Gene !

MILICA : la te rog, ştii ! Trebuia să vă las 
şi eu Olllill v-a lăsat boieroaica aia de 
Sanda, ounrnată-mea, că i s-a aplecat de 
tra'i hm1. 

ŞTEFAN : Milico, ,nu te mai băga ! Mai taci 
din gură! 

ELISE : Srpune ,cev,a de8pre Sanda. 
GASPARD : !mi dau ,scama clupă cenzura 

•demo,cmtică a 1ui 
MILTCA (scuzîndii-se) : Nu-i place foi dorn' 

,di1,ecbor săJl iatingi în firmă. Aşa că s·ou
zati. Luaţi-vă mara.f.eturile as,tea şi mer
geţ.i să faiceţi p,ufi. Aoleu, aşa-i, că ,·ui 
nu vă scu,\aţi la cinci, oînd i e Traneă 
ă dea primul răonet la booanoi. Voi 

aveţi alt ful'; orar. roi sîntem mai la ră
sărit, d-aia. Avem ,ziua mai hmguia\ă, cu 
,oî,t ne mai lungim pe la şeclinte. Noroc 
cu cî,te o ooaiclă că mă mru odihnesc şi 
cu. Că acolo, vo,rba ma. mai stai să bom-
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băni, trece timipL1•,l, te distrezi. (Le dă 
miinile, cordial.) Lasă, noi �ă fim sănă
toşi ! Să vă s:imţiţi bine p-aciJea şi, ... 
ru.ivoar ! 

GASPARD (fermecat, simţind curentul de 
simpatie al Milicăi) : Au revoir, Madame ! 

MILTCA (întorcindu-se din uşă, işi reprimă 
violenţa şi spune cît mai distins, zîmbind 
la rîndul ei) : Mia,clam e mă-t'a !. .. (Iese.) 

GASPARD : Prietene, te rog să reproduci 
ouviînt Oll cuvînt ce-o spus. 

ŞTEFAN : A epms nişte ba]jverne ... E o fotă 
simplă, aullfel bună, dar n-o avut pai·te 
de beneficiile ş-colii. Evident, e alfabeti-
zată ... orecl că are patrll sau cinci clase .. . 
Nu face prea mult ;perntru rid·icarea ei .. . 
pentru cuJ,tură... Am, V'Dll t s-o duc de 
cîteva ori la teatru, să-i fac un abona
ment - fa noi teatrul e foarte ieftin -
nu i-a plăcut : treibuia să tacă prea mult. 

GASPARD: Are dreptate. 
ŞTEFAN : Ne-am d,ait osteneală, să ştii. La 

noi se fac -erorliuri penbru atragerea 1ma
selor în circuitul v.a-lorifor cu[turaJe. ln 
cazul ei, clin ;nefer.iicire ... 

GASPARD : Nu-i nici o neferi,cirn. Francez.ii 
medii şi, în general, tinerii Alp,usL1Jui, 
ajunşi pro.fesi,onişti, sînt de-o incultură 
sclipi�oare. Dar n-au formecu1I sm·ă-ti, nici 
verva ei. Ce-a spus ? Că mor ele curiozi
tate. 

ELISE : II iubeşte pe Tr;:mcă aceki ? După 
oît se bn t, aş zice că da. 

ŞTEFAN : Exagerează. 
GASPARD : Cn bătaia nu exagen,zi nicioclati L 

Ce spunea ele activităţi, de bloc ? 
ŞTEFAN : E foarte a,otivă ... Regreta că v-n 

ifăcut s-o '<!Ştepooţi. 
GASPA RD (pris,inclu-l ian1şi lung) : Ştef, eu 

cred că e bine să mergem 1.,ă ne cu.lcăm ... 
ŞTEFAN : Sînt ele a,corcl. 
GASPARD (foarte puţin sarcastic) : Hai, 

Elise. Aoum avem ootu I. 
ELJSE : Te fouzi. (Lui $te{ an.) Mă,car despre 

Sanda spune-ne ce a zis. 
GASPARD : A spus cit e bine mersi, că 

rnun,ceşte, că are drepbul să--şi cleternni,ne 
sirn:mră viaţa, pe haza principiului egali
tăţii sexelor şi a convent:iei de la Berno ... 
'-ai :î,nt.eles ? E-u am pri-ceput tot ce-n 

�pus. Şi că ne-a�tea,plă pe ,noi. Şi că e 
:fericită că ,am venit, chjar daci'\ mate
rialelţ noastre se deşiră repede. Nu-i aşa ? 
Nu asba a spus, Ştef? (Ştefan :::;/mbeşte, 
vexat.) 

ŞTEFAN : Nu chim. 
ELISE : N-,ann auzit ele Berna. 
GASPARD : Ei, atunci e oonventia ele ],a 

Gene,ra, la care am contribuit în bună 
parte şi 111oi ! A mai spt1s că regretă că 
n,a făcut Sorbona, ca să vadă ce min
ciuni se too.rnă pe aoo.Jo. Şi că fratele ei, 
pe baza detei,minării probabi1]iste, e pe 
purucliu,l să ajungă din nou director. 

ELISE : E ,a,clevărat? 
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ŞTEFAJ� (zimbind silit) : Dacă ,aşa aţi înţe
,J,es ... lnseamnă ei\ nu mai e nevoie să 
traduc. 

GASPARD : Noapte bună ! (lese. Trînteşte 
iişa. Elisc mai zăboveşte o clipă, zîm
beştP, iese şi ea. Ştef an pune mîna pe 
telefon.) 

ŞTEFAN : Al.Jo ! Tovarăşul director? Vă 
salut. Ierllaţ:i-mă că vă deranjez acum. 
Cred, că .în chesti'llnea în.locuitori.ilor de 
abrazive om găsit o solu\ic ... Da, mi-a 
venit o i-elee ... 

Întuneric 

Scena 4 

S-au. retras toţi, dar, minat de cine ştie
ce gînduri, Gaspard a re�1enit în rnlon, unde 
bea tăcut ele wwl singur, la lumina scăzută 
de mil'z de noapte. Deodată, o uşă se 
deschide şi un t.îniir, sobru şi e:vpre.�iv, pă
trunde să caute ceva. E surprins, dar nu 
speriat să-l descopere pe Gaspaul. 

GASPARD : Dumneata, ;eu.ne homme, tre-
buie să fii Mircea, 

MIRCEA: Exact, domnule Bom,a1Jd. 
GASPARD : De unde ştii ... ? 
MIRCEA : Raţional : prin eliminare. Empi

ric: v-ati anun\at. 
GASPAIID (:::;îmbeşte): Promovat. (Apoi.) 

Vroiai să treci, rprolrnhil, neauzit. 
MIRCEA : Cu bocancii ăştia, era greu. (ln

tr-ac/evâr are bocanci cu /inte. care nu 
se Ţ)OLrivesc cu parchetul. Şi-a luat ce i-a 
trebuit.) Vă doresc norupte bună. 

GASPA RD : Urare utilă, dar nu mă 1as 
numai pe co. A,m luat şi un somnifer. 
Ce vrei, voi, materialiştii ne-a\'i 'învăţ,at 
sii ,ne î,ntemciem oumai pc materie. Ură
rile nu rnaii ,au efect. Nu crez-i într-un 
clecliio al cuvintelo1·? 

MIRCEA: Nu. 
GASPARD (ironic) : Eram sigur. Acum ş�iu 

schema, mi-a -predat-o taităl elumi•tale. 
Deci, pentru ,dum•ncnlia, cuvintele s'Îll,t 
egale on înţelesul lor ! ? 

MIRCEA : Cele care ,duc undcv,a. 
GASP,\RD : AJ1, 5ublimă ,amăgire ! Dar nici 

un cuvîot nu clu·ce ni-căieri ! 
MIRCEA: Cuvî,ntul „n-0apte bună !" mă 

ducea la mine în cameră. 
GASPARD : Aceeaşi el-udare a fondului ! 

Aceeaşi tactică scită ! La urma 11rmei, ele 
ce trebuie să sângerez eu. peo tru ouvinte ? 
Sint numai un biet violonist. Noapte 
bună ! (Se întoarce la paharnl sâu. E pe 
jumătate beat.) 
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MlRCEA ( după ce l-a. pri1,it, cu pu/,incl in
dulgenţri) : V,reţi un cub de gheaţă, 
domnu.le Bonnald? 

l�ASPAHD : Aş fi j,n extaz, domn1Ule geo'log, 
De un,de-'l extragi ? 

M[H,CEA : Venisem pentru acelaşi -lucru. (Are 
în mînă un pahru· cu cuburi.) 

GASPARD : Vezi crum e pot, Lotuşi, înţe
lege oamenii ? (ll examinează.) Dum
ueaLa ,pari muzi,ca,ljzat pe tăcere. La 
viIB'ba dumitale, bata era ex,trem de ex
rpaillSiv, 

MIRCEA : I-a treou,t. 
GASPARD: Mă î,□.treb ,de ce? 
l\1lRCEA : Exipausivibatea vine din soopull1Î 

largi, iimprecise. Ale noastTe s-au preci
zat, 

GASPARD : Adică? 
MIRCEA : El >treihuie să dea producţie. Eu, 

,să găsesc rezerve. Avem •un cadru, un 
statut. Fu,ncţionăm. E dar. 

GASPARD : Şi atuJ11ci, muzÎlca ? 
MIRCEA : Vă ,priv,eşte. 
GASPARD : Pe <l-umneaba, deloc ? 
MIRCEA : Deloc. E caidn1l du,mneavoa Lră. 
GASPAH.D : A11tele, pict·ura ... ? 
MIRCEA,: Nu cunosc, regret. 
GASPARD: Exagerezi. 
MIRCEA (zîmbet) : Poate. 
GASPARD : Cu11ios, un om tînăr căruia nu 

îi place să se fo călzească ! 
MLRCEA : Nu-mi P'J,a,ce risiipa, <l,omnule. Sînt 

,pr-0/filat pe oroine. 
GASPARD : Dar nici n-ai avut vreme si\ ... 
MIRCEA : Ba da. Am avut. 
GASPARD : Ce-ai putut să risipeşti dum

neaba până acum? 
MIRCEA : Imens. Am învăţat despre Phm

naoo. 
GASPARD : Despre cine ? 
MIRCEA : Despre Phiarnace. Desiprn Antonin 

Piui. M-am chinuit cu COI'esi. 
GAS,PARD : Connais pas! 
MIRCEA : Mi-am spart oopurl cu Bo,,suot. 

Ştiam pe dinafară Loa�e ·ilinaetiile Bizan
ţului. La ce ? Ca să sap dt1pă petrol. 
Nu, ,dom,n.ucre : avem •enciclopedii la dispo
myie, dasincări zecin,n,le, maşini eleotro
cruce. 

GASPARD : Tiens ! Vous 1>ous paye::, nw 
tete ! 

MIRCEA : Diocleţian, oe ,a făout D-iocleţi-an? 
Dtumneatn ,şt>ii? Cc •a spus Goethe în 
timpul bătăliei ,de Ia Valmy ? Ei şi ? 
Ce a spus ? E:,cistă o fişă, undeva. Am 
eu nevoie ,pentru foro t petro-1 de cc t1 
spus Go011he î,n timrpul bă-tăliei ele :Ja 
Vahny ? Sau po1ate ,claotilogmfa ,care bate 
12 ore caiete de sa-ricini, s•au şeful de 
-livrări? Are? Merge la ul,timul tip de 
,computer ,şi în cÎJ11ci· semmcle obţi11e. totul.

GASPARD : Mă striveşti. A-cest „to�ul", dom
nul meu, e un rahat ! 

MIRCEA : Chiar aşa ? ! 
GASPARD : Pentru că nu oontează oon

cepbuJ ... 
MI,RGEA : ... ,contează utilitatea ! Dacă scoa

tem sau nu sooatern peLTol, cu un preţ 

de extracţie m1c şi de revenire marc. 
Le reste, c'est de la blague. De aoord ? 
(Nu se ştie dacă e cinic sau ironic.) 

GASPARD (lOL mai uimit): Spune, tinere, 
pontru dUJ11neata un ,\,lozart n-a insemnal 
niciodată ,ceva ? 

MIRCL':A : Ba da. Un copil pu,drot. Şi 
care JllU ştia mai nimi,c. 

GASPARD : Despre ce? 
MIRCEA : Despre imnic. Despre geologie, de 

piadă. Nu ştia. N u"l interesa. 
GASPARD : Ş.Lia, in schimb, imens de.,pre 

,suft!etml omenesc. 
MIRCEA : Des,pre a� 1ui. De feLiţă duio06ă, 

,pud�·ată. Despre contese. Şi ru,ci măoor 
aL1t. Ce am eu cu oont{)t;ele lui? Eu mă 
învîr,t printre oamenii mei: Cu probleme. 
Cu clan,uri construclive. Cu drame, uneori. 
Atunci, ce arm eu cu behăilurile lui ga
lante? 

GASPARD : Dar şi voi îl cintaţi pe :tlfozart ! 
A veţi ;progname crnl1Ju,rale ! 

MLRCEA : Sig,ur. Am şi abonament. 
GASPARD : Vi se reţine ohliig,atoriu ? 
MLROEA: Nu. Dar e mai comod ,să mă 

abonez <lecit să nn mă abonez. 
GAlSHA,TuD : Şi nu te ,duci ? 
i\1(1TuQEA : Rlar. 
GASPA.RD : De ce ? 
MLROEA : V-ialll s1;u,s. .\l-am restmu.ctnmt. 

Mi-am propus să trmesc sincer. Cu veacul 
meu. 

GASPARD : Dai!', atu.nci, toată viaţa voastră 
ariti tică ... 

MIRCEA : Stimate domn, trebuie timp pentru 
artă, timp ;pent11u religie, timp penrt11u 
metafizică şi celelalte confecţii spirituale. 
Eu n-am. 

GASP.A.RD : Mais voyons, e�stă timp perntl'u 
,toaJtle !. .. Dacă rîţi faci ! 

MT-UGEA : .Nu prea. Exi,stă nişte o·re mai 
puţin ocuipMe. Timp nu mai există. Deci, 
ni.ci artă, în sens total. 

GAS,PA.RD : Asta e hună ! Dair eu fac ar tel !
i\11.LRGEA : Fa,ce\i profe1Sie, domnule. Manu

fruoLuuaţi artra oo hun ele schi.mb : oînnaţi, 
da�i ore, ,org,anizaţri concerte. Ce vă mni 
răm.ine pentr,u cl.ranneavorastră ? Vreţi să 
fiţi !Puţin sincer ? 

GASP.ARD : Domnule, da�· a111Ja nu este pres
lJaţic, m·La c fior existenţiali ! Dumneata 
e irrn,posiibiJ ă nu aJSoumz:i un iior exis
ten ţiJaJ s,uib masoa aceasta. 

M1TuOEA ( sec, întin:oîndu-i cupa cu gheaţă ; 
dezolat) : N,u po.t să vă servesc la o;i,a 
as·tJa dedit cu ·ce am : ouhurri de ghea.ţă. 

GASP�RD : Domn,uil.e Mii.roca, durmneaba 
i.ntr-<0 zi vei muri ! 

MrliRiOEA (bluff.înd, cu un aer serios) : Nă
dftj1d1Uiesc să fie orga,nIBate pină :a,trun·ci 
n i.şte benzi ,tran:i,po1-:t1oare subterane,. cu 
g;uil'ii de oanw din loc în loc, prin oare 
.mo.nturr să ple.ce ,pe o reţeia şi să in lll'e, 
mi pro,,<JTamlare de la dispecer, ÎllJtr-,un 
s�railiOr, uJJJde suifJelill'l s,o i,a .de-o pam:e, 
îm boxe rezervate, iar :rnate11�a să se reor
ganizeze în oombinaţii _ optriimale. 
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GASPAiRJJ (amuzat): Interesant. Un fel de 
AusohJwiltJz, 1m ? 

MLRGEA : N.u. Aoolo se omor,a. Aici e voi,ba 
de marţi care au murit de moarte hună 
şi oaire regentmeaQ:ă rudrooarourile. Pe baza 
schemei ,celei mai economice. 

GASB.AJRD (rîzînd): Ra, h:a ! Acum sînt 
si,gmr că ,giLu1meşti. 

MlRCEA : Oare, domnule BonnaM. Nu-mi 
pm1miite· O'l'a. (Conlinuă să parâ 8erios.; 
Nici OOillJ),aln'ta. Şi nici... treburi-le ce mă 
aşllela1ptă. 

GIA6P.AiRJD : N11.1 ştiu, eu iam llll[)fflSiia că toţi 
jrudaţi teaiti,u aici. 

MLROEA : Poate. Rolurile, în orice caz, sînt 
bine oom:prulse. Ne ră!n::une, din fer.î,cirre, 
puţin de aidăug,at. Totuil. e să păstrăm 
cadenţa şi ritmuil : fa producţie, 1'a rate, 
iLa înaimtăni ... 

GA,SPAiRID : Ritmuriile a.stea bau oaro u21at 
,pe tlaltăl 1duan:iJllaJ.e, mă tem. 

MhllOEA : Poa!te a devenă.t prea risipitor. 
GASPAJ\JD : Ce text spui ? Joacă pe bani ? 

Bea? 
MIR:OEA : ,Nici vmihă. In ,sahimb, am uneori 

-se:naiaţia că se mdoieşte. 
GASITu\JRJD : Şi alS1la e o ri,siipă ? 
M]jRJQEA : Mai ales oîn,d o a;sounzi. De oind 

se îndoieşte, tata a silă,)yjt, Cbes-tie de eco
nomie. Acum, oa să se saJv,eze de în,do
ială, stă pe dişee. Nici el 1111.1 suvorl:t 
digresiunile. 

GASP ARD : Smteţ;i în acelaşi contex,t, deci !
MiliR,QEA : Nu Omar. La el e mai grav : a 

ve.nit cu convmgeri făoute. La mine e 
mai simplu : mi le fac în mers. 

GA&PARD : Iuhirtuil meu, noi am aVlUJt toţi 
coDIVÎngeri, oînd eram <ia idumnealba ! Aşa 
era vremea. Să .aidmitem că şi să poti 
să nu crezi e o putere. 6ii.,<>ur, ea nu 
iru�că rnnmţrli. Dar drumnea1la cum po� 
fora, •dacă n-lai credinţa că gă\Seşti ? 

MJ.ROEA (zîmbeşte) : Inexa,ot : iam credinţa 
că gălse!s'c, e ob'li�"laţila mea pa,ofesionială. 
N-.aim credinţa că trag un mare roloo spi
ritulall., aioolio e înltrebar& mea person:ală. 

GAS.RARD (bătîndu-l amical pe genunchi) : 
.Aruci sî.ntem, în sfmşit, de acord. Şi eu 
mă î.nJdoiesc, mon cher ami. 

MlROEA ( delimitîndu-se net) : Da, dar din 
obii�nuin\:ă. Vă ind:oiti sisLe:matri,c, vofop
lmo,s. E un a.Lt gen de ceI'titudine. Certi
tuidinea că nimlllc nu e aşa oum e. Tot 
o fixaţie ,(Se scoală să plece.) E,u cred, 
d,ia:nJp,otr.Îivă, că totul e aş.a cum e. 

GASPtAiR!D : Oe ai 1a mină ? 
MIROEA : NIÎ.lnă·c. O echimoză. Am tra,ns.por

'Lat un accidentat. 
GASPMD : Ou ,ce ocazie ? 
M,LRGE,A (reticent) : Fa,c pante dintr,o echipă 

de sa,lvare, &a1V1WILOn.t. Pentru a:sta 1u.asem 
.gfheat.a ... Vi,ctima e ia.lături. 

GASPJ\RJD : Ei, iillll ! Aşaidlar, robuşi umb1i la 
eroiJS!m ! ? De-a binelea ? 

MIRCEA (roşinclu.-se) : La cin,ism. mai clc
g:roibă. 

GAStRARID : Ce numeşti �inism ? 
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MLRCEA: Să scoţi un om din moarte, d·1r 
,să D1U fii oaipabi:l să;i sdhiimbi via�. 

GASIP.AJ\iD : De ce o faci, totu� ? 
MIR!CEA (ironic) : Fiindcă îmi plac specla

colele în aer liber, nescrise de nimeni. 
Accidentele mă mobilizează (Pleacă.) 

GAS:PMD : Mircea ! (Mircea se opreşte.) De 
ce a pleoalt mama dum.iroaJe ? 

M]R,QEA (după o ezitare): Cred că de frică. 
GASPiARJD : Frică de oine?
MIRCEA : De ea însăşi. De rutină, de bă-

1n'îneţe. Şi oa s-o salveze, probabil, pe 
tîmiprutJa ai.a. 

GASP,A,RD : Voobeşti de sora oomibaJe? 
(Mir.cea încuviinţează.) E în pericol ? 

MIJIJOEA : To:bdeiaiuoo. a lio:st în pericol. 
GASP.A.RD : Dar ce i se ÎllllWIIl(plă ? 
MLROEA : Vwsea.ză. ViJSează, mult după ce a 

sunat deşteptarea. 
GA&RARD : Dar nu se poate trăi fără un 

minÎlIIl!um de ,iluzii, crede-mă. Fără un 
pă,c de Mo_zant !

M]R,QEA: D�de. Eu, de pildă, i,efuz in
cit!aţiile uil1IIllaJte de itr.im.iitere acasă. Soîn
teiile Clall1e nu pot aprinde. Gruzul lampant
al miicilor iiluzii. Avem petrol, cher mon
sieur. Mă ocup ou petro1ul. N01a1pte hună ! 

GASPMD (se duce la el cordial, îngriiorat) : 
Minoea ! ! De cine se apă-ră tatăl 
duaniitale? 

EL'ISiE ( a apăr.ut ca o stafie în prag) : Dar 
,t;u de cÎ.Ire, mon coco ? Viens coucher, 
d'accord? (Se aude un geamăt de alături.) 
Cine a gEfilll\llt ? 

MliR,QEA : N.u fiace nimic. lşi revine. (Iese 
grăbit. Ies şi cei doi francezi. Apoi �e 
aude telefonul. Mircea reintră, decroşea=ă.) 
Da. Da. Da, MaricriJS. Poiarte. E stupid. 
Nu-i aldevărat ! Ce faci bu e rugă de con
cret. Cum s-o ducă, bine. Crispat. Nu 
d.iisl:mită. Mirumla ? O înţeleg, sigur,, dar ... 
nulma!Î m ipl8,l1te. l\1iai vollbim. Niu, acum 
n-<a!Ill timp. (Afectuos.) Eşti o tîmpă,tă. O 
zăllrtiată. iBin,aînţeles că te iubesc, proaJSlbo ... 
(Inchide. Gemetele se repetă.) 

Întuneric 

Scena 5 

E ora două sau trei după-amiază. Ştefan, 
îmbrăcat, nervos, caută la telefon un număr 
care swiă de mai multe ori ocupal. A i=butil 
În sfîrşil să-l prindă . 

Ş'IlEF.AiN : Allo ! Claisa de comenzi ,1Mevcur" ? 
Tov,arăşe, este nepermis ! Revohător !... 
Am coilllallidiait azi;diimineaţă ... Cum, adri,că ? 
AMo ! (Com.unicaţia s-a întrerupt. Stefan 
mai încearcă o datc'i, inutil. Se uită la 
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ceas, se hotărăşte să se repeadă personal. 
Ia sacoşa, dar, în clipa aceea, cei doi 
francezi intră, revenind din oraş, cu pa· 
chete în mînă.) 

· G.ASRA.R;D : Boniour, Ştef, ia.rtă-nie c-,am în-
1liraialt, acJelalStă v:ilcioa1să a Luat lia rînd 
,to.a,te mlagaziniele de artiJ2lan1at, s--ar zice 
<lă vrea să d!M!Ilă o enci-dl.opeclie etno
graiiiică. 

ELI&E : Ce mi s--a păr,Ut că se poate oum· 
pă,ra. 

GASPAAD : Ev:ildent. Nu maii spun ce ,plikere 
Si I-�ce s"\ ia num.a:i Otbi-ecte oare se sparg 
sig,ur l,a pr,inml pasaj ele nivel. ToL dru-
1nnl nostru e semănat cu ,cioburi. 

ELISE : T�aJte ,dinumurile i.m;por,bante smt se· 
mănart:e ou ciolbiuri, d;i,ag;uil meu. 

GASHA,R,D : Da, d.ar cu ale alitom, nu ou 
aile ta'le. Să oo:Loi pe .el;e, ah-ilar dacă nu e 
o volUl)J<bate, e 1nă,oar o ,consolare.

&LISE :· E cinic, oa de obicei, din �uza 
roamei. Un ip.r.mz bn.tn amorţeşte ficatul 
şi .ai li.ni,şte. 

Ş'IIBFtAN : Dia, toomai eram pe punoml să ... 
GASP.ARD (dindu-şi seama de situaţie): 

Dacă oeVla filJU-i în re,,"llltlă, nu-ţi face 
poobleme. 

ELISiE (înţelegătoare, cu puţină compasiune) : 
DeaJ1lfel, IliOÎ, lia prlnz 11/U IIlÎlllcăm deoît 
două sanJcliviş11:111i. 

GASP.A.RJ) : Pe cal'e le,am şi lUJat. Aşa că 
,rotU!l e m perfectă re,,"ll.lllă. Mai 1Jirziu 
ieşim să bem o cafea. 

Ş'IlEFAN (ienat la culme) : Nu se poate ! Vă 
,r,og f,oamte mullit ! Eu am veni,t ou Întlir
ziere, am aV1Ut o şedinţă, ,d.a,r în câteva 
minulte ... 

ELISE : Sliai liiniştit. Să ştii că şi în 11ulot1a 
nloolstră ... 

GASRAH,D (întrerupînd-o): Ştef, am făcut o 
ma.re descoperire : avi, oorustruit muJt. Şi, 
druipă ,părerea mea, deLoc rău. Ora�ul e 
-mai fnrnmos. $i Elise a fost de părerea 
mea. Nu-i ai,a ? 

ELLSE : Irnchipuie-ţi. Aool.'d <lepllin. Bucur:eş
tiu[ e p,lăowt. Cam muil'd.ar, pe ,a1ocuri ... 

GASPA.RD : Tais-toi ! Şi Fari!su.l e murdar, 
ce vrei? 

EiLISE : Prea iII1JUJ]_ţii scuipaţi pe stradă. 
GASRARD : A,s1Ja Ill\l se spune, ooa!Illllă. Nici 

nu se ,vede. Şi apoi, am o explicaţie : 
orientalii oot mai sin1oeni, ,dau to1!ul 0lllail'ă, 
apusenii sînt mai f.a;r,i,sei, ascund în ei. 
O :flaOJSă înţelegere ,a civiJirzia.ţiei. Aici e 
01\,"lalllrucilsrn, ,etaJLare. Prefer asta, faţă de 
filei,,aimla · engllezeiaiscă, ca100 se .îng,hi te. 

EL'ISIE : Oih ! Gaispa;rd ! 
GAS:PAAD : Da, bătrlÎine, aţi ooiliSbrluit mu'lt, 

e o .tIDaillS!iol11Thare vu.oomă, ide acum opt 
ani omd am fost. 

Ş'IlEFIAN : Da. 
GA:SPARJD : Nu, ser�os, crede-trnă, am văzul 

des'tu'le ţări şi peisaje. 
Ş'IlEFAN : Elv1clientt. 
GA5PA.RID : Aţi l\limat foail.'te bine regn.1..'l 

jidcmJnii, aveţi g,rădin� încântătoare, pei,s,aje, 
.am impresia că oamenii sînt destul de 

ves-e1i... de oe te uiţi cu me.liienţă la 
mine? Elise, ,tu îl vezi crnm se uită ? 

Ş11EF.AN : Deloc, ţi se pare. Vreau numai 
să a.Iianjez câteva chestii. Şi vorbim la 
maJSă. 

GASPARD : Ai impa-esia ,că wea1t1 să-ţi fac 
plăcere? 

ŞTEFAN: NIU. 
GAS.P ARD : Ba da. Ţi se pare că vorbesc 

,de fcmnă ! ? Zău, in cais-a a&ba nu se mai 
poate spune un cuvînt !. .. 

ELISE (practică, venind cu o faţă de nwsă): 
Nu te îngriji, ,pw1em no� mas,a, ŞteL 
Tu du-te şi a,du ,oe ,ai de aducs. O să 
f.a-cem o ooproduoţie - .liireşte, cu parti
aipm·e majoră rom5.nea,s,că. Pun şi pentru 
ifi.u!l tău ? 

ŞTEF AN : Nu cred... Mi se pare că a ple-
,oat pe teren ... 

GASPARD (talonînd) : ln ce relaţii sînteţi? 
ŞTEFAN: Foarte bune ... 
GASPARD : Aha. Nu se pune chestiurnea de 

generaţii ? • 
ŞTEFAN : Nu, deocamdată. S-a în,oad,rat 

Jo.arte bine .... 
ELISE : In ce s-ens ? 
ŞT,EFAN : In muncă, fo viaţă ... 
GASPARD : Dar are şi o viaţă a lui, per· 

sona,lă ? 
$TEFAN : Evident. Fiaoe sport. E abonat la 

,concerte... Flirtează... Dragii mei, a'lte a
mănunte, la !Întoarcere. 

GASPARD (insistă, ca să-l prindă) : Tu te 
înţelegi ou bru,atu1l tău ? El suferă din 
oauza ... ? 

ŞTEFAN : Prooa!b:iil. că suferă, e normal. Dar 
• · nu f.aoe clin asba o rtragedie. Intr-un sfert 

de oră sînt înapoi. (Iese.) 
ELISE : Bravo, ai av,ut, ,oa <le obicei, o 

ins,piraţie excelenrtă. 
GASPARD (acru): De unde să ştiu peste 

oe că,dem ? Să ,fi ,citit horroooopu-1 ? E spe
•crali ta tea ta. 

ELISE : N1U.. Să fi mel'S pe Med<iterană. 
C'll!Ill te-am rug•at. Să fi lăsat mari-le nos
talgii roman1ti100-revoluţiona,re să le mes
teci aoasă, du,pă o masă oonvenabilă şi 
un bicarbonat. Nu să mă tîrîi Ja toate 
1fo,limenteile ,cmpufoase ale umor prieteni 
l(Jcll'e şi-au pierdut <presiunea afectivă .. 

GASPARD : Dar, Elli.se !... Exi•stă în viaţă ... 
ELISE : Ştiu ce vrei să-mi spui. Regret. 

N,a.m surîsuri la disp•oziţie pentru toţi 
cei cu care ai m&noat din gamelă, acum, 
dnd s<Înt eslJoma,cată de acrocurile lor 
penibi<le. Şi oo-re vor oontinua ,şi mai pe• 
ni,bil. Mergem şi-i ,dăm oa•dourille a-celei 
ou,coane, o săruţi cu lirismrnl vechriJor 
voastre gargare şi plecăm într-un loc 
mai dezinfoobat de probleme menajere. 

GASPARD: A ifăc.ut 'Ilot ce· a pnbut, sfu-
n,anu-1 băi:at. Har e închi:s în el, răsucit. 
Cred că e d-e dat:Oria noastră ... 

ELISE (întrempîndu-l) : Sigur. Să facem pe
Qerinaj pe pămîntm·ile mvagiare şi să ali
năm rănile. Eu n-am dreptu[ să am o 
v<aoanţă, nu-i aşa. de s_oare, de linişte, de 
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uibare. Trebuie să mă t,i,rii prin hopuri 
cu acea nenorocită caravană, cu poipoUI 
după mine, să mwi surîd şi la gazdele 
exbaziate de venirea noastră. De ce am 
venit, la urma ,urmei ? Să sugem amintiri 
rămase înt.re clinţi? Ah, ţ;a, non, par 
e:vemple !

GASPARD : Dar tot ·1:rebuia să trecem pe 
undeva, nu? 

ELISE : Sigur : ca să 11ulăm rnaşin,a. Te-am 
rugat ou lacrimi în ochi să nu V'Înzi 
yacht-ui ! Şi, mai a0es, nu lui DanLeic ! 

GASPARD : Era vechi. lşi scosese han.ii Ne 
1lim.itia ,po,sibi!lităţile. 

ELISE : Posibilitatea de a răbda de foame 
la prietenul nostru din Romfmia ? Da, e 
adevărot, ne-o li.:m.it.a. De a intra în n1fole 
0or murdare ... 

GASPA.H.D : Draga mea, mi-e greu să te îu
ţeleg. Tru, oare rfuci opere de binefacere 
,de mii de roand ... 

ELISE : Le fuc din banii mei ! 
GASPARD : Passons ... Şi nu găseşti o pwa-

1Jură de ,oa,ritate, o undă ,de inţelegere ... !? 
ELISE : Voyons, Gaspard, ţi-a cerut-o cine

va ? Nru '"ezi că-ţi în toarce spatele de 
la .început ? El e plecat pe un p,rograrn 
apooalip.tic ; noi, bieţii de noi, ,avem 
siăbiciurnea de a d,ori să fim 'l!man.i, Jilă
minzi, inteligenţi... E prea mult să mai 
fim şi car.ibabili !... E ridicol, nu-ţi dai 
seama ? ,,Oarruvana solidarităţii", ,,înţele
gerii mutuaJl.e". Ya,cht-ul, cel puţin, avea 
privilegiul] de ,a fi detJaşat. 

GASPARD : Lasă-mă-n pace ! Nu-mi bate 
capuil ! Ştii biiJJ.e de ce l-am dat. 

ELISE : Em cadool meu ! 
GASPARD : Să nu mai vorbim! 

ELISE : Ba să vorbim. Mi-am ipotecat casa 
din Menton ,pentni el ! 

CASPARD (surprins): Nu ! N-ai fă,cut asta ! 
N-aveai voie ! Aveai o clauzi'i care te
oprea!

ELISE : Am călcat-o ! 

GASPAH.D (strigă): N'll ! Tatăl tău v;a muri, 
dacă va afla ! 

ELISE : Y.a muri inutil. Averea e oricum 
transfe'I'e.tă, ştii ibine, pe soră-mea. 

GASPARD : S-,ar părea că te bucuri ! ? 
ELISE : ln ori.ce caz, după declamaţiile tale 

socialiste, bă,trrînul n-avea de ales, recu
noa�te. 

GASPARD : Dar şi tu era!Î so:cialistă. Jmj ţi
neai partea, nu ? 

ELISE (rece) : Am .creZ'llrt că socialismul va 
însemna mai mult creştinism ! N-am ştiut 
ec'i singurul tău program, atunci, era opo
=.iţia într-o formă lăutărească. N-ai făcut 
dedît să arunci cu v,orbe, ca să demolezi 
ce? 

' 

GASPARD : Nedreptatea, scumpo ! Fiindcă lu
mea e ,clădită pe o imensit ... 

ELJ.SE : Mă rfaci să rld ! E mai dreaptă 
l'l!mea fiin<l,că fac eu daictilografie pe 
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1.200 de franci, în loc să la.Î cupoane ? 
Fiindcă scirt,îi tu zece ore pe zi, în fo:c 
să primeşti rapoarte de la agenţii tăi de 
bursă ? Dantec ne !ia nava in care am 
petrecut cele mai foumo-as·e clipe din viaţa 
noastră, dacă au fost, şi tu vii să te oon
sulţi ,cu un ,poltron oare e sistemul opbim 
de organiw1·e ,a .euiturii muzicale ? Nu 
vezi că eşti un caraghios? Nu vezi că 
m-ai lua,t prin frau,dă ? !

GASPARD : Te-:am ,luat ,prin ,tăria dorinţei 
me1e <le mai bine ! Cu a,st,a am convins! 

ELISE : Aâ convins cind ai sp'l!s că ai cîntat 
.Ja Elysee, că ari rozella l,a bu.tonieră, şi 
mai ales că ai o mi,că rezervă băga-tă în 
rentă de sbat, care 'Îţi dă dreptu,) să fad 
pe nonconformistul. Hai să nu fim orbi, 
Gaspard ! Altfol, bătrî,m1l îţi alonia un 
talon exact în părţile tale cele mai se
ducătoare. 

GASPARD : Pentru socru-meu, orice preLext 
să ne jeamănea&că ar fi fost excelent, şi 
singura mea satisfacţie e că în trei ani 
îl vor wghiţi americaniii. Merit şi eu 
,atîba bucurie, nu ? 

ELISE (sarcastic) : Mai ales ca sodalist. 
Lasă-mă să mă deprind şi eu, ,atun,ci, 
ou satisfacţia că te-au ,dat afară din Con
si,liu. 

GASPARD : Minciună ! Ştii bine că mi-am 
dat denrisr.ie.. 

ELISE : Dar �tiu şi cum. 
GASP ARD : Elise, nu vrei să roci ? Văd că 

v,aporii Orienbului te snre:,."Cită. Da, vreau 
să fac oarieră, ca să poţi ieşi din fimdă
tur,a n.mde te >acreşti inutil ! Vreau să ne 
revizuim idealurile noastre şi să trăim 
conform ,ou ele. Vrea'l! să a.i un oopil şi, 
.dacă nu pot să ţi,! fac, ei bine, o să-l 
leumpărăm ! Şi de-asba te-•am adus aici. 
Ca să-ţi poţi satisface a•ceastă nevoie, pe 
care o înţeleg. Aici au destui, ai văzut 
ciţi plozi bruneţi mişună prin sate ... 
N-am prej'lldecăţi, mi-e tot una cui fas
arcuşul, ou condiţia să cînte bine ! Vei
fi mamă. Vei fi ne'"8JStă de clirijor„ Vei
ieşi în cea mai îna[tă Jume. Dar, pentru
Dumnezeu, nu trebuia să ipotechezi oa a.
Puteam să trăim onest. 

ELISE : Ce înseamnă onest ? Să ne ia Dan
tec şi Rosenblum totul ? Ştii bine ce a 
însemnat yarcht-ul, dincoilo de sentimente. 
Fără el, aveai numai un sfert clin elevi. 

GASPARD : Că>lătorii.le noastre pot să-i ţie 
1ocul. 

ELJSE : Te înşeli, Dantec a fost pînă în 
Japonia ! Iar oind vine de Ja Paris are 
mereu eticheta l10telului Meuri•ce pe 
val:i.ză. 

GASPARD : Şi ce dacă a fost în Japonia ?
Ce a realizat ?

ELISE (batiocoritor) : Dar tu •cc vei reaili:m 
aici? 

GASPARD : Orioum, SIÎnt mai 'aproape ,de 
convingerile mele şi e totuşi posibil... 
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ELISE : Cu cinci ani înainle, aş fi spus că 
eşLi un idealist. Ao=, oa să nu mai pa
tinăm pe cuvinte, spun că eşti un prost. 

GASPAHD : folă cum se măsoară evo.Juţia 
ta. Şi sînt obligat să-ţi dau drnpbale. Dar 
nu ,pellll'U aonm, ci pelltru dipa oind 
am visat c[t ai să poţi merge alături de 
mine ... 

ELISE : La Bucureşti. Abia aşteptam. 
GASPAH.D : Nu nunmi ,Ja Bu,ou1·eşti ... 
ELISE : Abia ,aştepbam subtilele surprize ... 

Spune, pc ul1!de mai ai camarazi de
mac1uis P Ca să ştiu cÎ!tă... ,,rezit5ten\:ă ..
mai am în foţ.ă. 

GASPAHD : Elise, ţine-ţi gura ! Am şi eu 
un eşapaloar, nu (,Tezi ? 

ELISE ( cu o milâ rece) : ln orice caz, n,u 
aoolo unde s--ar cuveni să fie, .bielul meu 
Gaspard. 

GASPAHD (i;:;bucneşte, dar în surdină):
Termină odată ! fo-cetează cu frigi,clitMea 
asta distins{t ! Toate ţi s-au părut deja 
văzute, ambetante, pentrn ,că eşbi tu am
betantă şi-ţi porţi ,criza oo pe o rochie 
la modă. Amînă criza, te r-og, măcar ,pînft 
în Austria, nom d'un chien ! (1-lpucă u.n
w,.s de ceramică, din cele aduse, şi-l face
praf de podea. Se linişteşte imediat.) Scu
ză-mă ! (Apoi încearcâ sâ glumească. si
lit.} Dacă n-ai găsit şi bu nişte plasamen
te mai solide !. ..

ELISE ( sa.rcastic, în timp ce strînge ciobu
rile) : Sînt cel puţin la fel de so'lide ca 
investiţiile tale în acţiuni oare ne-au 
costat două milioane de franci Yechi. Şi 
pentru voiai ţi-aim s,pu să cumperi mărci 
germane, nu dolari, pierdem 18 centime 
fa .franc. Cu antitalentul pa care-l ai la 
afaceri, mă m.i,r ,că nu ne-m1 dat încă 
afară clin oasă. 

GASPAHD : Sînt un artist, Elise ! 
ELISE ( cupant) : M-,{IID liniştit. 
GASPAHD ; �Şi oare cîşt:igă. Sig,ur că n-am 

vila l111i D,arnllec, nici Rolls-ull ,Ju:i u;ltim·u l 
tip, 69, fiind,că n-am biscuriţii şi filatu
rile -lui.· Cînd va fi naţionailimt, n-o să 
te mai -sJ.ideze. In sdrimb, muzi:oa nu v>a 
fi, ea e inteooaţională. Vom cumpăra trei 
copii, patru, dacă va fi nevoie, şi tot ce 
vei visa, orioît ,de soump. Lumea va în
ţelege că nu mai ,putem merge aşa, că 
e ,nev,oie ,de o uman.izare. 

ELISE : Ştii ,ce ? Aşteaptă-J ipe Ştef să-i ţii 
-disoursuri,le astea. Deşi am impresia că 
ştie şi el ceva fa materie !... (Intrâ Şte
fan.)

ŞTEFAN : Totul e în regulă ! ? ! 
ELISE : Asba e o veste sau o întrebare ? 

(Ştefan constată câ ei n-au ptts masa, 
cum promiseserâ.} Ştii, Ştef; ce am dis
cutat noi în tlÎ.1Il!pul absenţei tale? 1e 
gîndeam să mergem s-o vedem şi ;pe 
Sanda. 

ŞTEFAN : Pentru ,ce? 
GASPARD : Pentru că vrem să vă fim ele 

folos. Cu acordul tău, bineînţeles. El,i�e 

are o intm\J.e ext1,aordinară şi 
mu·lt tact. Poate am putea găsi 
ţie. Şbii că Sanda ţine 1a mine. 

ŞTEFAl'\T : Da. Ştiu. Deocamdată, să 
ma,să. 

foarte 
o solu-

stăm la 

GASPAHD : N-o -lua oa pe o ingerinţă, dar 
cred că e convenabil penlru toţi ... 

ŞTEFAN : Signr că, da,că era ea aici, aveam 
.aiLtă org.aniiza.re. 

ELISE (mordante,): Nu ne-<am gîndit Ja or-
g1ani�are. In general, nu organ1�uea 
vo,aistră ne inlcresează. 

GASPAHD : Exact. C!t aspectul moral, 
uman. A,colo cred că ne-am putea adu•oe 
contribuţia. Ne dai voie? (Cum. $te{ an
nu răspunde.) Casa voastră ar putea să 
arate magnific. 

ŞTEFAN (obstinat): O să amte magnific! 
Nu vă îndoiţi de asba ! (Se a.pucâ sâ mă
ture cioburile.) Tot mai magnific ! (Iro
nic.) Dar ce, au şi căzut bombe? ... 

întuneric 

Scena 6 

Masa s-a prelungit pînă spre seară. Co
mesenii sînt euforiei. 

ELISE : Ştef, ne-ai îndopat ca pe nişle 
porci. Cine a găillit toate grozăviile astea? 

GASPAHD : Fabulos, bătrîne. Ai ajuns şi tu, 
•deci, la oon(llu,ZiÎa că o masă bună e ju
mătate din raţiunea noastră de a fi ! ?

ELISE : !mi dai v,oie să-l îmbrăţişez pe 
acest brav camarad, in nu.mele familiei 
Bonnald ? ... (ll sârutâ pe Ştef an.)

GASPAHD : Asta e a doua jumătate ! 
ELISE : ... înainte de a merge fa vomitoriu ? 

( O ia spre baie.)
ŞTEFA ' : Ţi-e ,rău? 
GASPAHD : u, pentru si.Juetă. N--are gre-

�ur,i veribabile. Deşi iîşi ,dă multă oste
neală. 

ELISE ( din uşa băii) : Bye ! ,,Sarmaloutze 
in foi de vitm. Cou yaourt". (Iese.)

ŞTEFA..t'\T : Poate, fotr-adevăr, nu îi e bine. 
GASPARD : Ne t'en fais pas, se răsfaţă. A 

mî11cat de patru ori. Face o in,digestie 
mediooră. Avem o mie de \buline Ja noi, 
pentru oniee. Iub11tule, trebuie să înţelegi 
că nu se mai poate fiace nimie cle-.ade
văratelea, 'CU atîtea antiseptice. Stnt,em 
antisepticiroţi la orice. 

ŞTEFAN : Eu aş fi zis ... sterili. 
GASPARD (n-a auzit) : E,-_saiet. Dia"nosticul 

e bun. A trecut vremea marilor 'infecţii ! 
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Vreme ,cînd !ieşeam în str-adă cu Char
lo tte şi stmigmn A bas les oochons ! Vive 
la sociale ! Şi-şi arăta chiloţii roşii. Ea, 
da, ea �tia ,să vomeze ! Noi înghiţim ha
puri. De toate fel'Llrile. Nu 1;,tiu de ce 
am uneori ;irrrupresia că „les cochons" sin
tem noi. Nu be uita ironic. E o dispe
rare universa'lă, să aihă fiecare mai mutl t. 
Mai mult ! Pour de la merde ! Pentru 
a se duce pe urună în baie, ca să-şi păs
treze si,1u,eba morală. Căci nimeni n-are 
curnjU'l să renunţe la ea de-a binelea, să 
recunoască •că e un porc. 

ŞTIRFAN: E şi greu., 
GASPARD : De trei ori merde ! Ha ! Mă

car asta, daică ar fi g,oobuit. Dar acum 
s-au găsit unii să raţionalizeze şi ce dăm 
afară, ca să avem -mai mul1tă mîncare,
ia populaţia care nu în10etează să f.urnice,
şi să furmoo... Şi nrni o să avem patru
oopi!i, mţ;elegi ? De-,mprumut, cu bani,
oricum. Să mănrînoo şi ei, să ri<lire şi ei 
ş,tadheta furnioarllllui„ Aşa se zice, să 
ridice ştacheta. .Avem nevoie şi noi de
un blazon. Oare să ţie foc ide speranţe. 
Trebuie să ne devotăm şi noi, să ne 
ohe1tuim sociaJnnente. ·A11, Charlotte era 
,de carne ! Mă ţinea pe simţuri. Tu mai 
ştii oe-s alea simţuri, ibăitrnne ? 

ŞTEFAN : Tu mai cînţi la vioară ? 
GASPARD : Ai vrut să ifii fronic, dar nu 

reuşe�lli. ,(Aduce vioara, .cîntă „Balada·· 
lui Ciprian Porumbescu.) Iţi mai aduci 
am.inte ? O cintam în bistrot-uri. Nu eram 
.domnuJ profesor care şi-a vîndut yachit-uJ 
şi a 1uat caravana să poată veni la prie
tenul său. Eram un om viu ! Nu oîşti
gam 7000 de franci pe lună cu lecţii,le. 
In &chimib, cin1lam ia vioară ! Şi cum ! 
Am fascinat-o pe această burgheză rece. 
Ea, d�că vrea hru:ti acum, dacă-mi 111u
mără orele, e fiiin1d,că n11 mai aude mu
zică. Şi mi-e teamă că şi tu numeri rul
menţii, sau oe dvaou' fooi, fiindcă nu 
mai auzi. Ais'cruiltă aici ! (Mai cîntă.) Du-te, 
,domnule, cazi-i în genunchi Sandei, fii 
uman, ;n-aveţi ce pierde. Lasă pcindpiile 
Ja draou' ! Pcincipiil,e sînt justifi.c,area si-

lită a tuburor neputinţelor noastre. Cum 
morala e justificarea consecventă a incon
secvenţelor noastre. Tu ţ.ii să fiii „con
secvent". Cu cine ? 

ŞTEFAN : Cu mine însumi, drag,uJ meu. Cu 
felu•! meu de a gmdi lumea. Care po,ate 
să v'.Î se pară urulateraJ. Dar e singuru! 
care îi asig,ură transformarea. Cel puţin, 
Ia noi. 

GASPARD : Transformarea în ce? 1n 
s'\Jlcursa1l1a ,cui ? Că nu pulJet,i face prăvăiliie 
pe 0011Jt p11oprju. Nu mai poate nimeni. 
Uite ce sîn!Jeţi voi ! (Cîntă din „Haladă".)
Asta ! Şi asba. (Cîntă din „Ciocîrlia".)

ŞTEFAN : Nu numai as1Ja !. .. 
GASPARD : ResLul e standardizare. Atenţie [ 

Lntră în casă ! 
ŞTEFAN : Cine ? 
GASPARD : Starulaoo;warea. Monstru zîmbi

tor. Yatiht-iua no,-tru era. superb : la DeJaJU
vil,Je mai erau o mie. Dulapul tă11, su
perb : mai sî,nt o mie. Şi, ou cit fugim 
spre unic, găsim manufactura şi seria 
mare. Tinereţea noastră era extraordinară, 
Ştef! 

ŞTEFAN : Mai sînt o mie. 
GA&PARD : Bine ar fi! Dar nu mai sînt ale 

noastre. Oum băiatul meu nu malÎ. e al 
meu. Şi 111ici al tău nu-i al tău ... 

ŞTEFAN : Judeci pripit. 
GASPARD : Ev'.i<lent. (Extrem de cald.) N:u 

vrei să-,mi sipui ce s-a în,tîmplat în aceşti 
ani? 

ŞTEFAN : Nimic. Am progresat în toate do
meniile. Aşa cum ai văzut. 

GASP.ARD (sarcasm tandru) : Da. Dar întru
c.î,t, rn cadrul sistemului, există o rnfoă 
problemă de fiannilie încă nerezoivată, cu 
1i0tul irolată şi lo-ca1lă, între o mie feri
cite, ai vrea să fii de a,oor<l să încel'lcăm 
să ne aducem modesta contribuţiune la a
melioraxea ei parţială ? 

ŞTEFAN ( cedînd, în sfîrşit, cu abia simţită 
ironie) : Daică as,t,a vă face plăcere ... 
poftiţi !. .. Faites comme che.z vous !.,.

SFÎRŞITUL PRIMEI PĂRŢI . 
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PARTEA a li-a 

Casa 1mde s-a mutai· Sanda e mai cochetă decît cealaltă şi are în ca o îngră
mădeală de J1uc.rw-i de artă, puse cam dis-parat, daeă nu şi cu o oarecare .ostentaţie. 
Vizi�a Eli,.ei a început de mult. Cele două femei par, pentru un ochi neatent. cordiale 
şi, deşi s-,uu cu;noscut abia astăzi, îşi zimbesc mereu, oa două fiinţe prospeire şi 
inLeligenle. 

Scena 7 

ELLSE : Probabil, tolmşi, un bărbat. (Sanda 
zîmbeşte.) Mi se pare norma!l.. 

SANDA (zîmbet echivoc): Norunat 
ELISE : Şii ... durează ? 
SANDA : Ca -toate 1u,cruri,le de pe pămfot ... 
ELISE: Şi, bineinţeles, Ştef nu s-a putut 

•a'COil1loda ! ? ... 
SANDA : Nici nu 'cred că a iştiiu t. 
ELISE : Ei, cum ! ?... Dar fucrurjle astea, 

trebuie să fii coonP'let Ii,psit <le atenţie 
ca să ... 

SANDA (zîmbind) : Să admitem. 
ELISE : Nu jur, daJr am senrtimenw1l că so

ţu� meu ar fi IJll!aÎ •.. aoomodant. 
SANDA: Da? 
ELISE : Nu i s-a pus problema, deocamdată. 

E încă în stadiu1 ood ,,sîntem fericiţi". 
SANDA : Aslla e admirabil. 
0LlSE : Şi spune-mi, dacă nu te agasez, ai 

planuri? 
SANDA : Cu cine ? 
ELISE : Eh, bien, cu ... ill!Oui venit. 
SANDA : Nu, n-am ci-ne ştie ,ce planuri. 

(Rîde.) Dea1�el, ,,noul venit" ,a plecat. 
ELLSE : Unde ? 
SANDA : Din v�aţa mea. A venit şi a ple

. cat. I-am dat papucii. 
ELISE : Nu înţeleg. · 
SANDA : I-am dait un concediu nelimitat. 

(Zîmbeşte mereu.) 
ELISE ( zîmbind şi ea) : De oe ? 
SANDA : Era cam trist. Nu se acomoda 

n-ici el. 
ELISE : ·Cu �e ? 
SANDA :' Cu soai,ta. Bu J-am 'luat ca porte• 

· boniieur: Mi s-a păi,ut foarte frumos.
ELISE : Deliest frumoşii, nu prea sînt mas

culi. In pfos, dau şi fixaţii. Şi ' un băr
bat, cum simte că ai făcut o fixaţie, te 

plantează. i\!Iasoufoil e al11ceva : l-ai go'Lit, 
1-ai depăşit. O experienţă, nu ?

SANDA : Nu ,prea am ex,perienţă ... 
ELISE (rîde): Grav, draga mea. Voyons, 

ru,m eu nu sî,n t o enci,olopedie. ( Po1,esteş
te.) La 18 ani, ita!Ja m-a luat ou eil ca se
crelJară. Asia, Allaska... In Africa de Nord 
aveaii ce să-ţi oiferi. Trăisem, [a 1cMu
găriţe, în obsesii. ,C�aude, care mă curta, 
era s-pelb, bovaric, n-avea carură <le afa
ceri, bătrînuJ l-a înJătumt, mă d ·Liniase 
unui văr, Gasbon, mare moştenilor -
nu-mii plă,cea deloc. Am suferit. Ţineam 
fomeia din mine oom;trîrnsă. Intr-o zi, în 
Afrira, mi-am spus : serveşte-te, Elise, 
aoeş1Ii efebi îţi s-tau l-a dispoziţie, fără 
oonsecinţ,e. Am ales unul, l-am p[ătit 
copios - eram fecioară. Aipoi, în voiaj, 
m-am mai fulosit de ciţiv-a. Aceeaşi mun
că. Cins'lnt, cu plăcere. Plăcerea e dreptul
fiecăruia, nu ? I-am spus totul lui Gaspard.
Am mai aVl!lt un amant, <la.r încurca lu
cruri,le, dă-dea în patos. La înoeput m-,a 
ameţit, m--a distrat. Oricum, puţin ro
manti-sm faoe bine. :Mă pregăteam să-l 
ă ube:--,c. Aş fi ţinut foar-te mult. El se ran
gorja tot mai mu[t de litera-tură, m-a des
curajat, ruu ,s-uport. E."\.lÎStă o măsură în 
toate, nu? 

SANDA : A<levărot ! 
ELLSE : Erom crescută la mînăstire, îmi 

II"especllam fiinţa, totuşi mă umileam, dar 
numai faţă de Dumnezeu. Un bărbat 
care vrea să te invadeze cu sufletul foi, 
ou ideile lui, e un sacrilegiu. Adevăratul 
!feminism, drag,a mea, nu e social, să 
munceşti eg,a.J. ; ci să te păstrezi neobse
dată, neviolată interjor. Ce crezi ? 

S-A.NDA (uluită de ce aude) : Cred că po
vesteşti admirabil. Sint poveşti, nu ?

ELISE ( dînd înapoi, cu un rîs monden) : 
Evi-dent. Probabi-1 că ni,ci avenlJUra cu 
bărbatul pe ,care 'kliÎ părăsit nu-i <lecit 
o poveste ... 

SANDA : Ai dreptate. 
ELISE : Sintem chit. (Rîd rece, apoi tac.) 

De fapt, nn eşLi o femeie care oaută 
e:,qierienţe. Pari foarte ataşată. Şi, apoi, 
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10e poale să aducă un bărbat decit o altă 
faţă a a,celuiaşi clişeu ? CorusoleaziHe : şi 
noi ne-am plafonat. De-aia e bine Stl nici 
nu plonjezi prea adîn,c. 

SAN DA ( cîntărind-o, la rînclul ei) : Am con
vingerea ,că ii iubeşti tobuşi pe Gaspar•cl. 

ELISE : Ah, într-adevăr ? Crod ,că da. 11 
iubes-c, cu·m spune i\lalraux, penlru dt 
am mocLifi,cat 111 el. 1'v!ai cxa,ol, pen-Lru 
oit ,l-am 'fă,cut să pia:vdă. (Rîde.) Mă simt 
mereu o.J:iligată să-l �ac să piardă, oa să 
însen.IB ccv,a în ochii ,lui. Vezi că sî,n l 

•sinceră cu dumneata.
SANDA (zîmbincl) : Dimpolriv[t, minţi cu o 

plăcere nebună. 
ELISE : Ai ,dreptate. Ce-mi mai rămîne ? 

(Rîcl, apoi tac.) Dacă, tolnşi, ai avut o 
aventură, de •ce nu ,le into:vci, acum că 
s-a terminat ?

SANDA (zimbind): Ăsta e, de fapl, scopul 
vizitei, nu-i aşa ? 

ELISE : Să zi<:em. Dar nu e. Ţineam mult 
să Le văd. Il ounosc rpe Ştef. II şi iube c, 
într-nn fel. Şi pe dumneat,a, pri,n dele
gaţie. 1n famiilia noastră ai un post fix, 
ţi-am adus şi cadmui. Nu ştiam exact 
·cum eşti, da�· aveam dispozitia să deve
nim prietene. M-a izbit ideea ,că nu te 
găseşti a•colo -unde trebuia să fii. M-am
gîndit : poate a găsit ceva. Am fost cu
'rloasă. Am venit.

SANDA : N-am gă&it nimfo, Elise. Dar sînt 
aici ca să ca,u,t. Să mă caut. 

ELISE : Şi noi, să ştii, o,rioît ar părea de 
,ciudat. 

SANDA : Voi ce căutaţi? 
ELJSE : Un soi -de inedit, nu ştiu rnc1 eu 

cum să-i s,pun... La început se numea 
exotism. Noi sîotem oru·ecum obligaţi si\ 
consumăm : drum, peisaje, 110utăţi. 'E o 
chesLimne de standar<l, înţelegi ? 

SANDA : Perfeot. 
ELISE : Avem o rată a sd1imbării fm:u-t.e 

mare. C..a pard, în sinea lui, o d-etestă, eu 
m-am adaptat. El, cu tot socialÎJsmurl lui.
iubeşte tmdi\:iile. Eu, ou t·oate traditiile 
mele, oo•u poa,te tocmai ,din oauza lor ... 
Trebuie să fie şi Ila voi oam la fel, nu ? 

SANDA : Nu prea ... Eu fac parte din aceeaşi 
clasă cu Ştefan. M-a luat clin liceu, bata 
era ,croi tor. 

ELISE ( examinîncl scurt obiectele de lu.-r: 
climpreiur) : Ah r ••• 

SANDA ( zîmbeşte) : Nu sint moştenire. 
(Mai grav.) Le,am rîvnit ele cînd eram 
fată. Nu pentru mine, pentru ooprn mei. 
Eu m-am năJsout într-o groapă a Bucu
reştiului, az,i, bineînţeles, sînt blocuri. 
Am ,clovi.t şi eu o revanşă. erau oameni 
,care ne umileau. A,m dorit nişte rochii 
curate, puţină stimă - cred că de mct 
a început robul. 

ELISE : A, deci nu eşti ,comunistă prin ma
r,iaj ? 

SANDA : Nu. Sigur, Ştefan mi-a întreţinut 
în mod holărîbor credint.a, mai ales c,1 
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am sl1răbă,tut Tunpreună momenlti grele. 
Nenorocirea ,uneşLe, ştii bine. 

ELISE (subtil): O ştiu, tocmai fiindcă n-am 
Lrecut, ou G·asipard, prin nenorociri. (Zim
beşte cu puţină amărăciune.) Adevăru-I e 
,că nici n-am ,prea avul ti,np, ne-am. de
menat, am cMătorit imens. Şi, apoi, noi 
nu ne-am pro,P'us să sclumbărn lumea, 
am preferat s-o bîdrn:,, e ma.i comod. 
M-.ai întrebat ce ,căutăm v,ara prin ţări 
slr[Lin,e : e simplu, •subioolc <le conver
saţie pentru restu,] auu,lui. De conversaţie 
şi de bîl'fă. Ou un ouvfot, prieteni. Voi, 
111s,t, v-aţi pr0<pus să schimbaţi, nn-i aşa ? 

SANDA : Da, ,ne-am propus. 
ELJSE : Şi aţi rea,lizal, Lotuşi, ceva, nu-, 

aşa ,, (Priveşte clin nou împreiur, la mo
bile, nu fără oarecare maliţie.) 

SA TDA (văzîndu-i privirea) : Elise, am o 
fată. Şi fata mea trebuie să trăiască fru
mos. Fiindcă eu, la virsba ei, am trăit 
urit. 

ELISE : Desigur... desigur. Dar fata n-.are, 
totu,şi, ncv,oie... de un mediu fomi•lia,l ? 

SANDA : Are. l<oarte multă. Şi de mlllll so
cial. Şi de unU'l mo1·al. Ca toţi Linerii. 

ELISE : Atunci, 1111.Î-e mai greu să te pri
ce1J ... Poate, Ştef e imo1,a•l ? 

SANDA : Nu. (Zîmbeşte.) Cel puţin, nu în 
sens curent... 

ELISE : O spui ou un soi de părere de rău. 
SANDA ( dur) : Te inşeli. 
ELISE : Iartă-mă. (Tâcere.) Şi pentru băiat, 

n:Wn.iic? 
SAJ'IDA (blînd) : Hai să vorbim despre alt-

cevia ... 
FLISE : D'accorcl.
SANDA :Cum e moda la Par·ic, ? 
ELISE : O, char s,î,ntem ,p!.eoa\.i ele două lllllli ! 

Ci1•crnlă zv,on,ul că se va purta lung., 
maxi. DoarmntJ!e cu p.icio,are frumoase vor 
trimite u,n pmtest. Sper că� semnezi. 

SANDA (zîmbind) : Sigur. (Apoi, grav.)
BăiaLul meu e unrnl din oaimenii comrplet 
lir»iţi de aptitudinea ,de a cere. Sau de 
a r1vni. 'fot ce poţi să fa.ci mai bun pen
tru el e să-l laşi în pa·ce. 

ELTSE ( zîmbind) : Ah, bon ! Celel>ra „criză 
a comunicaţiei" de care sînt pline revis
tele ,no,aslre. 

SA IDA : Delo<:. Te înşeli d,in nou .. 
ELISE (wîncl să se ridice) : Mi se pare că 

,am început să te ,obosesc. 
SANDA ( o reţine, zîmbind) : lată că te în

şeli şi a trei•a oară ! (O reaşazâ, apoi, cu 
un ton, ele data aceasta, sincer.) Draga 
mea, -cred di am găsit ce căutam. Un 
rol. 

FUSE : Ce rol ? 
SANDA : De mamă. (!şi dă seama câ Elise 

n-are copii.) O să mă înţelegi mai greu ...
ELISE (uşor atinsă): Cred că aş izbuti să 

te înţeleg. Dac[t ai v,rea-o ou adevărat. 
SANDA : E destu•l de Stimplu. I-mi •ajut co

piii, pe fiecare în alt fel : sLincl Ungă 
unul, plecind ele lîngă celMah. 
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ELISE : Dar de .cine [i aperi tu, de fapt ? 
SANDA ( după o pauză) : Cred că de moarte. 
ELISE : Copiii tăi S!Înt bCJ111mvi ? (Sanda în-

cuviinţează.) Grav ? (Sanda dă din 
cap.) 1mi. pare sincer rău ! Şi există vreo 
speranţă? 

SANDA : Tooffiiai aici ored că e boala. în 
,dOlfileniul sperainţei. 

ELISE : Se tem de moa1,te ? 
SANDA: Ibun ! 
ELLSE : In tr-<llll mod ex;agemt ? 
SANDA: Nu ... 
ELJSE : Dar to1:i oaimeruii se tem de moarte. 

Şi noi. .. 
SANDA ( zimbind) : Toţi, afară de ce1 ce 

au şi mu,r�t. 
ELISE ( derutau,) : Evident !. .. 
SANDA: Dair ciţi sînt cei ce n-au murit? 
ELISE (evaziv) : Ah ! ? ... aici intrăm în do-

meniul fi.'lo'l!ofiei şi al metaforei. (Face o 
schimă de dezgust.) 

SANDA : Fiecare sîntem o filowfie şi o me
ta.foră. A trăi climcofo ,de o filozof.ie şi o 
metruforă, nu ,cred că se poate. 

ELISE : Cine te-a ,învăţrut asta ? 
SANDA : La înoeput, Ştefan. Acum, fiica 

mea, Maria-Cristina. 
ELISE : Nu te supăra, Sanda, cred că începi 

să dramatizeei. O femeie, cînd e puţin 
graţioasă, aşa 1olllln eşti dum,neata, nu se 
[ncu'Ilcă de-a h,ne.lea ,cu nioi o fil-ozofie -
ar p,a.ratliza-o. Ea ia, pur şi simptlu, fiilo
zofia D'ffiului pe -oare-l iubeşte. 

SANDA (nevrîncl să insiste) : P,oa,te. 
ELISE : Şi cum waţia e o permanent;'\ ten

taţie de a juibi ... San aici nu mai eşl'i <lf' 
,a-cord ? Cunosc, în Fmnţa. des,tui oa.meni 
şi femei care-şi iau imrpulsiunile l.or sau 
insatisfoctiile lor dwpt doctrinc"î. şi clăde;;c 
pe ele ser.iii întreg,i de mţionamente. Dad:l 
viaţa le-ar fi oferit a[M soh,tii, �•chimbau. 
,cu �1ceeaşi înve1,şu,nare. filozo[ia. areu
mentele ră�n<l la fel de logice. Nu. 
dra:ra mea, dacă am obţinut ceva în a
'ceşti ani e să ne d,ebaira ăm de orice 
fumisterie 'iteoreti,că. De fapt, s,înt ,con
vii.-n:să ci\ niei tu nu faci altceva decît dl 
îţi ndaiptezi pl'in,ciipi�1le J.a ,niş-te dorinţe, 
,aşa m11JT1 e ,n,orma,L Sănă,tatea noastră de
pin,de ,de asta. Din feriicirc. noi, în Occi
dent. a:m întele,-o m1Ri repede. Cred c;'\ 
avem mai multă francheţe. Voi drnrnH
IÎ'.l.)aţi. încă. prirwipii,le. Vă priveş·tc. Afară 
ele ,oaz;ull că totu� e simpilă co'chetărie. 

SANDA (s;e:mtă, clar politicoasă) : Se poate. 
Eu am plecat de acasă el.în cochetărie. 

ELISE : N,u. Ai Jjlecat pentru dl ai gustu·l 
,dramei. Dumneaba vrei să afirmi neap;'\
rat ceva, şi [n,că nu înţeleg ce. 

SANDA : Poate vreau numai sii trăiesc ! ( A
fost aproape un strigăt. teribil ele sincer.) 

EL1SE : Şi ,ci,ne te împied•ică, Ştef ? 
SA,J�DA : Da. Mă împiedică şi -pe mine, şi 

pe ce�lailţi. (Pauză.) 

ELISE (precaut) : Dar tot;i hărbatii. într-un 
fel, pentru nevoia lor de afirmare ... 

SANDA : Nu mai e vorba de nevoia lor de 
,rufirmare. Ell s-a afirmat acum 15-
20 de ani. Pe vremea aceea, trăiam. 

ELISE : Şi acum ? 
SANDA: Acum (zîmbet) ne ,aoomodăm. Sau 

· nu ştiu cum să-ţi spun. ( Apoi.) Iţi pJac
prăjitmrile me1e ? 

ELISE : Excelente. (Se mai serveşte.) 
SANDA : Acum consumărn. 
ELISE : Dar munciţi ! Nu ? 
SAu�DA : Ca rtmtă lumea. 
ELISE : Şi atunci, unde e dooma ? 
SANDA (rîzînd, fiindcă simte că nu poate 

comunica) : Nicăieri, Elise. Am vrut să 
mă fac interesan,tă. 

ELISE (uşor agresivă): Lmi drai voie să-ţi 
spun eu ? Dmrna e că nu-'1 mai iulbeşti. 
E Uill luoru neprlăcu t, dar nu distrugător. 
Din IJăoa,be, la dumneata se comp'lică cu 
o .fire aibsolutistă.

SANDA: ,,Neacomodantă". 
ELISE : Ex�ct. 
SANDA (ironic) : Aici ai dreptate. 
ELISE : In sffoşit ! (Rîd amînclouă, rece.) 
SANDA : Am în�eles ,tobdeauna iubirea alan-

daJra. Cinel „l[}loul venit" ,a ven,it... 
ELISE : Ah ! Totuşi ! Vrei să spui că era 

prea mrziu. 
SANDA : Nu... Era mai puţin .,nou" <lecit 

oricare. Intr-o zi, în mod fatal, a început 
să-'ID.Î ;povestească singuTele lucruri pe 
,care le trăia cu adevărat, insatisfucţiile. 

ELISE : Oh. nefericito ! Dar carpcan,a mare a 
Fiecărui bărbat e biografia, nu şbiai ? 
Cînd al,uneci în biografie, eşti pierdută. 
Mi-au trebuit mll'lţi ani s--0 învăţ. 

SANDA : l,n,s,atisfacţii1le Jui erau banaJ.e. Poa
te iar ri trebrnit st, i le împărtăşesc ... 

ELTSE : Drag,a mea Sa01da. şi mie îmi place 
să [a,c cari·t."1te. DDT nu ,cu mine. E il 
chestiune de ed,uicaţie. Mă devotez orioui, 
oricărei viotime. Uneori. sînt capabilă să 
şi cedez. Din capriciu. D:ir nu dau voie 
nLmănui să înti,ndă mîna spre inimă. Nu 
e nici modern: rnici igienic ; ,cu un cu
vînt. nu se mai poartă ... Totuşi, bărbaţii 
a•ceştia, mai puţin educati. cer. 

SANDA : Daică m-a decepţiona,t, P fiindcă 
n-a cerut 1nai mult. ru J1umai de la 
mine, de ·kt ,·iată. S-a tîng,u,it. A trecut. 

ELTSE : Ştef cerre? 
SANDA : Se cram.ponează. 
ELISE : Cred că înţeleg. 
SANDA ( clinciu-şi seama. că a. spus prea 

mult) : Nu te supăm, Elise : nu cred. 
ELISE ( atinsă) : Ah, vrei să spui că tot ce 

f.aceti voi e inedit? E revoluţionar ?
SAi\'DA : Vreau să spun că sînteţi foarte 

dep.irte ,de a înţ�legc ,ceva ahfel dc,oît 
ea soci�logie sau ea fotelor. (Nu încetea=ă 
să zîmbească.) 1n fomea asta mor nişte 
oameni ... 

ELISE (agasată) : Iar, draga mea? Dar asta 
o prioopem ifo.a'l'te bine şi o vedem pre
tutindeni, sub masca bunăstării şi a pro
gresului. Liniştiti-vă, T)-ati descope1·it voi 
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,decadenţa !... 1lai greu o să pricepem 
(zîmbet crnd-corclial) de ee o femeie ee 
spune eă şi-a găsit roluJ, şi care nu e 
o aventurieră, nici, după propria ei rnăr
tucisire, o amantă en<tuziastă, dimpotrivă,
pleacă ,de la casa ei, neuirtînd să ia eu
s,ine partea cea mai c�pioasă a bunuri
lor comune, oa să fadt un soi de hegiră,
sau de secesiune, sau, mă rog, ,ceva cu
un scop "înalt, <lincofo de mintea noastră.

SANDA : Cine a spus aslla? Am venit să 
stau liniştită. Şi doresc să rămîn lini,ş.tită. 

RUSE : Ai ,spus că vrei o meooforă, că do
reşti să-ţi aliezi eXIÎlstenţa s,ub o metaforă. 

u-ţi faee i:luzii, draga mea, toţi dorim
a ta. Dealtfel, ou puţin spirit, Lot ce nu 
ne oreuşeşte pe plan practic poate deven!Î 
metaforă, 

SAKDA (mai zimbitoare decit oricind) : 
Elise, ,um !Îm.presia că vrei să le răzbu11i 
pe ,ceva. Spune-imi, ai vreun complex de 
r[izbu,naL? Blocarea mea ţi se pare, 
în-Lr-un fel, sfidătoare de morală ? 

ELISE (feroce-amabilă) : Nu, dragă, eu pe 
moraaă nu dau doi bani. :\1Ji se pare doar 
puţinrbel stupidă. 

SAl"\TDA (atacă): Pe.ntl'u că 1puo1,ctu.J dumi,Lalc 
de pilecare e compfot invers : ,,filozofăm 
in fono[ie de ,cum iubim". 

ElLISE : Ha ! Ha ! Ha ! Şi voi pretindeţi, 
probahi•l, pe dos ! Ia,tă un lu,cru cu ade
vărat amuzant: iubeşti, în ,cadrul unor 
bune principii. Mais c'est tordant, quoi ! 
0,1menii superiori se iubesc ,înl1·e ei şi 
cei irnferioni între ei. Primii, fireşte, în
tr-un fel mai ide.al deci,t cei,!a,lţi, se com
portă cxtraordinai·, fa,c probleme puler-
111ice de conşliiinţă, pe lîngă care Kare
nina ern o 'b!Îată şcolărită. Am •citit, d,raga 
mea,. astfel de literabură. Sigur, mai ră
mîne să ne şi oonwngeti. Şi eu si•nl 
romanţioasă, pînă la un punct, dar nu .in 
sensul ăsta. (Privind-o atent.) :\fi �e pnrc, 
mie, sau ai ochii umezi ? 

SANDA (blincl) : Nu. Pot să te mai ser
vesc ,cu un cea.i ? 

RLISE : Şi d,uonneata ai dispozi\ie s,1 mă in
beşlri, d"'1.r de la eine ? Eu o Am de 1n 
Gaspm1d. Dar dumneata ? 

SANDA : Jmi plaec foarte mult rochia du
mita'le. 

ELISE : Şi mie, ochii <lumitaJe. (Alt ton, a
dînc cordial.) Ascultă, vrei să fim prie
tene? Vrei să a.i putină fo,credere in 
mine ? Chiar dacit vi,n d.jn,tr-o lume „1e
trogradă" ? Şi noi 11c zbatem ă găsim 
nişte adevă4•uri. Dnr singuru1l argument 
serios pe ·oare ni •l-at;i servit pînă acum 
a fost bobiţa de la·crimă din ochiu'! du
mitale. 

SANDA (reticentă) : Ţi s-a părut. 
ELISE : Te invidiez pent-ru el, Sa,nda. Eu 

nu mai sî,nt de mu�t în stare să p ,J:ing. 
Cei! mult, să mă �sterizez. (Su,nă la uşă.) 
A�ta e Gaspard. A terminat, în SJfirşit, 
,,,coada". (Sanda se duce sci deschidă, 
Gaspard intră.) 
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Scena 8 

GASPARD (afabil, cu braţele intinse) : Ce 
f.ace ,doamna profesoară de fro[lJ()eză ? 
(O îmbrăţişează afectuos.) Bonjour, San
da. V-aţi în\eles, eît de cit, cu E'lise? 
Ar fi un mira,ooL Eu in,cere ele şase ,a.na. 
Şi Lot n-am de •ourajaL. (Priveşt.e casa.) 
U, dar e mai mudt deolt coohet ,aici ! 
Elise, te previn, orice s-a�· inbimpl� : am 
găsit nişte rovoare 1·ernuroa,bi,k. A pro
pas, Sanda, •de ce ,cumpără la voi lumea 
atîtea covoare ? Em o mu'l\ime de oa
me111. Â'sla ţine <le Ori,ent, nu ? Şi de 
bani, în ace1aşi ,timp. S-ar zice că 
lumea e bogată. Le P'lace să se întindă 
pe cov-oare şi să tragă... ,cum îi '.bi•ce la 
ai,t ?... 

ELISE: T,chouhouk. 
GASPARD : Exaot. Aşadar, Elise, am pus 

•de-o parte trei, u:lJÎ.n,d de prestigiul meu
de cunoscăt,or, Dacă te grăbeşti, mai gă
,seşti, .poate, unut 

ELISE : Bien, mon ami. Â tout a l'heure: 
(Pleacă, din delicateţe.) 

GASPARD (singur cu Sanda) : Alors !
Comment ţ;a va ? 

SAl"\TDA : {:a va ! 

GASPARD : Cu atJt mai bine. Dom11işoam, 
f.iioa ba, e f,rumousă ? 

SANDA : Destul. 
GASPARD : Cumin,te? Probabil. Dar tu i' 

Ai aeru1l unui,a eare a fugit clin internat 
şi nu ştie încă la ce fi,lm să meargă. 

SANDA : Şi atunci se duce în parc. 
GASPARD : Unde se duc de obicei roman-

ticii - sau fo,liţii. 
SANDA : Ceea ce, uneori, e acelaşi lucru. 
GASPARD : E caw•l tău ? 
SANDA: Vorbeam în ,te01·ie. 
GA.SPARD : Va,i, Sanda, şi tu cn teoria? 

( Apoi.) V,enisem bucuroşi ele escapadă. 
Să vezi, E•li6e, run apus, ee chelf o să 
tragem ']a prietenii noştri Oni\ă. 

SANDA (::.imbincl mereu) : V-am &tricat che-
ful. Sint un t1·ottble-fete. Mă ieqi, 
Gaspard? 

GASPARD : Am mînoat ca nişte porci, am 
donmit ea nişLe hiipopotarni, am băut ca 
nişte recruţi î,n pemnjsiie, dar nu ne-am 
clistra,t. 

SANDA : lmi pare sincer rău. Ni-ci eu nu 
mă di,s.trez. 

GASPA.H.D (supărare glumeaţă): Te priveşte, 
eşti aoo.să. Da4• noi hatem mapamondul 
după cîteva in.imi buoe şi, ci.nd le găsim, 
cum zice eng'1ezu�, ,,sfă-rîmate"... le con
siderăm bancrută f.rauduloasă. Ne-a\i tri-
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,şat, iubiţilor : noi v-ain1 considerat nu 
!IJUmai ospiooilieri, oi şi fericiţi. Acum nu
mai ştim ce să credem. Ne chinuim. Ne
indo.im. Ne moruondăm. Ne-aţi atins 
foarte rău şi s,.ingura &Qjluţie e să nu vă 
mai dăm nici o artJenţie. (Tonul e de 
badinerie, dar, îndărătul lui, Gaspard o 
spionează cu foarte mare acuitate pe 
Sanda.) Asba am venit să-ţi spun. 

SA,NDA : Bravo. Atunci, să te servesc cu o 
{lukeaţă şi să-ţi cer d�eva mi,ci leqii de 
pronunţie franceză. 

GASPARD : Ah, non! Te vei descurca 
singură. Spune-mi, şi cit vei funcţiona tu 
în această ciudată postură I 

SAJ�DA : Pînă ci,nd se va insănă�oşi tituilara. 
GASPARD: Nu înţeileg. 
SANDA : Sup,linesc o pr-0fesoară bolnavă. 

Eu n-am simdii complete. Am fost nave
tistă, şi înainte de asta dactilografă, şi 
inainte de asta... în fine, oe să mai înşir. 
Un post provizoriu, nu-i aşa ? 

GASPARD : Ca viiaţa. Poate că fiecare din 
noi ţinem Locul cuiv,a care într-o zi ... re
vine... dinlăuntrul nostru.... şi ne oon
cediază ... 

SANDA: A,i rămars su,btil, Gaspard. 
GASPARD : Tot mai puţin. Dar mi-am făcut 

rost de un foarite bu111 cinism, sub care 
să-mi ascund toare mirăa-ile. Tu văd că 
ai gă·sit zîmbetud <le care uzezi 
l1 outrance. Şte:fian a găsi,t pfatitudinea şi 
aerul bien-pensant. Şi un optimism con
stant, ou cal.'e, de ce să-ţi ascund, mă 
agasează de oînd am v,enit. Chiiar despăr
ţii-ea de Line pare s-o ia ,ca pe o viot-01·ie 
a prinoipiiJor. 

S�DA ( calm) : Chiar aşa este. 
C:ASPA RD : Sa!llda ! Ce naiba vi s-a înmm

p'lat? V-aţi ţicnit? Ce principii ? Trebuie 
să fie cineva complet insen&iibil, abrntiwt, 
ca să nu-şi dea seama că ... 

SA.i�DA (întrerupîndu.-l) : Te asigur că Şte
fan e foarte sensibi,J, 

GASPARD : Dar ,atunci nu fuţă de tine. 
Pe tine te mai iubeşte ? 

SANDA : Da. Chiar mai mudt decî,t înainte, 
presupun. 

G.ASPARD : Dar nru-J mai iubeşti tu ! ? 
SANDA (zîmbind) : Nici asta nru e sigur.
GASPARD : Coiooaa ! Atnnci? ,(Ea tace.)

O să-mi spui şi ,tu că toţi s,inteţi bine 
. mersi, ma!Î bine ca oricin.d, că societatea 
prosperă, că băiatul ,tău, oore mi 5-a părul 
d,i un nihil:i m feroce şi de o -anticufou
r-ulitate agresivă ... (Eri rîde.) De ce nîz,i? 

SANDA (rî::.ind) : iVlil'cea e un băiat extrem 
de clelucat şi tei,ibi,l de ,cuhivat. 

GASPARD : Vorbea de tine, deli-catu,l, ca de 
o Loan tă, şi de .soră-sa ca de o apuoa,tă ! 

SANDA : O adoră. 
GASPARD : Ah, a găsiL şi el jocul ăs;ta ! 

Paradează şi el ! Şi pe tine te aprobă ? 
SANDA : Pină la un ,punct. 
GASPARD (exasperat): Dar ce ai tu împo

triva lui Ştef, prieteno ? Ce-i ·roproşezi ? 

SANDA ( după o pauză, tot cu zîmbet) : li 
reproşez că a ... încetat. 

GASPAR!D : Nu inţ,eileg. A încetat ce? Spui 
că ţine la tine. A încetat să ţi-o ara,te ? 
Să ţi-o dov,edeas,că ? Da, ? 

SANDA : Să zicem. 
GASPARD : Arucă, a âm:ebat să mai fie 

bărbat cu tine? (Ea tace.) Voyons, se 
poate întîmpla onicui, în viaţa asba mo
dernă .toţi avem diifioultăţi... A;;ta este ? 

SANDA (misterios) : De ce nru ? 
GASPARD : Nu. Nu cred. Pe cit te cunosc ... 
SANDA : Da[" cit mă cunoşti ? Ai fi prefe-

rat, desigur, motive mai oomip:tica,te, mm

întortocheate. Mon pauvre Gaspard, ştiu 
că aştepţi de la mine un motiv rafinat, 
eroic ... 

GASPARD (izbucnind, aproape vesel): Tu 
îţi baţi jo'c de mine ! ? Ah, de cind aştept 
C\\ cineva să-şi bată într-adevăr joc de 
mine ! S=da, îmii roci o mare·, verioobilă 
plăcere ! Su,port orice, afară de oonvenţie. 
Nu uita ,că, deşi burghez, am fost şi eu 
cindva pe n.iş.te biarioode antifilistine... că

mi-am s.trig,at şi eu adevărnride în gura 
1nar-e, .. 

SANDA: Să nu uit, zici? Ei bine, Ştefan 
a uitat. 

GASP ARD : ,Ce ? 
SANDA : Că a fost oîndva ,pe nişte baricade 

antifili.stine, că a strigat în gura mare ... 
GASPARD (după o clipă de derută): Atunci, 

nu miai e vo:ruia pur şi simplu de sex ! ? 
SANDA (zîmbind): Nu. 
GASPARD : Atunci, e vorba totuşi de nişte 

motive miai ·întortocheate şi mai rrufi
nate ! ? 

SANDA: Nu. 
GASPARD (rugător): Sanda, Eăse trebuie 

să se întoarcă drintr-·un momen-t într-ailtul, 
avem c!lipe ,puţiine. Noi vom pleca din 
n-0u în Franţa, nu vom înţelege mllllc. 
Noi vă iubim. iNoi am dori să fiţi 
împreună. Eu aş vrea să stărui ca tu, 
indiferent de cauzeile aooiden11a1le ce v-au 
separat pentru moment... 

SANDA (îl întrerupe) : Spune, Ga paro, oînd 
Le-ai despărţit de prinm ta nevastă, Char
lotte, îţi aminteşti oa noi să Ii stăruit în 
vreun feJ să renunţi ? 

GASPARD (atins): Dar Cha:rfotte era o ... 
(Tace.) 

SANDA : Era o epocii în v1aţia 1la. Şi eu 
am acum o epocă în viaţa mea. lmi 0-00-
sum a doua tinereţe. 

GASPARD : Ah, arunci, s,cuză-mă... Şi sub 
,ce chip -apare această a d-01.111 tinereţe ? 
Dllcă nu sîn<t ,prea ;indis,cret. 

SANDA : Sub ohipul Mariei-Cristin,a. (Cum 
el o priveşte nedumerit.) Eu cred că 
i\Iaria-Cri&tina are nevoie să trăiască, în
ţelegi ? Ceea ce se cheamă să trăiască. 
Să-şi trăiască ideaduriile. Să creadă. Să 
creez;e. Lingă Ştefan, asta nu se mai poa,re. 
Ştefan a încetat. 

GASP ARD : Să creadă ? 
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SANDA : Poate nu. A încetat să... strige. A 
înceta,t să decidă singur. A încetat să 
meargă cu toată puterea, să-şi domine 
micile anxietăţi, prudenţele... A devenit 
abiil. Fiică-mea a început să vadă toate 
astea. Am îndepă<rtat-o de Hngă el. Vreau 
să crească -degajat. Să nu-şi strice idealul 
despre tatăl ei. A fost marele ei amor. 
Prefer să mă suspecteze pe mine. Asta 
e tot. 

Întuneric 

Scena 9 

Conversaţia continuă. Gaspard şi-n scos blu
zonul frumos tăiat cu care �,enise, a râma.s 
în câmaşa de va,'ă, prietenos, intim, plin de 
atenţie pasionată pentm ceea ce se discută, 
fumînd febril ţigară de la ţigară. 

GASPARD : Poate a fost depăşit. 
SANDA : Nici asta. In meseria lui e foarte 

doocurcăreţ, deşi a învăţ1at în grabă, ou 
efo11turi. E şi un bun organizator. Un 
go podar. 

GASPARD : Pînă aici, fiş.a e plină de elogii. 
O să-mi spui că nu suportai atîtea cailităţi. 

SANDA : !ntr-adevăr. 
GASPARD : Ah, nu ! Te rog ! Fără para

doxuri ! (Ea tace.) O să-mi spoi că era 
foarte bun gospodar 1a fub:rică şi că nu 
mai avea timp penllru acasă. Cum se în
tîmp,lă. 

SANDA : 1u, Gaspard. S-a ocupat intens Je 
casă. 

GASPARD : Vrei să mă Iaci cidfool, a!;<a-i ? 
S-a ocupat prea mu11t de oasă, poftim !
Ţi-aa îillCăi1oat drepturile bale.

SANDA: 1ici vorbă de asta. 
GASPARD : &tunci, nu mai înteleg de ce 

îI disipreţuieş ti. 
SANDA : Dar nu-J dispreţoies,c. 
GASPARD : Dar fugi de el ! Şi îti pui la 

,adăp05t fiica, oa de un bolnav„ E artifi
ci,aJ ce spui. e fals. Ce boa,lă are el. aşa 
de specială ? 

SANDA : Nici măoar nu e specia,lă. Şi mc, 
nu ştiu dacă e o boală. Sau o fatalitate 
a vî.rstei. 

GASPARD : Dar mer to nu mai eşti tînără, 
Sanda, îngăduie -o remar•c, în ciuda tră
săturilor tale frumonse şi a o-chiilor Lăi 
limpezi. 

SANDA : Ştiu, Gaspar<l. Dar eu Lrăie,c prin 
fiică-mea, prin realizările ei, prin spe
ranţele ei. Ştefan nu mai vede larg. poate 
111u mai aspiră îna,l,t. 
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GASPARD (rîde încetişor): Iubito ! Candido ! 
Dar noi toţi trăim într-o lume total 
<lipsită de aspiraţii înalte ! Pe o coajă de 
rprobabiutale de a supravie�ui. Pe o iluzie 
de „mai mult", care e cu totul altceva 
decît „mai bine". Cum de nu înţelegi 
asta? 

SANDA : Nu înţeleg. Am plecat cu un om 
să reformăm lumea, s-o revoluţionăm. 
Acest om s-a str:îmtat, nu mai vrea să 
revoluţioneze nimic. 

CASPARD : Fiind-că nu poate ! 
SANDA : De ce ? De ce a ajuns să nu poată ? 

Am pleoat pe o dcs·c.hidere spre o altă 
vî,aţă. El s-a închis. Merge sec, tehni,cist. 

GASPARD : Probabil, l-au oonstrîns împre
jurările. 

SANDA: Nu aocept împrejurări·le ! A,ceastă 
revoluţie e a noastră. Ce ,alte împrejurări 
deoît noi puteau s-o determine ? 

GASPARD : Eşti un copil ! 
SA 'DA (se închide) : Poate. Atunci am ple

oat de-acasă din pură copilăirie. Şi doresc 
să rărnîn aşa. Şi dacă nu eu, cel puţin 
fii-că-mea. Nu mai doresc calcule, tran
zactii, oportunisme, laşităţi. Da, într-ade
văr, Ştefan a aV'l.l<t o deschidere după 
Cong1·esul al IX,Iea. Patru-cinci ani a în
Plorit, apoi era să cadă. Ero să cadă atît 
de rău, că a devenit ,atent. Dăduse de 
puţin bine, nu voia să-l piardă. 

GASPARD : Normal. 
SANDA : Nu-i normal, Gaspard, nu-i deloc 

noru:rual. Cel puţin, nu 1a noi. 
GASPARD : E foarte orgolios acest „nu La 

noi". Din nefericire, l-am auzit şi la aJţii. 
Pînă la urmă, ciudat, ooea ce ne uneşte 
sînt chiar separaţiile. Dar ce des,oopăr la 
tine, cu oarecare înciritare, e acest uto
pism sublim, pe oare vîrsta n-a reuşit să-l 
vind�ce. Băiatul tău e mult mai realist. 

SANDA : Băiatul meu e v1ctima lui tată-său. 
Băiatul meu avea şi el nevoie de deschi
dere şi de ,adevăr. Un pl'ofesor imbecil 
i-a s,pus o dată un lucru fols. Băiatul a
ripostat - avea 1t, ani. Tată-său l-a eon
strîns să ,ceară souze, să recunoască că 
n-a avut dreptate. Un alt profesor 1-a 
spus o dată băiatutui că minte. Minţi tu, 
i-a zis Mircea, şi pe -dea urpra eşti şi un
co\;<)ar, care ia bani de la părinţii elevi
lor. Şi care nu ştie di.a.lectică. L-aau elimi
nat. Ştefan era în campanii compilioate, 
avea nevoie de lini11te. L--a bătut pc 
Mircea, l-a silit să se umilească la direcţia
şcolii, la organizaţî,a de tineret. De atunci,
băiatu,! a înţel�s că e mai comod să tacă.
Ei bine, asta e ceea ce nu vreau să se
întîmple cu fata. E marea mea rezervi L 

Ultimul cartuş în ţinta unui viitor mai
liber.

GASPAR.D Mă impresionezi, Sanda. Dar 
n-am să-ţi ascund că aşa ceva se în
tîmp1lă. Ni s-a întîmp'lat şi nouă, oind
eram mici. Ne-am zbătut, am primit
palme, am ţipat. Apoi am pus mîm1 şi 
am tra,s cu pu�ca, lu'lllea a mers înainte ... 
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SA DA : Acum nu se mai trage cu puşca. 
CASPAR.D : Lumea merge ilnsă inainte, noi 

ne căutăm plăcerile, uităm palmele, ne 
cumpărăm cristale, le punem în du-laipuri 
frurmoas·e şi aşteptăm indu:lgenţi ca alţii, 
mai tineri şi mai săraci, să vină să ne 
spună „minţi" ! l,n fund, cine mai ştie 
cine minte. Toţi mint, linbMm fel sau 
aJtuJ. Şi di!ll roate aceste m.incÎluni oonju
gate se nasc mierle adevăruri care fac 
viaţ;a suip-0rtabiJă. 

SAiNDA : Dar Ştefan al meu n-are voie să 
mintă! 

GASPARD (glumind): E bărbat, îngăduie-i 
şi lu!Î. Ş1nu că e privillegiul sexului 
vo·stru .... 

SANDA : Nu minte oa un bărbat. Şi urn 
pentru o cauză bănbăteas'Că. Mmte ca 
să-şi facă �iaţ.a mai uşoară. E comple�,';°t: Spu�w „da ş1 nu e da. Spune „o suta ş1 
nu e o S1Ută. Spune „bravo" şi nu e bra
vo. Spune „de aoord" şi e uneori de altă 
ipărnre. 

GASPARD : Minciunile convenţionaJe ale ci
v.ilizaţiei Poveste foarte veche. Poate nici 
civilizaţia nu e allleeva decit orgaruzarea 
judicioasă a acestei mJari, inevitabile oon
venţii. As,ba evită a<lven5itaJtea, tensiunea. 
Cine mai are nevoie de tem,iune, în.tr-o 
lume care se freacă cu ooatele ? Toţi caută 
un loc unde să se relaxeze, un mod de 
a respira. ,,O sută !" Ce e asta, o sută ? 
Sau ai auzit de vr-eun ,1c}a" în sbare pură ? 
Nu, draga mea, i-aan s.pus şi lui Şteif : 
fără un simţ al relativităţii nu veţi putea 
trăi. 

SANDA : Gaspard, ai impres•ia că voi „tră
iţi" ? 

GASPARD : fotă, în sfî11şi-t, un cuvint 
deştept. 

SANDA : Dar nu trăiţi tocmai fiind,că aţi 
re-Lativizat 'totul. Aici, noi am trăit pe un 
da şi un nu. 

GASPARD : Simp1ă chestiune de vîrstă. Peste 
aîţiva ani, fă,ră un cataclism, nu le veţi 
mai avea. for cu un caba•Cllism nu vor mai 
rezista nioi seminţele lor. 

SANDA : Cin,d Şbefan a spus primul „nu" 
,f.alG, a început cabaclismul. 'Un prieten ·al 
foi, Vladone ... 

GASPARD : Ah ! Vladone. Mi-l amin-tesc. 
A• for,t şi el în maqiiis. Tocmai că m-am 
în1rebat : ce face ? 

SANDA : A supărat pe cineva mai mare, a 
fost sancţionat, i-a cerut lui Ştefan să-l 
sprij1Lne. Noi av-eam de p,lătiJt :vata la mo
bi-15. dulap·ul ăsta pe cai-e-l vezi. Ţineam 
foarte muJt la el - la duJap ! Vladone 
o sft se cles-curce, a 21is Ştefan, e băiat
deştept, cine 1-a pus să facă pipi contra
vintului ? După ce l-au dat fară, l-a
evitat. Nu-şi vorbesc pînă astăzi, deşi Vla
done a ajuns tntr-un po ·t bun. Ştefan s-a 
temut să nu fie bănuit de complici�te.
Un alt coleg mai guraliv a fost, atunci,
gcos clin fun.oţie. Cel ce l-a pîrît• pe Vfa
done a fost a.vansa,t. Ştefan s-a uibat în

stînga şi-,n dreapta. A văzut care e p'l'O
oeclur-a. A învăţat-o. A venit aoasă înghe
tat. Acum nu ma,i face nimic altceva 
<lecit să se apere. A transfoI'mat viaţia în 
tactică. Bu J-am luat pentru viaţă. Nu 
mai pot sta cu el. Cel puţin o vreme, 
pină oind fo,ta e reali;1;ează ca personali
tate. (Pauză.) Am luat mobcÎJla şi V{IJSe]e -ou 
mine ca să le scot clin existen\,a lui. 
Să încetăm puţin să strJngem, poate o 
să reuşim din nou să fim. Eu nu doresc, 
de fapt, -să plec de 1mgă Ştefan. Eu do
resc să înoe1,căun să trăim din nou. foţe
Jegi, Gaspand ? Eu cred că se poate, deşi 
sin t alţii îmrprejuir pe care nu-i mai inte
resează deaît starea lor, nianic altceva.. 
Care muncesc din inerţie, se încruntă 
mecanic cînd ceva li sc pare neobişnuit, 
se distrează bestia,! şi mint de dimineaţă 
p•înă seara. Dar hai să iliscutăm lucr.uri 
mai mteresan,te. Ce mai face fan:nilia 
Dan tec? 

GASPARD : P,r,ooperă, draga mea. Şi, mi
nune - nu ;;uforă de!loc clin cauza asta. 
Suferim noi. (Sonerie la uşă.) Să nu-i 
vorbeşti lui Elise ,de yaoht-u,l pe care l-am 
vindut, dacă nu vrei să facă o criză de 
isterie. L-a luat Dantec, deşi nu şti,u oe 

plăcere mai poate să-i facă, cu teru;iunea 
lui, an:Îlm,a,l,u� ! Cred că numai din spirit 
<le concurenţă. (De afară se aude rumoare 
de voci ce se ceartă. Intră Elise, după ce 
a depus un covor în vestiar.) 

Scena 10 

ELISE : L-am luat să-l facem cadou. E epa
tant. Despre ce vorbeaţi ? 

GASPARD : Sanda îmi spunea nişte iucruri 
foarte a.anuza.nte. 

ELISE ·: Ai avut noroc. Noi am orbecăit 
prin ipoteze. Tot1.1şi, cred că am desci
frat-o. ( Are în ochi o lucire agresivă, de 
lu.ptă f ciră milă.) 

GASPARD : lmi ;place foarte mult la ea o 
oarecare serioz.ita te cu care îşi aS1Umi't 
-diverse misiuni.

ELISE ( sm:castic) : Dacă mă gîndesc bine, 
Gaspar<l, şi noi ne asumăm unele. 

GASPARD : La noi, cum să zic eu, e din 
pr�os. Şi, hai să fim sin1ceri, e un fel 
onorabil de. a ne ră �umpăra cond,iţia.: 
noastră de voiajori. Ei, aici, sîn,t mai 
aproape de na.tură. G.îndeşte-te numai că 
ei, oîn•d se înfruntă, o fac în oondiţi:a 
lor socială, în faptul de a fi în societate, 
pe cînd noi ne înfruntăm în condiţia 
nNstră materiailă, în faptuil. de a· avea în 
casa de bani. 
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ELISE (rictus) : Progresu,l civiliza1:iei !. .. 
GASPARD : Poate. E, ociourm, aceeaşi l'Îvnă 

de a-l depăşi pe ceJălah, iar !a unii, de 
a-l ipu,ne ou botuil pe laibe. Ei, bine, Sanda 
propune un tip de altruism care e cel
puţin singuJar.

SANDA : Să nu exagerăm. (Cineva sună la 
uşă, Sanda deschide. O voce ele bărbat, 
surprinsă, cere scuze. Sanda revine.) 

ELISE ( a tresărit. Apoi) : Aş,a e, draga mea, 
ai drepbate. Gaspard eXJagerează toudea'Una. 
E un naiv vo.vbăreţ care nu-şi dă seama 
că noi nu facem nimic fără un soop 
pirecis şi extrem de egoist, folosind toate 
impirejurăriil.e ce l-ar pu bea iunobi-Ja. 

GASPARD: Mais, voyons, Elise, de u,nde 
cri:oo asba de �'ll,cidibalie? 

ELISE (devine batiocoritoare): E aşa de 
bine să vezi luoruri frumoase împrejur ! 
Spune şi tu ! E aşa de bine să te răsfeţi ! 
Să m singură aUurnci cîud doreşti să-ţi 
s,erveşti mici deLicii ex,tramaritale, sau 
măcar să scapi de această dihanie exi
gentă care-ţi consumă mintea fiindcă ţi-� 
împrumutat nrurneil.e. Şi atunci, ce-ţi mru 
trebuie ca să ai o lin·iţ;te oompletă? Un 
scop. Un soeoip mare, fu-umos, tainiic, 
uman ... Nu, Sanda, te rog foarte mult, 
hai să nu ne jucăm de-a sis,uemele şi de-a 
dev,otamen tele !... Sin tem toţi foarte devo
•baţi do,l'inţei noastre de-a fi mai fericiţi 
deoît alţii, fie şi cu preţul oîtorva iluzii. 

SANDA : EliJSe, n-ai avut niiciodată copii. Şi 
s-ar putea să mei nu ai. (Elise se fa.ce
albă.) Judecăţi-le care nu pleacă de la
ooncret J.'ămin sillllple tirade.

ECISE (cu dinţii ascuţiţi) : Sînt oomplet de 
acord, draga mea. Dar prefer Liradele 
vel.'haJ.e oelor de gesuicuJaţie fumilia:lă, 
care n-au nici măcar s,miza de-a fi irepro
�ahile. 

GASPARD : Bl,iJSe, cred că mergem prea de
parte .. 1n doriuţ:a noastră de a-i împăca ... 

ELISE (fără să-şi piardă, cu toată aciditatea, 
zîmbetul politicos, franţuzesc) : Dar ei 
nici nu sÎilit cerbaţi, mon ami. Ei demon
strează. El şi-a fă·cu,t un scop diu care 
nru poate ieşi, şi atunoei şi-oa făcut şi ea 
un. scop aJ ei, din oare nu poate ieşi. 

GASPARD : Pen,tru că a,! lui e inoompati.bill 
cu viaţa copiilor lor. 

ELISE : Dar cine spune că al ei este com
pati,bi-1 cu a,oeas-tă viaţă ? Şi că ea, Sanda, 
nu pune copiii să plătească nevoia ei 
gratuită de devotament ? 

SANDA ( ofensivă) : Se pare ,că realizezi 
greu a,ceastă nevoie, E,Li e. 

F.LISE (caustică) : Devota.men,tul, din cîle 
,ştiu, e un fel de a.Jnmdon. Sînt femeie, 
dragă Sauda, am oareca,re idee ce în
seamnă setea de a te abandon,a. 

SANDA: Am sentimenbu•l că nu te-ai aban
donat niciodată. Mai muh Le-ai servil, 
cum mi-ai spus. 

ELISE : Exact ceea ce faci şi dumneata ! 
V�eii să-ţi măriţi ta.ba cu un fecior, de 

86. 

bani gaba, wu, mă rog, de poz1\1e gaba, 
aşa cum moi-ai ·povestbt. Tata, diulr-un 
motiv sau alltwl, te încurcă, are une de
cheance sociale ou politique, la voi, unde 
botu,! es,te „viita!l", cum spune Gaspwd; 
şi aLunci, ne luăm fata şi comorile că ni
ciei comune, oa s-o putem propulsa cît 
mai sus. Şi pre1Ii.ndem că „ne-am sa,crif-:i-
0ca t". Iar domnişoara se lansează şi, piuă 
ta urmă, conoso1idează situaţia tatălui şi 
a întregii fau:niJii reunite. (Sanda s-a făcut 
albă.) 

GASPARD (rîzînd forţat) : Ei, v-aţi spu.-; 
destule amabi!lităţi pentru p1,î,ma vizită. 

ELISE ( cu alt ton) : Draga mea, nu trebuie 
să fii supăivată pe mine. SÎII uem două 
fomei inteligente, avem posibi!litatea unui 
limbaj realist. Şi apoi, noi sîutem, ln 
Apus, alllit de specializaţi în furdm,i şi 
paruri înoî,t ne dăm imediat seama care 
e fibra naturală. (Cu un gest prietenesc.) 
.Sper că nru-4lliÎ. pO'rţi i·anchiună. 

SANDA ( după o pauză) : )\'fă î,n treb numai 
dacă aoest mod aşa zis „realist" îţi dă 
vreo bucurie. 

ELISE : Bu,curia de a nu fi trişată. 
GASPARD (împăciuitor) : $e laudă. Şi noi 

sintem trişati aît se poaLe de copios. Şi 
ea, dt e de realistă, s-a trişat luînd d,e 
bărbat un lăutar şi pierzînd o avere. 
Motiv perubl'u care trehuie să munoeească 
11,a un conoeem industria,! oa să-şi dea 
aceeaşi ioluzic de inqepem:lenţă. E greu cu 
femeiile oare vor să fie independente, odată 
cu sclavia îşi pierd ,trei sferUuri din 
presbigiu,l feminin. Şi, s.J.avă Domnnolui, 
a,vem din ce tră,i. 

ELISE : Din s,oîrinit. 
GASPARD : Ei da, din soîrţlit. A.l,tădată se 

chema a'lufeJ. E o simplă chestiune de 
ureche. Sigur, daocă aş fi un dirijor, şi 
recunoscut, aşa cum dore�te roalisba mea 
nevastă, ar daigna să renunţe la „inde
pendenţa" ei fu.ncţionăr,ească ... 

ELISE : ... şi mi-aş recupera ,iprestigiul fe-
1nîni-n". 

GASPARD (încercînd să salveze situaţia) : 
Deci, fomini.batea ei, după logica cea mai 
cartei;iană, ţine de recunoa�terea orchestrei 
mel,e de fa Conservabor de către munioi
palibate. 

SANDA (foarte tulburată) : O secundă, să vă 
aodu,c ceaiut 

GASPARD : Nu te deranja. (Sanda a ieşit. 
El e sever.) Ce ţi-a venit? 

E.LISE : !mi ,cMca pe nervi, cu aernrl ei 
morat (Sanda reintră cu ceaiul.) 

GASPARD (diversiune): Cum spuneam, e o 
chestiune de puţin efort, de puţină re
ol,amă. Orohooma e bună, repertoriul, v,a
riat. Mă gî,ndearrp ,că un Uurneu în Româ
nia, un oarecare răisu net, cîte·V\3. cronici 
favorabile, în gazeoo, ar convinge, în sfir
şit, acele capeLe pătrate de la primărie ... 
Domnişoara La e gazebară, nu-i aşa ? 

SANDA.: Da. 
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CASPAHD : Nu pretindem ni,ci un ban 
- dimpol.rivă. E o simp,lă chestiune de 
af,irmare şi d-e bune rela\:ii cu o ţară
sociailÎ$-lă, cu o viaţă ou11tura-lă bogată ...
Oamenii trebuie să se ,cunoască, nu-i aşa ? 
Crezi ,că dia-că aş v,orrbi cu Şt-e.f, oare a:re 
divense cu.noş,tinţe în apa,ra,bu1l guverna
mental... ?

SANDA (rece) : I11cea11că. E posibil. 
GASPARD : Să-ţi s,pun drept, şi de asLa 

ne-am abătut prin România. �-am ştiu,t, 
evident, c:1 situaţia voastră farnilia'lă se 
'Prezintă aş,a. Dar trag nădejdea că e 
-tr:rnzitorie. Şi daică argu.mentel,e ELilsei nu 
te-iau convî,ns p:rea mu,Lt, deşi sînt sigur 
că au venit din cea mai · bună intenţie, 
am şi eu ,cîteva, de inimă. Dintre care 
pri,rrnul este : nu-'l lăsa pe Ştef într-un 
onoment aşa <le apăsăbor. 

SANDA ( calm) : Oriioît ar părea de cit.i,da_t, 
pentru el mă luipt. (Elise reprimă un mic. 
icnet.) 

GASPARD: V�no acm;ă, se simte nevoia. 
Fata 1Ja s·e va · mărilla oricum. Dacă nu 
Ştef, atunci ea 1rm va face poate mi,cul 
serviciu pe oare vi-l cerem, cu acel bă,i•at 
bine situat. Nu pretind impos.ibiJluI, mei 
un lucru atingător de principii, ci unU'l 
în sipiritU1l cel mai progresiist. Arta apro
pie ,poipoarele, desd1ide toa•te inirrni!le. E•a 
a ră:m.as rezerva cea mwe a unei lumj 
mortiifi.oate de tehnică. Bin·eînţeles, rusta 
nu tJ.,ebuie spus. Telmioa să-şi f.acă dato
nia, iar a11ta s-o încoroneze - aşa trebuie 
pusă ches1liunea. Şi î\:i jur, Sand,a, că 
,băieţii mei cîntă ac1mirabi'1 ! 

SANDA: Cred. 

(ln aceste momente se aude cheia la UŞ<l 
şi imediat: intră Maria-Cristina. E pali{l,ă, 
obosită, cu ochii febrili. 1n mină arc o 
carte. Sanda tresare.) 

Scena 11 

GASPARD : As-ta e domruişoa11a ta? Dar e 
raV1&3JD.ltă ! 

SANDA: Mamcris, să te prezint doamnei şi 
domnu!lui Bonln.,allid, prieteni ai noştri. 
Domnul Bonrna!l.d a fost tovarăş de al1IIle 
,ou '1lalta. 

GASPAR.[) : Şi de <lOnv>ingeri - dar nu e 
nev.oie, Sanda, să mă îmbătIÎîneşti aşa 
de rău. Mă tem că ai să înoepi să-mi 
găseşti şi aJl,te meri'lie, cu oare a,m să devin 
wta!l. a,n'bi.p,atic domnişoarei. 

SANDA : Ce-i cu tine, ţi-e rău ? 
MARIA-CRISTINA: Nu. 

GASPARD : Puţină paloare stă bine poeţi•lor. 
Am auzit, domnişoară co1legă - îmi pot 
perunite, stn,t şi eu un biet artÎJs t. .. 

ELISE (zimbind acrn) : Nu cocheta, mon 
ami. 

SANDA : · Gaspard e un violonist dintre cei 
foarte buni. 

GASPARD : Passons. Am auzit, deci, domni
•şoară, că scrieţi în timpu,! kber teribil de 
frumoase poezii. 

MARIA-CRISTINA: Da. (Apoi.) U:,eori, mi 
se par frumoase. 

GASPARD (atras tot mai tare de prezenţa 
ei fizică) : Am fi gala, nu-i aşa, Elise, să 
asistăm la un 051păţ poetic oare să pună 
'În umbră şi sa�danapirlu1l p-roz,ai,cu,lui 
dumneavoastră pfu-inte, remarcabil, de
a,]11:If.e,'L 

MARIA-0RISTJNA : Păr,intele sau sardana
,palu!l. ? 

GASPARD : PărinteiJ.e dumneavoastră repre
zintă pentn,u mine un ospăţ din a'1te vre
muri. Şi el scria poezii. Şti,aţi ? 

MARIA-CRISTINA : Nu. 
GASPARD : Imi ipave rău că am făcut 

această delaţiune ; dar o merita : poeziile 
erau slăbuţe, deşi înfilă,cămte. După oît 
vă·d acrun, a,cbul său poetic cel mai im
portant e de a vă fi creat pe dumnea
voastră. Asta răscumpără tobul. 

SANDA : S-a întîmpJat ceva, Maricris ? 
MARIA-CRISTINA: Nimi,c, mamă. Mă doare 

puţin capul. (Cu iin zîmbet silit.) Vă 
mulţumesc, 'domnule Bonnald. (Apoi.) 
Tata ar fi fost, poate, şi el un bun poet. 
daci ... 

GASPARD : ... Dacă nu se băga în pdliti,că, 
ştiu. Ce vreţi ? Asta era fovma noa.s,tră 
<le poezie, pe atun>ei. Credinţa într-o a:ltă 
lume, mai pură. Nu ştia nimeni că,ntr-o 
zi, detronÎll'd zeii şi rnnrne;le, ecarisînd 
OlimpuiJ, ne vom f.ace un ideal din ci
ment, din laminate şi din combustibidi. 
Din fe-ri,cire, o nouă g,eneraţie vine şi 
pune zeii ],a loc, pe aceia sau pe a,lţii, 
şi restituie muzele unei lumi stoarse de 
sensilbi�itate. Noi vă mu!l.ţumim că,Lduros 
pentru asta ! 

ELISE : Şi oare e genuil în oare scrieţi, 
,domni,�oară ? 

MARIA-CRISTINA (după o tăcere, bmsc): 
Am să vă cites,c. Dar sînt în româneşte. 

GASPARiD : Nu-i nimic, vom reţine muzica
litatea. Aipw ne veţi ex.pJi-ca sensul. 

MARIA-CRISTINA (renunţînd să citească, 
explicînd sensul, murmurînd, totuşi, in
volunta.r): ,,Inroşit Ori-on, oglindă a tor
ţei oe clin mine suie, o, veghe necurmată, 
rece, pre= veghează o statu,ie, în oare 
a-mpi,etriit de-a p,m,uri tot oe ·scl,nceşle ş; 
oe p:Lînge, şi S"au &Iert -nerii21bunate artlÎ,tea
gwaxii ,de sî-nge ... "

GASPARD (pri1,indu-i mai mult .picioarele) : 
Trr}s joli ! Bravo ! Orion I'OŞit· de tort:a. 
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din noi, iată oeva romarcahiJ. Dar asta 
presupune o ardere teribilă, un adevărat 
incendiu. Noi, oare am 'trecut prin g,afaxii 
<le singe unde ne-am botezat idea'lul, ve
dem ou exllaz .cum himea voastră tînără ... 

MARIA-CRISTINA : Domnule Bom:iald, dum
neata sforăii noaptea ? 

GASPAR.D (deconcertat): Interesantă chesti
une ! Dar de ce mă întrebaţi ? 

MARIA-CRISTINA : Poate vrei să faci eoo
nomiie ziua. (Izbucnire.) Nu mai suport 
sforăi Lur-ile, nu mai suport ! Nu mai su
port gai·gara, lehăi,ala, retorica ! E olar 
că poezia mea ,nu ţi-a •spus nimfo, mc1 
dumita,le ! 

GASPARD : Cum asta ? Dimpotrivă ... 
MARIA-CRISTINA : Nu ţi-a spus absolut ni

mic ! Şi dumneata dizertezi, dornnuJe, ca 
să faci conversaţie. Şi de aici vine totU'l. 
Toată cuJtur-a oocidentJailă dizertează.. Mă 
apucă craim.pele cind aud vorbăriile as,tea, 
anaJizele şi ,subtilităţile, şi declaraţiille ve
detelor, şi euşajele ailteţelor, şi reclamele 
de sutiene, şi reţetele de fericire ... 

GASPARD : Ou riscul ·de a te dezamăgi, 
domn�şoară - ,şi pe mine ! Căutăm ceva 
proaspăt, ceva frenetiic - ah limbaj. ( o
priveşte, avid), nou ! 

MARIA-CRISTINA : Cu ce-l căutaţi ? Lăsa
ţi-mă-n pa'oe ! Sînt ,sătu�ă de paradele li
terare şi de falsele sooialisme. Oameni 
care nu ştiu ,ce să facă eu ce a.u, şi re
vendică ! Prinţi care stăpînesc insule şi 
casteie şi f8c pe comuniştii, şi noi îi cre
dem ! Intelectuali de bir.ou, dispeptici, 
care printre alte secreţiuni o au şi pe 
•aoeea a uman-itarismUJ1u.i. ! Mic-burghezi
oupizi şi srp]enetnd, oare devin generoşi
oind totu1l le merge, şi care vin să facă
experienţe exotice şi să-şi dea, cu vailuta,
iluzia că ne-au cumpărat şi aerul !. ..

GASPAR.D (zîmbind) : Acum rai dait dum
nea1Ja în retorică. Eu înţelesesem că o 
d:ispreţuieşbi. 

ELISE (la fel) : Ce frumoasă înverşunare 
poetică ! Dar te asigur ,că ,am venit cu 
senl:Îanente mai bune, domnişoară,' decît 
eşti dumneata capal:iiJă să ne atribui. Şi, 
oa să-ţi fa,cem rp�ăoere, ou destul de pu
ţină vailută ... 

GASPARD (arătînd-o pe Maria-Cristina): Şi 
iată 1io·omai prospeţimea pe cal'e o cău· 
tam ! Te api.laud în 1Conrtiinuare ! 

MARIA-CRISTINA: Eu ştiu bine că dum
neavoastră nu puteţi depă�i imaginea lu
mii oa spect1a1Col. Şi ICOntroverscle voastre 
sînt speota•ool. Şi ideologiile, şi argumen
taţiile, to'ate sînt spectacol !. .. 

GASPARD : E adevărat. Ş,i ne .plac actorii 
frumoşi. 

ELISE (ironi.c) : Şi pasioruaţi ! 
GASPARD : ln special, aetriţele. (Zîmbind,

Sandei.) Vrea să ne sooată din mînă, fata 
ta. E greu, sîntem vuipi bătrîne - par
don, Elise !... 
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i\lARlA-CRISTINA: Sinteţi dresaţi, doamne
lor şi domnilor, nimic altceva <lecit dre
sa1i ... Infiorăt,or de dresaţi. 

SANDA : Mari:CJris ! 
ELISE : La noo se spune educaţi, nu, Gas

pard? 
MARIA-CRISTINA: Dresaţi oa să nu înţe

<Iegeţi nimic. Din prea rnnlt protocol şi 
din prea mul.te bune sentimente ! O lumt: 
nouă vrea să se nască, scrişnind, şi voi 
vorbiţi d,in vîr-.ful buzelor. Con,oepeţi so
eiaJismul oa ,pe un liberali m dus pînă 
la oapăt, bineînţeles, cu garantarea inte
reselor dumneavoastră imediate. Aveţi in
dulgenţă pentru toate teoriile, fiindcă ni.ci 
una nu e înscrisă ou sînge ln existenţa 
dumneavoastră, toate sîn t spectacol, alter
nativă, exemciţiu raţional... 

GASPARD (excitat, aproape vesel) : Foarte 
bine, frumoasă intoleron tă. Noi sîntem 
toleranţi. Dar ştiu că, şi după unii din 
teoreticienii voştri, intoler-anţa e un lucnt 
h'lamabiJ. - bineînţeles, cu excepţia ace
leia pentru care o respingeţi pe a a,ltora_ 
Aşadar, pînă la urmă, da,că nu mă înşel, 
eştii, totuşi, o preoteasă a cimentului !. .. 

MARIA-CRISTINA (rea) : Vă înşelaţi ! De
test tehnocraţia şi tot ce leagă de mate
rie ! 

ELLSE (mereu caustic şi superior): O hippie, 
deci! 

MARIA-CRISTINA (vexată): Am, dupăi 
drnmneavoalstră, aerul unui om care se
scălămbăie, oare cîntă din ghillară şi face· 
copii în păduri ? Să fim serioşi. 

GASPARD : O budistă? Nu. O ghevaristă_ 
Am �moit ! ? Altă s·oluţie nu ex,istă. Văd 
după figura dumitale că am ghicit. O 
gheviaristă. 

MARIA-CRISTINA ( crispatâ ele mferinţă) :.
E îngr,ozitor cum desfiinţaţi lumea eu cla
siificările voastre, ou această blazare care· 
nu e deoî-t o mas-că a fricii de a intra în 
con:flaJct cu esenţele ! Aţi venit să ,facet.i; 
tes·te pe mine, pe lumea mea, pe părinţii 
mei... O să faceţi totul să-i domit1a1.i, 
să-i cuprindeţi în formu1le, în canoane· 
prorooolare. Vă bucuraţi că au îmbătrinit,. 
ca să păreţi voi mai tineri. 

SANDA : Maricris ! 
MARIA-CRISTINA : Că au soăpăbM, ca· să: 

păreţi voi mai vii şi mai p-rolSperi, mai' 
generoşi şi mai ,umani, voi şi s.istemut
vostru !. .. Şi ]uimea voastră ! (Vrea să se·
retragă.) 

GASPARD (de sus, cu o eleganţă orgolioa
să) : Bun, domnişoară, ne-ai pus la pun,ot. 
Noi sîn!em dresaţi, JJlazaţi, ,generoşi pro-
fesional · şi ne bucurăm de neferi,cirea fll
'WM. In plus, sintem şi retor�oi. Dar aş. 
vrcn să ştiu, voi cum sînteti, aioi ? Pli,ni 
de generozitate ;reală, de omenie, de avînt, 
ş; toate celelalte, nu-i iaşa ? Şi, mai ales, 
plini de sinceritate. Nedresaţi. - nu-i· 
aşa? 

MARJA-CRISTINA :· Vreţi să şt:iţ1 părerea•_ 
mea, domnule Bonnald ? (S-a oprit.)
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GASPARD : Evident. 
MARIA-CRISTI1 A (strălucitoare) : S-a apri111; 

o flacără - şi acum �mii umblă s-o
stingă. De ce ? De frică. La dumneavoas
tră, fri,oa asta s-a ins-ti,tuţionalizat, a lual
for,me de compromis, aţi transformat-o
,fiecru·e in nelinişte exis,tenţi.a!lă, în manie 
de a voiaja, în delir de a das1fica, de a 
acoperi viaţa cu teorii. La noi, uncie so
cieLalea e în miş,care, dar indivizii 
rmai staLici, tendinţa s-a cransfo,rmat h 
,u,nii în ipocrizie. Vor să se mennjeze, să 
sbi,ngă focu·!, ca să nu-i ardă. Tot ce 
v-run spus eu ,acuarua nu trebuia spus,
vă daţi ,seama, ca să nu vă supăr. Noi
nu Lrnbuie Gă supărăm pe nimeni ! ? De
ce? A,rn Lerminat cu ban,cli!ii fascişti, eu
sabotorii, nu ne mai răifwm eu ei deeît
în fiilme. Acum sîntem cu,mi,nţi ? Tăcem
,oa tata, branşăm foernl 1a reţ,ea,u,a de ter
moifa:are şi ne bu'Curăm de creşterea. con
sumurl,rni pe cap ele locuitor? Orion nu 
se va mra.i mşi nlÎ.iciodată, g,afaxiile se 
vor &lei, mişcarea se încetmneşt;e şi în 
OocuJ ei a.pare o simiplă agitaţie ? Nimeni
nu mai vrea să ardă ?

GASPARD (neaşteptat ele grav): Sau n.u mat 
poate, dommşoară. 

MARIA-CRISTINA (fierbinte, surd) : Ba da, 
,domnule Bonnald. (Apoi, cu aceeaşi pa
siune.) Fără roc nu există ruici artă, nici 
raţiu,n,e, nici !fami1ie, nici drag06te. Nimic, 
deaît interes şi plăcere joasă. Mai bine 
î,n tre tiigri de'cî,t îrul!re funcţionari docili şi 
înLre filiiwni intelectma·li şi mondeni ! 
Unde �m e foc, nu e nimic ! 

ELISE (mordant) : Acelaşi ,lucru mi-l spu
nea şi sora superioară de fa Sai,ate 
Genevieve. Parcă o aud. 

GAS.PARD : Şi eu am mu[te ecouri în 
urechi, de după s,au chiar dinaintea răz
boiuJ.ui, dintr-o rtaibără sau dintr-a,lta. AJ1, 
infilarn:uarea as !ia juvenilă ! Observi, Elise, 
ce puţine şaruse ne rămlin nouă, muritori
lOT, să .fim origina!li. ? Orice am race, dălm 
peste lucruri bătwte. Totul a fost spus 
- pină, vai, şi această locuţiune. (Cu
pant.) Domnişoară, v-am ascu[tat cu toa
,tă atenţia ce se cuvine Uillei fete fru
moase, care mai e şi fii.ca pcietenilor
noştrj. Simt clewla.t să vă comunic : am 
maj f.um.at toate wstea. Tot 1iineretu1 lu
mii încape astăz,i în cinci sau şase oate
gorii. Nici dua:runeavoas'llră, cu toată sfqr
ţarea ce-o foceţi, nu scăpaţi de clişeu.
Credeţi-mă, am umblat <lestu'!. Aparţineţi 
•hi,puhii de fer,voare oore, cum spunea
Andre Gicle, se rf,,ce71Je în cinj;;m. Asistăm 
wamai, cu emo-ţie mondenă, la această 
transfol'mare. 

MARIA-CRISTINA (dezarmată, cu lacrimi în 
ochi. tristă de un sentiment cu care ve-· 
nise· de la început) : Bună seara... (fose.) 

ELISE (impresionată de tonul ei) : Ai· fost 
prea �pru, Gaspard. Nu uita că e un 
oopil. 

GASPARD : Aj dreptate. Regret. (Sandei.) 
Sarnda, ari runuţit. Eşti în slJa.re să ne 
deteşlli. şi tu puţin, nu-i aşa ? 

SANDA : Cred ,că s-a întîmpil-at ceva. (Se 
ridică. Cei doi o imită. Merg spre uşă.) 

GASPARD : Curios : în•cep să..J înţeleg şi pe 
Ştef. La ,urma urunei, fiecare ne asumăm 
allîta risc existenţial cît putem să duoom. 
în spate. Dacă voiam să foc carieră poli
tică, să mă expun, să ard, eram şi azi 
un înrlă•cărat. Mi-a 'IJlăcut bistrot-<11l, con
versaţia, mari,le buQevarde, femei<le. Prost 
este să ver.â îrusă u111 îrnfilăcărat că v-rea 
să-ţi impună rocu� foi ca sing,u!rul posiÎ.biJ._ 
10-l,nd tu eşti un om de bistrot, sau de 
admhllis-traţie, cînd te-ai lepăclat si n,,,<TUr 
de risc, i l-ai lăsat lui, împreună cu toate 
glor�ile ,ce decurg. Fiecare ne asumăm cit 
;putem. Sanda, fii înţeleaptă : vrno acasă. 

ELISE : Fii modestă : vrno acasă. 
GASPARD : Fii umană : vino acasă. Te aş

teptăm. O să se bucure toţi. D' accord ?

(Rămîn puţin să se privească. Nu s-au 
înţeles deloc.) 

Întuneric 

Scena 12 

Acum, Sanda şi Maria-Cristina sînt în 
rochii de casă şi se explică între ele sub 
scara care a venit. Sanda ţine în mînă o 
carte. 

MARIA-CRISTINA : ,l\'I--nm despărţit de Toni. 
(Pauză. Sanda e dezolată.) Nu-mi dau 
se3.111a cum... Nu realizez... După un an 
şi jumătate !... (E cu lacrimi în ochi.) 

SANDA : O să vă împăcaţi. V-aţi mai cer
;fJat voi ... 

:M,A,RIA-CRISTINA : De data asta nu ne-wn 
certat. Nici măcar atît. Arm simţit că 
piea'Că. Am simţit că nu mai e. Şi a,m 
mai simţit ,ceva îngrozi,tor : că, clacă con
tinuă să fie el, nu mai sînt eu ... 

SANDA : Maricris ! Nu spune a ta, 
MARIA-CRISTINA: Toni e un allasin ! Am 

trăit ou un <asasin ! 
SANDA : Ştii bine că exagerezi. 
l\IARIA-CRISTINA : Ştiu, siguT. Toată exis

tenţ,a mea e plină de exageraţii. Cartea 
asta e o coJeeţie ele exageraţii. Ştii oe ţii 
tu în mînă, ma.mă ? 

SAl DA : Da. O mare victorie a ta. 

MAHIA-CRISTINA (rîs amar) : Dimpotrivă, 
o ,dovadă a inutilităţii melc. Nimeni nu
s-<a mi�cat...

89 

www.ziuaconstanta.ro



SAND.\.: A apărul abia al01lLăieri ! ... 
MARJA-CRISTINA : Şi ieri lucrurile au ră

,rn!IJS a,celeaşi ! Şi azi l,a foii ! Nimeni nu 
s-a sculat din morţi ! ,iimeni n-a devenit
ma� bun ! Nimeni n-a avut nevoie de 
mi,ne ! E fant.aisti,c. Niimeni n-a av,ut cu 
oclevă1,at nevoie, lumea merge nrni de
parte. De un an ra1bd în redacţie toate 
poezelele. toate 01·nalll1en,tu tele, şi-mi z,ic : 
ai să i2Jbu,cneş�i, ai să sp-argi cn1sta ! Să 
fooom tobu1I ,oa su�letu,l să rămfoă intens, 
ca bU1curi,a să g,îllg,lie, tristeţea să înnobi
leze ! Dacă JHJ Ul(lcă,m spre ces•a, mamă. 
e mai bi.ne s[t murfilll ! (De;:;o/ată.) Am 
avorbat, strigătu1l m,eu se ol·asează, se cla
siifiică, nimic nu mai gwlgîie. ,,Ţi-au dat 
m-u1lt ?" - m-a întrebat Cor:ne'.l. Şi Gher
g,an : ,Las-o, n-are nevoie, n--a..i văzut 
cine vine s-o ia ? Cl'ed şi eu cii i se 
p.ubli'că, şi încă la două tiraje 1" O să 
înnebunesc !

SAJ'{DA : Nu Le J.ua <lu,pă toţi nărozii ! 
MARIA-CRISTINA : Cri6bache, nu e un nă

rod, mi-,a spu,s : ,,Eşti prea su'bţire pentru 
gustul me11, prea «sidemlă»". ,,Dar e o 
amdere, Cri ta,che". ,,Luic,i ,dă, făcută din 
oap .şi uroa,tă în oer". Pe Căruntu l-am 
a,u2'lit : ,,E liată bună, <l,ar pozează". Mauo
diu, cel mai deştept, şi oare mi-e pri<eten, 
nu orede de doi bani în ,tailentul meu. 
„Am să &cuiu de bine cînd mă în�orc 
- mi-,a. ziis l'Îziîad - ,ou ,oondi\ia să te 
ilaşi. Eşti aşa de vita1lă, de ce să te mu
milici ?" Stan.J şi mă în,tTeb dacă n-au 
dTeptate. (Strigăt.) Da,r eu unde să-mi 
,phtsez suf.letul, mamă? 

SAl�DA : O să te citeasc'ă, ai să vezi, au să 
te aprecieze ... 

MARIA-CRISTINA: Nu aşa ! lncă. cei din 
redacţie, de bine de rău, sîn,t sirnoeri, 
,a,u foancheţe, au idei, ,pilu,.; că, într-un 
foi, ţin la mi,ne. Sin1 şi ei !În bă:tăllie. în 
bătă;li;ii[e lor. ,,Gu iasva faci d:î,versiu,ne, 
mi-a spus u,11 repo1'ter, .Jasă pe Orion,
vino pe <teren !" L.;am ul'ît, da,r l-am î,n
ţeles. Dar oe foc ou cei ce ră,sifoies,c şi
spun „tres joli !" ii Asta numiai ăştia au
-făcut-o (a.rată spre itşa pe unde au ple
ca.t francezii), cu hl�temata ,lor de socie
tate de conslllill, .pe oare o împing &pre 
noi şi unde totul e obiect, şi mar.fă, şi 
,modă, şi se ;perimează de 1CL11m a apărut. 
Şi unde, rea,Lmente, ,nimeni rll-are nevoie 
ele nimeni. Toţi sî·nl ,ahtiaţi să vîndă, să 
spună - nimeni să a-s,oulte. Se va vinele, 
în cel mai bu,n caz, oortea. Şi Manoliu 
şi CI'isllache v,or scrie amaibiil des1pr-e ea. 
Ş-i gata ! O port de trei ani în mine. 
Ce-<mi mai răimîne ? O să-mi dea un pre
miu, da ? N-am nev-oi-e. VTeau să simt c,1 
vindecă pe cineva. Sa.u că îmbolnăveşte 
pe cinev,a. Cum am fost eu ,bdlnavă. 

SANDA : Eşbi şi a.cum, Maricris. Boafa ta 
se numeşte sensiliillitate. Ea nu trebLiie 
vindecată. Ea trebuie numai canalizată. 

MARIA-CRISTINA: Unde? :tvfocea mi•a 
spus o dată, rîntr-o oră din acelea cinel 
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blufează, clnd foce pc nobu,nul, pc ,·re
mea aceeu n,u-1[ cunoşteam bine : ,,Tim.pilo, 
LoaLe lu'Cruri,le mari sînt ju,cate, noi nu 
mai UV'Cm deoît mici va�·ia\iu'11i•'. Şi cine 
'1e-a jucat? ,,Nu ştiu, nu mă interesea
ză, rota, alţii. Nouă ,ne-a rJma,s csă mun•cim. 
P.u\in maJÎ mul,t. Fără cuvinte ma�·i. Făr[t 
poezii ln ,cadru'[ ac01·dwlui g.J.obal·'. Mir
cea. -dm· inlrucit sînte:m oamenj_ .,Da, 
sîntern. Dar nu ,aşa oum J[i în,chi,pui 'lu, 
sau cu1n iai văzul l,a tca�ru. Nici ��•care 
lla'C>► şi 1nor, nioi �<care în viog� şi cad ; 
,oare funcţionează. Oameni in luptă cu 
nişle DÎ,fre de cont1'o'\. Intelcgi asta, o 
o;ă-\i fie bine şi la viară oald. '.'lu înţelegi, 
o să 1e chin,ui ca o dobitoacă cu lite
ratura". M-iroca, <l,ar se poate crea. ,cnn
sbrui ! ,,Ten<lin-\ia în constru•cţie e 
către ,prefabricate !" Se rpoote desco
rpevi ! Tu idesco,pe1,i ! ,,Da, ce era pus 
dinaiinte, ooncret. Ceea ce va sluji «omu
lui oare fu.ncţionează» încă o gene,ra,ţie 
s:au nmi .mU11te". Dar vreal\.l să desco
păr şi eu omu•l, sufiletul lui ! ,,Caim 
tirziu, g,îsoo, boornai e pus în formu'1e şi 
a'1g-0ritmi. A, vrei •să-<l mai re-creezi o 
dată ? N-<a,,j decît, dar nu cu vorbe. Şi 
fă un specimen şi mai economic, poate 
rnă înJ.o·cuiteşti ,cu el". Doi ani m-a ţinut 
numai î-n poante de-a ba. Intre •timp, şi-a 
foat docto-ratul, a devenit oel'cetător p.rin
.cipail, scrie o caJ!te, a intrat şi şef de 
1u-crări la Politehnică, iar eu ... 

SANDA : Tu, mtre timp, ai <l,evenit o oo,n
ştiinţă. 

MARIA-CRISTI A : Te rog, m�ă ! Şi tu ? 
M-am aplati2iat, .am ,înoop,ut să fabri,c şa
bloane şi tiribornbe.

SANDA : Nu-i adevărat ! A,i tobdea,un,a ceva 
fo:wLe ,pei,sonal. Fieoar-e artioorl al tău ... 

MARfA-CRISTINA: Fiecare ial'tiooli al meu 
e,tc o �opă,i!l!lă verbailă în j-uI'u'l unui „pre
fabri·cat", cum ar zice Mfocea. 

SANDA : lmpreju,ru,[ unei necesităţi ! 
MAIUA-CRISTINA: Oh, mamă. Mi-am oo

reotat de atîtea ori asp:iraţiide subiective 
du,pă logroa „neoe:.i-tăţii" înoît nu mai ştiu 
oi,n<l am aspiraţii ICu adevărat. 

SANDA : Exagerezi ! Şef.u1l seotomlui oultu
ral de ,la voi mi-a spus de o sută de ori 
că tu ... 

MARIA-CRISTINA : E un cl•răg,uţ, asta e ne
fericirea. Şi ou atît mai drăguţ ICU cit 
ştie cum am intrat ,a,coilo. 

SA IDA : Ta,tă-J tău, te �lsig,ur, n-.a. pus nici
odată vreun cuvint ... 

MARIA-CRISTINA : Ln schimb, a :pus Toni. 
Şi vrei să şbii şi de ce ? Fiindcă aşa a 
crezut el n,orm,al. Ş,i perrtl'u că, la un 
moment dat, a vmt să soarpe de mine. 

SANDA: Nu! 
MARIA-CRISTINA : Ba da. Fiindcă la un 

momen,t Jat am devenit insuport.aibilă 
. pentru el. Am început să-l agasez. Sint o 

r·li<:tisitoare penibilă, mamă. . (Plînge. 
Sanda o mîngîie., Ea respinge încet mîna.) 
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L-am cun,oscut pe pîrtia de schi, în plin
okrn. ·Era ,cel mai frumos din ,toţi băieţii, 
avea un pufovăr e�epţional, sbră!Lu,cea in 
soarele înghej:at. Cînd mi s--ia rupt sc-h�ul 
şi m-a oondu · unde era toată 
banda, şi am băut •Du toţii ceai ou rom 
şi am dansat pină dimineaţa ... nu ştiam ... 
Am ştiut aibia a douia zi, văzînd maşinile 
ou care .pleoau ... Erou tine1,i toti, deştepţi, 
,,-piirituaJ.i", Dopia·u îngrozitor moda apu
seană ... Toni em a11fel. Ell ,cobora pentn1 
•mine rnei'eu pe pîrtie, icu ;pioptuil înain,te, 
•cu oDhi SL-răllu-ci:t0tri... L-aan iubit pentru 
simplitatea 1ui... Nu mă săruta în faţa
şof.evului, îl trimitea să ia ţigări. Delic..'1-
teţe, ziceam. Trăiam cu el o viaţă foarte
liberă, aşa oum c1,ed că trebuie să tră
ia-,că toţi tinerii. FTenezie, vfrtej, esca
pa<le, ceva swlar şi mu5bos. ln,tr-o zi, n-a
putut veni, dax a trimis un peşte, peştele 
aoela imens de oare n-am vrut să mă 
ating, şi pe care 1Ju l-ai gătit pînă la 
urrriă, ica să nu se strice, să nu miroaslt ... 

SA.J'ifDA : Ştiu ... 
MAi'vIRIA-CRISTINA : Era special de frnmos 

Zicea că n-a ştiu-t ce lucru deosebit să-mi 
•dea. Taba a întreblat de um:le e, i-ai spus 
că 1-aii găsit tu în ,p]aţă. N-am vrut să mă 
aLing, •baba a stl•igat să rras mofturile, cit 
c sătul de bovarisme, ·cum spunea de 
obicei. AJ1, aceste fraze iaJe ta,tti, oo,re 
mi-au duruit de a<IJÎ,tea ovi su.f.letul : ,,nu
e Vll'eme de poeme", ,,să stăm cu picioarele
pe pămrînt", ,,să fim realişti", cind· mi-aduc
an,-inte ...

SANDA : Nu-ţi mai a(luce Arnin-te ! 
MARIA CRISTINA : Ba mi-rad,uc. Pen•tl'u ra

daj, Toni a găsit un pvieten doctor pc 
cave „îl ,avea în mină". Eu am înţ.elles 
,,la mină", l-am privit mirată, el a zîmbit, 
:a ziJS că sînt fantez-istă. Pe urmă, priete
nu'! a plecat în străinăba-te, unde e şi azi. 
Cînd .am ajuns la. acest impas, Toni s-a 
·ex,p1wat e"'18!dt ca ta,ta : ,,Iubito, iartă-mă,
ra,clllIIl, pentl'u moment, nru m•ai e vreme
de poezie, trebuie să fim reahşl�"- Marnă,
te intl'eb : oînd e vreo.ne de poezie ? Eram
în luna a lpatn,a.

SANDA : Scumpa mea, nu mi-a,i spus nimic. 
Eu însă am simţit. (E emoţionată.) 

MARTA-CRISTINA : Altă dată, iJa Sn:agov, 
i-am cerut o hifotie să-mi f.aic o barcă.
N"av,ea, a făcut ba.r'că dintr-o bancnotă
de o sută şi a aruncat-o în apă. La a 
dorna, l-am oprit. Mi-.a s,pus : ,,Nu trebuie 
să f.im robii banrulor". Atunci mi s-a părut
foarte frumos. Am încevcat de mai multe
,ori să v.orbim. Se piliol!i.sea. ,,Tu n-ai
,(l()'llvin-geri ?" l-am întrebat o da.,tă. ,,Ba
da, convingerea cii eşti cea mai dulce 
rnăroa<lă din Bucureşti". ,,Dar alta, mai 
serio,a,să ?" ,,Convingerea că nu trebuie 

'să ne prl�oti,sirn. Şi nici să ne fixăm. 
Fixmea onwară". A început să-l laude pe 
Radu. să-l adu,că tot mai (Ies pe lingă 

noi. lntr-o z1, Radu, după, cîteva aluzii, 
a trecut la propurneri dire'cte. Am înghe
ţat. ,,Nu eştii destul de liberă, mi-a zis, 
te ataşezi, asta îţi corupe dinamismid. 
Pentru un om care vrea să trăi-ar,-că de
gajat şi are o ţin-tă eroică, toate f ·uncţii!le 
vibale şi intime sint aooesorii, nu fa.ce 
,caz de ele. Fixiw.tea e o bOOJ!ă burgheză, 
ţine de un instinot perimat, ce'1 puţin la 
vlr,ta asta. Dacă nu ne •facem experi
enţele aoum, atunrci cind ?" 

SANDA : TicMosul ! Iar-tă-mă, Maricris ! 
MAH.fA-CRlSTI TA: Cel mai interesant e că 

Toni, ,cîn<l ra au,zit teoria, a părut deschis. 
gene-ros. ,,Radu e cu totul alt tempera
ment <looît mine, ;poate me1,ită să-l cu
noşti. Poabe eu ştiu ·bot despre tine sau, 
mă vog, am ajuns la o limită, poate a,ltul 
deseoperă al.tleeva, im-ai adevărat, de lce să 
ne convenţion-alizăm p1·ea repede ? Viaţa e 
o ourgere, dia!Jooti•că, n-a plliS-o şi bătrînul
Marx ? Să ne ferjm de bovarisme". Ai.ci
a dus pfotia albă. (Pa.u;:;ă.) Azi m-a văzul 
î11 mînă eu vorlumurl pentru oare puteam 
să-mi dau viaţa. ,,Ce-i acooo ?" ,,-0 co
J.ecţie de bov,arisme". M-a îmbrăţişat : ,,te 
1feli,cit, dmg,ostea mea, o să zuJesc 
două băşici de Cordon Rouge şi o să 
sărbătovim evenirrnenbul numai noi." Mi-a 
trimis şi un ooş de ,ftlori. Dar n-n. deschis 
cartea. Şi nimeni n-o va des·chide. 

�ANDA : Nu-i a<levănat. 
MARIA-CRISTINA : Ba da, mamă. Ai des

,chis-o tu ? Aista 11m ,oontează. Eu nu scriu 
ca să mă înţelegi 1Ju. Ci ceilalţi. Tu eşti 
o solavă. Şi o nesinceră.

SANDA (ulcerată) : De ce, Marforis ? 
MARIA-CRISTINA : Pen,bru că imi spui lu

cruri în care nu crezi, din pură ohligaţie 
părintcasdt. Tu te sa•cr�fici, pentru acea.stă 
ipocrizie, şi ,mie mi-e milă de tine. Tu 
trăieşti numai prin această obJ.igaţie pe 
care ţi-o simţi. Ca ta,ta. Sînteţi amîndoi ce 
a rămas du;pă foc, nişte f-anati.ci fără 
credinţă. 

SANDA (agitată): Credinţa. mea eşti tu ! 
MARIA--CRlSTINA : Greşit ! Lumea e obiec

tivă şi ţrehuie să-i rtră,ieşti val-OTile ei, 
-devenirea ei, nu ,pe a mea ! Idealul tre
buie să fie în a,ceastă lume, în mai
binele ei, şi cine nu are ;pa,bosuil aeestui
mai bine generaij, mă întreb cum mai
poa,te să trăiraJSCă, şi de ce. Doar ca să
ajungă un u.nic--burghez reinven ta-t ? Sooia
.fo,mul nu poo,te .să fie o societate genti
lică, de rude lele singe, nici unra econo
mică, <le consum de burnuri, ci una liberă, 
ega,lă, <Cl'eaboare, şi eu voi merge pe
str.adă şi voi urla !ucm1l ă ba, în roate
vînturi,le ! 

SANDA (strîngînd din dinţi):_ Foarte bine ! 
Ou-te! 

MARIA-CRISTINA: Dar tu crezi. marnă, în
-această ca,]e ? 

SANDA : Cred. 
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MARIA-CRISTINA : ·Mmţi, nu crezi ! 
SANDA : Ba da ! 
MARIA-CRISTINA : Minţi ! Minţi din ,bune 

sentimente. Ca cei doi francezi ! 
SA..J'IDA (disperată): Marioris, ce VTei de la 

mine? 
MARIA-·CRISTINA (aiunsă la. capătul puteri

lor) : Nu ştiu, mamă, nu ştiu, mamă, 
dar vreau ceva mai mult! Nu rostuire, 
nu familie protecliOare ... 

SA DA : Orice · vrei, contează pe llliÎne. 
Sînt gata să fac orice ca ,;ă te ştiu ... 

MARIA-CRISTINA : Cum ? Fericită ? Nu în
ţelegi ,că nu e vorba de asta ? 

SANDA : Nu forrcită. Realizată. lnvi,ngătoare. 

MARIA-CRISTINA : Faci orice, a:fară de lu
cruJ esenţial : nu crezi in aicea tă victorie 
generală ! 

SANDA : Ba cred, Maricris ! 
MARIA-CRISTINA : Vai, mamă, cum mă 

minţi ! Din cauza ta, lumea stă pe loc. 
Pînă şi tata face mai muJt, muncind 
a,oo]o cu disperare, cu obtuzitJate. Tata 

mă reprimă ; dar tu mă înşeli, asta e 
groaznic! 

SANDA (strigă şi ea) : Taci ! Nu splme 
asta ! Eu aş dori să reuşeşti, fata mea. 
Eu aş dori ca tu să schimbi lumea ! 

MARIA-CRISTINA : Dar ştii că e nespus 
de greu, că te poţi sfîşia şi cădea. Iar 
tu stai lingă mine, cu apă de roze, 
să-mi amortizezi loviturile ! Ca să ml\ 
doai·ă mai puţin ! Ca să mă aduci, cu în
cetul, -la cumin\;e,nia voastră. (E în la
crimi.) Spune drept : nu-i aşa ? 

SANDA (recunoa�te, în/ rintă) : Poate, draga 
mea. 

MARIA-CRISTINA : Cînd, dimpoLrivă, ar 
trebui •să mă laşi să mă doară tot mai 
mult, bot mai mult! Să mă laşi să plec 
în bătălia mea, să nu te mai ţii de mine. 
(1'tlcere bruscă. Apoi.) Du-te acasă, 
mamă, nu mai ai nimic de făcut. Dacă 
cedez acum la sentimen1Jalisrm şi confort, 
,sînt pierdută. Du-te, mă..mpiedici. Lasă-mă 
să zbor. Să cad, dar să zbor ! (Sanda 
plinge, deşi ar trebui să fie fericită.) 

Întuneric 

EPILOG 

Scena 13 

Sîntem din nou la Ştef an., care, îmbrăcat 
corect, cu cravată, cu un aer uşor solemn, 
dar care poate ascunde şi o oarecare ab
senţă, se sileşte să-i pregătească de masă pe 
cei doi francezi. Aceştia stau tsans-fa90n, îm
brăcaţi leier, cu figura lor mobilă şi mereu 
mordantă. Gaspar·d, după aperitive copioase, 
luate de pe masa ele drink-uri, a devenit din 
nou elocvent, la modul fantast şi apocalip
tic, nu fără oarecare melancolie. 

GASPARD: PJecăm, şi am, ca totdeauna, 
senzaţia, orirunde merg, că n-am văzut 
ce trebuia, că n-am făout ce trebuia .... 

ELISE (badinînd) : E de la sine înţeles. 
Intelligence-Service-ul te-ar plăti degeaba. 
Cit despre ce n-ai făcut, aş putea să dau 
şi eu unele referinţe. 

GASPARD : Ta gueule ! Ştiu, n-am făcut 
un copil ou tine, şi nici n�am rezolvat 
aici acest capitol, aşa cum ne promi.se
'5em. Ca .individ ahtiat de progenitură, 
mă înborc cu ooada între picioare. 
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ELISE ( sarcastic) : In cel mai bun caz. 
GASP ARID : De fapt, vroiam s-o am în efi

gie pe a,ceastă muri boare ( o arată pe 
Elise), nu puţin ,insolentă, să transfer 
ştafeta unuia mai bun deoît mine. Ştef, 
tu ai impresia că totuşi mai transmitem 
ceva, decît un motiv în plus de contes-
1,are pentru progen.itura noastră ? 

ŞTEFAN : Da, eu am oonv:ÎIJlgerea că putem 
s-o formăm, s-o deprindem cu muruoa.
Restul este simplă fi.gură de stil.

GASPARD : Muncă, ,pentru ce ? Penlr1.t 
cine? 

ŞTEFAN : Pentru a lile depă•şi. 
GASPARD : In ce sens? 
ŞTEFAN : ln toate. 
GASPARD : E vag. 1n direcţia a ce? Fi-tu 

găseşte lucruri oare sînt dinainte puse, 
Eu .cînt lucruri reare sînt ,dinainte corn• 
puse. Fata ta declamă lucruri care iau 
fost dinainte sputs•e. Elise fooo... - nu, 
Btise este perfect originală. Fiecare gest 
aJ ei este o pură invenţiune, în privinţa 
asta Providenţa s-a întrecut pe sine. 

ELISE : laT tu, dragu[ meu, eşti ·O pură 
ficţiu,ne, run bruhaha sprijinit de un bă,ţ, 
oare bea tzuica, cu aceeaşi dezinvoltură 
cu care a băut rafti in Bulgaria şi mas
.tică în Grecia. Şi, mai a:J.es, cu acela�i 
fioat debil... 
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GASPAH.D : Ti-am spus ,că e originală ? Să 
ne întoai,cem la chesLiune. Aşadar, din
tr-un pu,n,ot de vedere su,perior, eu sînL 
aproape bucuros de eşecul meu biologic. 
Ce e un ,copil, ruiaTă de 'lin pretext de 
ruf.e mui,dare ? 

ELISE : Un minunat priJ.ej de a o chinu-; 
pe 11I1amă-sa. 

GASPARD : Exact. Un exicelen<t pilasamenL 
al nevoii noastre de a chinui pe cineva: Dar viotirm,a nu e, <le ohioei, nmma, c,
chi:ar oopiilutl, fiindcă părinţii se 'în trec, 
oare de ,oare, să-d ,domine, ifac din el lm 
po1igon <le Îll/ceooare a diferitelo1· lor 
substanţe. Cum ai tfă<cut tu, Şte,f, din 
slJoma�uiJ. meu şi te pregăteşti, fă-ră re
proş, să mă esoaladezi iar. 

ELISE : Ştef, te implor, renunţ la 01·ice, m
dus.iv la Gaspar<l, dar nu la tchorba 
de potroritche. 

GASPAH.D : Şi apoi, un copil este o trată, 
o oannbie asupra viitorului. !mi pot eu
permite, fără să fiu dement, să investesc
înt1·-un viitor mai improhabil ca oricînd ?
Să afirm, printr-un copil, că nu ştiu cît
e ,ceasul - şi ,că nu vreau să ştiu ? Si
gur, o jucărie pentru E>lise ... asba da, con
ced, nu i-am refuzat niciodată n'Î!rni·c ... 

ELISE: Ah! 
GASPARD : Nu, Elise, nu, niciodată, şi sînt 

gata şi aoum să-ţi dau orice vrei. Dar nu 
mă sili la optimism cretin, n-am de unde 
să.I �cot, speuam ,să iau o undă de înţe
leg•ere şi oonfraterni,tate de la acest ca
marad, c1ar el e ocupat să se depăşească, 
în nici 'Uil oaz să înţeleagă. 

ELISE : Dar nu pricepi, v,orbăre�ule, că fie
care îşi aduee înţelegerea sa, d01·inţa sa
de a înţelege ·într-un anumit fel şi nu 
altutl ? EJ şi-a ales forma a5'1a de comu
n�carn. Şi, ciudat, e mai sedu,cător în 
această .tJrîmtime ,deliberată, <lecit alţii în 
splen,dida lor flecăre.:i,J[t. (Face ochi dulci 
lui Ştef an.) 

GASPARD : Ei, ,cum ! Ia te uită ! Ca să 
vezi oum se poa,te ciştiga o partidă, fără 
,să llllu ţi nici un pion ! 

ELISE : Fiin<leă tu înaintezi cu to\:i în 
,dezordille. Ş,i laşi r,egina de coperită. Tu 
n,ai băgat de seamă că Ştef î,mi face 
,curte de •CÎIJJd a.m venit? 

GASPARD (rnrpriză): Ma foi, non !
ELISE : Nici el, poate. Şi, totuşi, îmi face. 

Insuşi faptul eă s-a îmbrăoat astăzi ÎL1 
negru ... 

ŞTiEF AN : Drogri mei !.. .. 
ELISE : Lasă, nu te mai justifica. 
ŞTEFAN : Nu mă ju&ti.fie. Vreau să spun că 

în ti,ei minute ma:sa e gata ! 
GASPARD (după un rîs acru, disperat): 

lnţelegi ? Şi după aia. vom pleca să aş
teptăm, f.ieoare la locul noslTu, prăhuşirea 
acestei lumi, care şi-,a piei,dut logica sen
timentelor şi a ,devenit rece şi stu])'i<lă ! 
O fome care simpliI.ică totul, fiindcă a 
obosit. De ,cîn,d ,dolarul a deveniit măsura 
progr,esului, s-a simp.Jifioot tobul îngrozi
tor. Tu mai ştim decît ,concurentă, şi 

,;co1a.borare", care e lot un fel ele 0011-
cu1,enţă, ma,s,oa.tă. Ne u·rim, ne desfiinţăm, 
ne �nfruntălm, noi pentru ,materie, ceiil.a.l\i 
pentru viaţă. 

ELISE : Ai mai �us .asta. 
GASPAH.D : Tant pis ! Ce e progresul, dacă 

nu trecerea ele la ei-."teum!Înarea fizieă la 
cea economică ? Irnlocu irea unei cru zitni 
cu aLta, mai rafinată ? 

ŞTEFAN : Cred că tu sim.plliioi. 
GASPARD : Şi voi, iubituile, şi voi ! Nu

observi ? Noi simp1ificăm criteriile, dar 
complicăm omul, voi ooIDJpilicaţi criteriile, 
dar simplifioaţi omul. Aceeaşi nevoie de 
reclruoţie. Ne înţ;elegem de minune. No
roc ! A votre sante !

ŞTEFAN : A la ,,otre, complicaţiilor ! (Cioc
niJşte, bea, iese în l.mcătă.1·ie, oarecum a
ferat.) 

ELISE : Termină eu Lfribombele a.stea, nu 
vezi că nu mai faci nici o impresie ? 

GASPAHD : Te înşeli. Dealtfel, în fiecare zi 
am avut senzaţia că e într-o mare cum
p[lllă, eă vrea să-mi spună ceva mare şi 
hoLărîtor pentru el. 

ELISE : Tie? . 1u fi imbecil. 
GASPAH.D : Vreau să obţin, în sfirşit, re

velaţia fiinţei lui adevărate, oricît m-ar 
CJOsba. Ajută-mă. 

ŞTEFAN (se întoarce, se iiită la ceas) : E 
gata. 

ELISE : O, dar ce foumos ai a,ranjat masa, 
Ştef ! Pe cuvîntu'l meu, e mişcător ce 
@sLeneală îţi dai pentru noi ! Pentru 
mine, în special ! 

GASPARD : Văd două tacîmuri în plus. Ai 
mai invitat pe cineva ? 

ŞTEFAN: Nu. O să vină Sanda şi, proba
bil, Mari,a-Cl'istina.. 

ELIS E : Nu se poate ! De unde ştii ? 
ŞTEFA.1"\1' : Mi-,a telefonat Sanda. De obicei, 

c punctuailă. (Sonerie la uşă. El se duce, 
deschide, intră Sanda .. ) 

GASPARD (entu::iasmat): Sanda; iubito! 
Dacă a.m înţeles bine, e o masă festivă ! 

SANDA (preluînd, firesc, funcţia de ga::dă) : 
Nu, G�,pa1•d, e o masă in familie. Bine 
ati venit 1a. noi. Maricris e scuză. Pu
tem să ne aşezăm, de aoord ? 

Întuneric 

Scena 14 

Sînt spre sfîrşitul mesei. Puţină ett[ orie. 

GASPARD : Dragii mei, pot să vă 51pun 
acum� fădi teainn de a exagera ... 
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ELISE : Mon pauvre ami, Ja tine exagerarea 
e ca trifo,l la privighetoare. 

GASPARD (puţin retoric): Pot să spun că am 
făcut o treabă bună. Ne-am regăsit, în 
sfirşit, clupă a,tiţia a,ni, sîntem aci, vom 
clu1ce cooperarea noas·bră mai departe, pe 
p1lan su.llletesc ,şi socia:1. Ne-au rămas am,t 
de puţine lucruri ,de făcut, dans ce bas
monde : un �har de vin bun, în casa 
unui bun p1·ieten, o iclee sch'Umbată, un 
1,uds... a. ba e viaţ,a. Şi mai e ceva. Mu
zica, ce nu cunoaşte frontiere ! Şi te 
asigur, Ştei, că acea formaţie va avea un 
u,port foal'lle mare în s,tl'îngerea relaţiilor 
în lre cele două ţări ale noastre, în L1·-o 
mai bună cunoaştere. 

ŞTEFAN (cam automat): Da, cred că ai 
,ch-eptate. Si-n-t de acoro. Voi fuce tot re 
ar putea clepincle de mine - bineînţeles, 
în spi,ritul 11rnei <lep,Jine reoiprodtăţi ... 

GASPARD : Eviclen<t. (Ambalîndu-se.) Mu
zica nu ,poate avea ]imitări în timp şi 
spaţiu. Ea este alimentu� intarisabi,\ al 
sufletului nosbru ... 

(Se întrerupe, căci în cameră a intrat, 
dinspre Mircea, o femeie tînără şi necu
noscută, care se îndreaptă, salutînd frn
mos din cap, spre frigidernl cu cuburi 
de gheaţă ; ia cuburi într-o cupă, se în
toarce, toGmai cînd în prag a apărut, cu 
pipa în gură, Mircea.) 

MIRCEA : Ai găsit ? (Femeia face din cap 
cei cla şi se întoarce în camera lor.) Bon 
apetit! SăDut mina, mamă. 

ŞTEFAN ( de formă) : Nu vrei să sbai puţin 
ou noi? 

MIRCEA: i\lfo1ţumes-c, am luat masa. 
ŞTEFAN : F0llIUlia Bonnald îşi ia rămas hun. 
MIRCEA : Am să vin la cafea. Je viendrai 

prendre le ca.fel avec vous. 
ELISE : Nu deranjaţi un tînăT, oind are 

musafiri atît de avenanţi. 
MIRCEA : Merţ;i, madame. (Părinţilor.) Nu 

sint mu ·afm1�. E soţia mea. (Stupoare la 
părinţi.) 

ŞTEFA.N (sec, precis): Pe cîrnd nunta? 
MLROEA : Civillă a f.os,t. Fără public. 
Ş'llEFAN : Nu mi-ai spus. 
MIRCEA : N-am vrut să te �no-po.rtunez. E1'<3i 

ocupat. 
ŞTEFAN : Şi ... ce ai ele gîn,d? Vorbeşte ro

mâneşte. 
MIRCEA : Ne-am înscris pent-ru casă. Vom 

,plăti irate. Vom obţine-o. Vom fa.ce un 
imprumut la CAR-uJ meu pen•tru mobilă. 
Vom obţine-o. Un împrumu,t Ia CAR-ul 
ei pentru televizor. II vom obţine. Vom 
pllăti MJtele pe rînd l]a CAR. Totul se 
poate obţine. Vînzarea în ra-te Uliurează 
viaţa. Nu? 

GASPARD : Qu'est-ce qu'il dit? Despre ce 
e vorba? 

ŞTEFAl'l' : Nişte aranjfilJlen.te ... 
GASPARD (galant): Ah, tînărul sceptic 8ire 

o v:izită. Mircea. suooes ! 
MIRCEA : Mensi. La foi. (lese.) 
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GASPARD : Aşa sint toţi cinicii capotează 
în fa\)a dragostei. 

ELISE : Iar unii, înainte. 
GASPARD (revenind la tonul general) : 

Dragostea şi rn<uzi,ca : asLea <S1nt realită
ţi!le care mm insea;mnă ,oeva. Dragii 
mei, .s,întem totuşi iaşa de feri-oiţi că am 
venit ! Voi aveţi aici o so,lidiLate... (Se 
întrerupe iar, căci Sanda, emoţionată, se 
duce, să bată la uşa lui Mircea. Acesta 
scoale capul.) 

SANDA : Mircea, Mari,cris .î\i trimite amu-
1leta asba. (li dci o amuletă. E uşor răni• 
tă.) Prohaib�l că ştin, înaintea noastră, 
de eveniment. 

MIRCEA ,(oarecum mişcat şi el) : CL'edeam 
că ţi-a �pus, mamă. E un pariu. Mar1Dris 
a ,pierdut ,par.iul. AsLa e tot. Mă huour 
,că te văd. 

SANDA ( cu ochii umezi) : Să fii fericit, fim I 
meu. 

MIRCEA : Şi <tu, mamă. Mai eXJact: şi voi. 
GASPARD : Ce spune? Nu înţeileg mrmc 

din 1·omâneascia voas,tră ! 
ŞTEFAN (stopîndu-se) : A primit un cadou 

de 'la soră-sa, oare îi face multă plăcere. 
MIRCEA (zîmbind): Şi încă oova, rlragă 

domnulle BonnaJcl : sa ,lVIÎnd-o pe aoeastă
tînă[·ă de la moarte, incerc acuma, con
form discuţiei noas,trn, să-i schimb şi via
ţa ; pe a mea, inolusiv . .Aiouim pu.tem as
oulba, eventuail, Mozart ! Vreo lună. 
(lese.) 

GASPARD : Impresionant. Emct ce spu
neam : soili,ditate. :IDlise, n-ai fi de părere 
să le dăm şi noi reifrigerator,lJ'l din ma
şmă ? Ca să nu mai umble mereu dupiî 
gheaţă ... 

ELISE (rece): Foarte bine, mon ami. 
D'accord. 

GASPARD : Şi oînd venim ,ou 01,chestra, pu
tem să vă acluoem o ,combină de spălat 
vasele, să vă uşuirăm şi noi existenţa. 
S.Jnt foaTte frumos nfohel.a:te şi deloc 
soumpe. Ah, Dantec, ce mec, ,cînd o să 
vadă că fatreprind un turneu artistic în 
Europa, va fi trăsnit de apoplexie! ... Vive 
l'amitie ! Vive la France! Vive la Rou
manie ! (Toţi ciocnesc.) 
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Sînt acum cu valizele gala de pleca.re, în 
acelea.şi toalete. Gaspard l-a luat de-o parte 
pe Ştefan. 

GASPARD (perorînd, perorînd mereu) : 
Bătrane, sînt f.eridt că J)rezen\:a noasm:ă 
.a coin,cis cît de dt cu repararea unei 
stări ingrate. lntr-o vreme de asemenea 
instahi,]i'l!ate, fu:milia răm!ne, poate, pune-
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lui de sprijin rucm\iaL Sinl sigur di, da,că 
veneam aeum,a, după reconciliere, şi tu 
era1 altfel. lată, deci, -că şi modestele 
n·oustre puteri ... 

ŞTEFAN : Ş�iu ce vTei să-mi spui, Gaspard. 
Vă mul�umesc mwlL. (P<'rorea::,ă şi el, ,w 
fără o bine ascunsă maliţie.) Am să trag 
I.oale eoll&ecinţele, după ,ce-mi voi anailiza
eu a,tenţie a.ti1rudinea, îţi promit. Noi am 
p,lecal de Ila ideea că foţedegerea reei
pr-ocă ... 

GASJ'ARD : A:s!Ja es<te !. .. Să as·igm-ăm o 1nai 
bu.nă înţelegere iintre oameni, un respect 
mai mare a-l pen,onalităţii omeneşti. 

ŞTEFAl� : Aş-a eslle. 
GASPAOO (îmbrăţişîndu-l): lată-ne eu to-tul 

de acord. Mersi încă o <lată. Vă aşteptăm 
la noi. 

ELlSI� (Sandei): O să ai o mulţime de 
lrcabă acum, cred că wn a·ăvăşit şi eu 
oîteva Jncru;ri. Ga la prieteni. 

SANDA (dominată încă ele povestea lui Mir
cea) : N'l1 [,a-ce nimic. (Apoi, penlru a se 
ju.sli/ica.) Ne pare rău că plecaţi. Dacă 
am şti cu ,ce să vă mai reţinem ... 

ELISE ( cordială, puţin a,·tificială) : Cu mrrme 
în plus, draga mea, a fost excelent. E o 
ţară cu oameni impa.tiei. (Mai aparte, 
oa in treacăt.) A. propos, cine e tînă1m,l 
care stătea cu un eliaj mai jos, ;la tine ? 
Şi oaire a srn1at ? 

SA.!�DA : E •u,n siporbv. Greşise uşa. De ce ? 
ELISE : Nimic, încrebam. M-a sail-utat pe 

scări, oa şi  cinel m-ar cunoaşte. Sau ea 
şi cin•d, mă rog, ar <fi vru<t s-o focă ... 

GASPARD : Ei, sîn�em gat:a? 
!�LISE : Da, mon ami. (Sandei.) E însurat ? 
SANDA: Nu.
ELISE : Să ne daţi adresa exactă, să vă

scriem. 
GASPARD : Dar -0 am eu ! 
r◄:LlSE : Pel.'fect. Deşi am cam rătăcit pnn 

a1ces t oraş. 
t.-ASPARD : O,mş foai·te frumos, să reou

noa�tern ! Mă îngrozesc pentru el. (Uşa. 
de afară se deschide şi intră Milica.) Ah, 
buna vivanilieră ! 

MTLl,CA : Păi ce făcuTăţi, nej<că, m.1 plecarăţi? 
în tin<Serăti ramaz-mrn l ! (O zăreşte pe 
Sanda.) &1 am venit să riinesc după ba
rosani. Da ,acu', că a apărut şi madam 
contesa. mai îrnpărtim zoaiele. (E numai 
sim.palie, fără ră.utate.) 

GASPATI.D : Ce spmrn ? 
ŞTEFAN : E g•reu de traclu.s. Sptme că oe 

hucură rcă V-{! gă·sit 1Încă ai-ci, ca să poată 
să-şi ia rămas bun. 

GASPARD : Nu ! AstJa. ·spune, Sim<kt ? 
SA. 1DA (mişcîndu-şi buzele) : Cam a ta ... da. 

(Privire complice cu Ştef an.) 
GASPARD: Spunea ceva ele m.aclame con

tesă .. (Elisei.) Prob-abil, crede că eşti con
tesă. 

ELTSE : Ast:a .şi eram, da•că nu te întilneam. 
MJLTCA : Ce zice, Ştefane, că nu .pricep băl

rn:1jeaila ,asta a for, dacă nu ifui la Notră
•clarnu, ci la O�ţ-0aia în tufe. 

ŞTEFAN : Zi,ce că-i bine, Ia,,ă. Te simpati
zează. 

:\ifILJCA : �t,i
_, 

ci-aşa ceva sint bună. fai 
nle .!i că 1-at gh�ftuj�· Eu,_ pă ::irancă� ou11J.1 
ii ghiftui, ,,ma ,;1mpat12caza . Da m-c1 
prea mu'lt, că p-ormă N doare pip-01Ja şi 
a<doarme pe el. 

GASPARD (Milicăi) : Madame, te invităm să 
vii la noi. Eşti o foarte bună şi veselă 
menaje;ră. 

MILICA : Draou' ştie ce spui ,tu. Dacă e vor
ba de menajooie, slavă Domnu,lui, nioi 
cu voi nu mi-e !1'1.lŞi.ne ! 

GASPARD : A<tunci, să vii od'ată eu e1. 
D'accord? Vene.:; en France! 

MlLICA : Să merg, adică, în FT8.!Ilţa ! ? De 
a1corde0111, neică. Dar vezi că cheia e la 
Tran'că. Dumneatia, vorba aia, doar cu 
,g,u� ... ,cu vrăjea•la ... 

ELISE : Qu'est-ce qu'elle clit? 
SANDA : Spune· că Crttspard e •ademecito1·. 

Dar nu şi ... eficace. 
ELISE (încîntată) : Oh, la belle intu.ition ! 

(O îmbrăţişează.) Vive L'internationale 
cles femmes ! Vive le socinlisme ! 

MILICA (zîmbincl cordial) : Aoleo, păi nici 
aşa, ca fa miting I Că acu' sînt la o

dihnă, deh!. .. 
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Francezii au plecat, cei cloi mi rămas. 
Stingheriţi, se pre{ ac a munci cîte ceva. 

ŞTEFAN : Ce f.a,ci ? 
SANDA : Coreotez nişte gi·eşeli... La franceză. 

(Pau::.ă.) 
ŞTEFAN : Tu.ni pare rău ele Gasp-ard. Ero 

ifoa1,te pesiimis-t. 
SANDA (fără să se întrernpct) : Cred eă se 

şi iz.menea. (Pauză.) 
ŞTEFAN : Mîine ai multe ore? 
SANDA: P.atru. 
ŞTEFAN : Eu am şedinţă de biirou. Sclmn

.bărn doi inşi tpentJ,u atibucline nep:rinci
piatlă ... (Pauză.)

SANDA : Spune, Gaspard era un tip brav ? 
ŞTEFA. : Destul. Şi mai e şi aoum. Deşi 

Elise iJ. saipă cu cinismul ei bolnăvicios. 
SANDA (surprinsă de un verdict ce i se 

pare foarte e.w.ct) : Erau cam disperaţi. 
ŞTEFAN : !-.a manevrat viaţia, în,destularea. 

Pentru ei, 11..i·berllatea e să spună ce vo•r. 
ă meargă <unde v-01·. Sint mereu în 

excursie. 
SANDA : Aş:a l]e-a spu� şi i\laricri,-. 
ŞTEFA � ( atent, cleşi pare neutrn) : Ce face 

ea ? 
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SANDA : E sănătoasă... (Pau:,d.) Ştii, ea 
vede viitoml altfel deoîl... noi. 

ŞTEFAN: Nomrnl. (Zimbind.) Deocamdwtă, 
noi lll fa,cem. Mi-a transmis cev,a ? 

SANDA (cu o strîngere de inimă): 'u ... 
(.4.poi, cu imputare.) 1n schimb, ţi-a 
transmis Vla,clone caiLd e sailu lări. 

ŞTEFAN (vrînd să pară imperturbabil) : 
Vlac1one ! ? Oind l-ai întîlnit ? 

SANDA : Alaltăieri. Mi-a spus că ati avut 
Consiliu. Şi cii ai Ju.at cuvîntn,l. Şi că ai 
fost „foorte ,1Jare". 

ŞT EFAN : Exagerează. 
SANDA (privindu-l în ochi): Mi-a· mai po

v,estit omn s-au ,petrecut, de fapt, lucrn
ri'le atunci, dnd 1-au s,cos. Mi-,a spus că 
ţ:ie ti se datorează ,că a fost reabilitat. 
Că ila şedinţă, unde lucruriile erau mon
tate, ai tăcut, dar că a dona ;,;i te-ai dus 
sus ... 

ŞTEFAN : Ei, fasă. A trebut. 
SANDA (revoltată) : De ce taci aşa de mult, 

Ş'te'rane? 
ŞTEFAN (simplu) : Vorbes,c oind trebuie. 
SANDA : De ce nu vrei să spui nimănui că 

să,ptăm.îna asta ai avut cea malÎ grea pe
rioadă din cariera ta de inginer, .a,cum, 
cînd s-a hotărît ca tu să ... răspunzi de ... 

ŞTEFAN : De rwnde ştii? 
SANDA : Şi, în timpul ăsta, Lu făceai pe 

ga2Jda cu musafiri ! Ii a&cultai ... şi nu Je 
suflai un ouvînt ! ... 

ŞTEFAN : Deoît clişee. Mă gîndeam. Clişe-
8le îmi dau timp de gîndire. Dealtfel, 
pe ei ni-ci nu-i interesam decit oa folclor. 

SAl"\TDA (foarte surprinsă) : Dar exact asta 
'le-am spus şi eu ! Ş,i Maricris ! 

ŞTEFAN (zimbind iar): Vezi că sîn•IE11TI de 
acord ? Doar că ea e Ja vîrsba violenţei 
vel'bale, patet�ce. 

SANDA : Cum e Mi11cea, Ia a şoculh,i. 
ŞTEFAN : Fieoare !Îşi oantă revoluţia în fe

lin! lui. 
SAl"\TDA ( după o pauză) : De fapt, ei sînt cei 

oore m-;au adus ... 
ŞTEFAN ( o întrerupe) : Ştiu. Dar ştiu şi că 

ai venit fiindcă ai ·aHat că rum greutăţi. 
Şi că, de fapt, aici se cere să aj,nţi. Aici 
e fronrul. Copiii sin,t sprinteni, merg in te .. . 
se ricli,că rna•i uşor dnd ca•d... Noi .. . 
(Gesl, apoi zîmbet cald-amârui.) Ori,cum, 
pu\ină dramă nu ne stri,că nici nouă ... 

SANDA : Mari,cris o să plece în Vietnam. 
Coresp<mdentă ele presă. 

ŞTEFAN (impresionat la culme, dar slă,pi
nindu-se extraordinar) : FoarLe bine. 

SANDA (vocea îi tremură) : Dragul meu, 
dnd Le-;am părăsit nu brmuiam ,că ... 

ŞTEFA ( o întrerupe clin nou, fixînd-o) : 
Tn, de fapt, nn m-ai părâsit ni,ci o se
onndă, Sa,nda ! Nu-i aşa? 

SANDA : Ştefane ! (Are un elan spre el, dar 
intră Milica, cu un teanc de ••ase în 
mînă, pălăwcigind mereu.) 

MILICA : Cc vă pasă ! ? SLa\i ca porumbeii, 
şi eu, păcătoasa, tl lăsai pă Trancă să 
halească neşte ciuperci, că ne-aiduse o 
chivuţă azi. Zic, �a de bagă-n IJÎne şi, 
dacă nu crăpi în trei ore, mă întore 
să-mbuc şi en. Şi dacă crăpi, mai găsesc 
en .fun croi ,distins dat cn tuci oa tine. 
Erea cătrănit, nenorocitul, că l-a gr1bjit 
011 neşte cuţite la el. 

ŞTEFA 1 ( cam absent) : Ce cuţite? 
MILICA : De la unu' Văcărea, de ţine bufet, 

un d-ăJia şmecherosu', îi da lu' Trancă 
s-awuţă la ,polizor cuţitele şi cind zicea
că serveşte friptură a-ntJîia da la client
cuţitul asouţit oa briciul şi oînd zi,cea că-i 
a doua îl Jă a mai bocciu, da' fleioa tot 
aia e.rea, înţe1egi, îi fă,cea calitatea clupe 
cum era ra;;cu,ţit onţitu'l de Trancă. Aşa 
că [-;au luat p,al meu la prelucrare, să-l 
aseuţă pă el acu', da' en âc că nu-i face 
<mare luoru nea Gogu de '1a secţie, că-l 
iubeşte şi el, oa mine, că-i h,aios, huidu
ma, băbu-1-,ar, plus că-i vine ca un [ci 
de cnrnătl'll. Iar p-ăl de s-a şucărit îl 
făcu 1Jam;an a,cn' 1uai m,are, poaLe df, 
,dumnezeu de uită, că-ii viin ailte probleme 
,pă oaip ... 

ŞTEFAN (sever, dar amu:,al): Ai terminat, 
Mi,lioo? 

MILICA : Ştiu că vă e să răm1neţi şi voi 
,singuri, a,cu', după atîta vreme, să vă 
eXl!}liioaţi, deh !... cu vorbe mari. Că eu, 
necununată aşa, clacă mă apuca du5'.Ul, 
păi la-ntors punea TTancă un măturoi pă 
mme şi zicea : fă nebuno, und-ţi-a fost 
minţile, barem da.că nn găsişi ce căta,şi, 
stai dracu' acasă, să-\i dau eu ! Ce să-ii 
faci : niet lrnltur ! (Cei cloi rîd.) Lasă, 
dom''1e, că e bine, ş( o să fie şi mai 
,bine ! Se spală toate şi se bagă înapoi î11 
raft. Şi dacă se sparge vreuna. dă deli
oa.tr, ce e, c:umpăr5,m altele, mai habane 1 

Că doar .noi le facem. noi le tmgem. 
D'acor? 

, 
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A-BONAŢI-V A

LA 

ADRESAŢI COMENZILE DUMNEAVOASTRĂ PRIN OFICIILE 

POŞTALE ŞI FACTORII POŞTALI 

PREŢUL UNUI ABONAMENT: 

21 lei pe trei luni ; 

42 lei pe şase luni ; 

84 lei pe un an. 

ABONAMENTELE SE MAI POT FACE ŞI DEPUNIND PRIN MANDAT 
POŞTAL CONTRA. VALOAREA LOR IN CONTUL INTREPRINDERII DE 
STAT PENTRU IMPRIMATE ŞI ADMINISTRAREA PUllLICAŢIILOR, 
I.S.J.A.P., BUCUREŞTI, Nr. 6�. 51. 301. 52. B.N.R.S.R., FILIALA SECTO
RULUI 1, CU MENŢIUNEA: ABONAMENT REVISTA „TEATRUL".

CITITORII DIN STRĂINĂTATE SE POT ABONA PRIN ILEXIM 
-- SERVICIUL EXPORT-IMPORT PRESĂ - CALEA GRIVIŢEI NR. 6�-66, 
P.O.B. 2001 TELEX 011.226 - BUCUREŞTI. 
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EXCURSII ÎN STRĂINĂTATE 

Un program bogat şi atractiv 

AGENŢIA DE EXCURSII CU TURIŞTI ROMÂNI 
ÎN STRĂINĂTATE $1 OFICIILE JUDEŢENE DE TURISM 

organizează 
excursii 
in: 

R. P. Bulgaria, 

R. S. Cehoslovacă, 

R. P. Chineză, 

R. P. D. Coreeană, 

R. D. Cermană,

R. S. F. Iugoslavia, 

R. P. Polonă, 

R. P. Ungară, 

U. R. S. S. 

• Durata excursiilor 1-24 zile • Peste 1.20 tipUJ'i ele programe
• Excursii cu sejm de odihnă ]a Vama şi Soci în sezon. • Excursii pentru
meciu] de fotbal Bu1garia-România (Cupa balcanică), la 1.2 niai a.c. la Sofia.
• Excmsii cu prilejul „Sărbătorii trandafirilor" în luna iunie în H. P. Bu1gară.
• Vizitarea celor mai reprezentative obiective turistice din fiecare ţară. • Pro
grame turistice atractive cu multiple posibilităţi de distracţie.

lnscrieri la AGENŢIA DE EXCURSII CU TURIŞTI ROMANI iN 
STHAINATATE, din Bucureşti, Calea Victoriei m. 1.00 şi la OFICULE JUDE
TENE DE TURISM din ţm·ă. 
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