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a contradicţiilor reale, marea iubire pentru patrie, pentru popor. Noua cali
tate în dramaturgie, în teatru, în artă şi literatură în rgeneral, presu,pune 
un nou· şi mare efort intelectual, care să fie în consonanţă cu gîndirea 
atît de profundă., de responsabilă, a partidului, să nu rămînă în urma aces
teia, să fie în consonanţă cu privirea vizionară şi, în acelaşi timp, extrem 
de lucidă, cu care partidul investighează prezentul şi scrutează viitorul. 

Incă de la i:nceputurile construcţiei socialiste, cînd poporul trudea gre1i 
şi trăia. greu, şi se hrănea mai mult cu speranţă decit cu pîine, .partidul a 
iniţiat şi transpus în viaţă înţelepte măsuri, care dovedesc grija deosebită, 
pe care, dealtfel, a manifestat-o permanent, şi cu tot mai multă amploare 
şi rodnicie, îndeosebi în ultimii cincisprezece ani, pentru condiţiile de muncă 
şi de viaţă ale tuturor oamenilor de artă şi de literatură. 

Partidul şi-a făcut un titlu de justificată mîndrie, printre atîtea altele, 
din faptul că, în concordanţă cu voinţa maselor şi cu principiile socialismului, 
a lichidat pentru totdeauna situaţia de tristă amintire în care oamenii de 
artă şi literatură, intelectualii în general, erau consideraţi, şi chiar erau, 
,,cerşetori în haine negre". 

Noua condiţie a culturii, noua condiţie de viaţă şi de muncă a intelec
tualităţii, a oamenilo1· de artă şi cultură, este o mare cucerire revoluţionară 
a poporului, căci întreaga creaţie a oamenilor de ştiinţă, de artă şi cultură 
sporeşte, ca beneficiu rodnic al unei investiţii sigure, tezaurul naţional creat 
de popor. Iar, în cazul capodoperelor, acest beneficiu este, se poate spune, 
fără de moarte, ba chiar creşte, odată cu trecerea timpului. 

Această schimbare radicală nu poate avea drept temei decît afirmarea 
'În viaţă a principiilor egalităţii între oameni, emancipării socialiste a tuturor 
celor ce muncesc, lichidării tuturor privilegiilor, incompatibile cu umanismul 
noii societăţi. 

Oamenii de artă şi cultură, fără deosebire de naţionalitate, răspund aces
tor dovezi de aleasă preţuire, unindu-se şi mai strîns cu poporul, cu clasa 
muncitoare şi ţărănimea, în juml partidului, în jurul iubitului şi mult! 
stimatului conducător al partidului şi al ţării, intensificîndu-şi eforturile 
pentru ca teatrul, întreaga artă şi literatură să servească mai rodnic cauza 
socialismului şi a păcii, opera de edificare a societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate, de formare a unui om nou, de promovare în viaţă a eticii şi echi
tăţii socialiste, să fie şi pe mai departe o artă liberă, pentru poporu'l nostru 
liber, independent şi suveran. 

" T" 

telex-,, teatrul"•telex-,,teatrul" •telex-,, teatrul"'· 

A venit toamna ! Este 
prima ştire sigură cu care 
FAIMA vă vine în întîm
pinare. • Toamna se nu
mără bobocii. Bobocii tea
trelor, adică absolvenţii in
stitutelor de teatru se lasă 
greu număraţi. Unii dintre 
ei aleargă după transferu
ri, unii după detaşări, im· 
alţii, nu s-au prezentat la 
posturi. Vom reveni, fiind
că problema numărătorii 
bobocilor în teatre devine 
tot mai îngrijorătoare. • 

Ce s-a mai întîmplat deo
sebit peste vară ? Stagiu
nea estivală bucureşteană 
a început, practic, la 15 au• 
gust cu participarea Tea" 
trului Naţional, Teatrului 
Giuleşti şi Teatrului Mic, 
teatre care au luat în se-

rios activitatea din lunile 
de tranziţie de la o sta
giune la alta. Celelalte ... 
• Pe litoral, cele mai în•
semnate succese de casă 
le-au înregistrat spectaco
lele cu Peţitoarea (Teatrul 
de Comedie) şi Siciliana 
(Teatrul „Ion Vasilescu"). 
De unde se vede cii, în conce
diu, spectatorii vor să rîdă. 
• O ştire care, deşi nu e
de ultimă oră, merită con
semnată pentru semnifica
ţia ei. Premiul „I. L. Ca
ragiale" al Academiei
R.S.R. pe anul 1977 a fost
atribuit lui Mircea Radu
Iacoban pentru piesa Re

duta şi şoarecii (Editura
,,Junimea"). Acelaşi pre
miu, pe anul 1978, a fost
decernat lui Dumitru Solo-

mon pentru piesele Fata 
Morgana şi Scene din via
ţa unui bădăran (,,Editura 
„Eminescu"). • Ce am mai 
putut citi peste vară în re
viste ? ,,Studii şi cercetări 
de istoria artei", tomul 
26/1979, apărut recent, pu
blică un articol serios, ar
gumentat, aplicat, intitulat 
„Două decenii de Teatru 
TV"., şi semnat de Con
stantin Paraschivescu. • 

Am fi vrut să aflăm din 
articolul lui Horia Popesc11 
„Dramaturgia originală şi 
calitatea repertoriului" 
(,,România liberă" din 16 

august) care este opinia du
misale despre dramaturgia 
originală. N-am aflat. • 

(continuare la p. 37) 
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STAGIUNEA '80�'81 

C
a totdeauna, în paginile noastre din septembrie prezentăm
·tn „avanpremieră" ·noua stag\iune. Un bogat stoc de in
formaţii, date imediate şi planuri de perspectivă, realizări 

scenice şi proiecte de atelier, propuneri repertoriale şi gînduri de 
viitor, iată ce înfăţişăm acum cititorilor noştri, urmînd ca noul 
an teatral, 1980-1981, dominat de majore evenimente social
politice, să traducă în fapte artistice promiţătoarea recoltă care 
ni se anunţă. 

O anchetă-fulger efectuată prin cabinetele directoriale şi se
cretariatele literare din tară, ne-a semnalat, în zilele din august, 
munca intensă depusă pentru prima ridicare de cortină. Noul An 
al teatrelor, care a devenit prin tradiţie ziua de 15 septembrie, a 
adus la rampă o premieră românească, clasică sau cotemporană, 
şi de multe ori o nouă premieră absolută. Aşadar : 

Proiecte • repetiţii • 

premiere • mărturii • 

Anchetă realizată de Mira IOSIF în colaborare cu Magdalena 
BOIANGIU, Sanda DIACONESCU, Valeria DUCEA, Mircea 
GHIŢULESCU, Maria MARIN, Paul TUTUNGIU şi Dan 
WEIL. 
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TEATRUL NAŢIONAL 
DIN BUCUREŞTI 
GEORGE MOTTOI, oct.or : 

Sînt distribuit în Gimnastică senti
mentală şi mă bucur că, în peis,a-" jul teatral bucureşte�n, Naţionalul 

este acela care încearcă astăzi să valo
rifice dramaturgia lui V. Voiculescu. Joc,
deci, într-o comedie scrisă pe linia celor
mai inspirate pagini ale literaturii noas
tre dramatice dintre cele două războaie,
dar prea puţin cunoscută ; în aceasta 
constă, dealtfel, şi mobilul opţiUIIlii re
pertoriale. Il voi întruchipa pe Ion Io
nescu-Novus, ,profesor de psi.hofogie în
tr-un orăşel de provincie, terorizat de 
climatul unei lumi în ca�·e inteligenţa, 
sentimentul, valoarea sînt ameninţate, e
o lume ale cărei mecanisme sufocante 
profesorul le cercetează, pentru a le
manipula şi zădărnici. O partitură deo
sebită care mă pune, evident, la încercare
în registrntl de astă dată al comediei <le
situaţii, cu care mai de mult aşteptam 
să mă confrunt, măcar dJn nevoia pe 
care adesea actorul o simte să-şi mai 
iasă ... din „matcă". 

Voi juca în regia lui N. Al. Toscani,
în decorul lui Mihai Tofan, şi alături 
de colegi preţuiţi ai Naţionalului : Vale
ria Gagi.alov, Constantin Diplan, Florina
Cercel, Emanoil Petniţ, Didona Popescu, 
CrisUna Bugeanu, Olga Delia Mateescu
şi mulţi alţii. 

Mizăm pe un spectacol în care rîsul
să însoţească semruifioaţia, măsura şi
gustul". 

Instantanee 
. 

prin 

sălile 

de 

repetifie 

�,,Gimnastică sentimentală" de V. 
Voiculescu, în faza finală a repeti
ţiilor pe scena Naţionalului bucu
reştean. 

OVIDIU IULIU MOLDOVAN, actor:

P
entru prima dată un teatru bucu-

" reştean prilejuieşte .publicului în-
tîlni,r,ea cu una dinbr,e oele mai va

loroase tragedii ale teatrului modern, 
Caligula de Albert Camus. 

Ca interp,ret al rolului principal, co
vfrşit de o asemenea responJSabi'litate, 
în-cerc să găsesc cu modestie, răbdare şi
tenacitate, sensul just al unei existenţe
şi personalităţi atît de contradictorii,
fascinant şi grotesc deopotrivă, soldat al
Absurdului. 

Partitură competitivă şi de mare miză,
dacă ne gîndim că primul creator a fost
strălucitul şi -regretatul Gerard PhJli,pe,
iar ultimul, :ta această oră, dii1ab0Lioul actor
englez Malcolm MacDowell, Caligula 
constituie, pentru oriice actor, 1.11n examen
de maturitate, o substanţi,ală încercare.

Avind girul unei distribuţii de primă
mînă, în fJ.'1.mte cu artistul pop.:irului
Radu BelJgan, şi oare cuprinde pe Silvia
PopovLci, Gheorghe Cozortlci, Iulian Nec
şulescu, Victor Moldova'n, Ion Henter,
Andrei Ionescu, Alexandru Demetriad, 
Alfred Demetriu, G. OseciUIC, Mi·rcea Co
jaJn, Emil Mureşan, lll decorul arh. Paul
Bortnovski, costumele Doinei Levinţa,
coregrafia Mihaelei Atanasiu şi muzica
lui Adrian Enescu - sper ca specta
colul ,nostru, regizat de Horea Po.pescu, 
să devină un eveniment de referinţă pe 
măs·ura prestigioasei scene a Teatrului
Naţional". 

L 
a 1 septembrie, cu două săptămîni
tnainte de a bate gongul menit să
marcheze sărbătoreşte prima ridi-

cave de cortilnă a stagiunii 1980-1981, 
am vizitat cîteva teatre bucureştene, să 
ve,dem în ce stadiu de pregă,tire se află
colectivele, cum întîmpină aotorii, regi
zorii, secvetar:ii literari, dixectorii, noul
sezon teatral, ce noutăţi sau/şi „noutăţi" 
vo1· :5i oferite publitcul_ui. 

La Teatrul National 

La avizier sint afişate UTmătoarele 1ie
;petiţii : în saLa 5·5, Cartea lui Ioviţă ; în
sarlia 58 Hagi Tudose ; pe scena Sălii
mi,oi, Caligula; la Atel�er, Gimnastică 
sentimentală. Intorşi, după o scuirtă
odihnă estivală (activitatea Naţionalului 
ca şi a altor teatre bucureştene s-a des
făşurat non-stop), actorii aşteaptă înfri
gu,raţi decizia „statuJ.ui major", hotărîrea 

� 
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TEATRUL „BULANDRA" 

FLORIAN PITTIŞ, actor : 

P
entru mine, fiecare ro,l este o pro-

', vocare, nu am rolurri v.isate şi cel 

mai important rol este ·cel prezent. 

Personajul Patrkiu Grigorescu, din piesa 
lui A. Dohotaru Anchetă asupra unui 

tînăr care nu a făcut nimic 11eprezi.Jntă, 

pentru mine, o şansă în plus pentru a 
mă cunoaşte mai bine. Personaj ul plă
mădit din l'l.lpte, v,ise, idea'l'llli., speranţe, 
constituie partea frumoasă din fiecare şi 
efortiul me'l.l scenic este de a fu.ce ca 

spectatorul să se recunoască în erou. 
Textul respiră autenticitate deplină, 

tî,nărul care 1-,a i:nspirat :pe dramaturg 

ecx:istă, el ,poate să mă viadă oricînd, şti
ind ,aceast,a, emoţi,a mea este puternică. 

Car,e este şansa piesei în confrunta

rea ,cu pubHcul ? F,actura ei de specta

col-dezbatere �r,egLa, PelJr!e Popescu), cu 

situaţii dramaturgice deschise care mo

bilizează în spectator spiritiul critic şi 

s.piI"itul creator. O piesă caire provoacă la

meditaţie prin fineţea cu care discută

despre tinereţe şi răspunderile ei e bi

nevenită în peisajul nostru ,teatral".

C.O.M.-ului, privind primul spectacol,
demn să figureze „cap de ia,fiş" al noii
stagiuni. Sorţii au decis în favoarea pie
sei lui De1aw.1an,cea. Du.pă 30 de ani,
Bagi Tudose îşi reia locul ce i se cuvine
în repertori'Ul Naţiona:l:u,J,Ui.

Ca într�un stup urias ... 

,,Daică cineva urmăreşte c,u bu,,.1.ă cre
dinţă şi ou atenţie activitatea TeatruJui 
Naţional - ne decliară Ra:du Beliigan, di
rectorul Naţional,ul,u.i buoUII'eşitean, obser
vă că există cliJl1ecţii limpezi, planuri clare 
şi precise de perspectivă pe care în
cearcă să le realizeze treaptă cu treaptă 
(s.n.). Toate ;intenţiile noas1lre sînt cu
prinse în,tr-o planificare bine chibzuită 
(s.n.) şi dacă uxmărim reper.toriul teatru
lui nostr,u se pO'ate vedea bine că nu 
trece an fără să nu s•wa1Jem una-două 
sa'l.l mai multe p,iese dm d:ramaturgiia ro
mânească. In această stagiune ne-am în-

10 

TEATRUL DE COMEDIE 

CORNEL VULPE, actor:

P
entru deschiderea stagiUIIlii 1980-
19-81, T.eatrul de Comedie a a1es 

" comedia Concurs de frumuseţe a 
lui TUJdor Popescu, autoT j'll!cat pentru 
prima oară pe scena noastră. Piiesa îşi 
pvopune satirizarea unor fenomene nega
tive întfilnite în societatea 1rrnast-ră ca : 
tendinţa de ,căpătuială, se:r:vilismul, biro
craţia etc. Oeea ce îşi propU111e, izbuteşte 
cu brio. Am fost distribuit •În ,rolul Ure
chel, rol complex, interesant, nuanţat şi, 
cred e'l.l, de succes, adiică exact ce-şi 
poate dori un actor. Colaboraxea .cu 
Alexandru Tocilescu, regizorul spectaco
lUJl'lli, colaborare care sper să se perma
nentizeze, oferă întregii distribuţii deose
bite satiisfacţii artistice. InteligeJ1t, ta
lentat, ou un ascuţit simţ al comediei, 
cu o imaginaţie scenică debordantă, To-
cidescu a ştiut să se adapteze ,rapid sti
lului TeatrU!lu.i de Comedioe, devenindu-ne 
aproape ilndispensabil. 

Alături de cei1alţi ,colegi ai mei, Li
liana Ţicău, Silviou StăincUJlescu, Aurel 
Giurumia, Constantin Băltăreţu, Candid 

Stoica, Gheorghe Şimonca, Şerban Ce

lea de la Teatrul Gi-uleşti şi Magda 
Catone, studentă la I.A.T.C .. , sperăm să 

adăugăm la palmaresul Tea1lrul.ui de Co
medie un nou succes de prestigiu şi de 
public". 

dreptat privirile spre prozatorul V. Voi
culescu, considerînd că dramaturgia sa 
e valoroasă şi semnificativă şi merită să 
fie cu,noscută. In Tegia lui Mihai Berechet, 
vom relua, tot din dramaturgia inter
belică, şi Actul veneţian al lui Camil Pe
trescu. Din literatura dramatică nouă 
vrem să promovăm ceea ce este adevărat 
nou. De aceea l-am ales pe Everac şi 
scrierea lui Cartea lui Ioviţă. Sperăm, 
apoi, să lansăm cu succes şi un debut 
r€jpTezentativ ; ;piesa Cheile ·oraşului 
Breda, scrisă de o personalitate a ştiin
ţei româneşti, de o somitate în hematolo
gie : Ştefan Berceanu. Prmenţ,a ÎIIl pro
gramul viitoarei stagiuni a piesei lui Ma
rin Preda Tinereţea lui Moromete, repre
zintă tot Ull1 re2u�tat al efortului nostru 
de a aduce mari scriitori !Pe scenă. 

Afişul Naţionalului va mai cuprinde, 
de asemenea, în 1980-1'9'81 şi citeva 
opere ilmportante din dmmatua-giia con
temporană străină. Odată cu cunoscu,ta 
Filumena Marturano a lui Eduardo de 
Filippo (cel care 1a ceremonia sărbăto-

www.ziuaconstanta.ro



TEATRUL „ION CREANGĂ" 

GHEORGHE VRiNCEANU, actor: 

C
u P.tilejul celor 1'5 ani de ac1livi
tate pe care îi sărbătoneşte, Tea'' trul „Ion Creangă" oferă şcolarilor 

o piesă istorică ce se înscrie �n seria ma
rllor arţiversări ale anului. 

Inspirată din frumoasele legende isto
rice ale poporulwi nostru, piesa lui Dan 
Tărchilă, Noaptea lui Ştefan cel !\lare,
tDatează, într-o Îll1J.ănţuire firească, legen
da înţe'leptull\lli Daniill Sihasttn.l şi a ma
mei lun, Ştefan. In centrul piesei, figura 
lui Ştefan cel Mare (rol pe oare îl in
ter.pretez), într-o ipostază mai puţin cu
noscută spectatorilor noştri - un Ştefan 
gînditor, abătut, venind să ceară ajutorul 
mamei sale (Monica Roman) şi al înţe
leptuln.li Daniil Sihastru (Nloolae Spu
dercă), găisim.d, asllfe'l, foT1ţa necesară 
pentru reluarea luptei. Iubesc foarte mult 
acest •rol şi consider un act de cultură 
din ipartea dramaturgUJlui şi a teatrului 
nostru, comanda, ră5!PUJ1Sul şi realizarea 
acestui spectacol istoric, în regia lui Cor
nel Todea şi scenograf.ia Elenei Simirad 
Munteanu. 

RoluJ lui Ştefan cel Mare coincide pen
tru mine şi cu împllinirea ·a 2.5 de an1 de 

• activitate artistică".

ririi celor 80 de ani ai săi 1a fost numit 
Mol'iere al contemporaneităţii), vom juca 
şi o piesă neou·noscută, recenta scl·iere 
a lui Eug,em Ionescu : Această lume aiu
rită·. 

Zîmbind, directorul Teatrului Naţional 
conchide : ,,După cum ve2'i, la noi se 
munceşte mulJt, foarte mulit, se munceşte 
riguros, oa întT-:u,n stup iuri-aş de albine ; 
se consumă tone de energie ; exista ne
lini,şte, există forfotă, ex!istă z;arva, dar 
se culege şi miere. Unui bun reporter 
nu i se cere decît să observe atent acest 
efort şi să-l relateze ,cu obiectivitate". 

Es,te exact ceea ce am încercat să 
facem. 

Hagi Tudose 

Am .pătru111s în sa1a de repetiţii. Con
stantin Rauţchi, protagonistul noii mon
tări, toc.mai of.erea buoăJţele de .. �emn 
sfînt" familiei Profire!. Regizor.ul Ion 

„Scurt �ircuit la creier" de Dumitru 
Solomon - un viitor spectacol cu 
măşti şi pantomimă. 

T.E.S. 

ADRIAN LUPU, regizor : 

S curt circuit Ia creier este un s,ce
" nariu alcătuit pe texte de Dumitru 

Solomon, schiţe dramatice şi dra
matizarea unor texte epice. 

Regizorul Ion Cojar dă, înainte de 
repetiţia generală, ultimele indicaţii 
echipei de interpreţi. 
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Dorim un joc teatral despre pericolul 
nepăsării, al violenţei, al laşităţii. un joc 
arcuindu-se suplru. - vrem noi - dema
rînd ca o faliSă revistă dinspre prologul 
buf, prin grotesc spre un final dramatit. 
Un joc care să soHcite mereu luarea 
aminte şi luciditatea spectatorului, tot
odată să-i creeze o bună dispoziţie. Un 
spectacol cu cî.ntece, c'u dans, cu măţ;ti, 
cu p,antomim•ă şi, nu în u•ltimuJ rîn<l, cu 
destule gindruri despre ziua de azi :n 
lume. U:n joc serios şi responsabil, un 
joc desipre foc şi apă. 

Scenogirafia este semnată de Radu Cor
ciova şi interpreţii sînt Lucia Maier, Iri
na Dall, Lena Mionaru, Theodor Danetti, 
Rudy Rosenfeld, Samy Godrich, Mihai 
Cibu, Dan Slanger". 

TEATRUL GIULEŞTI 

TUDOR MĂRĂSCU, regizor : 

Intîmplarea face ca în primele luni 
ale acestei stagiuni bucureştene, să 

,, semnez trei premiere : una la Tea
trul „Ion Viasilescu" şi două la Teatrul 
Gi'Uil•eşti. 

Aceste trei sipectacole, jplrin diversitate, 
se rnscri,u în ideea mea, după care un 
regizor trebuie să poată face şi specba
co'le de operă şi de di.vertisment şi co
medie şi tragedie antică, ţilm, T.V., tea
tru de pă.')uşi, etc. 

Dacă spectacolul de la „Ion Vasilescu" 
- De ce nu cade soarele ? al lui Stark 

Cojar urmăreşte cu atenţie şi satisfacţie 
desfăşurarea celebruJui monolog al ha
gi ulnli, pitoreasca desciriere a viz,c.i la 
Ierusaiim şi reacţiile ,spontane, bogate 
(încă nefixate) ale ce1or,1aiţi interp;reţi, 
chemaţi să reprezinte maha'Laua bucur-=ş
teană de a,ltă!dată. 

Increderea regizorului Ion Coj.ar in e
chipa cu eaire lucrează este pnimul semn 
de bun augur ce se cuv',i,ne să-l semna
lăm : ,,Rauţchi repJ"ezi,ntă pentru mine 
interpretul ide.al al eroului l'llii. Del,avran
cea, atît sub aspectU!l înfăţişării fizice, 
- care de la bun început fixează aten
ţia asupra caJ"acterului ase.etic, uscat, chi
nuit, al personajului -, cit mai ales sub 
naportul coir,espondenţelor, dliintJ'e unele 
date din lumea interioară a aicto,rului şi 
unele date din universul psihic al parso
najului. 

HagiuJ Tudose are o vfaţă foairte in te
resantă, după părerea mea, axată pe un 
ideal ascetic, construit după un sistem 
filoso;fic ,p,ropriiu. Cercetătorii noştJ:i lite
ract, pr.i,ntre care şi Căl1nescu, au mini-
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se însede în s,fera divertismentului, sigur 
nu a g.ratuituJui divertisment, cele două 
spectacole de la „Giuleştii" : Ordinatorul
de Paul Everac şi Noaptea pe asfalt de 
Theodor Mănescu, se situează mtr-o zonă 
de ,analiză pro.fundă şi lucidă a realităţii 
contemporane. Conform unui principiu, 
căruia îi sînt dator, după care nu pun 
aceeaşi ramă unui tablou de Bosch, şi, 
să zicem, un.ui,a de Miir6, foi·mu'leie de 
spectacol sî-nt difeiri-te. 

Ordinatorul, piesa lui Paul Everac, am
t-ratat-o î.ntr-o manieră puternic realistă, 
punînd accentu:1. de bază pe interpretarea 
actoriilor. Publiicul va avea posibilitate'l 
să vadă un Ştefan Mihăilescu-Brăila de 
zile mari (care î.ntir-o repetiţie afirma, 
;pe bună -dreptate, că îşi şti.a în detaliu 
rolul înainte de a-l fi scris Paul Eve-
rac), pe Constanti,n CojocaTu într-un rol 
în care-şi dă întreaga măsură a tail.en
tului şi pe Olga Bucătaru, judnd, în fine, 
o ţărancă. Scenogirafi,a, Eugen,i,a Bas5a
Crîşmaru.

Piesei Noaptea pe asfalt de Theodor 
Mănescu, piesă de dezbatere filozofică pe 
tema adevărului şi pe tema morţii, mi 
s-a părut a-i fi potrivită o formulă vădit
teatralizată, o „mizanscenă" care func
ţionează cu semne, cite odată clare, alte
ori ambigue, oferindu-i spectatorului po
sibilitatea descifrării lor. Bineînţeles, în
prim-plan s-a situat, şi Î)'l acest spectacol,
lucrul cu actorii, colaborarea cu aceştia.
Sper în deplina reuşită a lui Corneliu

malizat, după opmi.a mea, acest dat orl
ginal, strucrura orig_ÎIIl'ală a sistemului de 
gîndiire şi de comportament al persona
jului lu.i, De1av,r,ancea, aşezîndu-1 în um
bra Avarului lui Moliere. Vreau să intru 
în polemică cu respectivii cercetătoli. 
Vreau să susţin, pînă-n p,înzele· albe, că: 
Hagi Tudo.se este un personaj-titan, de 
tip clasic, cu date de originail�tate indis
cutaoole. In montarea mea, intenfionez 
să dezvălui puternic, cons·ecinţele nefaste 
ale unui tip de existenţă ca cea a lui 
Hagi Tudooe, şi să arăt unde poale duce 
acest sistem de gîndi-re. In expeirtiza fă
cută la cald, de către. un actor năseut, 
9arcă, pentru un asemenea rol, drumul 
vieţii lui Hagi Tudose, cercetat din mul
tiple unghiu,ri de vedere, se urată extrem 
de interesant şi va rezisiba, sperăm, celor 
mai severe exigenţe." 

- în afară de Rauţchi, pe care-l vezi
ca un personaj complex, dur şi cu far
mec, cu putere de fascinaţie, .:e surprize, 
crezi, că mai oferi publicului în \·ersiu
nea ta scenică ? 
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Regizorul Tudor Mărăscu (al doilea din .stînga) caută o formulă teatrali
zată în înscenarea „Nopţii pe asfalt" de Theodor Mănescu. 

Dumitraş, într-un rol foate bine scris de 
Theodor Mănescu ; am certitudinea reu
.şitelor lui Mircea Creţu, Ana Trofin, Mi
hail Stan, fon Pavlescu, Rodica Man
dache, Agatha Nicolau şi Lucica Cristian. 

De asemenea, cred în rezolvarea sceno

grafică semnată de Octavian Dibrov. 

Imp.reună cu cele trei trupe de actori, 

aştept cu nerăbdare deschiderea stagi

unii şi confruntarea cu publkul, singu

rul în măsură să confirme dacă efortu
rile noastre şi-au găsit împlinirea". 

„Decorul lui Pilţuţă. O veche, o prea 
frUJmoasă şi omenească prietenie il leagă 
pe Piliuţă de Rauţchi. Acum, îmi voi 
găsl, probabil, şi eu, un locşor ful această 
prietenie adun,ată pe un s1cop şi o idee 
artistică. Cînd Piliuţă a aflat că Rauţchi 
îl va juca pe Hag1 Tudose, a recitit 
piesa, i-a plăcut şi a acceptat foarte bucu
ros propunerea noastră, de a realiza de
corul. I-am cerut soluţii demne să pună 
în valoare personalitatea pictorului Pili
uţă, nu numal v1rtu1ţill1e scenografului 
P,ul'iuţă. El ne-a pJ:"imit of.erata, î,n primul 
rînd pentru RJauţ,chi şi pent.m pi·esă, în 
al doilea rînd pentru. R@.du Beligan şi 
pentru pJ:"esti,giiul Teatru!lui N'aţion1al". 

Cartea lui laviţă 
.....:,_ ___ _

„Sîntem abila la a treia liectUJră" - hni 
spune P,aul Everac, auto:r,uJ şi regizorul 
spect•acoLU!lui Cartea lui Ioviţă. ,,Nu c.red 
să fie prea muJte de vă2mt acum... în 

� 

DORINA LAZĂR, actriţă 
A 

I
. ncep stagiunea cu ;rolul Maria din 

, , piesa Nu ne naştem toţi la aceeaşi 
vîrstă de Tudor Popes,au. O femeie 

cu o experienţă de viaţă bogată şi tr1stă, 
o femeie împovărată de traiul pe care
l-a dus, tl.'udind din greu, crei;cîndu-şi
singU'ră copiii şi trăind, in pofida tutUJror
1ţparenţelor, cu o probitate rară. O te-·
meie care a t.răit singură şi rămi.ne sin
gură, avînd tăria să se despartă de băr
batul iubit oare, într-un moment decisiv,

� 

Paul Everac 1(autor şi regizor) răs
foieşte cu Matei Alexandru şi Flo
rin Piersic... ,,Cartea lui Ioviţă". 
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s-a dovedit mărunt şi laş, secătuit de
idealurile tinereţii lor comune. Un per
sonaj cu mult adevăr de viaţă, pe oare
mă voiu strădui să-l construiesc în de
plina lui autenUcitate.

Mă bucură pri:lejurile pe care le âm 
de-a modela neconteruit personaje din 
noi piese rnmâneşti şi de a lucra din 
nou cu regizorul Dinu Cernescu, dar nu 
mă pot împiedka să constat cu amără
ciune că n-am jucat nici un Shaw sau 
Shakespeare, nici un Gorki sau Ibsen ... 
şi timpul trece ... ". 

TEATRUL MIC 

NICOLAE DINICĂ, actor : 

P ornesc în noua stagiune cu un rol
„ inedi-t care-mi oferă posibilităţii

multiple : Nuţu Văleanu saiu El în 
.piesa cu două p"erson,aje a lui Paul Eve
rac, Un pahar cu sifon ; Ea este exce 
leruta actriţă Leopoldina Bălănuţă, ală
turi de care am priilejul să joc. 

Nuţru Vă'leanu este un om frămîntat 
de probleme de viaţă, de probleme 
de creaţie, urn in,ventator în dome
niul tehlilicii moder,ne, un om ca
pabil şi modest, dair care n-a reuşit 
să strălucească în viaţă, nici să se im
pună. Un om tăcut, .reţinut în tot ce 
face, în tot ce spune. Pentru mine, run 
rol inedit ; nu am mai întilnit, în cari
eră, un personaj de această factură şi, 
faptul acesta, mi-a creat multiple pro-

simpla c-onvers•aţie dintre doi oameni. 
Ev,enrtruail', vei avea parte de o surpriză, 
să auzi ce n-ai mai auzit". 

Di.alogul dintre ce.i doi actori care re
petau cu PauJ. Everac, Florin Piersic (Io
·vi,ţă) şi Matei Alexandru (Delifezeanu),
mi-a corufirmrat, în-nr-adevăr, surp.riza pro
misă. Se spun în această ,piesă cîteva a
devăruri de viaţă cu mult curaj, cu o
sinoeriitaite demne de admi,raţie. Piesa
mi s-a pă.rut a fi o corncentr,aţie sur
prinzătoare de idei, de adrevăr uman şi
socirail.. Verbul e viguros, combativ, tri
miterJle lJa acturalitate diirecite. ReaWia
tea pătrunde dill1 ce în ce mali• tumultuos
in conrf.ru,nitairea dintre eroi, dezvăluind
contradicţii specif-i,ce dezvoltării sociale
lmpunînd destiim.e : unele care se înclină;
işi pierd curaj,uJ. şi încrederea, alJtele
oaTe s,tau, piină la capăt, neiolinltite, in
faţa tuturor încercărHor. Defetismul este
acuzait cu violenţă, pledoorlia pentru idea
lul şi prirncipîi,le comuniste e patetică şi
oonvililgătoare. 
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bleme de interpretare. încerc să spun 
prin ,tăce1ile lui Nuţu Văleanu, mult mai 
mult decît spune textul. Am convingerea 
că spectacolul nostru, p11in calitatea sa 
idedlogică şi estetică se integrea2:ă exi
genţelor şi stilului pe care Teatrul Foarte 
Mic îl impune în peisajul nostru teatral 
Cu ajutorul regizorului Cristian Hagi• 
cu,lea şi a� Leopoldinei iBăilăinuţă, sper 
ca rolul să-mi „iasă bine", cum se spune. 

Pe scena Teatrului Mic, mai repet ro
lul lui Mişa Berlioz în Maestrul şi Mar
gareta, dramatizarea romainului lu1 Bul
gakov". 

Maestrul şi Margareta 

Pe avizier sînt ,anunţate zilele şi
orele cînd se repetă moment.ele : 
,,Caruselul impostorilor", ,,Supliciul", 

„LaJCu.rile patriarhului". in foaier, Mircea 
Florian pune la punct cîntecele. Pe sce
nă sint instalate elemente1e viitorului 
decor (Andrei Both) - o constirucţie 
care pare deocamdată destu'l. de stranie. 
Actoru sîn,t îmbrăcaţi pestriţ : haine de 
str.adă, costume din spectacal. Toaite a
cestea la uri loc vor fi Maestrul şi Mar
gareta. Acestea şi multe altele : se caută 
pe replică, pe gest, pe priV'iire amănuntul 
care să se î;ru;c,rie în desenul în,tregului, 
în i,Poteza de analiză pe caire spectacolul 
o propune. Dramatizarea alege şi alătu
ră, din :liaiscinan,ta ţesătm·ă a rom'.3.nului,
episoadele Clare descriu şi luminează des-

Ioviţă, pilonul pirirncipail. ail. speotacoilu
lui, poartă conversaţii relevante cu toată 
liumea, i,ar F'1o.rJn PierS'irC, distribuit Îlil 
acest rol în „contre�empLoi., fără :p,rea 
multă culoare" şi „fără si,tuaţii dram.atice 
tiulburătoare" (clllffi mărturiseşte insuşi 
autorul), ,,are misia de a se opune, cu 
propria sa t.enaci.tate ideoiLogircă, tutu.ror 
argumentelor discutablHe, diar, pină la un 
punct, leg,i.time, ale parrteineirhlor". Ob
serv că Florin Pirer&ic şi-a luat foarte în 
serios această g.rea misie. OaJI1acterul de
osebit, integritatea ieşită dim c,omun a 
acestllii erou P9zirtiv, ,,fără ouJ.oare", îi 
dă multă băta,ie de oap. I-am simţit ne
liniştea şi am rămas ,profund emoţionată 
de argumentele pe care si:ngurr şi le adu
cea interpretuJ. pentru a se îmbărbăta. 
Atunci m-am hotărît să -dau a,i,ci in vi
leag modul oum încearcă •alctorul să con
frunte arta cu .reai1itatea, pentru a găsi 
căiJe ce duic la creaţia -auterntJică. ln avi
onul de Cluj Flor.tn Tuars!iic s-a întîlnit 
cu un inginer de la o mtreprindere 
(SANEX). I-a dat să citească piesa Lui 
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tinul ce-11\1.i pe care Bulgakov Îll niumeşte 
Maestrul (Ştefan Iordache). 

Ca şi altădată Faiust - lVLae.strul în
cearcă să cuprindă şi să înţeileagă lu
mea ; ca şi altădată, lui Fiaust i se arată 
diavolul - da<r Maestrul refuză pactul. 

„Spectacolul nostru - S!Pune Cătălina 
Biu2Joianu - încearcă să se î;ruscrie �n 
miezul acestei dileme tragice, în centrul 
acestei sfilşieri. Singurătatea pe care şi-o 
asumă Maestrul (scriitorrul) este populată 
de fantasmele lumilor în cave el trăieşte 
cu egală Îl!ltensitate : Mosco•va anilor '30, 
Ierusalimul în caire Pi1at dÎl!l Pont im
părţea dreptate, teritomul iubirii abso
lute, care n-are nevoie de cuvinte şi de 
argumente". 

Pe scenă, aceste lumi se înterferează 
pe coo<rdonatele ficţiunii şi, în lumina 
albă, ,,de serviciu", se Clall1tă cu infinită 
grijă, cu precaiută inventivitate, cu inteli
genţă şi fain,tezie, ideea care le uneşte, 
nuanţa care le desparte. 

La răscrucea memoriei cu adevărul fi
ecărei. zile, repetâţiile of.eră imag,i'Ilea me
reu în mişcare a unei alcătuiri fragile, 
care prin candoarea fermă a Valeriei Se
ciu (lVLargaireta), prin intensitatea tragică 
a lui Ştef.an I-ordache, prin seriozitatea 
jucată a lui Woland (Dan Condurache), 
prin tristeţea fără speranţă a lui Filat 
(Octav.ian Cotesou) - dobîndeşte forţa 
definittivului. 

Ev,erac. Acesta (simplă coind.denţă) era 
un admirator ,a'J. autarului, îi citise toate 
scrierile şi deci, în deplină cunoştinţă de 
oauză, i-a confirmat l!ui �rin Piersic 
calităţile piesei şi i-a atestat val.abilitatea 
eroului. liată o document;a["e - mi-am zis 
- sui-generis, de un interes exeffiiPtlar,
pentru cauza dir,airnatuT,giei originale.

La a opta piesă pe care şi-o pune 
singur în scenă, mi s-a păruit că dra
maturgul Paiu:J. Elver:ac, în ,iposillază de re
gizor, încearcă şi el, în :liaţa prestigiului 
artistic al p.riimei noast� scene şi în 
COll'ldiţiile unei dis1lribuţi'i de „aşi", oare
cairii Î'Ildoie.lri. : ,,Noile cond.iţii îmi fac 
munca şi ma:i uşoară şi mai grea. P:iesia 
pe care am scris-o şi Î'Il care încerc o 
confuuntare a princiipii1or teoreti,ce cu re
alitatea., nu are si.tUJaţil specitaicu1are mar
cate. Ea se întemeiază pe o dialectică a 
ideilor şi a stăiri.J.or legatle de aice.s,te idei. 
lVLaterilaJ.i.zarea scenică a acestu.i gen de 
dramaturgie, mai abstractă, Î!n.S.crisă în 
sfera dezbater:ii de idei, e des·tul de di
fk.i.l de �ăptwi,t. Sper, însă, ca, împre-

Regizoarea Cătălina Buzoianu, Mi
riam Răducanu, Valeria Seciu, Şte
fan Iordache şi compozitorul Mir
cea Florian. 

TEATRUL „NOTTARA" 

DAN NASTA, regi2or: 

A 
ctuiala stagiune îmi soliirciită un răs-

', puns la multiplele proipwneri - în-
trebări a trei piese: Noaptea um

brelor de Horia Lovinescu, Omul care 
face minuni de Radu F. Alexandiru -
ambele la Teatrul „Nottara" - şi Don
Carlos de Schiller La Teatruil Naţional 
din Iaşi. 

ună cu scenografll'l Ccms,ta'I11lin Rusu şi 
C'l1 înitreaga distnibuţie, în oaire sînt cu
prinşi pe lîngă cei doi actori pe care-i 
vezi aici, şi alţi' f,runtaş,i ;a;i. scenei n,a
ţional!Julu,i : Ion Marinescu, Constantin 
Dip1an., Eugeillia Maci, Eliza Plopean u, să 
ducem 1a bun sfîirş-it adeas!tă m\lJilcă şi 
să oferim pubHcului o premieră ce va 
stîrni interes". 

Caligula 
Deşi în fază primară, deşi marcată 

doar prin c1,teva pract.i-cabi1e, montarea 
pd,eseii lui Camus, în direcţi,a de scenă a 
lui Horea Popescu, dezvăl'U!ie un repe;r 
unic şi sigur : dimensiunea. Proporţiifo 
grandioiase, desenul ampLu a:l mişcării, al 
gt,UiJ)ajelor care ocupă tot spaţilul scenei, 
îl trădează şi de astă dată pe construc
tOlr'l.l!l. de spectacole care şi-la ,propus să 
;redimensioneze la proporţia simbolice nu 
biiografiia lui Oa.ligula ci sensurile ei etice 

� 
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Noaptea umbrelor se află în faza în
chegării finale şi va fi r.eprezentată în 
sala Studfo, a cărei renovare este şi ea 
în faza finală. Piesa sondează răspîntia 
a trei destine umane grav avariate de 
„siuuaţia istorică". Este d'l1a:ma unui di·um 
al vdeţii detUJrnat, diiama unei ratări 
existenţiale, la capătul căruia siluetele 
morale se detaşează ca umbre în noap
tea uinei morţi lente sau iminente. în 
scriitura măiestrită a dialogului, piesa 
oferă ce.lor trei actori : Gilda Marinescu, 
Dorin Vairga şi Alexandru Repan şansa 
uineu victorii dificile - cea propri.e crea
ţiei. Lucrul se desfăşoară în metoda reli
efăr.Li nuanţate şi cit mai autentice a 
psihologiei de caracter, atît unia „la ve
dere" cit şi una metapsihică, din alter
nanţa cărora dramatisrruuil. îşi a.:f1lă s.pecifi
citatea. Un spectacol de reziduuri exis
tenţiale am:a1re, care ne poate confunda 
şi cu p1iopriile noas·tre bi-l'anţuri, 
activînd conştiinţa de sine a spectatoru
lui în rapoT>t cu datoria omulrui de a-şi 
urca destinuJ pînă la caipătul de su& al 
.împlinirilor. Personajele nru sînt condam
nate de autor ci de propria lor compo.r
tare, ceea ce le conferă un plus de audi
enţă şi putere de influenţare. 

Omul care face minuni este o piesă 
cu patTru oameni pe care�i poţi întîlni pe 
str.adă, în instituţii ş.a.m.d. Act1.lil. drama
tic .propus şi condus necruţătOJr de către 
autor, sub aspectul unei v-iziruni, unei 
logici a „fi,r,esoului" realită(lii înconjură
toare, este cel al demistificării unui fals 
,,model", recunoscut c.a atare de socie
tate. Un asemenea model, 1ncercind să 
justifilce prin gloriile carierei metode in-

şi filozofice laTg cuprinzătoare şi genera
liZJatoaire. 

Urmărind nu munai amplasamentul şi 
mişcarea personalităţilor �torice:;;ii a
flate în scenă dar şi modul cum sînt 
schiţa,te de pe acum personajele de că
tre Radu Belig•an, Ovidiiu Iu1iu l.vlo-ldo
van, George Oozoo:-Jc.i, Iuliialn Necşulescu, 
Vie.tor Moldovan, Mtrcea Oojam, Alex,m
dru Demetriad şi de către toţi ceilalţi 
mulţi interpreţi d1n generaţi,a de mijloc 
{,,cu bătaie" cum i-a zis în glumă Co
zorici) l-am întrebat pe Horea Popescu : 
,,Crezi că vei reedita - şi în această sta
giune, cu piesa lui Camus, succesul pe 
care l-ai obţinut cu Generoasa Fundaţie 
a lui A. B. Vallejo în stagiunea 1978-

1979 ?" 
- Greu de spus. Caligula nu e o piesă

inedită. E foa,rte cunoscută, şi pe 1-îngă 
multele ei oa!Jităţi ,afimmă şi destule La
cune în scl'."iitu,ră. Sbructura lucrării îm
bină elemente de teatru •anttc cu ele
men·te proprii teatrull.l!i. contemporan. A
cest faP.J; ,ridi.că dificultăţi în :fia.ţa trans-
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famante, tranziacţii vinova_te cu morala, 
devine o primejdie pentvu societatea 
care nu-şi exercită drept1.lll. la interven
ţia chirurgicală. Scl'."iitu1ra nervoasă, nudă, 
,,în apar,enţă", lasă permanent să se în
treviadă 1n spatele r�plicii, un compor
tament altul decit cel aparent, trăd1nd 
falsa a:utenticitart:e a aparenţ;ei, a feţei 
întoarse fotogenic spre ceilalţi. Piesa, 
prin însăş_i prob1ematica primejdiei de a 
urma false modele este des.chisă spre 
tineret, caire în pragul opţ�UJnii pentru 
un dn.1m sau altul în viaţă, trebuie sâ-şi 
clani.fice ,ri,scurile morale a!le UJnei înain
tări pe căi piezişe, cu tot mirajul con
fortului şi aJ ascensiunii T>a:pide. Exce
lente rolmi pentru Dorin Vairga în dia
log c.u Ioana Crăciunescu şi Elena Albu 
(dublă distribuţie), şi Cristina Tac0i în· 
di1a:log cu Mircea Jida. 

Don Carlos-ul lui Schiller propune ac
torilor ieşeni o reîntîlnrre cu stringenţa 
clasicilor : conţinut ideatic alpin, tehnica 
declamaţi� ardente şi neret·orice, ţinuta 
scenică în formatul măreţiei, gesturile 
patetIBmului sculptural, o Îliltreagă şcoa
lă a can-oainelor clasice redescoperite în 
modaEtăţile unei înţelegeri fierbinţi şi 
sobre, o deslănţuire măsurată (a roman
tismului) în luciditatea modernă. Am al
cătuit o versiUllle scenică concentrată, 
împuţinînd versurile şi cuvintele şi călind 
în lapidaritate ideile şi am centr'.3.t in
teresul faţă de mişcări'le adiunii spre 
conflict, punîndu-1 pe spectlator in ace
eaşi stare de suspans, de neştiinţă şi 
sur.priză în care se află şi personajele 
de pe scenă, faţă de evenimentele piesei. 
Ca v-izil\llne asupra epocii, ne OJrientăm de-

punerii ei scenice. Temerarel.e noastre 
tentatti.ve de a găsi un sti-1 de interpre
ta.re un.i,tar, adecvat meditaţiei şi i-roni•ei 
autorului, se izbesc de multe greutăţi. 

Radu Beligan şi Ovidiu Iuliu Mol
dovan repetă o scenă din „Cal'.gula" 
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c1s1v spre realitatea istorică a tl!IlU1 im
periu carto1ic spaniol, dîndu-i l .ui Filip al 
II-lea caracterul unei voinţe ascetice în
slujba ideii imperiale, viziUJne care în
cele din urmă îl copleşeşte, transformîn
du-1 în prizonierul ei. Accentul regiei va 
cădea pe monumentalitate ca stil în per
spectivă tragică. ReîntÎILilirea după o ab
senţă de şase sau şapte ani cu ::.cena, 
actorii şi publicul din ,Iaşi, îmi creează 
de pe acum o stare sărbătorească cu 
care, fireşte, întîmpin întreaga adiv1tate 
a lucrului în noua stagiune". 

DAN MICU, regizor: 

P
rintre proiectele mele în această

,, stagiune : Noi, subsemnaţii de A-
leksandr Ghelman, autorul u:10r

cunoscute scenarii de fi'lm şi piese de 
teatru. 

Pe scena Teatrului „Notbaira", Noi, sub
semţiaţii va fi jucată în premieră pe 
ţară. Piesa exprimă o convingere fermă 
în izbînda adevărului asupra mistificării. 
Conflictul structurează, în mod specific, 
rapoTtarea omulu-i la si-ne însuşi şi la 
realitatea socială, solicitînd opţi,unea în
tre autentic şi fals, atacă vhu1e.nt ipo
crizia şi elogiază curajul în afirmarea a
devărului. 

Voi mai monta spectaco1ul Nihiliştii,
pe un text semnat de dramaturgul Horia 
Lovinescu î,mpreu,nă cu mine, după Dos
toievski, avînd drept coloană vertebrală 
acţiunea romanului Fraţii Kariamazov.
Spectacolul îşi pu:-opune deopotrivă o a-

Piesa pune pe umerii actOII1iil.or sarci..ni 
ext.raordinaire. Personajele au o doză 
mare de ambiguitate, răuI şi bi-nele se 
asound Î!n ele în cantităţi egale, nici un 
fel de arLificiu scenic nu poate veni să 
ajute relevă,rii acestUli. subtil a[ÎJaj pe care 
îl ce11e autorul. F.iecaTe actor e dator să 
se ridice �a încărcătuxa de i,nte1igenţă 
şi de gîndi[·e investită în perecmaj şi să 
intuiască exact entitatea personalităţii 
autorului, a stilului său specific, a tonu
lui său caracteristic . . Prin costum, prin 
machiaj, poţi scruiţa exteriorrul unui per
sonaj, îl poţi face şi mai :firu.mos şi mai 
expresiv, şi mai urît şi mai respingăto,r. 
Dar nici un artificiu scenic nu .poate 
supliini lipsa de inteligenţă şi de spirit 
a interpretului. De aceea mă simt oiJIL
gat să le creez actori,Io;r ac-ede condiţii 
care îi port ajuta să-şi încaree pe.vso,n,a
jele cu cant,itiatea egală de spi[it cu care 
le-a încărnat autorul". 

Intre două 1,epetiţii, între activitatea 
de la Teatrul Naţional şi î>nt:re activitaLea 
de la Casa ScînteH „unde 1n �postază de 

naliză şi o polemică, dintr-o perspectivă 
contemporană, a materi.a1uliui ;i,deatic dos
toievskian şi o încercare de a aduce o 
anume lumină asupra cauzelor, chipului 
şi peri<col•elor specifice ale nihilismului 
moral şi social. 

In primele hmi ale lui 1981, VOi în
cepe r-epetiţiile l-a un spectacol cu piesa 
Cum vă place de W. Shakespeare". 

ANDA CAROPOL, actriţă : 

E 
roina pe care o interpretez în piesa 

,, lui Al. @�elman, este Alla Iva-
novna, soţia lui Leonea Sindin. 

Sindin (dispecer principal la un institut 
de construcţii şi montaj în agricul
tură), aflat într-o călător-ie de serviciu 
ou tlienul, îşi întîlneş.te, ca prti.n intîm
plare, nevasta într-un compartiment. 
,,Rolul" ei este, ,,să momească", prin far
mece feminine, membrii unei comisii de 
recepţie ce refuză semnarea unUi proces
verbal. Se înscenează o aniversare... etc. 
etc .... 

Pies,a lui Ghelman militează pentru 
apăra.rea normelor eticii sodialiste. Lu
crăm cu entu:zii„asm acest s;pecbacol cu re
gizorul Dan Miro, scenog.rafu/1 Dan Jiti
anu şi colegii mei Dragoş Pîtsdaru (pri
mul lui rol la „Nottara"), Rodica Sanda 
Ţuţuianu, Ion Punea, Dorin Miog,a, Ion 
Siminie. 

Nu vreau să fac din Al-la o femeie rea 
şi antipatică, aşa cum o caracterizează 
autorul. E adevărat că e o fiinţă pro-

� 

instructor repet ou artiştii amatori Noap
tea asta nu doarme nimeni de Florian 
Potra", Victor Mo,ldovan mi-a mărturisit 
că nu numai ei „dar şi toţi ceilalţ1 co
legi, ,toţi cei 40 de actori de la Teatrul 
Naţional, caxe au jucat, alături de echipa 
tipografilor, în cadrul srudilowJ.ui cu ac
tivitate ,pe-rmainentă „Miarcel Anghelescu" 
din incinta Casei Scînteii, sînt bucu
roşi să cheltuiască pe ambele fronturi 
artistice, şi pe fron1ntl. artei pirofiesional.e 
şi pe frontul artei amato1a-re, cantităţi su
pmno:r.mative de energie ,pentriu a face 
faţă complexcloc sairoini ale actualităţii". 

La Teatrul „Ion Vasilescu" 

In ritmul vioi al muzicii, UJn grrup de 
actorii,, în cootume excenbrice, sar ca di,a
cii Ia batută ... Ce să fie ? 

--➔ 
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zai,ca, mărginită şi p1ictisitoare, dar în 
orice om trebuie să tresară şi o t..ndă de 

bu,nărt;ate... Caut o replică, un cuvînt, o 
f.rază, prin care să răzbată la suprafaţă 
acel licăr de frumuseţe interioară, de 
omenie". 

TEATRUL „ION VASILESCU" 

CRISTINA DELEANU, actriţă: 

De ce nu cade soo1reiLe ? ... Da ! .. .

" chiai· a.şa !... De ce IllU cade ? .. . 
O înit.irebare tulburătoare în can

doarea ei infantilă. De ce nu cade sna

rele ? de Al. Sta.rk este spectarcolul ce ,1e 
propunem să-l înfăţişăm în acest debut 

de stagiune. Semnatarul lib['et.luhli, ap-re

cia'1iul reporter al Telev!ziuru.i, Alexandru 
Stark, încearcă să răspundă La intrebă

rÎlle pe care silI1gwr le-a cules de pe bu

zele de inocentă floare şi poezie aJe co
pilămei. A =tezat să-l prelungească pe 
Saint Exupery în contemporaineitate, să 

vadă conturul cămilei înghiţite de şarpe 
cu ochii copilului de azi şi să facă 

- odată în plus - gazetăde, rimind şi
nu mimînd gingăşia.

„Jumătatea mea e întreagă" de 
Angela Bocancea - o poveste ve
selă cu muzică, dans şi... salturi 
mortale (regizor Al. Tocilescu). 

Regizor.ului Tudor Mărăsou i-,a reve
nit sarcina, preluată cu talent şi devo
tament, de a pune, pe lîngă obişnui

tele puncte pe i, şi punctele sub sem
nele de întrebare ridicate de Stark. In 

colectivul care, cu entuziasm şi abnega

ţie, s-a dăruit servind nu nişte roluri, ci 
un s.pectacol, aportul meu e egal cu al 
co1eg.Hor mei. Sî.nt alături de Mai·iana 

Cercel, Ileana Mavrod�meanu, G.ab1·iela 
Vlad, Constant'i-n Răşchitor, Dilrilitrie Du

nea, Mihai Dobre, Dani,el Tomes-cu, Ana
tolie Georgescu şi copilul Bogcllan Carp, 

şi alături de cei care cîrntă : Margareta 
Pâsl'aru, Dorin Anastasiu şi Aureliu Co
mănescu". 

OPERA ROMANĂ 

PETRE CODREANU, director 

P lecînd de la cons.tata.rea că reper-

" toriul curent al Operei Romine 
este saturat de creaţi.ia clasică şi 

roma.nrtii•că, î,ndeosebi de cea italiană, a
pare normală abordarea altQ[' zone ; un 

echilibru se obţine prin efortUJri depuse 

timp de mai multe stagiuni. Dar nu în
totdeauna ceea ce doreşti poţi realiza cu 

,,Se vede cu ochiul. liber, ne spU111e Al. 
T,ooi:1€scu. O dulce nebunie ! De data asta 
vireau ca surpriro să fie tota!lă. Impreună 
ou Ntl,cu Alifantis care a oompus muZlica 
şi cu tîn�a scenog,r,a:fă Anca Pîslaru (CJaJre 
s-a î.ncumetat să facă ea singură batuta,

nimeni altcineva dilil teatru n-a vrut să
se angajeze la o asemenea construcţie)
vrem să demonstrăm pe te�tul Angelei
Bocancea, Jumătatea mea e întreagă, că

într-o comedie muzicală se poate Iace
absolUJt totul".

- Sînt de acord. O asemenea poveste

veselă poate cuprinde orice şi chiar to

tul : dans, sport, gimnastică, haz, zefle

mea etc. etc. Regula jocului pretinde 

însă şi actori perfecţi, totali. Ii ai ? 
- ,,Uite-i : Daniel Tomescu, Marieta

Luca, Cristina Deleanu, Hamdi Cerchez, 
Lavinia Jemnea, Lucia Burrcovschi, Şte
fan Ha�mă, de la secţia de proză, im-
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uşurinţă. Aşa se face că stagiunea 1980-
1981 (pe care o deschidem cu ullima 
premieră din ;iunie, opElI'la 11omânească 
Horia de Ni,colae Bretan) mai are res
tanţe : Căsătoria secretă, spumoasa opeiră 
comică a lui Cimarosa şi Tannhăuser de 
Wagner, lucvare fundamentală a litera
turii germane. Date fiind dominantele 
stagiunii - a 60-a aniversaire a Partidu
lui, şi finala celei de a III-a ediţii a 
F,estivalului :niaţiional „Cilnl1Ja,rea Româ
niei" -, sintem preocupaţi de realizarea 
unei prem:iere absolute (piesa este în 
curs de elabor,are, titlu provizo:rtiu : Des

cătuşarea). In acest an vom sărbători 
centenarul naşterii mairelui George 
Enescu. In atenţia noast.iră sÎlnt şi pregă
tirile pentru ediţia a IX-a a Festivalului 
[nternaţional „George Enescu". Vo.n mai 
aduce pe afişe suculentul şi cunoscutul 
(în alte părţi) bal,et Fata rău păzită de 
Herold, Evghenii Oneghin de Ceaikovsi{i 
(autor prezent l,a noi, în ultima vreme, 
doar prin balete) şi Vedere de pe pod

de Rosselini (evident, după c1nama omo
nimă a lui Arthur Miller). Titl:wnle vă
desc, destul de limpede, credem noi, con
secvenţă în ce priveşte orierutarrea ex
pusă la început. Reperto•riu'.l. curent : cel 
acumulat în ultimul timp". 

preună C\U Gabriela Vlad şi cu Dorin 
Anastasiu de la secţia de estradă, o să 
facă ce n-au mai făcut Îln \l'Îaţa lor : să 
stea în cap, să alerge pe sîrmă, să sară 
prin foc etc. etc. 

- Bine. Şi toate astea pentru ce ?
- Ai să vezi lia prerni,eră.
Cred că Afexandl'u 'Doci1esou, autorul

atîtor divertismente scLi,pitoaire, aitîtor 
spectacole de comedie prem:iate, este şi el 
de părerea mea că un regizior care a 
putut face atîitea „dukJ nebum,ii", atitea 
comedii mai „IUŞoare" sau mai „grele·' 
şi in ca.re a aliat fantezii�a cu hawl, sa
tira cu liirisffilUl. şi care monrt;-ează acum 
1a Teatrul de Comedie, tot o comedie, 
Concurs de frumuseţe §l l'lli Tudor Po
pescu, are datoria, din cînd în cînd, să 
se gîndească şi la opeve g.r,av,e, .La par
tituri dramatice so1ide, în stâire să-i com
pleteze multi,1ateral fişa cu cmeaţi;i şi în 
ailte zone ale esteticrii teat�aile. De aceea 

TEATRUL DE OPERETĂ 

GEORGE ZAHARESCU, director : 

P
rimul nostru gong anunţă Violete

, de Parma de EHy ROll'Illain - spec-' tacol din repertoriul permanent al
teatrul1Ui nostru. Va urma .premiera cu 
Voievodul ţiganilor de Johann Strauss, în 
vegia lu'i Hero Lupescu, S1Pec'1Jacol care 
va dezvălui, prin originalirtatea perspec
tivei regizovale, o nouă fiaţetă a mult 
cunoscutei ope11ete. 

La solicitarea insistentă a publicului, 
aducem in premieră şi Prinţesa Circu
lui de Kalma:n, în regia S1Ubsemnatului. 

Cu păil,ej1Ul împlinirii ,a 60 de aJni de 
la înfilim.ţarea Parti<lulll!i Comunist Ro-
mân, la oare var partidpa cei mai re
prezentativi artişti ai scenei noasbre, pre
gătim un spectacol-concert. Ne a.filăm în 
faza de elabooare a s·cenariu11ui, care cu
prinde v,ers'llri, arii şi texte, pagini mu
zicale de valoar,e create în domeniul ope
retei militante. 

O altă pr,emieră a acestei stagiuni, 
Helio Dolly de Gerry Hermain. De ase
menea, colaborăm cu dl'amiaturgul Mir
cea Radu Lacoban şi cu scenaristul Bog
dan 'Căuş în vederea realizării unor li
brete ,pe teme actuale. 

In octombri<e, teatrul nostru va- sărbă
tori 30 de ani de activitate ca instituţie 
de cultură socialistă". 

l-am întmeba't pe Alexaindru Tocilescu ce
perspective i se desch:id, Îln acest sens,
în noua stagilUile ?

- In păimăVJară am îmbrrăţiş,at o pro
punere ce mi s-a păvut initeresaintă, a 
lU;i Octiav•.i.an Ootescu, să montez undeva 
(pînă la urmă am decis că cel ma;i bine 
a,r fi la Teat11uJ. ,,Bwandr.a") un specta
col ampl,u cu Tartuffe de MoJ.iere şi 
Cabala Bigoţilor de Bulgakov şi care să 
se joace în două seri consecutive. Tre
buia să încep în mai ,repetiţiile. Din 
luna mai proiiecfJele s-au mutlait în iarma
rie 1981. Ce mă întristează, însă, e că 
nici un actor de Ia Teatrul „Bulandra" 

nu vrea să-l joace pe Tartuffe (sublinie
rea noas,tră). Pînă se va hortărî careva, 
m-am hotărît eu să mă duc la Piatra
Neamţ, să montez o piesă japoneză.

VALERIA DUCEA 
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Santier 
' 

dramaturgie 
1. Cu ce piese
prezent în noua
ne teatrală ?

sînteţi' 
stagiu-

2. Ce texte definitivaţi
acum?

3. Cîteva proiecte din
tr-un viitor apropiat.

ION BAIEŞU 

1. O întreba1·e la care nu
pot să vă răspund. Nu ştiu 
dacă piesele mele mai 
vechi, cum ar fi .Preşul, 
Alibi, Jocul şi altele vor 

mai fi reluate. Din acest 

punct de vedere, teatrele 

sînt de-a dreptul misterioa

se. Am încredinţat teatru

lui „Nottara" o comedie 
mai veche şi încă nejucată: 

Fantomiada. După circa t1•ei 

luni mi s-a spus că s-a 

pierdut textiil. Am fost în

trebat dacă nu cumva mai 

am un exemplar. Le-am 

zis că mai am încă zece. 

Am în volumul de teatru, 

publicat nu de mult la Edi

tu1·a „Eminescu", mai mul

te piese încă nejucate. E 

vorba de In căutarea sen-
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TEATRUL NAŢIONAL DIN CLUJ-NAPOCA 

JUSTIN CEUCA, secretar literar : 

Primul gong: premiera absolută a piesei lui Tu
dor· Popescu Omul nu-i supus maşinii. Urmează 

'' 
D'.ile Carnavalului, cea mad puţi.n ju'cată dintre 

comediile lui Caragiale, nicicînd reprezentată pe scena 
noastră. Spectacolul va fii montat de Alexiaindru Da
bija şi va avea o distribuţie foarte bună, printre 
alţii pe Melania Ursu, Dorel Vişan, Tudorel Filiimon, 
Mlarcel Iureş. Aş mai menţiona colaborarea cu scrii
torul Dumitru Radu Popescu, care ne-a promis o 
:piesă inedit/\, Omul de cenuşă. Cu aceasta am dori să 
ne înscriem în ediţia actuală a Festiivalului Naţional 
«Cîntarea României»". 

MELANIA URSU, protagonistă în comedia sati
nca Omul nu-i supus maşinii de Tudor 
Popescu 

F ireşte că omul nu este supus maşinii, convingere 
dobînd1tă nu datorită acestea. piese ci din prac-'' 
tica profesie!i noastre, care refuză ideea de me-

oanism. Joc cu plăcere rolul Fiorentina, chiar cu 
uşurinţă, pentru că am experienţa umor roluri înru
dite : Niculina Gologan din Opinia publid de Ba
;ranga şi Geta clin Pi<atră la rinichi de r:::verac. Mă 
gindesc totodată cu foarte multă răspundere la rolul 
Miţei Baston, pe care-l voi juca în premieră clujeană 
şi lla Mama-Ubu, din Ubu-Rege de Jarry, rol pen
tru care am fost solicitată la Teatrul no3tru de pă
puşi". 

TEATRUL NATIONAL DIN CRAIOVA 

ALEXANDRU FIRESCU, secretar lital'ar : 

L
a prima ridicare de cortină : Jocul vieţii şi al 

, , 
morţii în deşertul de cenuşă de Horia Lovi-
nescu. Inaugurăm stagiunea pe platforma in

dustrialii. de Est (intreprinderea mecanică de mate
nal rulant) cu un spectacol de poezie patriotică. Tot 
în săptămîna deschid�rii, v0m inaugura stagiunii per
manente la Tg. Jiu, �;:-obeta-Turnu-Severin, Slati,na, 
Calafat, Motru, Băileşti si Bîrca, cu spectacolele 
progvamate nu numai la se:Jiu, dar şi la casele de 
cultură şi căminele culturale din toate aceste oraşe 
şi comune. 

1n sălile de repctit1i: Hoţul de vulturi de D. R. .Po
pescu, în r;egia Georgetei Tomescu şi scenograf.la lui 
Vasile Buz; -şi noman sentimental de V. Constantinov 
ţi Boris Raţer, în regia Valentinei Balogh. 

Ne !Jregătim să sărbătorim în curind 1/30 de anii de 
existenţă a naţionalului cvaiovean ; vom avea oaspeţi, 
Teatrul Naţional din Bucureşti, alte teatre, şi vom 
organiza o &erie de sesli1uni, comunicări, spectacole
dezbatere şi discuţii cu spectatorii. De asemenea, ne 
preocupă „Săptămîna Caragiave", manifestare cultu
rală tradiţională, care de data aceasta va avea un 
caraicter competitiv prin iparticipairea tuturor specta
colelor \'Caragiale" din ţară. 

www.ziuaconstanta.ro



sului pierdut, Dresoarea de 
fantome, Cine sapă groapa 
altuia şi Vînătorii. N-ar fi

exclus ca vreun teatru să-şi 

arunce ochi'i pe ele. 

2. 1n prezent lucrez la

două comedii : Omul care 
vine din Buzău şi Iubirea 
e un lucru foarte mare. 
Vreau să cred că mai este 

încă nevoie de comedie, că 

oamenii mai vor să rîdă. 

3. Am de gînd să re

nunţ pentru un an de zile 

la teatru. Am început un 

roman pe care trebuie nea

părat să-l termin. După a

ceea mai rămîne de văzut 

şi de trăit. 

ŞTEFAN BERCIU 

1. a) Obsesia la Teatrul
,,Mihai Eminescu" din Bo

toşani. 

b) Halu,cinaţia la Teatrul

,,Maria Filotti" din Brăila. 

c) Mag.ie neagră la Tea

trul „Victor Ion Popa" din 
Bîrlad. 

Toate acestea, reluări din 

stagiunea trecută. 

In luna decembrie, sîntem programaţi cu un turneu 
in R. S. Cehoslovacă, cu spectacolele Azilul de noapte
de Gorki şi O noapt� furtunoasă de Caragiale." 

MIRCEA CORNIŞTEANU, regizo' : 

I
" ncep stagiunea 1980-1981 cu mo,ntarea piesei lui

Horia Lovinescu : Jocul vieţii şi al morţii în" deşertul de cenuşă. Sînt foarte bucuros că, în 
sfirşit, pot lucra acest text, unul dimltrle cele mai im
portante ale dramaturgiei româneşffii post-belix:e. 
împreună cu scenograful Viorel Penişoară-Stegaru şi 
cu actorii Vasile Cosma, Tudor Gheorghe, Valeriu 
Dogaru şi Mirela Cioabă (de la Teatrul „Valea J1iului" 
din Petroşani) vom încerca să dăm viaţă unei lumi 
nefireşti dar, diin păcate, posibilă. Apoi, cu acelaşi 
scenograf, voi lucra la Teatrul Bacovia din Bacău 
spectacolul D'ale carnavalului. Este singura comedie 
raragli.aleană pe icare nu am pus-o pînă acum în 
scenă şi doresc ca spectacolul nostru să merite să 
f:ie prez�nt .l.ai .,Săptămîna Caragiale", ce se desfă
şoară anual la Craiova. Tot in această stagiune, 
împreună cu Mihai Mădescu, voi pune în scenă la 
Sibiu Functionarul invizibil de Dumitru Solomon. 
Piesa, în premieră absolută, este ill1spirată dlin nu
vela omonimă a lui Ilf şi Petrov. O satÎlră necruţă
toare, cu întîmplări fiantastice şi groteşti, a unei lumi 
abrutizate prin absenţa unor preocupări reale". 

TEATRUL NATIONAL 
.,VASILE ALECSANDRI" DIN IAŞI 

MIRCEA FILIP, secretar literar : 

D
eschidem stagiunea cu o operă naţională clasică,

, , Apus de· soare de Delavrancea, în regia N�cole-
tei Toia. Vor urma : Don Oarlos de Sc-hiller 

(regia, Dan Nasta; scenografia: C. Russu) şi Vara la
�ohant de polonezul J. Iwaszkiewicz, în Tegia lui 
Jossef Slotwitski de la Radiodifuziunea din R. P. Po
lonă. Teatrul îşi propune· să aducă pe scenă drama
turgi contemporan!l nejucaţi pe scena ieşeană ca 
D. R. Popescu şi Silto Andrăs, şi să ii,ntensifice acti
vitatea studioului '!Prin montarea scrierilor unor au
tori-debuta;iţi locali".

NICOLETA TOIA, regizoare : 

A
pus de soare n-a văzut niciodată luminile ram-

" pei la naţionalul ieşean. O montare a ooesteli 
piese aici, în inima Moldovei, presupune cu iatît 

mai mult :răspundere, şi, de ce n-aş spune-o, curaj. 
Chipul lui Ştefan cel Mare e mai aproape mimii 
moldovenilor derît oricui. Mai mult, interpretarea 
dată de Calboreanu, acum un sfert de veac, legen
diarei figuri, a creat într-un fel uin arhe1lip, dar a 
&dus şi o seamă de prejudecăţi. Consider că, în 
scrierea lui Delavirancea, mai mult decît forţa vitală 
a personajului, este pusă în valoare forţa lui spiritu
ală. Autorul alege din bogata biogra:fli'e ia voievodului 
momentul final, momentul socotelilor cu viiaţa. Ştefan 
are deja în ochii semenilor săi o imensă dimensiune 
spirituală, e deja erou legendar. Spiritul să~u în !Ceas 
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Aştept răspunsurile tea
trelor : Maghiar de Stat 
din Timişoara, pentru pie
sa Purgatoriul ; Naţional 
„Vasile Alecsandri" din 
Iaşi, pentru piesa Grădi
narul vine la ora 8 ! ; ,,Mi
hai Eminescu", din Boto
şani, pentru : Povara şi 
Grădinarul vine la ora 8 !, 
în vederea unor premiere 
pentru stagiunea 1980-1981. 
Cine ştie ? Poate că, a
flînd despre existenţa aces
tor trei noi piese, se vor 
'găsi şi alte teatre intere
sate. 

2. - Pungaşul, o come
die poliţistă cu muzică, în 
şase personaje şi Timizii, 
un muzical pentru mişca
rea de amatori. Cum ve
deţi, îmi arde şi de... cîn
tat. 

- Ucide-ţi aproapele ca
pe tine însuţi ! scenariu de 
fiim antimistic. 

- Pe cont propriu, sce
nariu de film poliţist pen
tru tinert. 

- Răpirea, roman pentru
copii şi tineret. 

3. In speranţa regasirn
drumului spre teaţrul ra
diofonic şi TV, pe care nu 
l-am rătăcit din vina mea :
un serial poliţist-patriotic,
în zece episoade ; scenarii
după piesele mele : Obse
sia, Halucinaţia şi Magie
neagră, cum şi după roma
nele mele Preţul tăcerii şi

Invidia.
In rest, un volum de po

vestiri intitulat Umbre. 
Dacă toate acestea se vor 

realiza în stagiunea 1980-

1981, voi putea spera şi 

într-o revenire la teatrele 
bucureştene ... pe unde n-am 
mai... fost, de şapte ani... 
slabi. 

Cred că mi-am făcut sta
giul de absenţă în această 
privinţă şi aştept, nerăbdă
to1·, ce-i drept, venirea ce
lorlalţi şapte ani ... 
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de crepuscul e înclinat către sine, către răS1Pundierile 
c:e poal'tă şi „după ce n-dr mai fi". Medlitaţila e to
nalitatea dominantă. Un cititor iatent poate lesne ob
�erva . structura poematică a dramei : în scenă nu se 
întîmplă nimic, nici un eveniment, în afară de în
coronarea lui Bogdan ; în rest, faptele de luptă sau 
de viaţă sînt consemnate, relatate în dense stări emo
tive. :.VIoghdlă poviesteşte lupta din Pocuţia în tonuri 
calme de lăută ca un truver mediieval la fereastra 
castelanei. El citează şi două versuri pe care oştenii 
„cu Domnitorul nostru îniainte" le cîntă în drum spre 
casă. Am scotocit culegeri de folclor, le-am găsit ca 
atare, le-am completat, încît, �n actul doi, aşa vor 
intra oştenii ce se întorc de la luptă, cîntînd. De 
altfel, cîntecul de sorginte populară, acompaniat de 
instrumente vechi va :fiiinţa în mai multe momente 
ale spectacolului, conferindu-le o serioasă combustie 
dramatică, integrînd nota ele evocare lirică, sentimen
tală chiar, ia acestei luminate figuri, care p�ntru 
9pectatorul contemporan e mai mult decît 1,m chip 
Hustru din cartea de fistorie, e o dimensiune spiritu-
8lă a neamului. 

Sper ca Apus de soare pe scena ieşeană să fi,e un 
memento mori cu inflexiuni elegiace, scăldat în culori 
umbroase de amurg şi în dangăt trist de K:lopot. Ilar 
dincolo de această haină despovărată de orice zor
zoane, nu patosul romantic al tiradelor, ci medn-taţia 
lucidă a personalităţii de geniu cu privire la uriaşa-i 
răspunde1·e ; nu dramatismul exterior al conflictului 
ru boierii săi, ai tensiunea adîncă a neliniştii ce o dă 
ve�ea la destinul unei ţări. 

Rolul IU!i Ştefan cel Mare va fi interpret:tt de acto
rul. Teofil Vâlcu ; decorul şi costumel-e : Constantin 
Russu şi Constantin Radian." 

TEATRUL NAŢIONAL DIN TIMIŞOARA 

MARIANA CORUJIU, secretar literar : 

D
eschidem stagiunea cu Mobilă şi durere de Teo-

', dor Mazilu, spectacol prezentat în prem'.i:eră ha 
început-ul lunii iulie, în regia lui Ioan Ieremia 

şi scenografia Emiliiei Jivanov. 
!n repetiţii, Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă de

Tudor Popescu, în direcţiJa de scenă a lui Florin 
Fătulescu şi scenografia Doinei Almăşan Popa. 

Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un 

mormint avar din Transilvania de D. R. Popescu 
marchează un punct important pe agenda stagiunili.. 
Montarea va .Ei semnată de Ioan Ieremia, iar sceno
grafia de Emilia JiJvanov. 

Alte proiecte : Costandineştii de Paul Everac, Ne

guţătorul din Veneţia de Shakespea!I"e, Crime fără 

pedeapsă de Anders Ehrmark Enquist, Noi, subsem

naţii de Aheksandr Ghelman şi Emil şi cei trei ge

meni de Erich Kăstner, o dramati21are semnată de 
regizorul spectacolului, Dan Radu Ionescu." 
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ADRIAN DOHOTARU 

1. Anchetă asupra unuitînăr care nu a făcut nimic, premieră pe scena 
Teatrului ,.Bulandra", şi îndrăgostiţii de la 9 seara, cu 
o premieră programată spre
sfîrşitul acestui an calen
daristic, pe scena Teatrului
,,A. Davila" din Piteşti.

2. Ultimele ştiri, un pro
ces de conştiinţă al intelec
tualului în lumea modernă, 
o radiografie a neliniştilor,
căutărilor şi opţiunilor sale,
în vîltoarea evenimentelor
acestui secol frămîntat şi
tragic ; Inframicrobii, o in
vestigaţie necruţătoare în
lumea pseudovalorilor în
ştiinţă, în viaţa acelora care
cred că domeniul lor de
activitate se poate trans
forma într-o feudă perso
nală, şi că deţin adevărul
absolut.

3. Activitatea de gazetar,de comentator publicist la
revista „Flacăra" mi-a pus 
şi-mi pune permanent la 
dispoziţie (fără nici o exa
gerare) zeci de subiecte de 
piese de teatru, de conflicte

acute care se consumă în 

imediata noastră vecinătate. 

Am în plan nenumărate 

piese de teatru, dar nu am 

timp să le scriu. Pentru că, 

în primul rînd, sînt 

gazetar şi, în al doilea 

rînd, dramaturg. Dar, 

e fascinant, aproape tot 

IOAN IEREMIA, regizor: 

S tudiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un 
mormînt avar din Transilvania mi se pare ocronică dramatică a faptelor unor oameni care au făcut de toate : agriicultură şi · copii, politică şieconomie, cu patima şi deznădejdea de-a trăi oit mai intens asti.miLarea şi diezasimilarea biologică, materială, spidtuală, ontologică, istorică etc. Sau desprecum ne fa�e şi rie trabdă aşa cum sîntem (ial!llestecaţi) s:llînta născătoare a tuturor românilor, Transilvanlia".

TEATRUL NAŢIONAL DIN TlRGU MUREŞ 

ROMEO POJAN, director : 

S ecţia română inaugurează stagiunea cu o premieră absolută, noua piesă a lui Paul Ever� : '' Cartea lui Ioviţă, în regia lui Dan Alecsan-drescu şi decorul arhitectului Traian Niţescu, avîndu-1 ca protagonist pe M�hlaJi Gingulescu. Spectacolul ne va repr�zenta şi l:a cea de a III-a eddţie a Festivalului naţional „Cîntarea Românilei". Alte treiscrieri dramatice reprezintă prime versiuni pe scena noastră : Treizecişitrei de scrisori anonime de MehesGyorgy, în regia lui Hunyadlii Andrâs ; Vara celei de
a şaptesprezecea păpuşi de Rja,y Lawler, în regia lui.Dan Alecsa.:i.drescu, şi Ultima întrunire a cavalerilor
magnoliei albe de Preston Jones, ,în regia lui Harag Gyorgy. In partea a doua 1a stagiunii, Nicolae Scarlatva monta Şcoala calomniei de Sheridan. 

Secţia maghiară aduce la rampă Jocul vieţii şi al
morţii în deşertul de cenuşă de Horia Lovinescu, premieră în limba maghiară, în regia lui Kincses Elemer şi scenografiia Annei Tamas., avîndu-i în distribuţie pe Csorba Andras, Silagyi Eniko, Boer Ferenc şi Keresztes Sandor. Alte 1frtluri : Moise de Madach Imre, în regia lui Kincses Elemer, Cum îţi vei aşternede Csavossy Gyorgy, în regia lui HtIDYadi Andras, 
Barbarii de Gorki, în negia lui Dan Alecsandrescu, şi Salcîmul liliachiu de Szep Erno, în regia lui Kovaics Levente, profesor la Institutul de Teatru din Tg. Mureş. 

Căutăm, aşadar, să alcătuim un repertorlilu din pieseautohtone şi străine de un nivel estetic şi ideologicridicat, pe măsura tea1Irululi! pe care ni-l dorim. Am alcătuit repertoriul ţinînd seama de posibilităţile colectivului, de necesitatea de a d/i.lstribui întreagatrupă, de a constitui, conlucrînd cu studenţii, o pepinieră de actori. Avem, evident, în vedere o participare meritorie la „Cîntarea României". Alt eveniment important pentru noi îl constitu!ie organizarea,,Concursului tinerilor iereatori dim teatrele· dramatiC'e", sub egida Consiliului Culturii şi Educaţiei Sociahiste şi a Asoctaţiei oamenilor de artă din institut)ile teat::ale şi muzicale, ,şi a forurilor locale. Concursul va avea loc în april�e 1981 şi va fi deschisdramatocgilor, regizorilor, scenografilor şi actorilorsub 33 de ani. Sperăm în succesul şi în permanentizarea concursului nostru. Sperăm într-o stagiune desucces consta1nt". 
23 
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ceea ce descopăr ca gaze
tar, aproape tot ce se în
tîmplă lîngă noi, poate de
veni piesă de teatru, poate 
deveni spectacol. Cu o con
diţie : să nu trădăm ade
vărul vie.ţii. 

MIRCEA RADU 

IACOBAN 

1. Cu nici una.
2. Nici unul.
3. Nu am. Nu mai scriu

teatru. Ceea ce va bucura 
mult pe cine ştiu eu. 

IOSIF NAGHIU 

1. Frunzele amăgitoarei
neputinţi, eventual Miste
rul Agamemnon. Incă nu 
ştiu care din cele două. Şi 
nu ştiu nici măcar de ce 
nu ambele. Singurul lucru 
concret este faptul că Tea
trul Naţional, care s-a an
gajat, încă din stagiunea 
trecută, să-mi joace una 

MIHAI GINGULESCU, actor : 

C
arte a lui Ioviţă de Paul Everac este o piesă 

„ deosebită, care încearcă să răspundă multor 
probleme ce se ridică în faţa noastră şi a tu

turor constructorilor socialismului ; o piesă de refe
rinţă în contextul dramaturgiei noastre originale. Ro
lul lui Iovîţă este greu, deoar',ece acest personaj, care
personifică idealul şi desah!ide perspectiva !J)iiesei,
poate aluneca uşor în tezism, în didacticism. Trebuie 
să găsesc mijloaicele teatrale prin care să comunic
simplu şi convingător idealul, fanatismul acestui om ;
cc1inţele luli interii.oare trebuie să capete forţă de
convingere. In primul rînd, laviţă trebuie să fie un
om şi pe urmă o idee. Această piesă este o mare 
pledoarie pentru dăruirea plenară, pentru o nouă ca
litate umană, aduce o viziune a viitorului comunist.
împreună cu regizorul n·an Alecsandrescu şi cu toţi
colegili mei, sper să realizăm un spectacol bUJn, cairE:'
să aibă ecou în conştiinţa spectatorilor. Rolul lui lo
vită este pentru mine un examen al maturităţii ar
tistice şi politice". 

TEATRUL DE STAT DIN ARAD 

OVIDIU CORNEA, director : 

D
eschidem stagiunea cu premiem absOll.ută a

, , piesei lui Tudor Poip'escu, Nu ne naştem toţi Ia 
aceeaşi vîrstă, spectacol montat de Mircea D. 

Moldovan, în decoruiri,le lui Onisim Co[ta, avîndu-i în 
distribuţie pe Eugen Tă.na1Se, Liviu MăTtinuş şi Elena 
Drăgoi. A doua montare, piesa dramaturgului polo
nez .Jan Gawlik Examenul, în reglia lui Iosif Bîta şi
scenografia Evei Gyorffy." 

TEATRUL BACOVIA DIN BACĂU 

CAROL ISAC, secretar literar : 

A 

I 
ncrederea de Ştefan Oprea, 'Piesă românească în 

,, pi·en_iieră absolută, este primul spectacol al sta-
g1un11. Regia, Ţmo Geirun, nou director de

scenă în colectivul ;1ostru ; scenografia, Gloria Iovia,n. 
Noua piesă a dramaturgului ieşean se ocupă - în
tr-o formulă poliiţistă - de noile valori ale demni
tăţii intelectualului, cucerite în ultimii 15 ani şi luptă 
pentru apărarea cuceririlor ştiinţei româneşti. In con
tinuare, Curtea Miracolelor de Yakovos Kambanelis 
spectacol regizat de V1a.'leriu Paraschiv, în decorul luli
Tudor Ghimeş. Ilustraţia muzicală, Anda Călugăreamu.
Colectivul nostru se [PI1egăteşte, de asemenea, pen
tru montarea D'ale Carnavalului de Caragiale în re
gia lui Mircea Cornişteanu şi scenografia lui V. Peni
şoară-Stegaru de la Teatrul Naţional din Craiova ..
In reluare, jucăm comedia poliţistă Week-end plăcut, 
mister

_ 
Bennett de _autorul briiltanic Arthur Watkyn, 

tradusă de Manca Beligan şi regizată de
I. G, Rusu". 
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dintre aceste două piese, are 
dificultăţi, şi din discuţiile 
pe care le-am avut cu con
ducerea teatrului, cu Radu 
Beligan personal, ştiu că 
aceste dificultăţi sînt rea
le. Deci, ceea ce părea con
cret la sfîrşitul stagiunii 
trecute, azi a devenit mai 
dificil de realizat. Am con
vingerea că harnicul colec
tiv al Naţionalului va reuşi 
să depăşească greutăţile în 
care se află, şi va acoperi
promisiunile făcute mie şi 
altor dramaturgi. 1n caz 
contrariu, va trebui să mai 
aştept o bună bucată de 
vreme, sau să caut un ar-t 
teatru dispus să mă joace. 
Asta din păcate ar însem
na iarăşi timp. 

2. Sînt în faza de tehno
redactare cu un volum de
teatru reprezentativ la edi
tura „Eminescu". In sfîrşit, 
după zece ani de aşteptare, 
(cartea de teatru, o bună 
bucată de vreme, a fost pe 
post de cenuşăreasă a edi
turilor), editorul Valeriu 
Râpeanu s-a hotărît să pună 
capăt acestui lung maraton 

şi să-m.i publice un volum 
de teatru, cu tot ce am

scris mai bun pînă acum. Un 

amănunt : nici una dintre 

piesele incluse în volum 

nu a văzut pma 

lumina tiparului. 

titl·uri : Absenţa, 

acum 

Cîteva 

Fe-
reastra, Frunzele amăgitoa
rei neputinţi, Misterul A
gamemnon. Nu am putut

să scriu, nu am avut timp 

să scriu nici o piesă nouă. 

Cu toate că am schiţat două 

subiecte ispititoare, două 

farse tragice despre condi

ţia omului şi a raporturilor 

sa.le cu societatea, nu am 

putut să le duc la bun sfîr

şit, din o mie de motive. 

Sper să fur totuşi timpului 

cîte va luni inspirate şi să 

le scriu. Titlurile lor provi

zorii ? Cautser, (ştiţi ce în

seamnă Cautse1 ? Gitiţi un 

dicţionar mitologic şi veţi 

afla), şi Vizitatorul spaţial. 

TEATRUL DRAMATIC DIN B.L\IA MARE 

ION IGNA, director : 

S
tagiunea se inaugurează cu Act veneţian de Ca

', mil Petrescu, spectacol montat de Constantin
Codrescu, semnatar şi al scenografiei, cu Va

sile Constantinescu, Olga Sîrbu, Adriian Răţoi şi Mir
cea Petculescu. 

1n proiecte : Unchiul Vanea de Cehov (regie, Adrian 
Lupu) şi două premiere din driaJmaturgia universală,
Donă teatre de dramaturgul polonez Jerzy Szinilawsky
şi Aniversarea de Harold Pinter." 

BOGDAN BERCIU, regizor : 

D
e la prima şi - mi se pare - singura montare

, , scenică· românească ,a unei rpiese purtînd sem-
nătura lui HaroJd Pinter, s-au scurs mai bine de

zece ani. Această prelungită şi, cred, nejustificată
uitare ar figura poate ca prim motiv al opţiunii
mele. Harold Pinter n-a încetat să producă noi
creaţii, purtînd marca de neconfundat a stilului său:
sondaj psihologic de maximă adîncime, implicînd
stări şi situaţii arhetipale, utilizarea intens-poetică a
tuturor valenţelor limbajului. 

Ar mai rămîne de ilndicat zona de convergenţă a
Aniversării cu sensibilitatea şi imperativele momen
tului. Sper ca din viitorul meu spectacol să transpară 
cu suficientă claritate faptul că un sistem social icen
trat exclusiv pe goania după bani, putere şi după o
feric-ire îngu;;t înţeleasă, nu lasă nici un loc speranţei 
şi visărili ; refuzul încolonării ÎIIl această cursă fără
de sfîrŞit este prompt penalizat. Eroul piesei, deşi
cade victimă violenţei cu care sistemul se auto-pro
tejează de orice element pertUJrbator, nu părăseşte
pînă în final drumul pe' care singur şi l-a ales.
Spectacolul nostru se doreşte un iapel lia ieşirea din
carapacea înch:istării egoiste, pledînd p�ntru dlialog,
înţelegere şi generozitate". 

TEATRUL DE STAT DIN BiRL.t\D 

CONSTANTIN PETRICAN, director: 

Ne aflăm în faţa unei stagiuni grele, a unui an 
„ 

teatral deosebit de anevoios pentru noi, din 
pricina unor condiţii obiectiv;e : :repar,aţiile ca

pitale ale teatrululi. in col'lsecinţă, jucăJ:D în depla
sare, şi noua stagiune o vom inaugura pe scena fru
moasei Case de cultură din Vaslui. Vom reprezenta
ultima noastră ,premieră, Ultima minune a lumii, 
scrisă de Dumitru Roman şi Al. Pop. Pe afişele 
noastre mai figurează Lăpuşneanu de Virgil Stoe
nescu şi Totul în grădină de Edwaird Albee. Sperăm
că în ciuda faptului că vom juca mereu pe alte
scene, stagiunea n:e ·,a aduce satis:flacţii şi din punct
de vedere artiistic, şi nu va scădea cu nimic din
prestigiul de care se bucură teatrul nostru". 
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3. Proiecte, intenţii şi vi
suri de viitor am mai mul
te. Să vă spun cîteva din
tre ele : 

a) Cu sprijinul Uniunii
Scriitorilor şi al Consiliului 
Culturii şi Educaţiei So
cialiste, o călătorie în 
Franţa, Italia, Grecia, sau 
într-una din ţările Africii. 
Un scenariu de film de ac
tualitate. 

b) Să-mi cumpăr nişte
ochelari. 

c) Să scriu o piesă de
teatru pentru Broadway, in 
colaborare cu Paul Everac, 
cu care am rămas în re'la
ţii de amiciţie, în . ��u�a
divergenţelor de opmii in 
cadrul dezbaterii iniţiate 
de revista „Contemporanul" 
asupra stagiunii trecute. 

d) Să sugerez conducerii
revistei „Teatrul", (asta 
'după ce îmi publică pies11; 
'Misterul Agamemnon), sa 
iniţieze printre dramaturgi 
îtn concurs de teatru scurt, 
'intitulat „Zilele săptămînii" 
şi să publice trei dintre 
ele ca pe un text de spec
tacol de sine stătător. 

e) Să conving cond'!;cerea;
teatrului „Bulandra , ca 
piesa tînărului dramaturg 
Eugen Şerbănescu Descope
rirea Atlanti!dei este o pie
să demnă de atenţie. 

f) Să fumez mai puţin.

TUDOR POPESCU 

1. Două premiere absolu
te: Nu ne naştem toţi la 
aceeaşi vîrstă, publicată de 
revista dumneavoastră şi 
inclusă în repertoriul citor
va teatre : Giuleşti, Tea
trul de Stat din Ploieşti şi 
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TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOŞANI 

STELIAN PREDA, director : 

T
eatrul acordă o atenţie deosebită inaugurării sta
giunii, prezentîndu-se în faţa pubJJi'cului cu un

'' ,pachet" masiv de premiere : Regele Burebista
de Mirce:::i Alexand:rescu, în regia lui E. T. Bordu
şanu şi scenografia lui Vasli!le Jurje, O noapte fur
tunoasă de Caragiale, în regia Ancăi Ovanez-Doro
şenco şi scenografia lui ©eorge Doroşenco, Casa
noastră de George Genoiu, în regia lulil Gh. Jora şi 
scenografia lui ConstJantin Molocea, premieră realizată 
la finele anului trecut şi prea puţin confruntată cu 
�pectatorii, şi Da, piesa francezului Gabriel Arout, 
realizată la Studio. Pentru tradiţionala. noastră ma
nifestare in1iiltulată „Toamna teatrală", pregătim piesa 
lui Vasile Voiculescu, Demiurgul, încredinjJa,tă regizo
rului -nostru E. T. Borduşanu". 

TEATRUL DRAMATIC DIN BRAŞOV· 

DIMITRIE ROMAN, secretar literar : 

A 
ducem la rampă premiera pe ţară a piesei lui
D. R. Popes�u Studiul osteologic... sub titlul " 
Mormîntul călăreţului avar. Spectacolul, regizat 

de Mircea Mavin, în decorurile lui Mihai Mădescu, 
are în distribuţie o echipă de actori valoroşi : Dan 
Săndulescu, Getta Grapă, Costache Babii, Paula Io
nescu, NIÎIColae C. Nicolae, Luminiţa Blănaru, Ion 
Jugureanu, C. Bălaş-Jujucă. Publicului tînăr, pe care 
teatrul îl are întotdeauna în vedere, i se adresează, 
apoi. a doua premieră a stagiunii, spectJa.colul coupe 
cu piesele lui V. I. Popa : Păpuşa cu piciorul rupt şi 
Pufuşor şi Mustăcioară, montat de Radu Popovici, în 
decorurile lui Puiu Antemir". 

Marginalii la MORMiNTUL CĂLĂREŢULUI AVAR 
de D. R. Popescu 

MIRCEA MARIN, regizor : 

"'I ntr-o perioa�ă de timp bin� p�ecizată, _ av�nd ca
arie de desfaşu:·are un tentonu ale caru1 con-

'' tururi sînt clar delimitate, o mitcro-lcolectivitate 
umană se formează şi se defineşte într-un sens cu 
reverberaţii moral-existenţiale complexe, în ra\Port 
cu evenimentele politice c;e i-,a,u jalonat viaţa socială. 
Fără a pierde din vedere specificul naţional şi ca
racterul propriu al întîmplărilor ce-au devenit istoriie, 
îmi voi permite - totuşi - cîteva consideraţii, cu UJn 
caracter :nai amplu, pornind de la ideea străveche, 
dar profund valabilă, ică Omul este măsura tuturor 
lucrurilol'. 

Omul este întruparea acelei energii iscoditoare ce-a 
afl1at drumul de la spicul die grîu la pîine, descope
a:iire covîrşitoare ce i-a dat dreptµ! la nemurire. Omul

este încarnarea acelei voinţe ce stabileşte o punte 
de legătură între trecutul păstrat viu în memoria co
lectivităţii şi viitorul năzuit ; şi care işi zideşte o 
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Teatrul Naţional din Timi
şoara. Sînt cele pe care le
ştiu pînă la ora actuală. 
Comedia Omul nu-i supus
maşinii va avea premiera 
absolută la Teatrul Naţio
nal din Cluj-Napoca, la în
ceputul stagiunii. Comedia 
Concurs de frumuseţe va
putea fi văzută, într-o 
nouă versiune, la Teatrul 
de Comedie din Bucureşti
şi, probabil, la Teatrul „A. 
DaviLa" din Piteşti. Băiatul
cu floarea va deveni muzi
cal la Teatrul de Nord 
din Satu Mare, secţia ma
ghiară. In concluzie : două 
premiere absolute şi trei 
reluări. 

2. Am reluat, cred că 
pentru a zecea oară, de 
data asta la sugestiile re
gizorului Val. Paraschiv, o 
comedie la ca,,.e ţin foarte
mult : Casa nebunului sau
Caut ucigaş bine pregătit. 
De asemenea, am terminat, 
doar la a treia reluare, co
media Vrăjitorul, ultima
din tripticul pieselor „de 
producţie", alătm·i de Pa
radis de ocazie şi Omul
nu-i supus maşinii. Sîn,t 
cele trei piese pe care le 
numesc „de producţie", 
deoarece, în „comedia u
mană" pe care năzuiesc s-o
realizez şi la care muncesc 
foarte mult, socotind că 
vîrsta a înaintat cam 
mult - acoperă acest do
mer,iu de activitate a so
cietăţii, poate cel mai im
portant pentru epoca noas
tră, aşa cum activitatea 
bancară şi negustorească e
ra cea mai importantă pen-

tru epoca lui Balzac. 

3. Continui „comedia ·u

mană", sperînd ca anul a

cesta să pun alături de 

Casa nebunuluii şi Concurs 
de frumuseţe o piesă care

aş dori să fie o meditaţie 

asupra destinului uman : 

Infernul blînd. Piesa am

scris-o, am re(scris-o), şi a

cum aşteaptă un timp ca 

s-o pot reciti la rece. E pie
sa cu cea mai mare canti

tate de poezie dintre toate

pe care le-am scris. Şi de

tristeţe. Cam atît ! 

istorie pe care şi-o trăieşte •în mod conştient, ştilind
că prezentul se consfinţeşte şi se sfinţeşte priin fi
liaţie, iar viitorul poate fi garanllat numai în măsura 
în ca.re se sprijină pe o profundă conştiiqţă a acu
mulăr1ilor. 

Dintre toate fiinţele cunoscute, Omul este singura 
fiinţă ce deţine acea înţelepdiune care se bizuie nu
mai pe ceea ce i-a fost dat să afle singură, şi care
s-a îndoit întotdeauna de darurile prea generos ofe
rite de providenţă. Dar tot Omul a croit şi drumul
de la săgeată la bomba atomică, sau prin vii.darea
memoiriei, dînd frîu liber poftelor dement-orgolioase 
de expansiune, şi-a îndreptat voinţa către însîngerarea
,:ctoriei sale ; şi tot el, din orbire şi obtuzitate, şi-a
schilodit conştiinţa cu credinţe stră:ilne datelor sale
fireşti, credinţe ce l-au ţinut •în loc multe viea,curi.
Dar, mai mult decît orice, Omul este mtruchiparea
acelei tensiuni născute din efortul spre desăvîrşire,
şi care, prin vertiaa.Li-tatea raţiun!ili sale, expresie a
unei conştiinţe ce veghează neostenit, uneşte Cerul şi
Pămbtul. 

Să-i contemplăm lumina, dar să-i vedem şi umbre
le, iar din această dramatică confruntare să învăţăm
să nu uităm". 

TEATRUL MUNICIPAL 
„MARIA FILOTTI" DIN BRĂILA 

DUMITRU PiSLARU, director : 

A 

I 
ntregul colectiv aşteaptă cu nerăbdare noua sta-

" gim1e in sediul renovat şi modernizat al veahiu-
lllll nostru teatru. Sperăm qai, în Vli�torul apro

piat, avînd condiţiile materiale asigurate la un nivel
optim, să ne mobilizăm toate forţele pentru a intra
mtr-o etapă superioară în activitatea noastră artis
tică. Primul gong va răsuna pe platforma Combinatu
lui de fibre ar1Mlidale de la Ohişcani cu un spectru
col de muzică şi poezie, în regia lui Marius Popescu. 

In continuare vom juca Noaptea pe asfalt de Theo
d()lr Mănescu, în regia lui Gheorghe Miletineanu şi 
scenografia lui Mihai Mădescu ; urmează Bădăranii
de Carlo Goldonli; în re�îa lui Marius Popescu şi 
scenografi4 Olimpiei Damian Ulmu. 

In perspectivă, Puterea şi adevărul de Titus Popo
vici (regia, Marius Popescu). 

Actor fiind, reiPet rolul Şoferului din Noaptea pe
asfalt şi mă pregătesc pentru personajul Contele Ri
e1ardo din. Bădăranii. Intîln!irea cu partitura Şoferului
mă preocupă în mod deosebit : dramai acestui perso
naj, caracterul său complex îmi solicită toate resur
sele". 

TEATRUL MAGHIAR 

DE STAT DIN CLUJ-NAPOCA 

KOTO JOSZEF, secretar literar : 

V
om deschide stagiunea, conform tradiţiei noastre,

„ 
pe scena unui club muncito:resc, de astă dată
la „Someşul", cu Aceşti nebuni făţarnici de

Teodor Mazilu, ultiima premliieră a s11agiunii trecute, 
spectacol ele prea puţine ori jucat. In contim.uare, ne
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ION D. SIRBU 

1. Cu ce piese figurez în 
stagiunea 1980-1981 ? 1n 
stagiunea ce urmează, Tea
tru Naţional din Craiova in
tenţionează să monteze, nu 
vreuna din cele cinci sau 
şase comedii satirice pe
care le-am scris în ultimii 
ani, ci drama mea, deve
nită dramă istorică, Si
mion cel Drept. După ce 
mi-a trecut uluiala aflîind 
această veste picată din 
cer, m-am apucat ·şi i-am 
scris directorului Al. Dincă 
o lungă scrisoare. I-am a
mintit că piesa Simion cel 
Drep,t a fost concepută în
1963 şi retranscrisă de mai
multe ori ; pînă în mai
1971, cînd ea a intrat în re
pertoriul mai multor tea
tre. De atunci aşteaptă, cu
ciobăneascii:. �ăbdare, nu să 
fie jucată, ci să fie măcar
publicată. Pe vremea cînd
am scris-o, drama aceasta 
o consideram teribil de ac
tuală, de profetică. Apă
ram ciobanii şi ciobănia. 
Au trecut de atunci 17 ani.
Dar iată ce-i spuneam 
directorului şi prietenului 
meu Dincă, în susamintita 
scrisoare: 

„In aceste trei cincinale 
ce au trecut de cînd stau
în sertar cu Simion al meu,
istoria nu a stat în loc. 
Mai ales în ultimele lun'i, 
au răsunat, de la cea mai
înaltă tribună a ţării, o se
rie de preţioase indicaţii şi
îndemnuri, care, poate, îi 
dau o nouă soartă şi eroului 
meu. De aceea, iertaţi-mă,

pregătim pentru o nouă piesă originală a scriitorului 
P.eke Gyorgy (titlul, deoc·amdată nedefinitivat), inspi
rată din prefacerile -istorice ale României înfăptuite 
în primii ani ai revoluţiei socialiste. Intenţionăm să 
dedicăm acest spectacol aniversării a 60 de ani a 
P.C.R. şi, de asemenea să-l prezentăm în noua ediţie
a „Cîntării Românlie!i". Aş mai aminti, ca puncte de
reper ale noii stagiuni, Nunta clin Susa de Suto 
Andras, cea de-a patra piesă din ciclul dramelor 
istorice reprezentate pe scena noastră, spectacol a 
cărui regie va fi asigurată de Harag Gyfugy. Sperăm 
că nu vor fi lipsdte de 1nteres nici montările pe care 
le proiectăm cu piesele Elisabeta I de Paul Foster, în 
regia lui Kovacs Levente, oaspete diin Tîrgu-Mureş, 
şi Nu sînt turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu, în re
gia 1 ui Horvath Bela". 

TEATRUL DRAMATIC DIN CONSTANTA 

ROMEO PROFIT, secretar literar : 

R
epetăm Răzbunarea de A. Fredro, spectacol pe 1„ care-l pregătim pentru „Zilele culturii poloneze 

I în România". Re�a o semnează actorul Iancu 
Lucian, totodată interpretul unui rol principal, iar 
scenografia, Eugenia Tărăşescu-Jianu. Im, repetiţii se 
află şi piesa lui Paul Everaic„ Cartea lui Ioviţă, a că
rei regie 0 asigl.UI'ă Dan Micu. 

In prima parte a stagiunii, regizorul_ ,Ion Maximi
lian va ,n0nta o comedie de Tudor Popescu. Regizo
rul Gheorghe Jora lucrează la Audienţă la consul de 
Ion Brad. 

Alte premiere? Ne intereSlelaiză pentru publicul
nostru tînăr piesa lui Stephen Poliakoff, Cum se nu
meau cei patru Beatles?, a cărei regie o va sem.na 
Florian, Pittiş, invitat să joace şi în reprezentaţie. In 
proiectele noastre am finclus două titluri linedite : Hop
signore de Michel de Ghelderode şi lmpărăţia pă
mîntului de Termessee Williams. Ne propunem de 
asemenea şi o piesă de Shakespeare : A 12-a noapte,
sau Visul unei nopţi de vară. 

N-am lăsat de-o parte din preocupările noastre nici 
dramaturgii locali pe care ti-am lansat. Lucrăm, în 
continuare, cu Hristu Uimona la o nouă pie�ă, Cren
gile aceluiaşi copac, ·şi cu Eugen Lumezianu. Avem 
intenţia să lansăm şi un nume nou : George Mihă
iescu, cu scrierea Transoceanicul de familie". 

TEATRUL DRAMATIC DIN OA.LAŢI 

MIHAI. MIHAIL, director : 

Este o stagi UIIl.e caire va îm.cununa efoTturile ia 2,5 
,, de ani de teatru profesionist pe aceste melea-

guri. Inceputul va fi marcat de spectacolele 
Hoţul de vulturi de D. R. Popescu - piesă în pre
mieră pe ţară (regia, Nicolae Scarlat) şi Domnişoara.
Nastasia de e. M. Zamfirescu (regia, Adrian Lupu). 
Montări insolite ca factură şi, fireşte, diferite ca mo
dalităţi regizorale. Ele vor demonstra stadiul valoric 
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dar bănuiesc că nu crite
riul estetic sau moral v-a 
îndemnat, să vă aduceţi a
minte de acest text, ci ac
tualitatea sa, în ceea ce 
priveşte .�eptelul şi zooteh
nia. Chiar dacă piesa mea 
este şi altceva decît o ple
doarie pentru... ecologie, 
cauza ei, astăzi, e oarecum
cîştigată : publicul tînăr 
din sală va considera tex
tul drept un text-comandă
socială, scris repede şi ga
zetă.reşte, după ce au apă
rut, în tematica la zi, şi 
probleme legate de dezvol
tarea şi încurajarea zooteh
niei sub toate formele ... " 

2 . • 4.m două volume masi
ve de teatru, ce îşi aşteap
tă „definitivarea", prin ti
părirea lor de către editu
rile imde sînt trecute în
plan. (Ed. ,,Eminescu" şi 
„Scrisul românesc"). Nu mă 
consider im autor prea sti
mulat. Am colegi care nici 
nu-şi termină piesa - o a
nunţă numai - şi deja fi
gurează 'in repertoriul mai 
multo1· teatre. Alţii au vad 
permanent la un anume 
teatru, care· li joacă regulat.

3. Lozinca mea dramatur
gică, de o viaţă, a. fost, ce-
1.ebra sentenţă a lui Ju
venal : ,,Difficile est sati
ram non scribere". Mă gîn
desc, în nopţile cînd plouă, 
la o versiune de azi, a. 
Gaiţelor lui Kiriţescu. Faţă
de Dudulencele de odi
nioară, gaiţele pe care 1,e
cunosc ( coafeze, doctoriţe, 
responsabile de gogoşerie, 
poetese etc.), mi se par
mai evoluate, mai te
ribile... (Am găsit şi un 
titlu : Şase scorpii şi un 
scorpion). Dar nu voi în
drăzni, cît voi fi în viaţă,
s-o scriu : risc să mor lin
şat în mijlocul Craiovei... 
Mă mai gîndesc la „p·en
seiir" -ul, nu al lui. Rodin,
ci cel de la Hamangia. Şi-l
imaginez obligat să coboare 
şi să înceapă cumva ieşi
rea din preistorie. Cum ?
1ncercînd să devină un 
DISCOBOL. Activ, departe
aruncător. Şi începe. Şi în
cepe... să se pregătească
pentru a arunca discul. 
Face ordine, teoretizează, 
planifică. Studiază. Şi pe 
măsură ce zelul său atle-

spre care tindem. In consens cu comandamentele vieţii 
noastre politice, cu cerinţele vieţii sociale şi spirituale 
şi preocupările spectatorilor noştri, repertoriul nostru 
constituie un univers tematic speciJiic, menit să ajute 
publi;:ul să mediteze mai ·profund la problemele lui 
rle viaţă. Linia lui majoră o formează piesele româ
neşti noi, de substanţă realistă, piese oare so_licliiă 
actorii şi publicul să se implice mai activ în viiaţa 
socială. Hoţul de vulturi de D. R. Popescu, Nu ne
naştem toţi la aceeaşi vîrstă de Tudor Popescu sint 
titluri ce măcturisesc, în acelaşi timp, şi o continui
t::ite de program cu Acum şi în cele din urmă de
Th. Mănescu sau Rugăciune pentru un disc-jockey
de D. R. Popescu, premierele noastre din ainii trecuţi. 
Mai avem în vedere : O noapte furtunoasă de I. L.
Caragiale, şi Căsătoria de Gogol, opere clasice care 
contribuie la definij•rea profilului teatirului nostru, 
gazdă a „Colocviului despre arta comediei". Scena 
gălăţeană ocupă un loc definitiv în conştiinţa publi
cului, oîştigîndu-şi prestigiul şi prin aceste acţiuni; de 
rezonainţă republicană. 

„Colocviul despre arta comediiei", ajuns la a IV-a
ediţie, se va desfăşura în acest an concomitent cu 
aniversarea teatrului nostru - între 26 octombtrie -
2 noiembrie. Gustul publicului gălăţean a evoluat o 
dată cu creşterea valortli spec1Jacolelor noastre ; dis
tinse cu premii şi diplome la diverse competiţii şi 
maruifestă„i republicane de artă teatrală, ele SÎJ:!t tot 
mai solicitate de spectatori. 

Aş mai adăuga, la acest început de an, că acţiunea 
de colabo11aire a artei profesioniste cu cea amatoare 
a căpătat la Galaţi o bună tradiţie. Teatrul Dramatic 
patronează „Teatrul nostru" - scenă munoi.torească 
afirmată în „Cintarea României", a cărei conducere 
::irtistică o asigură actorul Lucian Temelie. Realizăm 
numeroase spec1Jaco1e în care apar actori profesionişti 
alături de amatori. 

Studioul nostru îşi va dovedi eficienţa şi în acest an 
prin două spectacole : unul de poezie şi muzică, şi 
o pie�ă poliţistă, Joc dublu, de Robert Thomas. !m
această sta�une aniverS!ară socotim - ca totdeauna
- că cea mai importantă acţiune a noastră este re
laţia desfăşurată zi de zi cu publicul ; vom continua
tradiţia dezbaterilor de după spectacole, şi vom fii
iarăşi prezenţi pe marea platformă a Combinatului,
la Şantierul naval, şi în genet'la!l. pretutindleni uncie
teatrul, ca artă a cetăţii, dialoghează cu publicul".

NICOLAE SCARLAT, regizor : 

H oţul de vulturi de D. R. Popescu - o piesă pe 
care am cliltit-o cu sufletul la gură. Inainte de " a avea ş:amsa să devină spectacol de teatru, a 

avut neşansa să devină film, Zbor planat. 

Intîi şi-ntîi e cea mai adevărată scni'ere despre 
viaţa unui şantier, în genul dramatic, cel puţin. Nu 
e un reportaj despre devansări die termene şi tehno
logii inovatoare ; e o frescă aspră şi acidă despre 
lumea celor ce mută munţii din loc. D. R. Popescu 
o aduce la luminile rampei aşa cum este, cu men
talităţi eterogene şi eteroclliie, cu biografii tulbu11i şi 
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tic creşte, lucrurile se 
complică în aşa fel că, tot

pregătindu-şi mijloacele, a
mînă, mai apoi, uită scopul 
trudei sale. Uită ce a vrut 
el să facă, de fapt ; de fapt, 
uită chiar la ce serveşte un 
disc. Morala acestei come
dii intitulată Discobol.ul ar 
fi următoarea : ,,organizarea 
muncii nu poate ţine loc 
nici muncii în sine şi 
nici scopul·ui urmărit de 
ea". Lenin. 

Dacă nici aceste clouă co
medii nu vor găsi un tea
tru-client-amator, declar că 
'voi fi silit, ca orice fost 
cronicar clramatic, să-mi 
scriu, şi eu, amintirile. Din 
ce în ce mai des, îmi vine 
să citez-pe nu-ştiu-cum-îl
cheamă - care spunea : 
„Tot ce am scris nu e decît 
o simplă Prefaţă : prefaţă
la marea operă de artă, 
care a fost biata mea 
viaţă". 

1. 1n stagiunea 1980-

1981 - după toate semne
le - voi fi prezent, cu 
noua mea piesă Nunta din 
Susa la Teatrul Maghiar de 
Stat din Cluj-Napoca, Tea
trul Naţional ain Tirgu 
Mureş, Teatrul de Stat din 
Oradea şi Teatrul Maghiar 
de Stat din Sfîntu Gheo;·
ghe. 

2. Am pe masa de lucru
alte piese în trei acte, des
pre care nu vreau să vor
besc, deoarece spectatorul 
este interesat îndeosebi de 
piesele terminate, jucate, şi 
mai puţin de cele care se 
găsesc în ceaţa aurie a chi
nurilor creaţiei. Scrisul nu 
este o bucurie. Acest ade
văr profesional îl priveşte 
desigur numai pe autorul 
de piese. Treaba lui dacă 
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destine incerte, cu oameni care trec în cel mai natu
ral chip de la gluma iatroce la gestul sublim. 

în al doilea rind, prin destinul !eroului său princi
pal, D. R. Popescu recompune, în maniera-i proprie, 
mitul ,prometeic care devine, ali'ci, povestea celui care, 
odată cu focul, a furat şi vulturii ce-l vor chinui. 

Dimensiunea mitului respÎlllge ipoteza unui spaţiu 
structurat în Limitele realismului descriptfuv. lmpreună 
cu scenografa Anca Pâslaru, încerx:ăm să înălţăm 
alcătuirea care să cuprindă miracolul sfidării prome
teice. 

Rolurile sînt, ca întotdeauna la D. R. Popescu, ge
neroase. Interpreţii vor fi aceiaşi actori ai Teatrului 
Dramatic dlin Galaţi, pe care-i cunoaştem ; stimul,atţi, 
cred, de ambiţia de a depăşi suacesul de presţigiu şi 
durată caire s-a numit Rugăciune pentru un disc
jockey. 

Prniectele mele pentru viitoarea stagiune? Patru 
rau cinci texte originale care mă incită ... M1ai multe 
texte clasice care aşteaptă să mă verufice... Cîteva 
teatre ale căror invitaţii nu am apucat să le ononez ... 

Mă voi declara mulţumit, dacă voi izbuti trei 
spectacole bune, din care măciair unul important. Şi 
dacă voi găsi răgazul să călătoresc o lună în străină
tate. 

Mai mult ca orice mă roade nemulţumirea faţă 
de ceea ce am realizat Îln timpul din urmă, senzaiţia 
că bat pasul pe loc. Nu văd nici o consolare în faptul 
că, in m:i.joritatea „ogrăzilor" colegiale, se joaică 
aceea�i horă ... 

Regia tînără atrăbate criza maturizării ? Sună ma.ii 
mult a scuză. Aş adăuga, deci, la „proiecte" o pagină 
sau două pentru „Tribuna iregizorului...". 

TEATRUL DE STAT DIN ORADEA 

MIRCEA BRADU, director : 

P
ir.actic, lia Oradea, stagiunea teatrală s-a des-

', făşul!"at neî1ntrerup,t. Am avut o intensă acti·-
vi,tate estival.ă, judnd cîteva speata:aoiLe pr,egă

tite pentru acest prilej. Piatră la rinichi de Paul 
Everac, lncurcă lume de A. de Herz ca şi noua pre
mieră a secţiei maghiare, Vară de demult de Bekefj 
Istvan. 

Noul an teabral ne găseşte mobiiJizaţi, dornici să 
real,izăm un· salt oalitaitiv, care să ne dea nouă, pro
fes!iion>iş1lii1or, ca şi spectatorii1or noşbrt, satis:fiacţiile 
,estetice şi ideofogiice aşteptate. PriimuJ specitaco-1 al 
a,nutlui tea,traJ. 'fr0-'81 va fi, la s,ecţia riomână, Dio
gene Cîinele de D. Solomon, în regia lui Ail. Col.pa.cei, 
decorurile 1ui BÎil1o Geza şi costume11e 'DaltJianeii Ma
nolescu-Uleu. Următoarele spectacole sînt : Ivona, 
principesa Burgundiei de Go�brow,itez, Îln regi,a unui 
director de scenă oaspete din R. P. Polonă, Tadeusz 
Pti.skiewicz ; Bătrînul de Goirki, în regi,a luti Dan 
Alec&andrescu ; Nunta de Arnold Wesker ; Ţarul 
Ivan îşi schimbă meseria, comedi,e de M. BuJgakov, 
şi piesa Îlllediită a lu.i Marin Sores•ou Casa Evantai, 
a cărei piremieră absolută ne este pr,omisă nouă, în 
reg1a lui Iul.Lan Vişa,. 

Primul gong la secţia magh:i.ară va bate pentru 
Mobilă şi durere de Teodor Mazilu, în regi,a lui Szabo 
J oszef şi scenografia lui Kiss Alexe · urmează în 
proiecteJe noasltre, Din ce se fac vier�ii de mătase, 
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şi-a ales meseria de drama
turg I 

3. Aştept rezultatele tra
ducerilor pieselor mele în 
diverse limbi străine (Şi 
aşteptarea este un element 
al proiectelor, nu ?) De

pildă, piesa mea Steaua pe 
rug a fost tradusă recent,
în Austria, în limba ger
mană. Piesa Cain şi Abel 
a fost tradusă în limba fin
landeză, ca urmare a faptu
lui că Teatrul Naţional din 
Helsinki doreşte s-o pună 
în scenă. 

LEONIDA TEODORESCU 

1. Cu Ploaia şi anchetato
rul (un titlu nou al piesei
Echinox, publicată în re
vista ,:Teatrul"), care va a
vea premiera chiar la înce
putul stagitinii la Teatrul 
„Nottara", şi cu o piesă
pentru copii, Irina şi 
Topici", aflată la încep1it 
de repetiţi'i la Teatrul „Ion 
Creangâ". 

2. Am terminat acum 
vreo şase-şapte luni o co
medie, ,Moranclina:, pe care
am predat-o tot cam pe-a
tunci Teatrtilui de Come
die, de la care teatru n-am 
primit nici un răspuns. Nu 
ştiu dacă e din cau,za unui 
anume ritm de lectură mai 
silabisit, al vreunei „măse
le de minte" sau al unui 
excesiv „ciripit de pă�ă
rele". Oricum, drăguţ din 
partea dumnealor. 

3. Cîteva proiecte (inten
ţii, idei) din viitorul apro
piat. Lucrez intens la cel 
de al doilea roman al meu, 
„Cap sau pajură". Ca şi 
.,Motelul", va fi tot un ro
man de actualitate. Primul 
capitol l-am şi predat re
vistei „ Viaţa românească". 

pnemiena ,pe ţară a pies.ei lui Bajor An.dor, .51Pec.tacol 
m regia lui Szabo Jos!Zef ; Noul moşier de J6kai 
M6r şi Stela de Goethe, montă!ri încrediinţate regi
wrului Farkas Istvan, şi premiera pe ţară a piesei 
luli EdWlalrd Bond Marea, în regia lUIÎ Ki1ss Atilla. 
Ne pTegătim totodată pentru manifestarea teatrală 
traidiţi,Oi11,ală orădeaină Săptămîna teatrului scurt, pe
care o vom organiza în luna iunie 1981". 

ALEXANDRU COLPACCI, regizor : 

A
juca Diogene Cîinele, azi, înseamnă n,u doar a

, , redesoopell'i un cHmat cultuiral areat de zbu-
ciumata cet•ate ateni0nă, nu a veoonsti.'tUIÎ arhe

ologic o epocă, ci a căuta sensuri prezente. Căci, 
,astăzi, Diogene nu ne mai inter-es•ează oa personaj,_ 
ci oa idee. Marile întrebări în legătUJră cu el nu se 
stilng ; dacă ,am încerca să descifrăm acest peirsonaj
metaforă, ar urebu.i desoif.rată, în pr,imul rînd, ideea 
de libertate, în absenţa căreia Dii,ogene nu există. 
Noneonfonrni.'smUil person:aj,ului nu este al,!Jceva decît 
o c0!1Jtim,uă au,tofl,agel-are, justifi.cată de nemu�ţumi
re şi de căutarea adevărului absolut. Dar există oare
\.1Jil asemeinea adevăir ? Pe măs.U1ră ce ,repetiţiile se 
desfăş-oairă, ne dăm seama că între pliesele acestui 
oialu, pe c:aire DUăillitiru So1omon le-a saros acum 10 
ani, exlistă o ta,i.;nică şi p11ofundă legă1ruiră". 

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI" 

DIN PETROSANI 

DUMITRU VELEA, secretar literar : 

I 
naiu.gu:răm s.tagiuinea în sediul Casei de Cultmă
cu s.pec:tacolrul pent,r,u cop.ii Vrăjitoarele de Di-

" mi,trie SteLaru, în regia lui Nic-o:1Ja,e Gheorghe 
şi deoo.ru.Tlile lUli Ioan Miuj-ic. Uirmează în căutarea
sensului pierdut, comedie de Ion Băieşu, şi piesa bul
găirlească Noul Adam dre Ivan Miartîlnov. Teatrul se 
afilă deocamdată în sufeiriinţă prin pleaairea tinerilor 
,regizori că1Jre ailte co1ective şi pir,in pier.derea girupului 
de abs-oilvein•ţi caire au împr,ospătat vi1a'\)a teatrului 
în sta,�=ea tr,ec:ută• ... " 

TEATRUL TINERETULUI 

DIN PIATRA NEAMT 

PAUL FINDRIHAN, secretar literar : 

A 
u 

I 
n map,a de pr,ooecte avem, printre altel_e, Hoţ1;1I
de vulturi de D. R. Popescu, şi un musical, V1-'' 
cleniile lui Scapin, în regia lui Iulian Vişa. Tea

trul se pregăteşte pentru organizarea tradiţionalei 
manifestări bienale „Festivalul spectacolelor de tea
tru pentru tineret ,şi cOiPl'i", care va marca, sperăm, 
a şaptea sa ediţie în luna octombrie". 
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TEATRUL „A. DAVILA" DIN PITEŞTI 

CONSTANTIN ZĂRNESCU, directc;,r: 

Sărbătoreşte deschidem stagit.I?ea la t�atE:_ c.el�
patru secţii ale noastre, p,nntr-o „Saptamma 

'' a pr.emiierelor" : teatroJ driamatiţ prezintă 
Noaptea pe asfalt de Theodor Mănescu (regia, Mihai 
Lu.ngeanu ; scenografia, Radu OoQ·ciova) şi Moartea
unui comis voiajor de Arthur Miller (regia, Costin
Marinescu ; scenografia, Mihai Mădescu) ; secţia de
estradă se prezintă în sala TeatTuilui Muncitoresc 
Piteşti-Nord cu U111 spectacol de revlis,tă adresat tine
ret<uLui : în ton major cu tinereţea. Secţia de Folclor 
aduce publicului din cen'Dr'U!l. rruniier Berevoeş-ti-Argeş, 
în sala Casei de Ouil,twră, montajul Pe poteca doru
lui ; iar „păpuşile" ridică cortina teatruil'l.lli „Aşchi
uţă", jucînd Roman Năzdrăvan de Toma Biolan. 

Vor wrma: Anonima semnată de Angela Bocancea, 
în regia lui Mihai Radoslavescu şi Stăpînul Carpa
ţilor de Corneliu Marcu, în regia lui Mihai Lungeanu.
In repertori'llll anululi teatral sî.nt însorise numeroase 
piese �omâneşti va1oroase care, dl.llpă părerea noas
tră, voi· stî.rni interesul publicului pi•1leş-tea.n ca şi
pastl,u,nea de lu.aru a creatorilor noştri : Fantomiada

de Ioo Băieşu, Ordinatorul de Paul Everiac, îndrăgos

tiţii de la nouă seara de Adrian Dohoitaru, Concurs

de frumuseţe de Tudor Popescu, Ull1 spectacoJ-colaj 
de comedlie veche iromânească, Comedianţii de Ian 
!Juoi.am. Alte titluri ispititoare : Cabala bigoţilor de 
M. Bulgakov şi Măsură pentru măsură de Shake
speare. Toate aceste spectacole sint încredinţate sta
tornlÎICli.1or noştri d.k-ectori de scenă : Mil.ha,i Radosla
vescu, Costin Mwinescu şi Mii.hai Lu,ngeanu". 

MIHAI LUNGEANU, regitor : 

A
m găsit în Noaptea pe asfalt elementele unei 

,, desluşiri teatrale a adevărului loa şi a conse-
cinţelor i�orăirii lui. Spectacoluil nostru este 

str>uctu1r;at pe întoarcerea obsesivă a personajului 
pcilnci.pail, într--= film relll'ăit al propr,iu!LUli său des
tin, dramatic ,agJomer,at de evenimente decisive. 
Specuacol'llll nu alege v:iotirne saiu vinOViaţi, ci pune 
î,nrtrebăr.i, sugerează căultă,ri şi pI'OjplU[le an,a,Lize me
ni te să sublinieze ideea unei necesare şi deloc co
mode lupte împotriva ipocriziei, laşităţii, comodităţii, 
rnÎll11oi.unii, iinrteresalor meschine, îrnpotriv,a a tot ceea 
ce, aşa cum spune eroul piesei lui Theodor Mă
nescu : <'îl pierde pe om î111 propriii săi ochi». 

Sala studio oferă formulei propuse avaintajuil unui 
dilalog cu s,pec-tatorii, s,i.ncer şi tulburător, în care mar
tomi evenimentelor se vor confunda ou excelenta 
echipă de actorii. a-i s-cenei piteştene. Soenograf.Î!a 
aparţine lui Radu Corciova" 
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TEATRELE 
DE PĂPUŞI 
LA îNCEPUT 
DE STAGIUNE 

TEATRUL 
,.ŢĂNDĂRICĂ" 

RADU VALTER, secretor 
literar: 

D
eschidem sbagiunea 
la 20 septembrie, cu

" Ull1 spect,1col pen-
tru tineret şi adulţi, in 
cadrul „nocturnelor Ţăn
dărică", C'tL pliesa : Fru

moasele pasiuni electrice 

de Vladimiir Simon ; re
gia, Lrina NÎJC1t.1,lesc.u ; sce
nografia, M:i100:ria. B,uescu 
şi muzi1oa, V1aisiille Şidi. Cu 
acest spec<taJool teatrul 
nostru i1nra,ugulrează sala 
din strada Doamnei nr. 1. 
Pentru preşcolari şi şco
larii foarte moci, reglizorul 
Ştefan Lenkisch a pregătit 
un musical : Boroboaţă

de Constan,tin Popovici şi 
Ştefam Lenkiiş, pe muzica 
Lui Paul U['muzescu, în 
scenografia Mioarei Buescu. 

Se repetă : Osul de peşte

fermecat, ,p,reluc.ra,re după 
Dickens, de Crâ.s,tin:a Flo
rian, cu aceliaşi tandem : 
Ştefain Lenkisch-Mioara 
Buescu ; şi Cîntăreţul din

flaut, dramati2ia111ea unei 
legendţ medievaile de Vla
dimir Simon". 

IRINA NICULESCU, 
regizoare: 

Incep această stagi-

', une cu premiera
Frumoasele pasiuni 

electrice, vodevH „g,ro-tesc, 
pasional şi original" pen
tru teaJtr:u:l. de păpuşi. 
Este prdmu� me.u specta
col pentru adulţi. M-a 
preocupat, in mod deose-
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bit, capaoitaitea păpuşii
-personaj-dramatic de a
comunica şi dincolo de 
texte cu spectatorii ; mă 
interesează modul în
care se reailizează raportul
păpuşid• cu sa1a, Îlil ce mă
suiră se poate depăşi ca
racteruJ. :fiormall al mario
netei în dobÎlndilrea sen1-
nificaţiilor doriJt,e. 

Păpuşile aioestuii spectia
col sînt marLcmete foarte 
mici, a căror reală nepu
tinţă f.iZ'ică deviine tragi
comdcă in p1a1Il/UJ. textului,
aşa cum triagLcomice sînt
personajele şi destine1,e
propuse de aUJtor. 

Mai lucrez, împreună C'U 
scenografu,! Mihai Mă-
desou, la Ulil alt specta
col, tot pe UJn text al lui 
V1adimiir Simon, o piesă 
inspirată dintr-o legendă 
medieva'lă : Cîntăreţul din 

flaut". 

TEATRUL DE PĂPUŞI 
DIN ALBA !ULIA 

p 
entru stagiunea 1980
-1981, tru.pa de pă
puş,ari din oriaşul 

Alba Iulia, sub conduce
rea an,imaitorului Ion Sîn
gere;inu, bene:fii!ciind de a
portul regizorului Aurel 
Crăciun (autorul montălri
lor Oltul şi Mureşul şi 
Undeva pc pămînt). aduce 
o preluc.nare ldberă după
Fram, ursul polar de Ce
zar Pem1esc<U1. ,, ... Un para
lelism între undversul de 
pu,ritate al gheţll.ll.1ilo:r veş
I11ice - loc de naştere şi 
de viaţă peinti,u ursul po
lar - şi Lumea amă�toa
ve a ci!rC'l.llliui, î,n care ero
ul povestirii devine un 
cabotin, un măscărki. O. 
demonstraţie păpuşă
rească, că pierderea «o
meniei„ echliiv.alează ou 
pierderea perscmali,tăţii şi 
a vieţii adevăr-,ate". 

COSTIN MARINESCU, regizor : 

A 

I
n pir,agul aoestei noi stagi,u,ni teatiraile, pro,i.ectele 

,, mele se concentrează asupra unor cît mai di-
verse modalităţi de desfăşurare a muncii în 

echipă : cum să captăm, în fluxul spectacolului, cele
mai profu1nde şi mai asculllse viJlYraţi,i ,ale fiinţei :acto
rului. 

In acest sens din teatrul lui Luc,iJan BLaga m-am 
o,prit asu,p['a unui text cu mari virtuţi scenice : An
ton Pann. Apoi, v,o,i monta o piesă penitriUJ 1Ji:lleret, 
extirem de interesantă, sCII".isă de Ac1r1i,am Dohotaru,
într-o fOO'l'I1ulă oare J)l1Llej,UJieşte exersarea complexă
a g.ru,piulJ,uii teatr.aJ. 

Pentru nOUJa ediţie a „Reu.niunii team--e.1011: de stu
dli,o" v,oi pregăti u,n spectacol ou o piesă din dirama
twrgia p,i,randelliană. Intenţionez, de asemeinea, ca În
prima parte a stagiunii să lucrez la Teatrul „Mihai
EmilllesCIU" din Botoşani. 

Iia:r acullil, în ace.site zile, sînt în .repetiţii generale
cu piesa Moartea unui comis voiajor de A. Miller,
spectacol ce va fi prezeinit:at la deschliderea sta
g,i,UJnii" 

TEATRUL MUNICIPAL DIN PLOIEŞTI 

CORNELIU REVENT, director : 

O 
esclridern stagii.unea cu o premieră abso-l·ută :

, , Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă de Tudor
Popescu, în regia lui Ion MaximiJ�an 51 m 

decwul lui ViinJtilă Făcăianu. In dist1.1ibu,ţie, Andrei
Bwr&aci, Eug,enii.a Laza, Ştefan Chivu, Nli,c,olae P.raida,
Lu,p,u Buznea, Vera Varzoipov, Luda Ştefănescu şi 
Fabian Ga,v,riliuţiu. 

După debutw său dramaUUirgic de acum doi ani cu
Happy-end la miliţie, piesă aflată aoUIJ1l la a 100-a 
reprezentaţi,e, DUJmitru Furdu,i revLne pe scena noas
tră cu un nou text, Alături cu lumea, spectacol care
va :fil sem=t tot de tandemul Ion Mmamili,an-Vintilă 
Fă•căi,a,n,u,_ Apoi, pe afiş : Noi, subsemnaţii de scrii
to:r.ul sov,i,etk Aleksandr Ghelman, în regiJa lu� Harry
Bldad şi scenografia lui Mihai Tofan. 

Reim;rtaLarea teatrului în vechea sa clădd-re, aflată
aotua1merute în cUJrs de renovave, va aduce ou sine
de:filln,irtd,varea titl,udJor în,treg,ului an teatral". 

TEATRUL DE STAT.DIN REŞIŢA 

PETRU CĂLIN, secretar literar : 

O 
eschidem �tagiu,nea cu un spectacol de poezie, 

, , pe vierSIUJl'.'1 de Toma George Mc11orcscu, Spre . 
constelaţia Omului, sceI1Jariu dramdt'c si re

gizoral semnat de Georghe Vîlceanu. Urmează un 
si,;ectaooll destiiniat copiilor, Domniţa Lacrimă-Furată, 
de Dan Tărchilă, în regia lui Cornel Manolescu şi 
scenog,rafiia Ericăi Mlanolescu. 

Ne-am propus un l'epertoiriu p,reponderent contem
poran, în care piesa românească să ocUJpe pa:imul
loc. Dorim să aducem spectatoc,iLotr d,t mai multe
nourt:ăţi dDamatu,rgice de valoare, premiere cu piese
i!Iledite. 
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Vom monta Salonul de Paul Everiac şi Judecată
în noapte de Antonio Buero Va1lejo. In a.cre1aşi timp, 
adaptăm repertoriul 1a media de v,î.rstă (tinăiră) a
co1ectivulh.lli. nostru. Deci, Adio, studenţie de Al. Vam
piwov şi Anchetă asupra unui tînăr care nu a făcui
nimic de Adrian Dlcihota,ru. Urmărim o desipirovinci
alizare a repertoriului prin lărgirea ariei tematice,
căutăm esenţializări şi aspirăm spre universalitate ;
'nu oroce piesă a cărei acţiune se petrece în preajma 
U!Dei oţelăirii ilnteresează aiu.tomat, prin însăşi această 
împ,rej•umare, pub1icul din Reşiţa. Căurtăm să satis
facem extig,enţele crezului nostr,u ideologiiic exerci
tînd o acţi.une culturală cît mai profull'ldă. Şi să nu
ui.,tăm actorii, care trebuie să găsească satisfacţii
profesiJOnlaJ:e în ceea ce joacă". 

TEATRUL DE NORD DIN SATU MARE 

VIORICA TIFOR, şeful se,;.ţiei române : 

L 
a secţia română, premierele Soarele de ande
zit de Emil Poenaru şi Mihai Raicu, îngerul 

'' bătrîn de Al. Sever, în regia lui Ion Deloreanu 
şi scenografia lui Arpad Kemeny; Valsul de la mie
zul nopţii de Viorel Cacoveanu, regia, Mihai Raicu, 
scenografia, Florentina Drăgulin ; Jocul de-a vacan
ţa de Mihail Sebastian, în regia lui Zoe Anghel
Stanca. La secţia maghiară, prima premieră : Trei
surori de Cehov, în regia lui Kovacs Ferenc şi
scenografia lui Kemeny Arpad ; în continuare, Băia
tul cu floarea de Tudor Pqpescu, ÎII'1 regia lui Gyăn
gyăssy Gabor şi Portiţa de scăpare <le Gyârtăs Miklos,
scriitor din R. P. Ungară". 

TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN SFîNTU GHEORGHE 

DANIEL VERESS, secretar literar : 

A
diuoem la rampă, în reluaire, Manechinele de
Csiki Lazslo (regia, Seprodi K�ss Aftlti,La ; deco" IPUll, Kemeny An:-pad), spectacol prernă.lat la edi

ţia a doura a Colocvhllui teatir,al ai! naţionalităţilor 
conlocuitoare. Prima premieră, Discipolul diavolu
lui de G. B. Shaw, regita, Vălgyessy And['ăs. In con
ti.n'\.llarea ciclului „Car.agia-le", regizOl"ll[ K.iss Attila
va monta O scrisoare pierdută ; alt momerut impor
tant al stagiunii, anivers,aTea a 60 de ani de la în
fiinţarea P.C.R., va fi marcat prin pUJ11Jerea în scenă 
a piesei ll\.LÎ Pauil Gi:.-orgescu, Monolog cu faţa la pe
rete. Regizor : Balogh Andrăs ; protagonist : Visky 
ATpa<l". 

TEATRUL DE STAT DIN SIBIU 
-------

. MONA ONU, secretar literar : 

P 
.nimul gong La secţia română va anunţa O 
noapte furtunoasă de Caragiale, în regia lui'' Bogdan ULmu ; aipo.i, 'l!a Studio, Tigrul de Schis

ga!l, montare semnată de Iulian Viş,a. Secţia germa
nă aduce la rampă Salba miresei de E. Wittstock, re
gia, Kiss Attila şi anunţă premiera pe ţară a Cuibu
lui de Franz Xaver Kroetz, în regia lui Cristian 
Maurer". 
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TEATRUL DE PĂPUŞI 
DIN BRAŞOV 

C 
olectivul de ·creatomi
al Tea1lr,ului de pă
puşi diln Braşov 

premtă deb'l.lltul unui au
tor local, Tudor BoiaITT, cu 
lntîmplări de pe strada 
noastră : o pi,asă cu per
sonaje şi aspecte \lin ac
tuailit.a.te, o comedie adn:
sată în exdu.s.ivitate co-
13iilor. Regia : Ştef,a.n Dedu
Fairca. Scenograiia, .Elniko
Simo. Actorii-mînu,i,to1i :
Livta F1o.r.a., Marg,a.reta
MoraTU, Alexandra Fi
dunc, Gheocghe şi Erimi
ona OuC'U, Ion Mar şi Mu
guraşa Tiu. Muzica : Jon
Crizeanu. 

TEATRUL DE PĂPUŞI 
DIN CLUJ-NAPOCA 

A 

I n preajma noii sta-
gi,lll!li, Mircea Gh:i
�wlesou, directoruil.

teatrului, 'IlJe mărt.iu.riseşte 
dori•nţa de a realiza, cu 
fiecare spectacol,, un act 
de cwltUJră. De asemenea,.
strădania pe oare o va 
depune în căutarea unor·
formUlle meni-te să aducă 
la teatrul de ailli.maţie un.
public tot mafu dive!rS. In 
aicest scop va organiza.
către sfîrşi.twl lunii no
iembrie „Zillel.e teatrului.
pentru oopii şi .tineret",.
cu participan:,e;a tuturor co
lectivelor. artisitd1ce de gien, 
care s-au disti.11'1.s prin re
a1izării deosebilte. ,,Intilni-
rea - ne spune Mircea 
Ghiţulescu - va fi un 
punct de pOll:'ll1iÎire pent'l'u 
diversifÎIClarea formuilelor ·
de spect:acoil, ;pentru a 
capta oaitego,rii cît mai va
riate de sp�taitorii. Inte
resantele opţiturui, reperto
ri.ale ale păpuşarilor din
C1uj-N,a.poc;a se îndireaptă,
pe de o parte, spre pie
sele ra.re prezLn:tă uni ver
sul c-0,nteqi.poran al copi
�ul:wi, iar pe de altă 
pairite, spre oapodoperele-
1i teratun:ii UIIld versale. De 
aci, Ubu-Rege de Jarry,
Făt-Frumos din lacrimă 
de Eminescu, Grădina lui_
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Candid de Ştefan Iureş,
după Voltrure, lmpăratul
Bontianus de Helta.t Gas
par şi ch.ia,r Wooily, în
p,reluc,area lui I!.'ugen Uri
caru". 

AURELIU MANEA, 
regizor: 

• 

„Voltaâ.re se verifică în
raport cu timpul de as
tăzi prim prelucrarea
foarte originailă a lui Şte
fan Iureş ; Grădina lui 
Candid, o poveste cu eQ·,oi ce 
trăiesc întîmplăJt01r, este o 
pairabolă a haziardu1u,i. A
ici, esenţâia1Uil. nu-şi con
solidează amprenta pe
nici un fel de întîmplare,
în acest spaţriu nici mă
car natUJra. nu pare să 
aibă Ull1 sîmbUJre raţional.
Afc:i bat toate ploile, aici
cad stele, aruci soarele poa
te nici să nu aipară într-o
anumită dimineaţă. Frun
ze veştede se ailii.n.iază pe 
un front, unde .pacea e un 
mim1Jt de pauză între
două războaie. Care ar fi 
rostuJ punerii în scenă a
unei asemenea idei ?
N-am început încă repe
tiţiile, dar ştiu că s,pec
tacolul va avea UIIl raport
oriti,c cu modru[ soci:al ca
pttalhsit, de azi'. Vrem să 
rea!Lizăm o satiră a socie
tăţii occidentale, ca,re s-a
înarmait pmă în dinţi pen
tru a se opune frumuseţii 
unui răsărit de soare- l,a
makul. unei mă.ni pline de 
scoici şi P.escăruşi." 

KOVACS ILDIKO, 
regizoare : 

U
bu-Rege a devenit
astărzi o adevărată
noţiune, generînd

«U,buismul». Spectacolele
cu această piesă ,apar tot
mai frecvent în diferite
păr4I aae lumii. Allfred
Jarry, el însuşi un perso
naj ciudat, <;aire vorbea ac
centuinâ siilabele, c'a un
elev oare spune le_cţia, a
vea oroare de mimic'3. &c
toricească, şi-i preocu,:.a
imobiilitatea păpuşii. Nu :n
tîmn;illător, primul spectacol
cu Ubu-Reg:.; a fost ua
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TEATRUL MAGHIAR DE STAT 

D!N TIM!ŞOARA 

KOTSKA GVORGY, secretar literar : 

A 

I ncepetn noua stagiiU!Ile cu u,n s.pectacol 1'ansat 
, , în primăvară, O singură viaţă de Ionel Hristea 

(regia, Sinka Karoly) ; urmează Cer cuvîntul
de Dragomi.lr Horomnea, premi·eră în 1-ilmba maghiară 
(traducerea, Kotska Gyi:irgy), spectacol realizat de
tînăTul regizor Daricla Istvan Alndiras". 

TEATRUL GERMAN DE STAT 
DIN TIMISO.ARA 

IOACHIM LIPPET, secretar literar : 

Stagiunea Tea!Jru.lui ·German di!Il Timişoara a
, , debubat devreme, la începu/tul lun'i august,

printr-un tmneu întreprins în satele Banatu
lui, urmait de un altul, în septembrie, prin sate şi
ora�e din Ardeal. 

Noul an artistic începe ou Menajera de Alexandru
Sever, text' aflat la prima sa versiU111e germană (tra
ducere, Jldiko Jarcsek-Zamfirescu). Spectacolul, re
gizat de Brandy Barasch, în decorurile lui Kazinczy .
Gabor, are în distr�buţie pe Peter Schuich, Ida Jar
csek-Gaza, loaJna Raţiu, Adele Radin, Illidiko Jarcsek-
Zam.fii.11esou şi Josef Jocllum. 

Următorul afiş, u,n poem-lieerJe pentru oopii, Noa1>
tea cînd se schimbă anul de Valentin Avrigeanu
(traducerea, Hedy Hauser), în regia şi scenografia lui
Josef Jochum şi, respeotiv, Ferenc Ko;vacs. Specta
colul muzical O mie de melodii îl vor realiza Horst 
Str:ass-er şi Josef Jochum, în scenogralfila arhi.tectul-ui 
Traian Zamfirescu. In premieră pe ţară, Maria Mag
dalena de Friedrich Hebbel, în regia lui Ernst Seilt
gen din Ingolstadt (R.F.G.). Titluri în proiect :
Tango ele S. Mrozek, Frumoasa doamnă de Hans
Weigel, pe muzică de Robert Stolz şi Bocet vesel 
pentru un fir de praf rătăcitor de Silti:i -Andras". 

TEATRUL DE STAT DIN TURDA 

STELIAN STANCU, director : 

T 
eartrul nosta.m a făcut în uiLtimii ani cîteva

,, opţiuni categori,ce în favoarea dramat'lllrgie1 ori-
gmale. Dar, daitorită diversităţii publicului că

ruJ,a ne adresăm, a trebuit ca, într�o oarecare mă
sură, să ne diversificăm şi prog,ramul. Am intmdus
în acest an citeva titlmi diin dramaturgia univer
Slală, clasică şi contemporană : Medeea de Seneca,
Oameni şi şoareci de Stei!Ilbeck, Aquarium 2 de Jerzy
G-msza şi K,r,istoff Toepli,tz. Stagiunea se deschide
cu Medeea, montare realizată de Aureliu Manea la
sfîirşi,tull. anrul-ui trecut, dar oea dJntîi premieră a noii
stagiuni va fi de fapt .Hai c-a fost drăguţ, scriere
dremaitilcă semnată de Mădălina Stănescu şi Paul
Everac ... " 
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spectacol ele păpuşi. In 
spectacolul nost:u, Regele 
Ubu şi soţia lui vcr fi, in 
acelaşi timp, oameni şi pă
puşi. Om . ..il deYer.it păpuşă, 
mişc.ÎJildu-se mecanic, vor
bind sacadat, va reflecta 
cu siguraJilţă, mai mu'1t de
cit pălpuşa însăşi, imobili
tatea stranie a păpuşii. 
Deci, actori, păpuşi şi ac
torhpă,puşi vor anima mi
ca &cenă a teatru'lui nos
tru, unde mijloacele noas
t•re �eciifice se vor îontîl
ni organic cu grotescu.l, cu 
exagerata tip,izare ubue;;că, 
cu absurdul acestei lumi 

• şi al acestui mare p;::rs'.l
naj".

TEATRUL DE PĂPUŞI 
DIN CONSTANŢA 

„Există o prejudecată 
după c,a,re teartn:mll. de pă
puşi ar Li destiln,aJI;, în ex
clusivi,tate, cop!Llllor, ma
tl..llrii aocept,îlild, din dnd 
în cînd, să vadă spec-ta
cole graţioas·e daT plicti
coase. In.cercăm să ne eli
berăm de a<cesbe eresuri•' 
- ne declară regizoirul
Cristian Pepi,no. ,,In aoest
context, ram î,ndrumat va
lorile creatoare a'le trupei
din Constanţa pe un .făgaş
important, spr,e o produc
ţie care să fie olaskă şi
oO'IltemporaJilă totodată,
adresîndu-se deopotl'ivă a
dulţilor şi celor mici".

Metamorfoze, prelucra
rea cunoscutclor poeme 
ale lui Ovidiu realti.zată 
de Cristioo Pep,ino, care 
semnează şi regria spect':l
coh.Llrtri, Teprezi,ntă prima 
premieră a noi� stagiuni. 
,,Impreună ou oota.rii tru
pei, cu scenografa Eugenia 
Tărăşesou-Ji,oou şi com
pozitor'Wl. ElUJgen Baboie, 
încerc să exploatez mij
loacele ar.tis,tJice ale tea
trului de aJilimaţie : să 
creăm imagini scenice în 
perpetuă •transformare, 
descompunere şi recompu
nere, să găsim «metamor
fozele» nu numai p1,in 
textul lirteriam, dar şi prin 
decoruri şi personaje, în
tr-o senzaţ,ion,ală suită de 
prefaoer:i". 
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Teatrul ne mai făgădu
ieşte un spectacol de Va
rietăţi, în regria lui Ştefan 
Lenkoisch şi scenografia 
lui Mil,ooa Nico�au. De a
semenea, în perspectivă, 
colaborări cu regizoarele 
Margaireta Ndculescu (Cră
iasa zăpezilor după An
dersen) şi Kovacs Ildiko 
(U1·suleţul Winnie Pooh. 
după A. Mirl1ne) şi partici
par,ea la fes,tivraiLul inter
naţional de lia Bairoelona. 

TEATRUL DE PĂPUŞI 
DIN CRAIOVA 

La ridicarea cortinei, pe 
scena craioveană vor apă
rea.personaje.le diITT Punguţa 
cu doi bani a:1e povestito
.J'ullli humuleş,teaJil Ion 
Creangă, în adaptarea Ve
ronicăi Porumbacu, regia 
lui Horia Davidescu şi 
decorurile lui Eustaţiu 
Gregorian. In c,ontinuarc, 
se v·or rieîmprospăta spec
tacolul populliar de bîlci 
Păcală în satul lui de Ion 
S'Lavioi, în prelucrarea lui 
Al. Sbrruţeanu, şi Ion Tali
on de Nela Stroescu, după 
vechi moilive folclorice, 
penbrru a le face piese de 
rezistenţă în competiţiile 
in terinaţiona!le ale aJI1 ului. 
La Paris, .păpuşarrii craio
veni vor juca în aer liber 
'1a sărbătaairea presei co
muniste şi a zia1rului 
,,L'Hu:rnanite", şi la Vin
cennes, Îiil noiembl'ie, vor 
participa la un important 
festival a,l teabrrelor de 
gen.. 

Proiect importan,t : co
laborarea cu poetul Ma
rin Soresoo în vederea 
unei premiere absolute -
Făt-frumos şi călare şi pe 
jos. 

TEATRUL DE PĂPUŞI 
DIN GALAŢI 

In stagi'I.IIlJea 1980-1981, 
păipuşarii din Galaţi vor 
debuta cu două premiere 
ce voc avea loc &imultan, 
dair pe scene situate la 
mii de killomeilră. distanţă: 
în o,raşul de pe malul Du
nări'i şi în capiitaila Dane
marcei. La sediu, Cîntaţi 

cu noi !, un pretext lite
rar educativ pentru cei 
mici de Mi.J.·0ea Petre Su
ciu. Scen.ografiia : Mircea 
Nicolau. Mruzioa : Romeo 
Chelaru. Regia : Traian 
Ghiţescu-CJooea: Două ac
triţe : Maoriian.a Ganea şi 
Rodi.oa PrallllU mîml!iesc atît 
decorurile mob.ii1e, multi
funcţionale, cit şi păpuşile 
(şase personaje diferite). 
La Copenhaga, aceiaşi 
realizatori : regii.zorul Tra
i-an Ghiţescu-Oi.1U1rea, sce
nograful Mircea Nicolau, 
muzicianuJ Romeo Chela
ru, cu monrtla!rea Celor 
şapte păcate capitale, sce
nari;u scriis de Crist-ian 
Pepriino. Un Si[)'E1cla:col des
tinat adulţii.Ior, o dizerta
ţie umoristico-satirică des
pre moravU!IiirJ.e socio-eco
nomico-polirtice din v.re
murile noastre. 

TEATRUL DE PĂPUŞI 
DIN TIMIŞOARA 

Pentru această stagiu
ne, nroUJl dfureictor a:l tea
tirului, poofesoriuJ. IHe 
Gyurcsă.k, nutreşite gî,nduri 
de î,nnoiTe. Refacerea 3ă
lii de spectacol, cu înlo
cuirea formulei italiene 
tradiţionale, cu o a:lta, va
ri.abilă, îngăduirnd un con
tact mai dirreat î.nrcre sp<!c
tato.ri şi scenă. Innoke, 
apoi, prin i1rnaugooarea u
m..Li srudio e�peil'imental ce 
va funcţiona la Casa de 
Cul.tură a Stu<dein.ţiiiJ..or. Stu
dioul îşi poopu'Ille să de
pisteze noi talente şi să 
realizeze spectacole de 
factlllră novart'OaŢ•e, care 
să poată fi aduse şi pe 
scena de la sedi,u. 

Premiera de deschidere, 
Dacica, s-a născut din în
cercările făcute în acest 
studio : urn grupaj pe ver
suri de Tt.Îrdor Arghezi 
montate de regizorul Vic
tor Cîrcu şi transpuse sce
nic de pictoriţa Zofia 
Kirzyzanowskra, inspirată de 
forme ale străvechii cul
turi Cucuteni. Dacica este 
omagiul Teatrului de pă
puşi din Timişoara, adus 
aniversării celor 2050 de 
ani de la naşterea pri
mului stat naţional dac 
centTalizat şi independent. 
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'' " a.mpa. , a.cum sode

1930a.ni, septembrie 

Stagiunea Teatrului N·a
ţional clin Bucureşti, s-a 
.imaugurat cu tragedia atri
zilor Cassandra, în viziu
nea marelui ,Iorga. Meşte
rul Nottara a distribuit pe 
Maria Filotti, Sorana Ţopa, 
G. Ciprian etc. e Victor
Ion Popa pregăteşte tur
neul Mariei Ventura cu 
lndrăgostita de Porto Ri
che. Idealul partener cine 
.poate Ii altul decît Geor
ge Vraca ? e Cezar Pe
trescu protestează împo
triva tablourilor mediocre 
expuse la Ateneu, tablo
uri semnate de talente 
„specializate în Clo.ri 
de :firişcă, peisagii de ca
taif şi naturi moarte zu
grăvite cu sirop de smc
ură şi cremă de fistici". 
e Directorul A. de Herz 
(supranumit „baTonul") 
deschide stagiunea la Ora
iova cu un „buchet" de 
piese româneşti sc•·ise de 
Iorga, Rebreanu, M. Sor
bul, Camil Petres:u, AL 
Kiriţescu, N. V1ădoianu. 
e Din cuşca sufleurului : 
,,Intre actorJ : - Nu în
ţeleg de ce eşti atît de 
trist că-ţi pleacă nevasta 

în turneu ? - Păi, mi-e 
teamă că dacă nu sînt 
trist, nu mai pleacă !" e 
Tănase încă nu se gindeşte 
la stagiunea „de iar,nă". 
Joacă Bravo Cărăbuş cu 
casa închisă. ,,Cere lu
mea !", rîde Nea Costii.că. 
e Zaharia Bârsan joacă 
încă pe Zefir, din piesa 
sa Trandafirii roşii, în 
deschiderea stagiunii la 
Cluj. Il secoodează Titus 
Lapteş, Maria Cupcea, Nu
nuţa Hodoş etc. e Moare 
Arilstide Demetriad, desă
vîrşituJ „prinţ al Dane
marcei", neegalatul Vlai
cu-Vodă, romanticul Ze
fir... I. Massoff începe 
imediat să publice în foi
leton Viaţa romanţată a 
lui Aristide Demetrîad. 
e Miluţă Gheorghiu, C. 
Ramadan, Any Braesky, 
Margareta Baciu deschid 
stagiunea Naţionalului ie
şan cu Nunta lui Figaro. 
Regia, Aurel Ion Ma1can. 
e Se inaugurează la Pre
deal monumentul poetu
lui-erou Mihai Săulescu. 
Vo,rbeşte Liviu Rebreanu. 
e Naţionalu:I bucureştean 
reia O scrisoare pierdută. 

Interpreţi noi, Victor An-
tonescu (Caţavencu), N. 
Brancomi1r (Ionescu), I. 
Finteşteanu (Ghiţă), Al. 
Ghi·bericon (Dandanache), 
Marna Filotti (Zoe). Con
temporanul marelui Ian
cu... Iancu Brezeanu (Ce
tăţeanul), dă măsura in
terpretă.riii clasiice. e Ion 
Morţun se retrage din 
teatru cu Omul cu mîr
ţoaga ! G. Ciprian, auto
rul, va spune în cuvin
tul omagial că actorul, 
aşa p.i.r,pii.ri:u cum e, 
a vriut să se re-
tragă... călare ! (O 

_
ştim 

din Măscărici şi nuzgă
lici ... ) e Nu se ştie nicio
dată de Shaw, la Teatrul 
Ventura, cu Aura Bu
zescu, Leny Caler, Ro
muald Bullfinski, G. Timică 
şi... Puiu Iancovescu. in
tr-,adevăr „nu se ştie 
niciodată", cu Puiu în dis
tribuţie !... • G. Calbo
reanu inter.pretează pe 
Hile..takov din Revizorul 
lui Gogol. A.re emoHi. N-a 
mai jucat comedie. (Vă 
ami1r1ti1i, în anii noştri, 
magistralul portret din 
,,Bădăranii" ?) e Stagiu
nea a debutat promiţător. 
Se rid�că o strălucită ge
neraţie de actori. Drama
turgia naţională se afirmă 
impetuos. Vom avea ce 
urmă.ri ! 

Ionuţ NICULESCU 

telex-,,teatru/" • telex-,,teatru/" • telex-teatrul" 

(continuare de la p. 7) 
1n întîmpinarea stagiunii, 
,,Scînteia" din 5 septem
brie 1980 publică un foarte 
interesant grupaj de inter
viuri, declaraţii, mărturisiri 
de creaţie ale dramaturgilor 
Paul Everac, Theodor Mă
nescu şi Tudo1· Popescu, 
cărora li se alătură Elena 
Deleanu, directoarea Tea
trului Giuleşti. Rezultă că 
vom avea o stagiune bo
gat� în premi�re originale, 
mai cu seama la Teatrul 
Giuleşti. Directoarea aces
tui teatru comite, de bună
seamă, din grabă, o eroa-

re. Teatrul nu se pregă
teşte pentru finala ed,iţiei 
a lI-a a „Cîntării României", 
pentru bunul şi simplul 
motiv că ediţia a II-a s-a 
consumat. Sau eroarea a
parţine corectorilor ? • Din 
grabă, din neatenţie, 
„România literară" din 4

septembrie ne informează 
că Peter O'Toole va apă
rea pe scena teatrului Old 
Vie într-o nouă montare 
a piesei lui Shakespeare ... . 
Lady Macbeth ! ! • Se în
tîmplă şi la alte case. De 
pildă, revista „Teatrul" a 

publicat o cronica a cunos
cutei comedii Visul unei 
nopţi de iarnă de Tudor 
Muşatescu, sub titlul, nici 
mai mult, nici mai puţin, 
Visul unei nopţi de vară. 
• Am urmărit cu toţii, în
cadrul emisiunii de televi
ziune „Mozaic cultural-ar
tistic-sportiv", un delicios 
film sovietic Ironia soartei. 
Precizăm că acest film a 
fost realizat după piesa 
Revelion la baia de aburi, 
piesă care se joacă şi la 
Teatrul „Ion Vasilescu". • 

(continuare la p. 53) 
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�RONICil 
nRilhlil'l'l�il 
Sub semnul dramaturgiei naţionale 

S 
tagiunea s-a inaugurat firesc, la mijloc de septembrie, într-o atmosferă de
sărbătoare şi muncă. Solemn - pe scena teatrelor - şi familiar - în clu
buri de uzine şi platforme industriale, după un bun obicei al tfltimilor ani, 

care, treptat, devine tradiţie. Stagiunea a început sub semnul dramaturgiei naţio
nale. Piesa românească, nouă şi veche, a apărut la rampă în ediţii noi, după un 
alt bun obicei care trebuie să devină cutumă. lmbucurător işi încurajator este 
faptui că sta.gfanea s-a inaug·urat cu piese noi în premi.eră absolută şi, acum, în. 
comparaţie cu anii trecuţi, cantitatea este întrecută de calitate. Primel.e spectacole 
ale acestui nou an teatral, care se anunţă bogat şi substanţial, ne-au adus piese 
importante ce demonstrează forţa şi substanţa dramaturgiei noastre contemporane. 
O dramaturgie declarat politică, puternic ancorată în problemele prezentului; o 

dramaturgie ce analizează in adîncime ş·i pe multiple direcţii devenirea societăţii 
noastre, asumîndu-şi cu demnitate şi răspundere, misiunea reflectării unui timp
eroic ; o dramaturgie ce învinge tentaţia idilismului şi a optimismului străin 
de luciditate, explorînd contradicţiile firesc existente ; o dramaturgie ce oma
giază frumosul din conştiinţa constructorilor şi stigmatizează. urîtul. Noile scrieri 
ale lui Paul Everac, Ordi:natorul, Cartea lui Ioviţă. dramele Noaprtea pe asfalt 
de Theodor Mănescu, Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă, de Tudor Popescu sau co
media aceluiaşi autor Omul nu-i supus, maşinii, sînt titluri elocvente 
pentru noua recoltă a literaturii. dramatice, aflată într-o promiţătoare 
etapă de matiirizare. Au apărut şi citeva debuturi, mai puţine ca în alţi ani, 
dar mai concludente. Relevabilă, Ancheiba asupra unui tînăr care TIJU a fă:cu,t 
nimic de Adrian Dohotaru, lucrare cu rădăcini publicistice, care se alătură prin 
atitudine civică noului front de piese ce investighează prezentul. Clasicii noştri 
au fost de asemenea prezenţi. la primele -ridicări de cortină ; e drept, într-uri 
nurnăr relativ mic, dar titluri/.e alese aduc reevaluări pline de interes din opera, 
lui Delavrancea (Apus de soare la Naţionalul ieşean, şi Hag'i Tudose, la cel 
bucureştean), Camil Petrescu (Suflete tari. la Baia-Mare), G. M. Zamfirescu 
/Domnişoara Nas,tasia, la Galaţi); continuă ·prospectarea caragialeeană (O noapte 
furtunoasă, la Botoşani). 

E prematur să tragem concluzii pe marginea momentului inaugural. Premie
rele continuă. Harnice, colect-ivele noastre teatrale - unele în condiţii grele, în 
vacanţe directoriale prelungite, cu sedii. în renovare, cu fluctuaţii de cadre, 
totuşi harnice, toate, in fructuos dialog cu publicul, îi aduc spre confruntare pri
mele producţii ale anu.lui teatral 1980/81. Le urăm succes ! 

PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN PREMIERĂ ABSOLUTĂ 

TEATRUL GIULEŞTI 

ORDINllTORUL 

dE Paul Euerac 

38 

Piesa Ordinatorul este povestea unui 
reportaj ratat. Sau, mai aproape de ade
văr, pies,a este povestea unui ,reportaJ, 
din fericire, ratat. Imi iau cutezanaţ să 
sugerez că piesa mai vrea să fie şi un 
îndemn adresat gazetarilor, dar şi scri
i,torilor, .artiştilor, ba chiair tutUJror celor 
care stau în 1egătură cu realitatea şi 
sînt ohiemaţi să joace un .rol în mersul 
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Ştefan Mihăilescu-Brăila, Olga Bucătaru şi Constantin Cojocaru 

Data premierei : 14 septembrie 
1980. 

Regia: TUDOR MARASCU. Sce
nografia : EUGENIA BASSA CRIŞ
MARU. 

Distribuţia : ŞTEF AN MIHAILES
CU-BRAILA (Marin Druşcă); OL
GA BUCATARU (Stana Druşcă) ; 
CONSTANTIN COJOCARU (Cor
nel) ; MIRCEA DUMITRU !(Gheor
ghe Turcu); MIRELA NICOLAU 
(Sofia). 

ei, de a căuta mereu şi obstinat să vadă 
dincolo de aparenţ;e, de a cerceba reali
tatea dincolo de S•Ulprafaţa rare nu e ne
apărat întotdeauna Lnşelătoare, dar care 
e de celle ma:i multe ori Jnsuficient reve
latoare. 

Da, ce altceva este Ordinatorul, decît 
explorairea rn:iinuţioasă, inteligentă şi (ar 
fi trebuit s-o spun în primul rînd), cu
rajoasă a unei reailităţi despre care, din 
păcate, ştim IPI"ea pujliin şi nu .rare ori 
ştim lucruri strimbe ? Cît ştim şi, mai 
ales, ce ştim despre viaţa satulw ? Să o 
recunoaştem deschi.s, imaginea unora din
tre noi despre sat (dacă e optimistă). 
seamănă teribil cu ce şti,e Comei., repor
te11ul din piesă, îin cl;iipa cînd ajunge la 
Miaran Druşcă rn casă. 

Din .păcate, imaginea noastră despre 
sat este nu de puţine ori. compusă din 
piie.fabricate, dim prejudecăţi şi, tocmai 
de aceea, am ţinut să s.p,u.n dim capul 
locului că una dinbre :ideile pi.eseJ lui 
Paul Everac, supratema ei, dacă mă pot 
exprima astfel, este Îllldemnul de a privi 
şi recunoaşte adevă,rurile mai adînci, şi 
delo,:; simple, ale .reali.tăţii. Dim acest 
unghi mai înaJt de vedere, că e vorba 
cl.:::spre sat sau despre oraş, an,e mai pu
ţină importanţă. Cum bine observa ,un 
confrate î.n „Contempora!llul", păsbrind 
schema piesei şi schimbînd mediua, 
lucrurile n-ar căpăta ailit curs decît în 
limitele IapteloT concirete. Semnifi,c:aţia 
s-ar păsLra. Prefac.e'l."ile din realitatea 
noastră; mers,Ull. impetuos inaÎIIlte, incon
testabil, împl:i111irhle atît de complexe şi 
atît de comp1et-e, nu •rezo1vă, nu pot re
zolva toate p1,oblemele V'Îeţii. Progresul 

social cuprinde mase largi, dar nu elimi
nă dramele :personale. BU111ăstarea, ter
men din ce în ce rţ1ai plin de consistenţă, 
nu se însoţeşte în1Jotdeanma cu limpezi
rea conştiinţelor, cu profilul impecabil 
al omului de tip nou. Intre viaţa satu
lui de altădată şi viaţa satului de azi 
diferenţele sînt fundamentale, asupra a
ces.tuJ luc.ru nu mai este caz-ul să insis
tăm. Casa ţăranului Marin Druşcă, aşa 
cum ne es-te ea înfăţişată în spectacolul 
Teatrulllli, Gi:uleşti (soenogria:f.ia : Eugenia 
Bass.a Crîşmaru) arată bunăstare : mobi
lă nouă, sc'l.lmpă, obiecte de pireţ de .fo
losinţă îndelungată, cum, li se spune, stau 
alături de prodwsele de gust îndoielnic 
sau chiar de prost gust. Ţăranul se ur
ba:niz,ează, spu.niem cu Uil1 termen simpli
ficator, oraşul trimite către sat, apropi
ind'll-Şi-'l, mobilă, covoare, maşini de spă
lat rufe, televizoare, dar şi flori, fructe, 
din p(Lastic, monstriuozităţi ale periferiei 
urbane, şi preferinţe pentl"u decoraţiu
nea exotică : c.at1.,peta cu j,alnica „răpire 
din serai", cairtonul carttl-5uliui de Kent, 
stida de whisky ... ţăranul se urbani1?:ează, 
-orizontul lui e mult mai larg, vocabula
a,,ul lui mai bogat, dar gîndi1rea lui îm
prumută şabloane, vorbirea lui devine pe
alocuri preţios-găunoasă, inteligenţa lui
e alta, mai cultivată, mai elevată, dar
începe să aibă şi zgura şiretenieJ, vicle
•niei. Vorbirea „pe radical", cum s.pu.:iea
cir,o:!va, arată îmbogă(iiTea bagajU1lui de 
cuvinte, ·semn al lărg.iirii orizontuluJ cul
tuml, fapt incontestabil. Dar îl şi ajută
să se înfăţişeze, dacă vrea, altfel decît
e3te, să se ascundă.

Fi.reşte, acesta es.te primul strat de 
semnificaţiJ pe ca.re il desprindem din 
piesa lui Paul Ev-erac. Pe măsură ce pie
sa înarl.n,tează Îin acţiune, trat după strat 
este îndepă:rtat, şi miezul adevă,rului iese, 
amar, la iveală. Satul, comunitatea uma
nă, a dobîndi.t tractoare, combine, utilaj 
perfecţionat pent.Du oreşteuea v:i,telor, elec
tricitate, aragaz, satul · a păşit pe calea 
p,rog,resului şi are nev.ole, pentru a-şi ţi
ne socotelile, de ultima cucerire a tehnicii 
şi progresului, de ooidiinator. Dar sensul 
î-naintări;i nu e unanim. Nu toţi oamenii 
devin neapărait fericiţi şi ,plllri. Sub ce
nuşa t.im.puil'UJ mocnesc încă drame apa-
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r-ent uitate ; deprÎll1der:i vechi, mentalităţi
depăşite sînt viguroase, nu e .îincă totul
perfect. Dar •autorul ne lasă să înţelegem 
cu Limpez,ime că dacă totul 11:u e perfect, 
totul e perfectibil. Marin Druşcă şi fa
miJia lui nu trăiesc Îincă f.DU:rnos, dar pot 
s-o facă. Ac:esta este miezul miezuuui a
devărurilor dezvăluite de Paul Everac.

Pe durata ohefuJui cu zaibă:rul autoh
ton, vesel,iia nu e generală. Se bea ca să 
se uite, ca să se alunece peste adevăr. 
Dar, nu se u<ită. DiimpotI1ivă, pet1,ecerea 
voioasă, dez,lăn-ţuită, nu-i dezvă'luie numai 
lui Cumel, .l'eporteruu, altă faţă a real'i
tăţiii, oi pune şi î.n faţa ochilor ,lui Marin 
Druşcă oglinda propr,iei sale vieţi. Cred 
că, pe diirecţiia •intenţiilor celor mai sub
tile ale autoru�ui, acest mare actor care 
e Ştefan Mihăilescu-Brăila a mers de
parte, adînc, făcîndu-ne atenţi asupra 
efortului mare, atît de uman, al lui Ma
rin Druşcă, de a vedea prin aburul beţiei 
şi prin ceaţa gîndirii toropite semnele 
trezirii conştiinţei sale. 

Sp111neam la început că Ordinatorul
este povestea u;nui .l'eportaj ratat. Cu si
gL11ranţă că piesa lui Pa-u:1 Everac îng,lo
bează semnifiocaţii mult mai adînci-. Avem 
de-a face cu o dramă cu vaste implicaţii 
sociaiLe, de atitudme poli.ti,că fermă, o 
dramă (la început deghizată abil în specia
soră, comedia), avem de-a face, însfîrşit, 
cu una diontre cele mai bune piese pe 
care le-a scris în ultima vreme Paul Eve-. 
rac. Spectacolul Teatrului Giuleşti în ca
re, cum spuneam, străluceşte Ştefan Mi
hăilescu-Brăila este un spectacol bun, e
chilibrat, ponderat, cu unele alunecări 
spre comicul de suprafaţă, cu unele in
terpretări nu tocmai rotunde (Constantin 
Cojocaru, Olga Bucătaru), dar cu serioa
se merite, datorate în primul rînd re
gizorului Tudor Mărăscu în direcţia valo
rificării optime a încărcăturii ideatice şi 
a sublinierii limpezi a sensului general 
optimist pe care îl degajă piesa. Teatrul 
(î¾iuleşti, spre lauda lui, onorează acest 
început de stagiune. 

Virgil MUNTEANU 

TEATRUL NATIONAL 
D11\J T!RGU MUREŞ 

CL\RTE/l LUI IOUITl\ 
., 

de Paul Euerac 

Din nou, Paul Everac surprinde prin 
acuitatea observaţiei, ca şi prin amplitu
dinea unghiului de investigare a realită
ţii noastre sociale. Din nou ne convinge 
că este unul dintre dramaturgii - dacă 
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Data premierei : 18 septembrie 
1980. 

Regia: DAN ALECSANDRESCU. 
Scenografia : Arh. TRAIAN NIŢES
CU. 

Distribuţia : MIHAI GINGULES· 
CU (loviţă); CONSTANTIN DOL
JAN (Delifazeanu); RADU CAZAN 
(Bălţatu) ; CORNEL POPESCU (Tu
faru); AUREL ŞTEFANESCU (Ili
hoi); PAUL ZEIN (Ghermănescu); 
LIDIA ROŞCA MARINESCU (Ber-
ta); DORINA PAUNESCU (Didona) 

nu chiar dramaturgul cel mai adînc 
implicat prin scrisul său în problematica 
concretă a societăţii noastre, marcat de 
preocuparea constantă şi mereu fertilă, 
de a descifra enigmele complexului me
canism al fenomenului social contempo
ran, detectîndu-i direcţiile, perspectivele, 
sensurile contradicţiilor, reflexele înspre 
şi dinspre conştiinţa oamenilor, în inter
relaţionarea lor dialectică. 

înseamnă oare că ne aflăm în faţa 
unei lucrări de filosofie, a unei cerce
tări ştiinţifice ? Nicidecum. Cartea lui Io
viţă e, totuşi, o piesă de teatru şi are 
toate atributele genu.lui, iîntr-o structură 
dramatică aptă să servească intenţia auto
rului. Ea aparţine acelei categorii de pie
se-eseu, care constituie un capitol impor
tant în creaţia dramatică a lui Paul Eve
rac, capitol care e departe de a se fi în
cheiat odată cu volumul publicat acum 
cîţiva ani. Ciclului de 3 piese dedicat „or
ganicităţii" (Subsolul), ,,ipersonalită-ţii" (Ca
mera de alături) şi „libertăţii" (Ape şi
oglinzi), Cartea lui Ioviţă, îi adaugă acum 
o nouă temă, fundamentală după părerea
mea, aceea a raporturilor dintre indivi
dual şi social, ca expresie definitorie a
stadiului actual al societăţii noastre so
cialiste. Tema a fost abordată de Everac,
nu demult, şi într-un articol, ca o prefaţă
explicitînd în plan publicistic, de coti
dian imediat, substanţa de idei a piesei.

Lăsînd de-o parte explicaţia drama
turgului cu privire la sursa mitologică 
a piesei (Cartea lui Iov, cel din Biblie, 
omul a cărui credinţă n-a putut fi clin
tită de nici una din cumplitele încercări 
trimise lui de Dumnezeu, într-un pariu 
cu diavolul), recunoaştem şi apreciem în 
Ioviţă un erou al timpului nostru unul 
dintre acei eroi dramatici de care' scena 
noastră a cam fost lipsită în ultima vre
me dintr-o excesivă şi nejustificată tea
mă de patetism, sau didacticism, sau 
schematism. Am impresia că schiţa a
cestui personaj am întîlnit-o în altă pie
să recentă a scriitorului Un pahar cu si
fon. Ioviţă este un Nuţu Văleanu dezvol
tat în plan dramatic, surprins de autor 
,,la faţa locului", în raporturile sale so-
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ciale, ,,de producţie". Este o întruchipare 
a atitudinii şi gîndirii revoluţionare, un 
comunist convins de justeţea idealurilor 
partidului şi de necesitatea de a lupta 
pentru realizarea lor cu devotament şi 
abnegaţie. Devotat cu fanatism princi
piilor, Ioviţă este un filosof, un gînditor 
marxist, cu un orizont larg de înţelege
re ştiinţifică a fenomenelor particulare în 
lumina ideilor generale. Unde greşeşte 
Ioviţă, este în absolutizarea generalului 
în raport cu particularul ; în nesocotirea 
sau respingerea individualului, în raport 
cu socialul ; în abstragerea din contin
gent, pînă la ascetism. De aci, o oare
care rigiditate în relaţiile cu cei din jur, 
pe care şi-i doreşte (şi-i crede) aliaţi în 
lupta comună pentru binele general. Dar 
cei din jur sînt departe de a avea capa
citatea de înţelegere şi de dăruire, clar
viziunea perspectivei, abnegaţia lui Iovi
ţă. Iată sursa conflictului. 

Ca structură exterioară, piesa se con
stituie dintr-un şir de dialoguri. Prezent 
tot timpul în scenă, Ioviţă director 
tehnic (într-o întreprindere cu caracter 
agricol) - preocupat de rezolvarea unor 
probleme arzătoare de producţie şi de cer
cetare ştiinţifică, apte a împinge mai re
pede, mai departe, angrenajul social, în
fruntă succesiv diverse agresiuni, rezis
tenţe, împotriviri, întruchipări variate ale 
unor mentalităţi înapoiate, tot atîtea 
frîne în calea progresului. înfruntări de 
idei, de caractere, de mentalităţi, aceste 
dialoguri sînt de fiecare dată revelatoare 
pentru o altă latură a problemei funda
mentale puse în dezbatere de dramaturg 
cu o extraordinară stăpînire a jocului de 
idei, a retoricii, a dialecticii marxiste. 
Performanţa lui Everac este de a fi iz
butit să creeze, în această înfruntare de 
idei pîndită de ariditate, persoriaje vii, 
autentice, constituind o bogată şi variată 
tipologie socială şi morală, de un puter
nic realism. Fiecare personaj vine în fa
ţa noastră şi a lui Ioviţă cu adevărul 
lui, îl recunoaştem ca „din viaţă", dar e 
un adevăr limitat, individual, la mărun
tul şi imediatul interes, fără înţelegerea 
perspectivei, a adevărului şi interesului 
general al societăţii. Şi acesta este un alt 
merit al piesei, de a nu schematiza ima
ginea realităţii, de a nu reduce persona
jele la categoriile de alb şi negru sau la 
categoria pe care o reprezintă. Sigur, un 
anume caracter demonstrativ se face sim
ţit pe alocuri, mai ales în argumentaţia 
lui Ioviţă care sună, uneori, ,,ca la car
te". Dar acesta este personajul. El trăieşte 
intens dialectica, judecă şi înţelege totul 
în termenii filosofiei, la nivelul princi
piilor. Şi, aceste principii, e gata să le 
apere pînă în pînzele albe. De aceea, 
rezolvarea confilictu'.lui îrnseamnă o în
frîngere a lui Ioviţă doar pe plan admi
nistrativ şi cu caracter temporar. In plan 
moral lovi ţă rămîne limpede precum cris-

�-, 

Mihai Gingulescu şi Cornel Popescu 

talul, puternic ca o stîncă, gata să ia 
totul de la început acolo unde revoluţia 
are nevoie de el... 

Dificultatea transpunerii scenice a pie
sei vine din structura ei rapsodică, din a
parenţa ei statică. In fond, se poate 
spune, ce se întîmplă aici ? Aparent, mai 
nimic. Dar dinamica ideilor e vie, tu
multuoasă. Iar varietatea tipologică a 
personajelor nu e numai a unor pete de 
culoare, ci a feţelor adevărului. 

Inţelegînd importanţa majoră a textu
lui, regizorul Dan Alecsandrescu a urmă
rit în primul rînd limpezimea şi preg
nanţa comunicării, alcătuind o distribuţie 
cit se poate de bună. Mihai Gingulescu 
a păşit, odată cu Ioviţă, un prag de ma
turitate artistică demn de toată lauda, 
asumîndu-şi personajul în marea sa bo
găţie interioară, trăindu-i stările, carac
terul, gîndirea mai ales, cu convingere 
şi putere de convingere. O mai marcată 
gradaţie a tensiunii lăuntrice, spre sfîr
şitul spectacolului, ar fi fost binevenită, 
dar în ansamblu se poate vorbi de o re
uşită. Tipuri pregnante, autentice, reali
zează ceilalţi actori : Constantin Doljan 
în concesivul şi deprimatul defetist De
lifazeanu ; Aurel Ştefănescu în profesorul 
Ilihoi (de veche şcoală şi mentalitate eli
tist-intelectuală, dar cu multe nuanţe de 
adevăr ştiinţific şi moral) ; Paul Zein în 
birocratul carierist Ghermănescu ; Lidia 
Roşca Marinescu în soţia cu aspiraţii mic
burgheze Berta (mai puţin nuanţată, to
tuşi, decît ar fi putut) ; Radu Cazan, foar
te bun, popular, hazos şi şugubăţ în fals
naivul Bălţatu ; Dorina Păunescu, de a
semenea foarte bună, în cele două ipos
taze ale rolului Didonei, explozivă, vi
tală, zăpăcită de năvala vieţii ; �xcelent 
Cornel Popescu, în demagogul Tufaru, 
subtil şi primejdios, folosind principiile 
în folosul personal, cu dezinvoltura cana
liei de rang superior. 

Fascinat de „jocul ielelor", de dinami
ca ideilor conţinute în text, Dan Alecsan
drescu a lucrat bine cu actorii, indivi
dual, urmărind veridicitatea tipurilor şi 
a ambianţei, în scenografia funcţională, 
convenţional-realistă a lui Traian Niţes
cu. Spectacolul are cursivitate, claritate. 
Şi totuşi, un mijloc de coagulare scenică 
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a întregului ar fi fost necesar, simpla rit
mare a timpului de către ceasornicul din 
fundal nefiind suficientă pentru a marca 
mai pregnant trepidaţia vieţii, tensiunea 
luptei, în fond drama. Cartea lui Ioviţă
e, de fapt, drama lui laviţă, lupta sa pen
tru afirmarea spiritului revoluţionar, pe 
drumul anevoios al noului, de la eu către 
noi. Un drum care, uneori, semnalează 
realist piesa, se plăteşte cu preţul dure
ros al singurătăţii. Pentru Teatrul Naţio
nal din Tîrgu Mureş care nu s-a speriat 
de dificultăţile textului, reuşind să-i ofere 
o carte de vizită onorabilă pentru ieşirea
în lume, tot respectul.

Margareta BĂRBUŢĂ 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN CLUJ-NAPOCA 

OMUL NU-I SUPUS 

Ml\SINII 

de T odor Popescu 

Data premierei : 18 septembrie 
1980. 

Regia : VICTOR TUDOR POPA; 
Scenografia: MIRCEA MATCABOJI. 

Distribuţia : MELANIA URSU 
(Fiorentina) ; GEORGE GHERASIM 
(Stănel) ; GELU BOGDAN IVAŞCU 
(Dineu); BUCUR STAN (Duducel); 
ION MARIAN (Vicu); OCTAVIAN 
LALUŢ (Lică) ; LIGIA MOGA (To
varăşa Frîncu); RALUCA ZAMFI
RESCU (Mioara) ; VICTOR NICO
LAE ,(Tudor). 

Mulţi dramaturgi, şi încă dintre oei 
mai importanţi, reiau personaje realizate 
în unele opere, pentru a le plasa şi dez
volta în alte opere, fără ca aceasta să 
îrusemne că Î!ntre acele opere există nea
păriat o continuitate. Tudor Popescu, care, 
PUII' şi siimp1u, a i:ru.pt pe scenele noastre 
în ,ultimii a,nri,, căr.uia numai în acest în
ceput de stagiune i se vor juoa v.reo trei
pa,tm piese noi, ală1Jll!ri de cele reprezen
tate anterior, Tudor Popescu aşadar 
reia, la rîndu-i, personajele din Paradis 
de ocazie, le menţine în ace.raşi mediu 
(ani,pa admini-sbrauivă a unei făbricuţe 
oarecare), dar le angajează în situaţii 
noi, pentiru a-şi continua procesuJ. sati
ric intentat acestei categorii de panazi�i 
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flecari. Omul nu-i supus maşinii (titlul 
nu e prea fericit, vom vedea mai depar
te de ce) e o comedie satirică pe linia şi 
La va:Loooea Paradisului de ocazie, dar 
nu în prelungirea aces,tei.a ; ,,maş,ina'', 
prezentă în ti1l1u, este u,n o,rdi'Illator care, 
Îlil baza datelor f1..11rnizate de om, anali
zează multiple variante şi oferă soluţia 
optimă. In caz,ul .piiesei lui Tudor Popes
cu, ordinatoruil. ,,înghite" date privitoare 
la oa1ităţille pe oare trebuie să le ÎJil.tru
nească viitorul şef al sectorul'ill. 3, din 
înbrep,rim,derea „Elasti!cul" şi, fu:ieşte, ofe
ră nume, numele oamenilor mai potriviţi 
acestei funicţH de răspullldere. Nume care 
sînt în evidentă conta:-adkţci,e cu ceea ce 
a,r dori dilrectoruQ şi ai luli să promoveze, 
pe ba:m al-tClir ori-terii, de bună seamă ; 
pe criterihle iJnteresielor personale, ale 
,,pilelor", ale a,ranja:rnentelor obscUJI"e. 
„Omul", adică d.iireotoru.1 Duducel, Di.ncu 
de la personal, Fiorentina, Stănel, în
treaga faună caire ,ooupă 1POstu:r.iJe admi
nistrative, nu wea să se supu,nă maşinii, 
nu vrea să ia în seamă analiza obiectivă 
a acesteia, soiluţîHe acesteia (care se do
vedesc în consens cu opiln,iile reprezen
tanţilor majorităţii, Mioara şi Tudor). 
,,Omul" are, pro.priile lu,i pro.puner.i, ba
zate pe alt si.stem de 1apreciere, de p1·e
ţuiJ:rie a vailari.i, pe alt mod de a înţelege 
promovarea şi, de aceea, ,,Omul" se răz'

vră-teşte împotriva m.aşilruiii, se zbate de
menţial să-şi impl.llilă punctul de vedere, 
să-şi facă interesele. Aceasta este, în ma
re, piesa. Aceasta este şi semnlificaţ,ia ti
t1ul ui. Care semnificaţie nu apaire la su
prafaţă <lecit după ce ctmoşti. pi,esa. Ti
tlul nu oonţiine n=ţa ironică obligato
rie în cazul de faţă. Tli,tlul e iinexpiresiv, 
p1ait. Nu şi pliesa, verri.,tabillă saitiră 1a a
d:riesa u,nei categorii sociale destul de 
răspîndiite, alcătuită di.Jn a,rivişti., abili 
IDÎliluitori ai vorbeloir mari, d/nŞli incapa
bili, dar înţepeniţi pe sc:au,nele lor, te
mători să nu-şi piardă situaţia, feroci 
dnd e vorba să-şi apere interesele, no
civi structural. O lume pe care Tudor 
Popescu o înifăţişează ou mijloace cari
caturale, o lume grotescă, demascată pă
tima.5, condamnată violent. Dramaturg 
acum împ'linit, stăpîn pe mijloacele sale, 
arătînd mai multă ştiinţă a ut.Uizării că
ilor speciei, mai mult echilibru, într-un 
cuvînt, matUJr.itate, Tudor Popescu vine 
să-şi consolideze cu .aceas,tă nouă ,come
die satirică locu!l. pe caire n ocu;pă prin
tre creatorii dramaturgiei originale con
temp01rane. 
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Gelu Bogdan Ivaşcu, Raluca 
Zamfirescu şi Ligia Moga în 
,,Omul nu-i supus maşinii" 
de 'l;µdor Popescu, Teatrul 
Naţional din Cluj-N.apoca 

Nu de puţine ori destinul U1nei piese 
este decis de prima .reprezentaţie, de 
premiera absolută. Subiectiv, fireşte şi nu 
iremediabil, o piesă poate fi compromisă 
de 'U,11 spectacol neizbutit. S-au văzut 
cazUII1Î.. 

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca a 
constituit o şansă pentru Omul nu-i su
pus maşinii. Spectacolul a:-ealizat de Vic
tor Tudor Popa cu unii dintre cei mai 
buni actori ai teatl'Ullui es-te foaJI'te bun. 
In decortwilie lui Mimcea Matcaboji, cte·
coruri nu neapărut SUJ:1Prinzătoaxe p.rin 

· inedit, dar expr,esive, Victor Tudor Popa
- căruia Îi .revine meritul de a fi unul
dintre cei mai pătimaşi susţinători ai
dramaturgiei origiJna:le - a realizat un
spectacol vju, :lirenetic, rezolvînd cu mul
tă inventivitate situaţii.He comice pe mu
chia de cuţit a grotescului, un spectacol
care aa:ată o mînă sigUII"ă, de meşter stă
pîn pe meseriie, un spectacol la care se
rîde co,:Jios, e<u saţ. Mari _.merite au şi in
terpreţii, dintre care cel mai bun, pr:n
varietatea şi subtilitatea mijloacelor, este
Gelu Bogdan Iv.aşcu. Acesta .realizează
un tip găunos dar plin de ifose, un per
sonaj odioo, lllil sfor.ar de mare clasă, uns
cu toate alifiile, mterpre1luil înfăţişÎndu-i
toate trăsătu,riole î,n mod gradat, minuţios,
măsurat. Exce1ente prestaţii ,au Melania
u�su (interpreta uşu·raticii Fiocentina) şi.
Ligia Moga (inter:preta unui personaj 
dogmatic şi obtuz). Buni, pe 1rolu.ri mai 
mici, mai palid colorarte, sînt Buicuir Stan, 
George Gherasim, Ion Marian şi Octa
vian Lăluţ. Ştearsă, absentă Raluca Zam
firescu În roluJ. Mioarei, 'm va:--eme ce 
yictor Niicolae s-a agitat peste măsură, 
JJntr�un rol care nu-i cerea să fie decit 
vehemet1t. 

Dinu !<IVU 

TEATRUL MUNICIPAL 
DIN PLOIEŞTI 

NU NE NL\ŞTEM TOŢI 
LL\ L\CEEL\SI UÎRSTl\ 

.. 

de T odor Popescu 

Data premierei : 20 septembrie 
1980. 

Regia: ION MAXIMILIAN. Sce
nografia: VINTILA FACAIANU. 

Distribuţia : ANDREI BURSACI 
(Ştefan) ; EUGENIA LAZA (Maria); 
ŞTEFAN CHIVU (Tudor) ; LUPU 
BUZNEA, NICOLAE PRAIDA 
(Stroe) ; VERA ,V ARZOPOV (Suza
na); LUCIA ŞTEFANESCU (Doina); 
FABIAN GAVRILUŢIU (Cristian) 

începutul acestei noi piese de Tudor Po
pescu este înşelător, părînd să plaseze 
textul tot sub zodia comediei, prin care 
navighează cu atîta dezinvoltură, în ulti
mul timp, corabia autorului (de notat că, 
de două stagiu.ni, numele lui este printre 
cele mai frecvente pe afişul teatral ro
mânesc) ; un burlac înrăit constată că nu 
are nici o haină potrivită să iasă în oraş, 
drept care budează cu ferocitate toată so
cietatea înconjurătoare ; o menajeră tira
nică şi cu o vervă contagioasă îl bom-
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băne pentru viaţa lui de ciufut, hrănit 
invariabil cu salam de vară (sau italian, 
ca o variaţie ; un cuplu adolescentin 
se h1rjoneşte cu multă tragere de inimă, 
în fine - doi prieteni (unul mucalit, 
altul posac) joacă table ca la Brăila, şi 
se ciondănesc ca orice mitici care se res
pectă, de la Caragiale încoace. In acest 
context simpatic, ce se derulează alert şi 
fără accidente într-o binecunoscută tra
diţie, a unei literaturi schematice (şi, pînă 
la un moment dat, proliferante), apare 
un nou personaj, nu foarte strălucitor în 
întîia lui ipostază, Maria. 

... Maria vine de undeva, de demult. 
Este clar, din prima clipă, că nu este o 
străină - cel puţin pentru personajul 
principal, burlacul înrăit, ciufutul Ştefan, 
este un om şi dorit, şi temut, ca orice 
amintire prea vie, ea „deranjează", în
tr-un fel sau altul, toate obişnuinţele a
cestei case populate de oameni obişnuiţi, 
poate prea obişnuiţi, prea „tipici" în pri
ma lor aparenţă. Dar Tudor Popescu se 
ambiţionează să ne conducă din nou pe 
o pistă falsă : şi continuă cu un tablou
de mare şi autentic lirism - regăsirea
dintre Ştefan şi Maria, căci,_ bineînţeles,
cei doi s-au iubit cîndva, n-are nici o
importanţă că au trecut între timp '25 de
ani. S-ar zice că urmează happy-end-ul.

... Happy-end care nu va urma, în scena 
următoare, şi în nici o altă scenă a pie
sei. Căci viaţa este foarte complicată (un 
adevăr atît de banal încît probabil că e 
adevărat !) şi descoperim cu stupoare că 
Tudor Popescu nu a scris o nouă comedie, 
şi nici măcar o melodramă cu happy-end 
(există şi aşa ceva), ci o dramă, şi încă 
o dramă dintre cele mai acute ale tea
trului românesc contemporan, o dramă a
înfrîngerii dar şi a revoltei, o dramă a
demnităţii şi a nemulţumirii (,,iarna ne
mulţumirii noastre" ... ). 

Ştefan este eroul dilematic al piesei (la 
o vîrstă de cumpănă - 50 de ani), dar nu
el este şi purtătorul mesajului autorului,
ci Tudor - unul din cei doi tablagii ne
ridat de gînduri" de la început; de 'fapt
- un „raisonneur" aparte,care-şi asumă
libertatea de a fi şi acuzator, cînd tre
buie. Erou pozitiv prin excelenţă, Ştefan
este însă un prizonier al timpului său,
timp pentru al cărui ideal şi-a jertfit 
(cuvîntul este potrivit, aici) tinereţea, as
piraţiile sociale (poate), şi sentimentele 
(�n. orice caz), ca şi capacitatea de toleranţă
ŞI mţelegere ; dar un timp revolut. In 
replică, Tudor - , devotat la fel de pro
fund aceluiaşi ideal comunist - a trăit 
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şi s-a transformat odată cu timpul, exor
cizîndu-1, parcă, printr-o aversiune con
tinuu declarată fanatismuluî, înţelegîn
du-i sensurile majore prin prisma unui 

bun-simţ" ce ţine de esenţa umanismului 
�ocialist La altă &cară, cei doi reiau ti
purile Robespierre şi Danton, în condi
ţiile modificărilor structurale ale socie
tăţii noastre. Cu deosebirea fundamentală 
(care nu ţine seama de temperatura 
discursului existenţial - nota bene) că 
Tudor vorbeşte în numele unei morale 
cîştigate, devenite principiu social călăuzi
zitor, şi nu al unei alternative posibile, 

Prin intermediul lui Tudor (parţial, şi 
al Mariei) se rostesc în piesă o serie de 
adevăruri şocante, ,,incendiare" la prima 
vedere. Nu sînt aşa, sînt adevărurile 
omului de pe stradă, de multe ori elu
date de dramaturgi, care le ignoră 'Uneori
cauzalitatea imediată, preferînd o deter
minare istorică discutabilă. Dacă - în 
Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă Şte
fan este un personaj al întrebărilor răs
colitoare, chiar dureroase, Tudor este cel 
al răspunsurilor date cu luciditatea res
ponsabilă. 

La ambii poli ai ecuaţiei dramaturgice, 
Teatrul din Ploieşti a avut şansa unor 
actori remarcabili, care au înţeles fără 
ezitări traiectoriile personajelor pe care 
le reprezentau. Andrei Bursaci (Ştefan) 
îşi trăieşte dur amărăciunea şi însingu
rarea, cu o lacrimă invizibilă în fiecare 
gest, cu o îndîrjire pătimaşă care îi mar
chează întregul comportament. In Tudor, 
Ştefan Chivu găseşte de fiecare dată ac
centul convingător, şi atunci cînd invocă. 
zarul hotărîtor, şi atunci cînd denunţă 
violent ipocrizia şi fariseismul (pe care le 
joacă aplicat Lupu Buznea, în Stroe). O 
Marie surprinzătoare este Eugenia Laza, 
frapînd prin lipsa de cochetărie, prin 
pondere gravă atît în scenele terne, cît 
şi în cele vindicative. In roluri mai mo
deste sînt plauzibili Lucia Ştefănescu 
(Doina) şi Fabian Q;avriluţiu (Cristian). 
Vera Varzopov ·compune cu un umor di
scret dar eficace rolul Suzanei, la o gra
niţă mai neobişnuită între „sora mai 
mare" şi „menajeră". 

Această distribuţie - aproape ideală, 
la Ploieşti - se datoreşte seriozităţii re
gizorului Jon Maximilian. Cu un profe
sionalism discret şi cu o ştiinţă sigură 
a mijloacelor, el construieşte un specta
col echilibrat, sobru, mereu concordant 
în forma lui cu intenţiile autorului. Un 
echilibru solid - ,, ... fragil" - îi carac
!erizei:ză montarea, în care nuanţele se 
mtrepatrund cu grijă dar definitiv în care 
c9există umorul blajin, satira d�zlănţui
ta, tuşa poetică şi realismul dramatic. L-a 
ajutat mult scenografia lui Vintilă Fă
căianu,_ atentă la amănunte, compusă cu
aplicaţie şi modestie. 

Dinu KIVU 
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DEBUTURI 

TEATRUL „BULANDRA'' 

/lNCHETil L\SUPR/l 

UNUI TÎNilR C/lRE 

NU /l Fl\CUT NIMIC 

de L\drian Do�otaru 

Data premierei: 17 septembrie, 
1980. 

Regia: PETRE POPESCU. Sce
nografia: MIHAI MADESCU. 

Distribuţia: MIRCEA I BAŞTA 
(Tatăl) ; ILEANA PREDESCU (Ma
ma) ; GEORGE OANCEA (Dan) ; 
VIOLETA ANDREI (Dana) ; DAN 
DAMIAN (Vadim); IRINA PE
TRESCU (Adriana); FLORIAN PI
TTIŞ (Patriciu) ; MICAELA CARA
CAŞ (Ioana) ; ,CORNEL COMAN 
(Reporterul) ; ADRIAN GEORGES
CU (Secretarul responsabil de re
dacţie) ; ZOE MUSCAN (Margareta 
Vasilescu) ; GELU COLCEAG (Co
legul lui Patriciu) ; PAUL GHEOR
GHIU (Un tehnician); MIHAI BA
DIU ,(Preşedintele asociaţiei de lo
catari) ; ILEANA MINDRILA (O 
vecină exasperată); DOINA MA
VRODIN (O vecină care acuză) ; 
NORA GION (O vecină care nu ştie 
nimic) ; MIRCEA GOGAN (Un ve
cin care „le ştie pe toate"); GEO 
MAICANESCU (Un vecin care „e 
de aco'rd întotdeauna"). 

Spectacolul Teatrului „Bulandra" (Pre
miul U.T.C.), înconjurat cu succese de sti
mă, presă şi public, confirmă o nevoie de 
autentic, o sete de real, validînd, în a
celaşi timp, aportul benefic al piesei-re
portaj şi al spectacolului de tip-anchetă 
în di.versificarea, stilistică dar şi temati-

că a dramaturgiei de actualitate. Con
vertirea gazetăriei în literatură, saltul de 
la publicistică la opera de ficţiune cu 
indubitabil carat estetic, reprezintă un 
drum cu frumoase tradiţii în istoria noas
tră literară ; în teatru mai ales, rădăci
nile publicisticii au dat rod bogat. Debutul 
dramaturgie al ziaristului Adrian · Doho
taru, nouă preluare a ştafetei dinspre ro
tativă spre scenă, confirmă neîndoios un 
nou dramaturg cu vocaţia „intervenţiei", 
cu pasiunea implicării, cu apetit pentru 
dezbatere. Ca toţi confraţii săi veniţi în 
teatru direct „de pe teren", cu notesul 
doldora de date, amănunte revelatoare şi 
intîmplări inedite, Adrian Dohotaru a 
surprins „un caz" şi, cu instinctul omului 
de teatru, a transformat o anchetă de 
mică vîlvă jurnalistică într-o piesă gravă, 
de rezonanţă socială şi interes colectiv. 
Eroul anchetei publicate în presă solicita 
atenţia opiniei publice, reclamînd atitu
dini partizane, de alianţă sau intoleran
ţă, răspunsuri pentru o rubrică de soh
daje sociologice şi normative etice. Eroul 
piese!, acelaşi, cu identice trăsături de 
caracter şi comportamente, capătă sem
nificaţii noi. Sub trăsăturile lui de mic 
rebel la disciplină, sub scutul dreptului 
de-a fi excepţie, sub pletele „anilor 1970", 
sub exprimările laconice şi nonconformis
te, recunoaştem imaginile unor vechi cu
noştinţe din istoria literaturii şi a dra
maturgiei : eroul romantic, ,,mîhnitul de
mon singuratic" în conflict cu mediul în
conjurător de odinioară, ,,pierdut pe 
drum", debusolat cu un secol mai tîrziu, 
contestatar şi. protestatar privind cu mînie 
înapoi şi în jur, în a doua jumătate a 
secolului nostru, iată familia de spirite 
în care Patriciu @rigorescu, personajul a
cestei piese-anchetă vrea să intre. Dar, Pa
triciu Grigorescu nu are toate datele 
dramaturgice necesare înrudirii, nu-l ţin 
deocamdată (literar vorbind) puterile, ră
mîne mărunt, fără statură dramatică şi 
viaţă interioară ; dar şi. aşa, debil şi am
biţios cum e, există, constituind cen
trul de interes al piesei. E piesa unei 
stări de spirit, e un semnal de alarmă pe 
care personajul (la propriu) şi autorul 
(la figurat) îl trag avertizînd asupra unui 
pericol. Pericolul se poate numi neatenţie 
în educarea tineretului, sau, dimpotrivă, 
un exces obtuz de grijă faţă de el. Peri
colul e subtil şi are aspecte complexe. 
Investigarea dramatică a cazului acestui 
tînăr care nu face (pentru sine) nimic 
şi nu face nimic (rău) nimănui, chema-
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rea Ja interogatoriu a reporteruJui, şi el 
tinăr care face (prea mult) în numele 
opini�i p1Ublice, incul,parea acestei „o
pinii colective" uniformizatoare care .nu 
disociază cazul particular de schema ge
nerală, compromi ţînd prin demago�ie 
principii preţioase, dau caracterul pa_s10-
nant, specificul interesant al Anchetei a
supra unui tînăr ... 

Refuzînd răspunsurile preconcepute, po
lemizînd cu reacţiile-şablon mărginite şi 
descurajatoare, piesa tratează probleme 
cunoscute (raporturile dintre generaţn, 
căutarea identităţii, relaţiile tînărului cu 
lumea, procesul dramatic al împlin�rii a
spiraţiilor etc) dintr-o perspec�1va. tot 
mai frecventă azi în dramaturgia noas
tră : cea a întrebărilor, lăsînd spectatori
lor latitudinea ră·spunsului. ln acelaşi 
mod, inteligent, pasionant şi publicistic, 
e construit spectacolul Teatrului „Bulan
dra", inviuîn,d sipectatorul 1a atitudine, la 
găsirea soluţiilor. 

Asimilînd cu exactitate stilul gazetăresc 
al piesei, comprimînd-o cu bune rezu�ta
te scenice, regizorul Petre Popescu, 1m

-:preună cu scenograful Mihai . Mădescu ş1 
protagoniştii, au construit un spectacol 
dinamic, cu accente tonice, inserţii re
flexive, 'şi pete de culoare, într-o tonal_itate majoră vibrantă. Spectacolul preia 
patosul civic al piesei, tonul întrebărilor 
e uneori dureros, alteori sarcastic şi dur, 
e�oţia jocului e concentrată, se evită 
efectele minimalizatoare. Eroul e inter
pretat cu sobrietate şi naturaleţe de către 
un cap de afiş, de o vedetă a tinerei ge
neraţii : Florian Pittiş imprimă persona
jului dimensiuni spirituale, dă febră zba
terilor, sens căutărilor, gesturile au o pu
ritate aspră, bărbătească, dar şi un gră
unte de infantilism. in rolul aparent se
cundar al reporterului, rol bogat în sem
nificaţii, de „raisonneur", Cornel Coman 
are o prezenţă puternică, spirit fin şi ati
tudine comunistă, cu discreţiia posturii 
scenke, care î,l caraotel'iizează . .Aiceste două 
personaje de prim-plan sînt înconjurate 
de o lume specifică, incriminată, prezen-
1Jaltă cu bună luaiidiroate criitică, şi fără ca
ricatură. Lume compusă din actori de 
did'er:ilte ca,tegorii şi ierarhd!i, cu devoţiune 
integraţi, îilltr-un joc mai mult sau mai 
puţin „de figuraţie". S-au impus Ileana 
Flredesou, Irin1a Petrescu, Violeta Andrei, 
Zoe Musoa,n, G€m:ge Oancea, Mircea 
Başta, Adrian Georgescu, Dan Damian ; 
şi au fost văzuţi pe scenă Micaela Cara
caş, Gelu Colceag, Mihai Badiu, Doina 
Mavrodin, Nora Gion, Mircea Gogan, 
©eo Măicănescu, Ileana Mîndrilă. Spec
tacolul onorează datoria faţă de piesa de 
actualitate cu acest debut originaJ, care, 
sperăm, va jalona cariera unui nou dra
maturg. 

Mira IOSIF 
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TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOŞANI 

REGELE BUREHIST/l 

de Mircea l\lexandreicu 

Regia artistică : EUGEN TRAIAN 
BORDUŞANU ; Scenografia : VA
SILE JURJE. 

Distribuţia : STELIAN PREDA 
(Burebista) ; SEBASTIAN COMA
NICI (Deceneu); MIHAI PAUNES
CU (Acornion) ; GEORGE ŢORO
POC (Comosicos) ; JEAN MA YDICK
(Thiamarcos) ; ION RUSCUŢ (Ro
les) ; CONSTANTIN GHINIŢA (Zi
raxes) ; VALERIAN RACILA (Dio
nisie) ; OVIDIU GHERASIM ROBU
(Solul regeţui Boiilor) ; GHEOR
GHE HAUCA (Oştean I) ; ION
PLAEŞANU (Oştean Il) ; ŞTEF AN
PANA (Oştean III); SILVIA BRA
DESCU (Mătuşa) ; NARCISA VOR
NICU (Dia) ; FLORIŢA RUSU, 
ELENA LIGI, CATALINA BELEN
CHI, EUGENIA DUMITRAŞ , (Fe-

. tele). 

Nu cunoaştem prea multe date despre 
acest nou autor care bate la porţile dra
maturgiei ; din cele ce am auzit, se pare 
că practică medicina, ceea ce înseamnă 
că teatrul este o pasiune complementară 
pe care nu putem decît să o salutăm, 
onoraţi de sporirea rîndurilor acestui de
taşament atît de preţios şi preţuit, de la 
care se aşteaptă atît de mult. Nu vom 
spune că apariţia acestui nume în arenă 
a. fost cam pripită şi prematură, pentru
ca e o constatare prea simplă şi prea
evidentă pentru a o mai comenta, ci vom
folosi prilejul de a pune în discuţie ne
cesitatea cultivării pasiunii, cu o rigoare
care să o facă cel puţin relevantă pentru
ceea ce-şi propune a exprima la un mo
ment dat - în cazul de faţă, o evocare
a personalităţii marelui rege dac Bure
bista. Pentru că, în lipsa acestor date ele
mentare de construcţie şi exprimare dra
matică, ce ar urma să constatăm ? că a
fost vorba de prezentarea unei suite de
momente din viaţa înaltei personalităţi
istorice, care începe cu întoarcerea din-
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tr-o bătălie, continuă cu desfăşurarea al
tei bătălii pe ţărmul Mării Negre, pome
neşte de ajutorul proiectat în sprijinul 
luptei lui Pompei împotriva lui Cezar şi 
sfîrşeşte cu uciderea mişelească a eroului 
de către o mînă de răsculaţi ? că, în des
făşurarea acstei suite, personajele stau de 
vorbă într-o manieră puţin relevantă şi 
că acţiunile nu se leagă pe o rînduire 
motivată de tensiune şi conflict ? că două 
mari perosnalităţi evocate, Burebista şi 
Deceneu, sînt prezente în majoritatea tim
pului, dar nu se dezvăluie niciodată, nu 
se „deschid" în măreţia gîndului şi a pu
terii lor excepţionale de bărbaţi de stat? 
că poporul e o figuraţie, mai mult sau 
mai' puţin compactă, în relaţie firavă şi 
cam mecanică cu cei ce-l îndrumă şi 
conduc ? şi că nu e clară direcţia evo
cării, ideea ei proprie şi pregnantă care 
să ne ofere un moment de emoţie ? Iată, 
le putem spune - cu regretul de a for
mula locuri comune, care nu s-ar fi ros
tit într-o împrejurare cînd toate acestea 
ar fi fost asumate ca sarcini dramatice. 

Regizorul Eugen Traian Borduşanu a 
dat unor momente oarecare expresivitate 
prin plastica riguroasă a mişcărilor, prin 
timbrul grav şi evocator al ilustraţiei 
muzicale, prin fructificarea profesională 
a spaţiilor de joc, inspirat create de sce
nograful Vasile Jurje. Interpreţii au că
utat - parte dintre ei - cîte o trăsătură 
de sprijin expresivă, atît cît s-a putut, 

Sebastian Comănici, Stelian Preda şi 
Mihai ·Păunescu 

şi au găsit-o fie într-o impetuozitate cum
pănită (Stelian Preda - Burebista), fie 
în ţinută (Sebastian Comănici - Deceneu) 
sau limpede exprimare (Mihai Păunescu 
- Acornion, George Ţoropoc - Oomo
sicos). Din grupul feminin, Silvia .Bră
descu, o portretizare izbutită în rolul de
recitativ al Mătuşii.

C. PARASCHl\/1:SCU

PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN NOI VERSIUNI SCENICE 

TEATRUL FOARTE MIC 

UN PllHL\R CU SIFON 

de Paul Euerac 

Data premierei : 16 septembrie 
1980. 

Regia : 1CRISTIAN HADJICULEA. 
Scenografia : arh. VIRGIL LUSCOV 

Distribuţia : LEOPOLDINA BA
LANUŢA (Magda Mărculescu); 
NICOLAE DINICA (Nuţu Văleanu). 

Furaţi de aparenţe, de aspectele realist
naturaliste ale limbajului, de formula 
melodramei sentimentale unii s-au grăbit 
să considere această partitură (înscrisă 
în dimensiunile restrînse ale teatrului 

scurt) drept un simplu exerciţiu drama
tic, de mîna stîngă, bine făcut, abil scris, 
pe o idee-metaforă · generoasă, dar un 
exerciţiu lipsit de profunzime, de com
plexitate. 

Cu ecouri din alte compoziţii (Explo
zie întîrziată, Un fluture pe lampă, A
cord, Camera de alături), cu ideile şi ade
vărurile deliberat învăluite în hainele ba
nalităţii cotidiene, Un pahar cu sifon la
să, pe bună dreptate, deschisă o portiţă 
spre aprecieri · mai puţin favorabile. 

Presărată cu mici ironii, cu răsfăţuri 
feminine, cu amintiri duioase, cu indig
nări şi reproşuri, cu patetice negări, cu 
acuzaţii şi insinuări subtile, cu speranţe 
fierbinţi, disputa celor două personaje 
dezvăluie cu dificultate, de sub aerul ei 
aparent frivol, proporţia reală a dramei 
umane, accentul ei puternic social. 

Este ceea ce ne-a redat, în termeni con
vingători, spectacolul Teatrului Foarte 
Mic. 

Despovărată de sentimentalisme, epu
rată de naturaţism şi vulgaritate, piesa 
Un pahar cu sifon a fost aşezată pe mi-

47 www.ziuaconstanta.ro



Leol}oldina Bălănuţă şi Nicolae 
Dimcă 

nusculul podium al Teatrului Foarte Mic 
în drepturile ei fireşti. 

Lucrată cu sobrietate, cu accentele pu
se pe subtext, înscrisă în registrul grav 
al dezbaterii de idei, versiunea bucureş
teand (spre deosebire de celelalte două 
versiunii scenice, uRa chiar în regia au
torului) * a validat pretenţia scriitorului 
Paul Everac de a-şi defini piesa drept 
un vehement şi răscolitor protest îlrnpo
triva lipsei de omenie şi de comunicare 
între oameni, un manifest al voinţei de 
armonie şi al dorinţei de a se restabili 
în cazul dat, ca şi Îlil altele, un echilibru 
al valorilor. 

Interpretată de Leopoldina Bălănuţă, 
banala poveste Ide dragoste a Magdei Măr
culescu s-a convertit într-un tulburător 
şi răscolitor examen de conştiinţă, cu a
dîncimi neaşteptate, cu dimensiuni sur
prinzătoare. I!n ce constă,, de fa,p.t, această 
creaţie ? In faptul că în forţa întruchi
pării personajului şi în minuţia detaljilor 
care definesc stările contradictorii sînt 
evidenţiate clar şi precis mobilurile şi 
determinările dilemei existenţiale, în zo
na interferenţelor dintre individ şi colec-
tivitate. 

Refuzînd schematismul, simplificarea, 
interpreta a marcat cu puternic relief 
contradicţiile, obsesiile, mecanismul caire 
provoacă i.Jnadasp,tarea la real şi 
eşecul existenţelor clădite pe himere, pe 
minciună, pe compromts, pe false idealuri. 
Situaţia driamatiică cu rezonanţe tnagice 
pe care o construieşte interpreta are pu
tene de ,conVJingere pentru că personajul, 
pe .llîngă ur!Îţenie şi frumuseţe umană, e
vocă şi acel dram de mister ce se cere 
dezvăluit ,pentru a produce revelaţii. 

Pe drumul suferinţelor, al pasiunilor 
sfîşietoare, al disperării iremediabile şi 
ireconciliabile, Leopoldina Bălănuţă l-a 
avllft partener pe Noiloo!Ja,e D.iink:ă. In,1Jer-

* ,,Teatrul" nr. 12/1979 ; '1/1980.
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pretul ia înfăţişat cu multă discreţie şi cu 
fineţe portretul interior al inginerului 
Nuţu Văleanu, caracterizîndu-1 ca pe un 
ins modest şi muncitor, echilibrat, reti
cent şi resemnat, sublim pînă la un mo
ment dat, în inocenţa şi în crezul său 
mor,al, puternic şi slab în acelaşi timp, 
care îşi trăieşte şi îşi exprimă sentimente
le la temperaturi scăzute. Am fi dorit ca 
efectele produse î:n conştiilrlţa eroului, de 
destăinuirile din ce în ce mai dramatice 
ale eroinei, să fi dobîndit uneori un re
lief mai pregnant, iar în final am fi pre
ttins un accent mai apăsat pe indife
renţa culpabilă a personajului. 

Sub îndrumarea regizorului Cristian 
Hadjiculea cuplul a acţionat dinamic, ex
celent armonizat, într-o relaţie morală 
complexă, supratensionată de la o ipos
tază la al ta. 

Regizorul a folosit profesional, cu efecte 
artistice bune, sursele de lumină şi ca
drul de joc, căruia scenograful Virgil Lus
cov i-a împărţit spaţiul parcimonios, cu 
ingeniozitate, cu detalii sugestive. Voalu
rile şi plasele printre care se plimbă per
sonajele mi s-au părut însă adausuri ple
onastice, elemente puţin cam naive şi cam 
desuete, pentru a tălmăci „capcanele" 
vieţii şi „vălurile" din conştiinţă, cărora 
cei doi actori le-au sugerat conturul cu 
expresivitate sobră, cu o exemplară eco
nomie de mijloace. 

Valeria DUCEA 

TEATRUL „A. DAVILA" 
D!N PITESTI 

NOL\PTEL\ PE L\SFL\L T 

de. Theodor Manescu 

Data premierei : 15 septembrie 
1980. 

Regia: MIHAI LUNGEANU. Sce
nografia : RADU CORCIOV A. Ilus
traţia muzicală: PUIU BELAUS. 

Distribuţia : ION ROXIN (Eugen); 
NIINA ZAINESCU (Marina) ; SORIN 
ZA VULOWCI (Şoferul) ; MIHAEIJA 
LUPU (Mireasa) ; PETRE DINU
LIU (Socrul mare) ; AUREL DU
MINICA (Socrul mic) ; CARMEN 
RODN (Ecaterina) ; DEM. NICU
LESCU (Valentin) ; ANGELA RA
DOSLA VESCU (Mirabela) ; NICO
LAE TUŢA (Mirele); DUMITRU 
DRAGAN (Ciontea) ; GEORGE CIR
STEA (Un ospătar). 
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„Nunta pe asfalt" pe care o întîlneşte 
într-o noapte Eugen, eroul piesei lui 
Theodor Mănescu, · şi pe care o filmează 
mai mult din amuzament decît din curio
zitate, este - ca şi cuplul înlănţuit pe 
care-l surprinsese altădată pe peliculă 
fotograful din Blow-up - o aparenţă a 
realităţii, sub care se ascunde crima. In 
ambele cazuri arta (mai precis, meca
nismul ei) va descoperi adevărul. La Mă
nescu, descopte!l'irea aidevăJrului, a acestui 
adevăr pn:eilwat, este doar un moment 
- făptaşul este repede identificat pe pe
liculă -, dintr-un lung şir de clarificări 
pe care le traversează existenţa eroum1. 
Căci adevărul pe care îl caută Eu
gen cu obstinaţie este mult mai ge
neral şi mai complex ; el implică aUt 
modificarea atitudinilor lui faţă de cei din 
jur (familie, societate), cît şi dezvăluirea 
tuturor responsabilităţilor morale ale celor 
care au partiicipat lia această tulbure şi 
neobişnuită „noapte a nunţii". Ale tutu
ror, pînă la ultimele lor co_nsecinţe. Este 
interesrunt, deaJtfel, de remarcat ca nu 
evenimentele în stine ale nuntii declan
<;ează starea conflictuală a personja,jului 
central, cum au fost tentaţi să :::readă co
mentatori mai grăbiţi ; ele intervin în 

dirumul cu maşinla spre Bucureşti al fa
miliei lui Eugen, plecate într-o presupusă 
vacanţă, - de fapt, un pretext invo-/ 
cat de erou pentru a putea da examen 
de admitere la facultatea de operatorie, 
cu alte cuvinte pentru a începe o nouă 
existenţă. Dec-.i.zia lui el.ia P,realabil? !in
cidentelor de ipe şosea, ele nu intervin 
decît cu un rol de catalizator într-un 

drum întortocheat, nu odată contradicto
riu, pe ,care el se angajase. 

Lansat pe această pistă a dezbaterii 
etice, dlramaturgul intră într-o zonă a 
problematicii adevărului în care r1eferi·
rea la Iibsen (cel d,in Raţa sălbatică, de 
pildă) este oblrugatorie. aa termen de re
ferimţă a unui dlialog ideatic, nu neapărat 
convergent. Căci, dacă este întru totul 
plauzrbil ceea ce susţine undeva Eugen,, 
că „dacă e spus cu glas tare (adevărul 
- n.n.), dacă devine public, nimic din
ce a fost într-un fel nu mai poate ră
mîne cum a fost", nu este m!aii. puţin 

adevărat ,că - uneori - consec:imi�e!e a
cestei ,,rostiri cu glas tare" pot fi şi tra
gice. Ceea ce se şi întîmplă cu Noaptea

pe asfalt, unde intransigenţa legitimă a
eroului conduce la un nou deznodămînt,
fatal. 

Dificultatea cea mai serioasă care a 
stat în faţa echipei de interpreţi condusă 
de regizorul Mihai Lungeanu deriva toc
mai din extensia motivului iniţial al in
trigii (descoperirea adevărului) în mai 
multe planuri suprapuse ale acţiunii ; 

structura polifonică a textului cerea fie 
o accentuare hotărită a unuia di111tre cen
trele de interes ale conflictului, fie o îm
pletire subtilă, savant dozată a temelor, 
care să se alcătuiască în cele din urmă 
într-un tot unitar. 

Dar spectacolul piteştean nu optează 
pentru :nici una di,ntre aceste formuJe (sau 
pentru o alta, din cîte vor mai fi fiind 
posibile) şi, astfel, dificultatea piesei ră
mîne pe mai departe de surmontat. Ceea 
ce nu înseamnă că montarea nu are me
nitele ei, momentele ei de reuşită. Dar, 
în ansamblu, este compartimenţată, seg
mentată între diferitele „cadre", pe fun
dalul cărora se conturează neliniştile ş� 
căutările lui Eugen. Liantul lor, Îll1 plan 

conceptual, lipseşte, fiind substituit de 
un element formal de construcţie : [prezen
ţa aproape permanentă în scenă a lui 
Eugen. E drept - graţie interpretărji lui 
Ion Roxin, actor de mare combustiie in
terioară, posedînd un soi de magnetism 
special în relaţia cu publicul (dar .pîndit 
de primejdia unor manierisme) - această 
legătură devine coerentă şi cr�dibilă. [n
transigenţa sa nu are nimic col:nun cu 
uscăciunea, ardoarea lui este mereu cal
dă, umană, chiar şi atunci cînd conse
cinţele ei sînt nefireşti ·(şi nedorite). Un 

alt foarte bun portret, schiţut în puţine 
tuş•e, îl re�li:rează Angela Radoslavescu 
(mama,6 a cărei VIÎlbr.aJţie t.riaigÎJCă d:imeru
sionează neaşteptat circumstanţele alt
fel destul de sorldide a[e „d<ramei de pe 
asfalt", justificind, odată în p[us, vehe
menţa căutărilor lui Eugen. Nina Zăines
cu, în soţia lui Eugen, joacă firesc mai 
ales conformismul şi superficiantatea e
roinei .(căreia nici autorul nu i-a dărui,t 
o zbatere interioară prea complicată), iar
Carmen Roxin (Ecaterina, 5ora lui Eugen)_ 
tr1ece pe lingă 11.llrl v.iir1Juiail ill1fteresan.t OOIIl
tur al unui personaj de sorginte cla
sică, în care determinismul social anu
lează capacitatea de devoţiune şi tan
dreţe ; îi lipseşte, cred încrederea în va
labilitatea personajului său. Dem. Nicu
lescu (Valentin) construieşte în forţă un 

caracter aflat mereu la limita intre obtu
zitate şi ridica!, salvat (evident, doar sce
n!iic) de au,tentilClitatea rea,cţii'lor, p_e cîi:,d
Dumitru Drăgan (Ciontea) rateaza pnn 
indecizie una Id.intre cheile posibile d�
înţelegere a fi,na:lului piesei. Vina nu�i
aparţine în întregime, o împarte cu regi
zorul care admite oscilarea nog1ca a 
pers;najului între bonum şi_ mal:fic. Mi·
haela LUlj'.llU QMireasa), aflat': la ':11<:epu
turile carierei sale, promite sa devma „un

num•e despire oaTe s·e va v•orib'i"; deoca,m
dată este doar o „prezenţă" plină de vi
talitate necenzurată, excesivă. In orice 
caz, cuplul pe care îl formează în spec-
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tacol cu mai experimentatul Sorin Za
vulovici (Şoferul) se angrenează cu folos 
în arhitectura montării. ,,Un ospătar" cu 
vorbe puţine dar cu multe gesturi care 
comentează corect acţiunea este George 
Cîrstea. 

Radu Corciova, un scenograf talentat, 
a cărui contribuţie a fost nu o dată re
m1a,rcată, nu p•are să• fi fost foarte 
inspirat, în această Noapte p e  asfalt. 

CLASICII NOŞTRI 

TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOŞ,I\NI 

O NOL\PTE 

FURTUNO/lSL\ 

de I..L Caragiale 

Premiera : 6 septembrie 1980. 
Regia artistică : ANCA OV ANEZ

DOROŞENCO. Scenografia : GEOR
GE DOROŞENCO. 

Distribuţia : DORU BUZEA (Ju
pîn Dumitrache) ; TEODOR BRA
DESCU (Nae Ipingescu) ; BORIS 
PEREVOZNIC (Chîriac); GEO PO
P A (Spiridon); CONSTANTIN 
MARU (Rică Venturiano); ELENA 
LIGI (Veta) ; ANGELA LUCHIAN 
(Ziţa) ; ION SUSLANESCU (Ţir
cădău). 

Exact acum un an, consemnam pre
miera îndrăzneaţă şi controversată a 
acestei piese la Teatrul G-iuleşti. S-a scris 
mult, între timp, despre interpretarea o
perei lui Caragiale în zilele noastre, a 
avut loc o sesiune ştiinţifică, s-au distri
buit premii, au apărut cărţi. irată că 
preocuparea stîrneşte ambiţia altor oa
meni de teatru şi ne bucurăm să con
semnăm acum o continuitate în iniţiati
ve, pe alte scene, care nu poate fi decît 
spre folosul mişcării teatrale. Regizoarea 
Anca Ovanez-Doroşenco montează la Bo
toşani O noapte furtunoasă şi propune 
un conspect propriu, în mare parte ori
ginal, pe care l-ar fi putut realiza poa
te cu şanse mai sigure pe o scenă consa
crată. Să menţionăm, deci, temeritatea 
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O singta-ă sugestie în decor• - şo
seaua ca o imensă peliculă de film - nu 
compensează nefinisarea unor detalii ce 
puteau fi importante (în special diapozi
tivul care se proiectează obsedant pe tot 
parcursul spectacolului, şi din care nu se 
înţelege nimic), sau inadecvarea şi negli
jenţa costumelor şi a recuzitei. 

Dinu KIVU 

gestului care, ş1 m condiţii mai puţin 
spectaculoase, impune prin profesionali
tatea afirmată ; faptul că, în ansamblu şi 
în detaliu, în cele reuşite şi în cele nu, 
s-a dobîndit un coeficient valoric de in
discutabilă expresie, rezultat al disciplinei, 
al stricteţei vizionare şi al fanteziei cu 
care s-a lucrat. 

Spectacolul nu propune o viziune osten
tativ nouă, ci însufleţeşte o viziune, in
spirată în cea mai mare parte, şi în mă
sură să exprime, mai degrabă, o stare de 
spirit : poate starea de spirit pronunţat 
romanţioasă a unei lumi care n-a luat 
cunoştinţă prea bine de sine, care trîmbi
ţează idealuri mari şi se bate pentru in
trigi mici, mărunte, în iţele cărora se 
prinde devenind anacronică şi ridicolă. 
Mişcarea e vie, spontană, nici o clipă nu 
e liJnişte în c-asa căpitanului de gvardişti. 
Expresia cea mai elocventă a lipsei de 
odihnă şi de situare confortabilă în spa
ţiu e însuşi Spiridon, fecior de casă cu 
nădragi ferfeniţiţi, aruncat de colo-colo, 
chemat pretutindeni, ameninţat mereu, 
implorat, alungat, cate nu-şi găseşte loc 
să aţipească şi dă tîrcoale casei ca un 
cîine nătăfleţ şi hăituit. Casa, care lasă 
să se întrevadă puţin şi din împrejurimi, 
e proiectată pe un fundal unde domină 
planul etajat ; acolo e dormitorul soţilor, 
cu un imens pat · al fericirii conjugale, 
un tablou zîmbitor al perechii de altă
dată, un bust al lui Napoleon şi parcă 
unul din steagurile lui Pristanda, o masă 
de toaletă, un dulap, etc. Cîtă vreme jos 
se derulează povestea de la Union şi cele 
ce urmează pînă la începerea rondului, 
sus se frămîntă în disperare mocnită coa
na Veta - Elena Ligi, care plinge, oftea
ză şi încearcă chiar să-şi lege ştreangul 
de gît. Jupîn Dumitrache - Doru Bu
zea e aprig şi plin de importanţa lui ; par
tenerul, lpingescu - Teodor Brădescu îl 
secondează cu ticuri sincopate ; Chiriac 
- Boris Perevoznic trece arogant şi do
minator p-rin scenă; Spiridon - Geo Po
pa face curse ameţitoare într-un peri-
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metru îngust, unde răsună porunci con
tradictorii. 

In această atmosferă de neorînduială 
generală - materializată şi în neorîndu
iala obiectelor din odăi şi în aceea, mai 
expresivă, a mişcărilor, apar cei doi com
ponenţi ai cuplului care a stîrnit atîta 
furtună într-o noapte oarecare : Ziţa şi 
Rică, într-o manieră ce le accentuează 
mahalagismul, dar la un grad sporit de 
afectare şi preţiozitate ridicolă. Ziţa, An
gela Luchian, subţire şi înaltă ca un ca
targ, învestmîntată ca în dramele Pari
sului dar ţipînd ca în Dealul Spirii pen
tru că o urmăreşte mitocanul de Ţircă
dău ; Rică, Constantin Măru, filfizon po
mădat şi închipuit, care-şi va pierde de
grabă rigiditatea ţinutei în semiobscuri
tatea de la etaj, unde o ia pe Veta drept 
Ziţa. Multe gaguri, multă fantezie în miş
care şi în exploatarea intrigii, cursivi
tate şi, în general, o bună tonicitate co
mică a spectacolului care, nu de puţine 
ori, stîrneşte hohote meritate de rîs. 

Dar şi superficialitate. Dacă interpreţii 
lui Jupîn Dumitrache şi Ipingescu îşi joa
că cu oarecare aplomb scenele, nu se poa
te spune că se creează nişte tipuri ; dacă 
întîlnirea Veta - Chiriac are savoarea 
gradaţiei comice, nu se poate con
semna şi o omogenitate în joc : Boris 
Perevoznic este mai teatral, mai discm·
siv, în timp ce dumneaei - Elena Ligi, 
bine distribuită în acest rol - ş1 auten
tică în amorul pentru tejghetar, suferă 
şi vibrează, iar romanţiozitatea momen
tului n-o face ridicolă, ci parcă o înno
bilează cu o forţă nouă. Ziţa şi Rică de
zamăgesc prin involuţie , imediat după 

AL TE PREMIERE 

ffATRUL EVREIESC DE STAT 

JURN/lLUL 

UNUI NEBUN 

de N„ li„ Gogul 

Data premierei : 10 iulie 1980. 
Regia: IOAN '.I'AUB. Scenografia: 
VICTOR CREŢULESCU 
Distribuţia : BEBE BERCOVICI 
(Poprişcin). 

Spre deosebi're de istoriile unor ;perechi 
ai căror alcătuitori au fost „născuţi unul 
pentru altul", Jurnalul unui nebun este 
istoria aporiei urnui sentiment. Cazul nu 

Doru Buzea, Elena Ligi şi Teodor 
Brădescu 

apariţia lor, de efect, se înlănţuie „efec
tele" căutate, şi nu toate inspirate, ceea 
ce diminuează sensul şi ... efectul real 
al prezenţei lor teatrale. Nimeni nu mai 
înţelege ce spune Ziţa de la citirea bile
tului de amor încolo, prezenţa lui Rică 
devine aproape trivială din clipa lepădă
rii pantalonilor în odaia de sus (gest 
care proliferează pe scenele noastre !). 
Spre final, replicile sale devin· de o de
magogie ieftină, prin fluturarea steagului 
deasupra asistenţei obtuze, şi vulgare, prin 
preocuparea de a încheia nişte nasturi 
care n-au nici un rol decît acela de a 
stîrni hohotele cam gălăgioase a unui pu
blic mai puţin evoluat. 

In concluzie ? Un spectacol mai aproa
pe de factura de „farsă" a piesei, pe care 
o pune inspirat şi alert în valoare, fără
a viza - şi a miza pe - o investigare ,
mai profundă a lumii reprezentate.

C. PARASCHiVESC:U

este nici el izolat în literatură; rezolvă
rile, în schimb, sînt de o mare diversi
tate. Inţelegînd ireductibila nepotrivire, 
Emil Codrescu sau Tatiana îşi înăbuşă, 
cu nobilă hotăriTe, afecţiunea ; 1a anti
podul seninătăţii, un altu.J, ca Don Jose, 
o ucide pe femeia inaccesibilă sau, ca
Febre Petre, o violează ; un altul, ;n sfîr
şi t, ca eroul cutărei p;iese de Paul Ray
nal, se sinucide. Din cercetarea scrisorilor
unei căţeluşe către o p.ri,etenă a ei, mă
runtul cinovnic Poprişain descoperă ca
uza pentru caTe fiica şefului lui suprem
nu-i poate împărtăşi dragostea : odrasla
unui mare nob.il, înalt demnitar ţarist,
nu-şi poate coborî veleităţile conjugale
mai prejos de rangul ei. Soluţia, nu-i aşa,

e simplă, iar piedlica, lesne de înlăturat :
tronul Spaniei e vacant, o ţară fără rege
nu poate exista, prin urmare el este re
gele Spaniei·, g,ata să-i ofere fetei cel
mai strălucitor viitor. Refuzînd toate că
ile bătute ale înţelepciunii sau a/le violen-
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Bebe Bercovici (Poprişcin) 

ţei, eroul gogolian recurge, aşadar, la o 
soluţie cu totul nouă şi insolită, La solu
ţia artei - şi întrebuinţez. aic_i _ c_uvîn!ul
şi în înţelesul lui etimologic m1ţ1al, m
ţeles care se apropie de ceea ce am nu
mi noi astăzi meşteşug, a-rtificiu. Or, arta 
presupune imaginaţie, iar de la i:iar?xis: 
mul imaginaţiei pînă la starea md1cata 
în titlul povestilii nu e decît un pas, pe 
care Gogol îl face, ca de obicei, cu ace
eaşi nonşal!anţă cu care cineva ar f'.1-ce 
un pas în gol şi apoi ar continua, bme 
mersi, să umble. ,,N.oi toţi - spunea 
cîndva Dostoievski - am ieşit din Man
taua lui Gogol". Dar cîţi n-au mai i·eşit 
<le atunai î.nooace ! Jurnalul unui nebun, 
elaborat în anii 1833-34, adică paralel 
cu Nasul (Luna e firagilă, de aceea nu 
pot trăi pe Lună oamen,i ; pe Lună sînt 
numai nasurile noastre, de aceea nu ne 
.putem vedea nasurile - dezvăh„11ie, la 
Ulil moment dat, Poprişc,in) şi cu vreo 
cinci ani înainte de aventura lui Akakie 
Akak.ievici, cuprinde deja, în germene, 
pe toţi aceia care au ieşit şi vor mai 
ieşi din oelebru,l lui veşmînt. Pasaje ca 
acela cu Pămintul oare va încăleca Luna, 
datarea jurrua.luJ.u,i „Marto brie, în 86", sau 
„Fără dată. Ziua nu avea dată", ne duc 
cu gîndul la nu ştiu ce onirism suprarea
list, o altă dată, scrisă „Da 34 ta 1-u. anlu, 
Februar 946" cuprinde sugestii de grafie 
cai1igramati<că, iar candoarea aceea, cu 
care, cum spuneam, din cel mai concret 
realism, se decantează, brusc, o întîmplare 
de necrezut (dacă nu ne-ar povesti-o chi:tr 
el !) Il'U poate să nu vestească, precum 
un bucium dintr-un desiş de pădure, pe 
un narator de felul unui G:abriel Garcia 
Marquez, care, în acelaşi spirit de cea 
mai firească ordine a firului întîmplări
lor, ne istoriseşte cum o fetiţă şi-a des
chis o umbre1uţă şi s-•a î,nălţat cu ea 
la cer. 

Acestea şi multe altele, poate, sînt în
suşil'ile care i-au ispitit (şi nu astăzi 
pentru prima oară) pe oamenii de tea
tru să-l readucă într-o nouă ipostază la 
rampă pe autorul, altminteri deloc ne
cunoscut focurilor ei, Căsătoriei şi al 
Revizorului. Apropii.ndu-se cu vădită dra
goste de textul Jurnalului, regizorul Ioan 
'Ilaub şi actorul Bebe Bercovici, unicul 
interpret al spectacolului (dacă nu pu
nem la socoteală scurta şi sugestiva apa-
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riţie pantomi.lIIlică a lui Tricy Ab11amo
vici în rolul iubiteii din vis), ne-au oferit 
o confesiune tulburătoare prin discreţia
cu care au fost relevate momentele de
umor absurd, prin fuga de �ecte ieftine 
menite să sublinieze dramatismul confe
siunii şi mai cu seamă prin priceperea 
de a crea din toată această naraţiune 
demenţială, ceea ce se numeşte o stare 
de poezie. 

Radu ALBALA 

TEATRUL „C. TĂNASE" 

HOEML\, 
SLĂHICIUNEL\ ME/l! 
de Mihai 

ii \fosile 

Maximilian 

1/eselouschi 
� 

Data premierei : 22 iulie 1980. 
Regia artistică.: BIŢU FALTICI

NEANU, Scenografia: N. ICODIM. 
Coregrafia : DOINA ANDRONA
CHE. 

Distribuţia : STELA POPESCU, 
TAMARA BUCIUCEANU, MAR
GARETA PÂSLARU, RADU 
GHEORGHE, CORINA CHIRIAC, 
ALEXANDRU ARŞINEL, EVA 
KISS, LUIGI IONESCU. 

Pentru cîteva milioane de locuitori (cit 
însumează Capitala pe timpul verii, avînd 
în vedere turiştii români şi străini, a
flaţi în Bucureşti, chiar şi numai pentru 
cîteva zile) un singur spectacol estival în 
premieră absolută ni se pare extrem de 
puţin. Seară de seară, grădina Boem:i a 
fost pur şi simplu asaltată de spectatori, 
reprezentaţia s-a jucat cu casa închisă, 
circulaţia pe strada Aman fii:nd practic 
întreruptă, din cauza afluenţei de :una
tori la „un bilet în plus", înaintea gon
gu'lui de începere a revistei. 

Pretextul dramatic care înlănţuie ma
jorit.atea „numerelor" porneşte de la 
tema curei de slăbire, spre a sfîrşi prin
tr-un... show-muzical al Corinei Chiriac. 
Din .păcate, ,,uvertura" încredinţată de 
Mihai Maximilian acelui naiv Trio · reflex
- un mănunchi de artişti amatori, ce
distonează cu restul trupei - nu pare
încurajatoare, pînă cînd Tamara Budu
ceanu, Al. Arşinel şi Stela PopesC'U pun 
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stăpîm-re pe „temă" şi oferă publicului 
cîteva „reţete" de slăbire, pline de nerv 
şi haz. Boema, slăbiciunea mea ! rămîne 
un spectacol agreabil, antrenant, plăcut, 
realmente un „spectacol distract:iiv", cum 
şi l-au dorit autorii. Mihai Maxirni1ian a 
scris cîteva cuplete inspirate (Toreadorul, 
Bucifal, Didina), două-trei texte de mu
zică de autentică calitate, ce i-au permis 
compozitorului Vasile Veselovschi să o
fere statornicilor săi admiratori melodii 
cu şanse de şlagăr, asigurînd astfel pre
mierei principalele puncte de succes. Ba
letul continuă pe linia vechilor sale e
voluţii, cu singura subliniere a unui plus 
de imaginaţie coregrafică în momentele 
de ans•arn.blu (mai puţi111 ne-a con
vins în scenele de „decor" viu). Remar
cabile, monologurile mimate ale actoru
lui Radu Gheorghe (Timiditate, Dirijorul) 
sau cupletul Didinei, cîntat de Al. Arşi
nel, cu o vervă şi subtilitate artistică re
marcabile. 

Artist al melodiei, Vasile Veselovschi 
preferă linia mare a oîntecru.lui., poezia 
şi vibraţia interioară, în locul ritmului 
exagerat şi strtidenţelor ce abt1I1dă în 
spectacolele altor teatre de revistă. Vreau 
să exist pentru tine, Despărţirea, Lăuta
rii, lăutarii se înscriu print:re paginile 
muzicale care se reţin de auditori. 

Interpreţii de muzică uşoară - Luigi 
Ionescu şi Eva Kiss - nu depăşesc nive
lul obişnuit, decent, al Teatrului satiric
muzical „Constantin Tănase", speranţele 
afişate la debutul tinerei cîntăreţe ne
fiind - din păcate - c9nfirmate. Este 
adevărat, tot greul apasă pe umerii Co
rinei Chiriac, această artistă autentică a
flată în plină strălucire a talentului ei. 
Melodia din filmul Casablanca, apoi cîn
tecele Uneori e primăvară şi Dormi cu 
mama reuşesc să impună auditorilor o 
inter.pretare originală a unui repertoriu 
de calitate. Formaţia instrumentală Edi

ţie speciâlă nu se dovedeşte prea „spe
cialistă" în sincronizarea cu soliştii, iar 

trio-ul vocal feminin Boema rămîne pa
lid în intervenţiile sale prea decorative. 

Boema, slăbiciunea mea ! dispune de 
d01Uă indiscutaMe vedete - Stela Po
pescu şi Alex,andru Arşinel - ale căror 
apariţii încîntă şi cuceresc publicul. Slu
jiţi de u,n text mai generos (decît al Ta
marei Buciucea;nu), ambii interrprreţi ştiu 
să-şi valoriiice cu profesionalism cuple-
tele. 

-

Spectacolul place prin actualitatea ide
ilor şi spontaneitatea unor poante, dar, 
mai ales, prin dăruirea interpreţilor. Se 
joacă cu aplomb, în ,perfect dialog cu 
publicul, implicat · adeseori în subtextul 
acţiunii scenice. Poate că dacă firul su
biec17Ului ·ar fi fost mai substanţial tra
tat şi nu s-ar fi „rupt" tocmai acolo 
unde conf1ictul dramatic solicita autori
lor fantezie., imaginaţie şi originalitate, 
spectacolul Boema, slăbiciunea mea ! ar 
fi avut şansa depăşirii „reţetelor" arhi
cunoscute ale genului revuistic clădit pe 
farmecul vedetelor şi mai puţin pe bogă
ţia de conţinut a numerelor. Rămas sin
guruJ moment estivail. i111edit a,J, Capitalei, 
publicul a acceptat „cura de slăbire" 
chiar cu iaurtul propus de realizatori. 

Viorel COSMA 

N.A. Reîntoa:rsă dintr-= turneu în 
Cuba, Margareta Pâslaru a intrat în spec
tacol cu ·Ull1 -show de real succes. Ale
gîndu-şi un repertoriu foarte v,ariat ca 
stil şi gen (de la şlagărul internaţional, 
la melodia de tip popular românesc), 
Margar.eta Pâslaru a reuşit să convingă 
că dispune de excepţionale resurse mter
pretative. Remarcăm, în chip deosebit, 
pateti,ca pagină muzkală Tare am fost, 
pe versmi de Virgil Carianopol, o com
poziţie personală cu virtuţi dramatice 
autentice. Corina Chiriac a reuşit, �ntre 
timp, să obţină premiul al treilea :n 
prestigiosul Concurs internaţional de mu
zică uşoară de la Sopot (Poloni,a). 

te/ex-,,teatrul'·•telex-,,teatrul--• telex-,, teatrul--

(continuare de la p. 37) 

Teatrul popular din . Buzău 
a fost plecat într-un tur
neu în Belgia, unde a 
participat la. manifestările 
din cadrul „Zilelor culturii 
româneşti" organizate de 
,,Asociaţia de prietenie Bel
gia-România ". • Cea din
tii manifestare mai amplă 
a actualei stagiuni teatrale 
a amatorilor a fost „Festi
valul de creaţie şi inter
pretare teatrală, Slănic
Moldova '80". Vom reveni, 

în numărul viitor, cu un 
amplu reportaj. • Am citit 
cu interes în „Cronica" din 
22 august un studiu al El
virei Sorohan, intitulat 
Teatrul lui Vasile Alec

�andri, o pedagogie litera
ră". • 1n librării, găsim
volumul ,.Sică Alexan
drescu - un drum în tea
tru"; apărut în colecţia
Masca" a Editurii „Emi

;escu", sub îngrijirea Mar
garetei Andreescu. • Opt
teatrologi, absolvenţii ulti-

mei promoţii a I.A.T.C.
ului, au luat calea şcolilor 
populare de artă, unde vor 
fi, începînd cu această 
toamnă, profesori de acto
rie şi regie. • Concursul 
de creaţie şi interpretare 
artistică „Vasile Alecsan
dri", ediţia IV -a, a decer
nat următoarele premii de 

teatru : laureat : Ion Puha; 
premiul I : Cicerone Zban
ţu ; premiul II : Alex. Du
mitra şi Victor Capeleanu; 
premiul III : Ion Cîrnu. •

(continuare la p. 69) 
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In toamna anului 1839, se i.ntorcea 
de la Paris în Principatul Moldaviei 
fiul cel mare al vornicului Vasile 

Alecsandri, ,,baccalaureat es lettres�. 
Incă pătruns de elocvenţa monu, 
mentelor italiene, care îl abătuseră dit\ 
drum, la focoasa stăruinţă a prietenului 
Costache Negri, î.namarat° (se putea alt
fel? ) de o „buchetieră" filcmentină, ju
nele Vaslile primeşte - din supUJruere fi
lială - slujba de „şef al meslii despăgu
birii scutelnicilor şi a pensiei răsp)ăti
toare" ţinî.nd de visteria statului.. In 
saioanele mondene ale Iaşfulor, com'.suJ 
face bună impresie căci, din tabloul pic
torului Livaditti., ne pl'iveşte, de-,a dreap
ta tatălui (la stî.nga fiind f.ratele Iarncu, 
ofiţer) -uJIJ. bărbat cu „fr.wnitea. �naltă, o
chii foarte vii, mustăcioara ineagiră ele
gant tăiată deasupra gUJciii, uşor senzma
le, cum şi fclul său simp1u şi cuoera.tor 
de a fi, pe care l-a păstrat toată viaţa" 
(G. C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alec
sandri, 1965).. Şi, adăugăm noi, îmbrăcat 
după Uil.rtli:mu!l. jurnal pa,riziarn, în contra.;t 
savwros cu ainterh.cl părintesc. 

Se î,ntorseseră, cam în aceeaş,i vireme, 
K,ogăl!n!i.ceanu, Negri, Ouza, Russo, Rolla, 
fraţii Rosetti, la care privirea domnitoru• 
lui Mihaiil StUll'dza căta cu abia reţiI1ută 
ură, căci bănuia în ei, cu �nd1·e1ptăţire, pe 
Uille}llitorii v.remurilor viitoare. Aduseseră 
în „municipium Iassio.rurrn" duhul răz-
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La comemorarea lui 

V AS/LE ALECSANDRI 

Zorii 
repertoriului 

national 

vrătitor al Franţei altoit pe o proaspătă 
şi avîntată simţire românească. Toţi erau 
în slujbe domneşti, nu se putea altfel, 
căci fieoa:re era „adăpat cu învăţătura 
cuvenită spre a fi de folos patvi.iii" şi ţi
nea de ci-nru:riiJe înalte. (ici. N. Ioirg•a, Is
toria literaturii româneşti în veacul al 
XIX-iea, I-III, 1907-11909).

G. Căli:nescu se amuză în a sa monu
mentall.ă ;istor.ie, precizÎIIld îndeletnicirea 
poetui[,Uli tradusă î·n teruranologia v·remii. 
Avea să „corespondarisească cu dregăto
rii în tot ce privea pen,sdiile, să ţină vi
domostii de sume, ca orice bun naciialnic, 

· să plătească bani naht oiri cu si,neturi". 
Astfel li1nbră în viaţa publică UJI1ul din

tre cei mai mari oameni de litere şi de 
start; pe care Illi i-a dat veacuB.- redeştep
tării noastre naţionale. 

Vasile Alecsandri se afirmă repede 
în cultura vremii într-o direcţie în 
care putea concretiza cu rezultate ime
diate ideile de progres ale magnificei 
11;li generaţii, direcţie care, de la el, ca
pătă amplo-ar,ea unui fr0111t naţional -
în teatru. Opţiu,nea e ceruită de timpul 
aspiru, pa·evestitor de revoiuţne. ,,Neavind 
libertavea cuvî,ntului şi a Pl'esei, a pro
iectat, să-şi facă dm. teat11u «wn organ 
spre biciukrea nărav,llll'IÎllor irel.e şi ridico
lelor societăţi,i noastre»-". (Şerb.an Ctoou-

www.ziuaconstanta.ro



1escu, V1adiim:ia: S1lreirnru, Tudor Vianu, 
Istoria literaturii române moderne, ed. 
II., 197'1). Veliţilor boieri di,n administra
ţie, Ailecsandri le apărea deja ,,:refractaor 
moravl\.lll"i[or o.nieilltale servile, criitic oral 
al abuzurilor autorităţilor, agitator de o
pi!lllÎ.e publică, visător utopi,c de mari 
răstwmăr.i rapide ... " (Şerban Giocul.escu 
etc., op. cit.).

Protestelor voitorilor de bine, în faţa 
stă.mi precaire a tealmului naţli.oinia!l., dom
ni'1lonul le răspu1I1de prin n'lllmilrea, la 18 
martie 1840, a lui M. Kogă1n.iceanu, V. 
Alecs;amdri, C. Neg.ruzzi ca di,riectori ai 
tea1lrul<uli., peste ansamblurile român şi 
flrain.cez. Albina românească, foali.a lui G. 
Asachi, se grăbeşte să explice gestul dom
nesc : ,, ... î.nalt<ul guvenn donind a aşeza 
pe o temelie statornică teatrul românesc 
şi simţind că acesta n-ar pUJtea nicioda
tă înflori cît ar fi în concurenţă cu cel 
francez au hotăm ca, după pillda UJI1IDată 
şi în alte ţări, să unească ambele teatre 
sub o singură admi:nistraţiu.ne naţi,OIIlală·'. 
Păd.1ntele tea1lru.liui moldav, G. Asachi, o
cUJpat C'll profesoratul, cu trupografia, în
cărcat cu demnităţi publice ruu mai avea 
vreme pentru privegheat-u[ scenei. 

Noi.i directori de teatru i.rn.puJSeseră, în
că de la Îln.Ceputul anul.ui, dwrective cul
tu.ra!l.e ce vor jalon/a întireaga dezvoltare 
ulterioară a :i,i,tereloc româneşti. Sub re
dac�ia lui M. Kogălniceanu apăruse, în 
ianuarie 18140, Dacia literară, revistă cu 
titlu simbolic, chemînd l!a u:r'rirr'e cultu
nală. Semnează Alecsandri şi N�l.'uzzi, 
mwnteanul G<rigore Alexain.diresicu ; din 
foiJe airdelene se repnodUJc Lu,ngi extrase ... 
O Introducţie, cu totiul revolu,ţionară, a
rată răis.pfoat că „Istoria noastiră are des
tule fiap,te eroice, iirumoasele noastre ţări 
sunt deshlu de mari, obkeii<ulr:He noastre 
sunt destul de piitoreşti şi de poetice 
pentnu oa să putem găsi şi la noi suje
turi de scris fă,ră să avem pentru aceasta 
trebud111\)a să ne împrumutăm de la alte 
naţii" (cf. Dacia literară, ediţie facsimi
lată, 1972). 

Urgis.ita trupă românească de teatru, 
deşi rn frunrt:e cu Costache Oairag.i,a,le, ie
şan de p-ri:pas, ,,loc,a,J,iza", diJSperiată, me
di•oore texte străine, pentiru un publk 
caire grăbea să nu pilairdă loc la celălalt 
ansamblu, fT.am,ţ,uzesc, în wmeu perpetuu, 
bine întreţinut de Vodă. T1râ1umviăatul 
Kogălniceanu-Alecsandri-N egruzzi caută 
să normalizeze din capul locului situa• 
ţia, redactînd u,n reg-ulament prin care 
încerca să introducă disciplina în viaţa 
scenei, de fiapt să dea ;presti�u trupei 
româneşti.. A vean.i la î.ndemînă o sub
venţie ridicolă : 200 de galbenii. pentru 
trupa română (cealaltă primea 600 de 
ga1berni !). Criz,a de repertomiu pentru ro
mâni este acUJtă, chiiar dacă „oomill'listra
ţia cît şi tinerii aJCto.rii, pătirull1şi de pa
triotica .rîvnă de a forrn_a scena naţio-

nală nu vor cmu1(ia nici jertfe, ndici os,te
nele, spre a cîşticg,a mulţămirea publicu
lui". Şi, fapt de lUJat amilnlte, Albina ro
mânească conchide :,,Piesele ce se vor 
reprezenta vor fi Ui!lele traducţi,i din au
torii străiini cei mai plăowţi., alLtele com
puneri originale". Aşadar. deciliairat, di
rectorii voiia,u un repertortinl naţional. Atît 
de maire le este entu;z,i,asm1uil Îll'lcît, deşi 
anUJnţaseră descMderea stagd'l.1111ii pentru 
tr,upa română 1a 1 ii,anuiair.ie 1841, cort.Lna 
se ridică la 1'8 noiembrie 1840. Se joacă 
Farmazonul din Hîrlău, comedie în trei 
acte de A ... V ... , text care, dacă l!lJU adu
cea oniginali-tate prin subiect, aducea - în 
sfî.nşit - limba literară pe scena mol
davă, limbă epurată de barbarisme, jus-
1li.filicind ,psiho1ogic st-airea sociiaiă, carac-
tenul şi cU!Ltu.ra f:iecăJI'lui persona�. 1
,,A!ceastă piesă originală Oprin ţill'lută li
terară n.n.) jocată de o lll1upă română 
care era menită acuma de a pune teme
lia U!Ilui teatm românesc, a .fost pri,mi,tă 
de public cu UII1 entuziasm de nedescris'·. 
(vezi T. T. Burada, Istoria teatrului în
Moldova, ed. rr, 197'5). Atproaipe lipsesc 
ştini!le desp:re această ,p,rimă bilJ'.'!lllinţă dra
mart:ică a lui A11ecsandri. Ela a maircat, 
pentru poet.ul indignat că sa!l.oain.ele nJU
meau versurile româneşti „poezii de co
libă", începu,tu,l UJI1ei maginif.ioe cariere 
de dramaturg, cu scopul declarat totdea
una de a· a.s,ana moravurile, de a îmbăr
băta inimhle, de a cul1iiva limba, de a 
focr.-ma actori, de a dovedi că naţia are 
resUJrse nebă:nuite de artă. 

La Cantora Foaei săteşti, prin rîvna 
lui Asachi, Alecsandri tipăreşte această 
producţie teatrală de început : Farmazo
nul din Hîrlău. ln februarie 18�, 
triumvilratul cedează drriecţia, î,n împre
jurări incă nelămurite ; porobabil, a,vîntul 
naţional pe scenă S'l.lpărase deopotrivă 
obraze „divănite", ca şi consuli oaire nu
mai „diplomatiJci" nu eran.JJ ... Intreg anul 
1842 îilllregistrează doar 2 (doll.Lă) repre
zentaţiii. româneşti ! Greu de ştiut - nici 
saru.puloouI Bu,rada nu ne spune - cum 
trăiau actorii C. Caragia[e, Pandele, Gre• 
ceanu\ Smairanda Mer.işesou etc., prima 
generaţie de actoiri profesioru.şti moldo
vel1li (ou excepţia lui C. Oaragiiale) ie
şi:tă fie clin Conservatonul fia·arrnonic-dra
martlic, fie din Academia Mihă.ileană, fie 
din entuzilasmu,1 diletaint .... 

Dar, doi ani mai tkziu - tilIIlp în care 
ştiuta generaţie l:ilterairă, Îll1 fru.nte C'll vi
itorul bard, lucrează în spiritul Daciei
literare - tot la protestele vehemente 
ale patrioţilor, concesionarii străini ai 
teatruaui cedează, şi tr,wpa !I"omâ:nă (su
priavieţuise mi1M.olll1os) ·an'l.1111,ţa, în tine, 
revenilrea ei, pe scena oaire îi a,'palrţi.nea 
de drept, cu întîia piesă diepl],ill1 origill'lală 
a repel'!tori uJn.Li iromânesc - Cuconu Iorgu
de la Sadagura sau Nepotu-i salba dra
cului. Piesa fiaoe din Alecsa111drti., cum 
primul ;remarcă N. Iorga, ,,adevăr:atull 
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întemeietor al teai1lruilU!i românesc cmg1-
nal". Predecesori, cîţi au fost, n-au vădit 
grija lui Alecsandri de a :lla,ce, prog.rama
tic, �onica epocii prin teatru. O excep
ţie, C. Facca - Comodia vremii (18,313). 
Cei'1alţi, scriind accidenta,! dnamatlllrgie : 
C. Conachi, N. Dtmachi, D. Brel!dkeam.u -
Comedia Banului Constandin Canta ce-i 
zîc Căbujan şi Cavaler Cucoş (începutul
sec. XIX), Iordache Golesou - Barbul
Văcărescu!, vînzătorul ţării (cca. 1828),
Timatei Cipairiu - Dramă pastorală 
(1832), Heliade - Sărbătoare cîmpc
nească (1837) aiu doar merHiul1 pâoniera
tului, cu toate avatarurile lui (pe larg, 
în Istoria teatrului în România, vol. I, 
11965). 

Premiem din 18 ianuian:-ie 1844 este aşa
dar mem011abi.lă .pentru istoria teatru
lui românesc. Au jucat - diuipă T. T. 
Burada, op. cit. - GreceaI1JU, C. Ca.ra
gilale, Id.ieru, Bairageni, Teodoru, N.astas,i. 
Ste.rian, Oostachi, actriţele Homiceanu şi 
1\/Lace. 

Kogăiliniceanu, care scosese cu greu 
Propăşirea, se entuziasma cu dreptate : 
,,Marţi, treout, în 18 Î'a.nJt.liairie, s-au re
prezentat la Teatrul Naţional cea dintîi 
piesă pUJtem Zi.i,ce .românească, Cuconu 
Iorgu de la Sadagura, oomed.ie în trei 
acte, compusă de d. Vasile Alecsandri. 
SuocesuQ a fost deplin. La sffu-şit, tot pu
bl.ioUil au OOI1Ut a doua sa rep11ezentaţie, 
caire va fi î,n 215 ianuarie". lntr-o epistolă 
aurtlob1ografkă căt·re ,rev,o1u,ţiOll1laJI1LIJl. Ubri
cinci (cca. 1857), Alecsandri dă preţioase 
informaţii despre aoest act de n,aştere al 
vepertariului naţional : ,,Lrni amintesc 
această primă reprezentaţie oa şi cum 
ar fil fost ieri, pentru că a lăsat o im
presie adîncă în inima mea. Teatrul era 
arhi.pHn, pri'llţul Stur:zla şi toată înalta 
societate se adunaseră ,aco1o rpentru prima 
dată după mulţi ani. Eram Îll1 loja tată
lui meu şi numai Dumnezeu, ştire ;:um 
tremuram ! Pa-imul act se termiină în 
zgomotul ap.La,uzelor, cel de-al do.ilea, în 
zgomotul tropăielilor, la al treilea, sala 
se ridică în picioare şi cheamă pe autor 
cu zgomote de adevărată furtună. Stau 
1a îndo.iailă ; sÎlllt forţiat să mă airăt în 
marg,i,nea lojei noastre, apl1auzele mă a
suirzes,c şi, la ieşilrea dţn lojă, doamne şi 
domni se aruncă asupra mea, mă îmbră
ţişează ... " (Afecsandrri - Scrisori. Insem
nări, ed. M. Anineanu, 1964). Şi cît de 
l.iimpede era, pentru ,tînămuil. de 2•2 de ani, 
misiunea istorică a teatr:ul1Ui în vremurile 
care chemau pirefaceri adînci, ce campa
nie deschidea el ca să educe societatea, 
stigmatizînd tipurile reacţionare, înţele
gem diin eh.iar cuvi,ntele soriitoc.uLui din 
pomenita epistolă : ,,Mă sillea,m în această 
piesă să biciuesc un defect care domnea 
atU111ci în înalta societate şi caTe putea 
provoca ;rezruil.tate dez;astruoase, şi anuine : 
,Proasta afectare de a dispreţui tot ceea 
ce era naţional - limbă, obiceiuiri, plă-

56 

ceri şi chiair Moldova î,nsăşi ! (. .. ) Atît 
le-,am acoperit de ridic-ol pe cele două 
personaje ale comediei mele, încit, înce
pînd de la prii.ma repreZ"entaţie, defectul 
dis.păruse ca prin farmec. Nu mai fut
drăzneşte nimeni să facă pairadă de an
tinaţionalism, de frică să nu fie con
fU111dait ou Iorgu de la Sadaguira sau cu 
doamna Gafiţ;a; mai mU!lt încă, au ajuns 
să facă din mine U111 feJ. de spe.rietoare : 
«Bagă de seamă, se şoptea la ureche, 
Alecsandri te poate zugrăvi pe scenă»." 
Este cea mai grăitoaire dovadă că taa
trnl nosto.u biruise şi prilil dramaturgie, 
al cărei cairacte.r naţiona-.1 se vădeşte în 
reailiismu:l subilectelor şi în tiipioi:tatea por
tretelor. Că este aş,a - că mere<U va fi 
aşa, cînd se va reprez-enta o comedie, 
vodevil sau monolog de Aleooaindr,i - dă 
mărturie şi T. T. Burada, iSooricutl oore 
ches1liOIIlează şi pe bătrî,nii ac·toiri, eroi ai 
s1lagiuJ11i1or a,flate sub semnul '48-·ulu.i. La 
premiera laşilor în carnaval (1845), aga 
raşilor a o.rdonat lăsarea corti.nei, căci

„păpUlŞeTil\.lJ." stri,ga : ,,întir-a păpuşilor 
ţară I La mulţi c:iru;tea-i ch11a� de ceară ; 
/ Cit ,ruşfetul. se iveşte / Pe loc ci-nstea 
se topeşte. I.I Unii vrednici patrioţi / 
Dar man v.rednici paJtri-hioţi / Latră, urlă 
furios / Pînă ce-apucă vreun os". Un 
„înalt personaj", sigur Vodă, a părăsit 
sala. ,,Cohorta bonjuriştilor se ridicase în 
pic;ioare, decisă şi ameninţătoare, cerind 
continuwea piesei şi spectacOllUll. se ter
mi,nă 1n aplauzele log.clor şi ale parte
rului... Se zice şi asta dată că a doua zi 
s-ar fi ţinut un sfat tainic la Curte, spre
a se lua măsuri în ·contra tendinţei revo
luţionaire a lrunerimei şi spre a se înf.rî,na 
pe auto,nul p,iesei". 

Că autoruu. piesei n-a ,putut fi „rnfrî
nat", o p11obează acţiUJni:le sale culturale 
şi politice, conjugate cu ale celorlalţi 
moldloveni, cu ale m=teni\Lor şi ardele
nilor, aşezaţi, cu bărbătească jertfă, la 
răscrucea istoriei naţionale, revoluţia de 
la 1848. 

Teatrului, V. Alecsandri i se dedică 
deplin. Cirease foirmidabi-llUl =ent de 
o,piini,e pentru piesa românească, adusese 
toate st.naturile sociale 1a teatru, iscase 
revoltă prin cuvîntul scenei, sfidînd sur
ghii'lllilul. 

In anul 1846 se întoavce de la Paris 
nn tînăr cu nume sonor care, în locul di
plomei de inginer, aducea cu sine cutia 
cu grime a „paiaţelor" - Matei Millo. 

In1ru!n.iirea celor do.i deschide aLt capitol 
Îln isto.r.i,a teatru�ui nostnu. Autorul şi 
:interpretul său ideal vor i,nit,r,a în alte 
7.odii artistice, mai faste, rămînînd me

reu inchinătorii Z"Orilor eroice, pentru în
învăţăminte şi propăşire. 

Ionuţ NICULESCU 

www.ziuaconstanta.ro



CRONICA LITERATURII DRAMATICE 

■ MIRCEA

IORGULESCU

Sensul tradiţionalismului în dramaturgia 
lui Al. V oitin 

A 

I ntîia observaţie provocată de dra
maturgia lui Al. Vo-itin (piesele cele
mai reprezentative sînt cuprinse ir,

volumele Oameni în luptă, E.P.L., 1964 ; 
'.l'rei comedii, E.P.L., 1968 ; P1·ocese isto
rice, Editura Eminescu, 1976) priveşte ca
racterul ei : este o dramaturgie prin ex
celenţă „tradiţională". 

Dar ce înseamnă „tradiţionalism" ? In
mod obişnuit, prin acest termen se desem
nează fie prelungirea unei tradiţii anu
me, fie opoziţia sau indiferenţa faţă de
,,nou" ori faţă de „modern" ; ar fi, aşa
dar, o chestiune de continuitate, în pri
ma accepţiune, sau de echilibru, de nu
chiar de conservatorism estetic, în cea
de-a doua. Ambele sînt însă discutabile, 
dacă nu de-a dreptul contestabile. In 
realitate, tradiţionalismul nu constă nici 
în perpetuarea unei direcţii anterior afir
mate cu suficientă vigoare pentru a fi 
devenit o tradiţie, nici în respingerea în
noirilor şi a schimbărilor, ci mai de
grabă în acceptarea deplină a unei con
venţii generale constituite prin uz, a unui
corp de norme ce nu întîmpină împotri
vire. Literatura de tip tradiţional - in
clusiv cea dramatică - funcţionează pe
baza obişnuinţelor, a existenţei unui con
sens tacit în actul receptării, presupune 
o complicitate activă între creator şi pu
blic. Tradiţionalismul este un mod al ex
plorării cunoscutului, o formă de admi
nistrare a ceea ce se ştie. 

In acest sens, aspectul tradiţional atît
de izbitor în piesele lui Al. Voitin pro
vine din evidenţa înscenării. Autorul fo
loseşte mijloacele dramaturgice pentru a
ilustra o atitudine, un fel de a înţe
lege, o reprezentare determinată a vieţii. 
Urmăreşte să construiască o imagine în
conformitate cu o idee, nu să dobîndeas
că o idee prin construirea unei imagini. 
Acceptarea convenţiilor duce de fapt la 

anularea lor ; este, mai exact, o punere
între paranteze, interesul îndreptîndu-se
precumpănitor către obţinerea imaginii
dorite. Semnificaţia premerge creaţia, ele
mentele compozif onale capătă un rol de
monstrativ şi de recuzită. Astfel, trilogia 
dramatică Oameni în luptă, compusă din 
piesele Oameni care tac, Oamenii înving 
şi Oamenii sînt oameni (Ancheta) pre
zintă nu atît un proces istoric (activitatea
unui grup de comunişti în ilegalitate, în
momentul eliberării şi în acela al naţiona
lizării), cît imaginea existentă la un mo
ment dat în legătură cu acest proces. 
Este o imagine-document, o imagine-măr
turie ; dar nu despre evenimente petre
cute între anii 1943-1948, ci despre felul
cum sînt privite şi înţelese aceste eveni
mente după apro,ximativ un deceniu şi
Jumătate de la desfăşurarea lor. Teatrul
de acest tip este prin însăşi condiţia sa
critic şi interpretativ ; tradiţionalismul im
plică nu atît un ataşament, cit o detaşare. 
Semnificativă, din această perspectivă, este 
piesa antimonarhică Adio, majestate!,
unde, spre a se celebra actul de la 30 
Decembrie 1947, sînt utilizate nu numai
personaje-copii ale unor persoane reale
(N. D. Cocea şi Miron Radu Paraschivescu 
sînt protagoniştii lucrării), dar şi texte au
ţentice, în .felul în care se utilizează cita
tele într-un comentariu critic. Aspect de 
comentariu au, dealtfel, şi piesele isto
rice Procesul Horia, Avram Iancu sau 
Calvariil. biruinţei, direct raportabile la
fapte şi documente. Chiar şi atunci cînd 
ficţiunea este deplină (Judecata focului, 
Colivia cu năluci), caracteristicile aces
tea se păstrează. 

Consecinţele tradiţionalismului în ordi
nea mişcării dramatice decurg clin orien
tarea întregii compoziţii către obţinerea
unei imagini în perfect acord cu semnifi
caţia stabilită. Cele trei comedii (numi-
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te aşa de autorul însuşi) nu au un sens 
comic : sînt desfăşurări de situaţii şi re
plici deliberat vidate de orice drama
tism, această „golire" urmînd să producă, 
prin continua înşelare a aşteptărilor, o 
gratuitate mecanică, de film ·mut. Por
tretul, prima comedie, preia, dîndu-le o 
intrebuinţare nouă, situaţii tipice unei 
drame bulevardiere : actorul Grigore tre
ce printr-o criză şi starea lui are ecou 
în relaţiile conjugale, fond pe care prie
tenia pictorului Pavel pentru cuplu de
vine unilaterală, prefăcîndu-se în iubire 
pentru Lucia, soţia lui Grigore. Nu se 
va întîmpla, totuşi, niITţic. După un scurt 
moment de ezitare, Lucia rămîne cu Gri
gore, iar acesta îşi revine din trecătoarea 
incapacitate de a memora un rol. Amne
zia care il lovise nu este însă un pretext, 
-ci o împrejurare decisivă. Ingăduie de
clanşarea crizei relaţiilor cu Lucia şi 
Pavel, apoi face posibilă nu numai so
luţionarea, dar şi uitarea ei. Ceea c� ar 
fi putut lua un curs (melo)dramatic -
ruptura intre soţi, ruptura între prie
teni, opţiunea Luciei - este evitat cu 
grijă. Nu sînt comice nici întîmplările, 
nici succesiunea replitilor ; la comedie 
duce, de fapt, absenţa dramei. Autorul 
şi-a numit această piesă „falsă comedie", 
tot aşa cum despre Tezaurul lui Justinian
precizează că este o „comedie fabuloasă", 
adică - in spiritul cel mai „tradiţiona
list" cu putinţă - perfect gratuită. In 
dramele propriu-zise (trilogia Oameni în
luptă, cele cinci Procese istorice). este 
vădit influenţată structura personajelor : 
distribuite după caracteristici exterioare 
i.n tabere adverse, ierarhizate clar în in
teriorul acestora, ele exteriorizează. în
trupează mai bine zis, o înţelegere ab-

stractă. Nu sînt „oameni", ci tipuri; nu 
se dezvăluie, ci se expun, situaţiile fiind 
astfel construite încît să nu rămînă nimic 
ascuns. O trăsătură specifică dramatur
giei lui AL Voitin este împărţirea per
sonajelor in grupuri delimitate categoric 
şi văzute mereu în opoziţie ; o opoziţie 
cerută, determinată de poziţia lor - so
cială, politică, naţională. Cînd opoziţia 
lipseşte, cum se întîmplă în comedii, con
fruntarea este redusă la o aparenţă. Tra
diţionalismul, putem spune, vede cate
gorial, prin generalităţi şi probleme, fon
dul său este abstract ; de aceea anulea
ză prin acceptare convenţiile, fiindcă 
doar se slujeşte de ele, nu le însufle
ţeşte. Personajele trăiesc exclusiv ca „pur
tători de cuvînt", iar piesele reprezintă, 
in realitate, un efort de concretizare a 
unor comentarii, a unor discursmi. Sen
sul tradiţionalismului îl dă astfel un de
mers intelectual şi nu e întîmplător că Al. 
Voitin şi-a intitulat cel mai bun volum 
al său de teatru „procese istorice" : un 
proces e, in fond, o „punere în scenă". 
Dar, paradoxal, tocmai în aceste piese, 
unde în mod firesc grija pentru înscenare 
este diminuată prin existenţa unui sce
nar'iu istoric ireversibil, cert, se vădeşte 
o remarcabilă capacitate interpretativă -
în sensul dobîndirii unei independenţe a
ficţiunii. Personajele au, acum, o viaţă
proprie, evoluţia lor încetează să mai fie
ilustrarea unor abstracţii, există, de ase
menea, un senviment de profunzime a
meditaţiei asupra istoriei. Colivia cu nă
luci, prin amestecul de parabolă şi fan
tastic, are aceleaşi dimensiuni ; şi, îm
preună cu „procesele istorice", reprezintă
partea cea mai viabilă a dramaturg,iei lui
Al. Voitin.

Note 

Prima piesă 
despre 

Burebista 

... poartă semnătura ud
tabului George J1lioniu, .,i 
s-a tipă!l'lit, potrivit indi
caţiei de depozit a Bibli
otecii Academiei, ÎII1 1943. 
Datele tipairuJ.Uii Lipsesc. 
Burebista, regele Dacilor, 
al Geţilor şi al Tirageţilor, 
înscenare teatrală în trei 
acte cu şase tablouri, ur
ma dru.pă o dramă Dece
bal (1919 ; il.:a l'eedLtaa:-e, în 

1942, purta subtmt1ul „In
scenare · iStorico-legendară 
m trei ac,te cu şase ta
blouri dU!Pă că!rţi, docu
mente şi legende''). Este o 
scriere dilebaintă, cu fapte 
istor.ice nea&imiLate. Intriga 
se ţese în j'lllra.ll unui plan 
de căsătorie a lui Bure
bista cu o prinţesă roma
nă. Scenele altevnează în
tre munţii Daciei şi Ro
ma. Pe li.n:ia epig,onfsmu-
1-ui romantic., intrigile, pa
tetismul verbail, rezolvări
le spectacuilioase trimit la
epoca primelor texte dra
matice reprezeilltaite, ilnspi
rate din Lu.mea getică (la
finele veaculuii tmecut). O
nomastica dacică e abun
d�rtă - Dairdaili, Veterog, 
Drii,mox, Cvartomir Davus 
Cortelos, Decein.eu.' 

Exceptînd pe Eminescu 
şi pe I..rucioo Blaga (Za

. molxe), c:IJinitire aurtorii de 
piese insp.i,rate din evul 
dracic în drama,t,rurg,ia a:n
tebelică - Gr. Ventura 
şi V. C. Leonescru (1893), 
George Vodă (1906), Sera
fim Iooesc.u (192r,) Ema
nuel Aintooesc-u (1928). C. 
Cantili!.i (1940), Spiru Ha
neş (f.a.), C.A. Rusei (f.a.), 
singur Adriia!n Maniu se 
dellaşează net cu drama 
Lupii de aramă (1929), 
dramă OO!De a inaugurat, 
în stagiunea 1929-1930, 
Teatrul Maria Ventura. 
Teatruil radiiofonhc a tram
rn:hs-o recent cu real suc
ces. E timpu!l, d�ă o ju
mătate de veac, să vadă 
din nou l,u,mLnilJe rampei... 

I. N.
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CONSTANTIN RADU-MARIA 

Comedia ca expresie 
a \rîrstei tinere 

A 

I n „Contribuţii la critica filozofiei
hegeliene a dreptului", şi anume,
in int1mducere, Marx acordă comi-

cului un sens social prin raportarea pre
zentului la trecut. El spune : ,,ultima fază
a unei forlme a istoriei universale este 
comedia ei. Zeii Eladei, răniţi de 
moarte în chip tragic în Prometeu în
lănţuit al lui Eschil, au trebuit să moară 
'încă o dată în chip comic, în dialogurile 
lui Lucian. De ce se petrec astfel lucru
rile în istorie ? Pentru ca omenirea să se
despartă cu voioşie de trecutul ei". 

Intr-adevăr, în Pătimirile lui Zeus
- piesa lui Lucian din Samosata, Zeus
i'!Ste înfăţişat ca un bătrîn slăbănog şi
oţărit, pentru că oamenii îl desconsideră
şi nu-i mai aduc ofrande. Păriiritele nein
du,plecat, senex iratus - personajul co
mic central din comediile de mai tîrziu de
la Flaut şi Terenţiu şi prin Moliere pînă 
în zilele noastre - îl are cap de serie pe 
însuşi Zeus. Substitute ale părintelui ne
înduplecat - care abundă în comedii -
sînt orice personaje care exercită o tu
telă asupra unui ins sau unei societăţi.
Aşadar de la tutore pînă la tiran. 

Dar înaintea lui Lucian a fost Socrate
ironistul, eironul - cum ar fi spus Aristo
tel. Ni-l închipuim în mantaua sa gău
rită, umblînd prin pieţele Atenei, urmat
de tineri şi folosindu-şi ironia sa dizol
vantă ,pentru alungarea himerelor din
minţile oamenilor şi pentru întoarcerea
treptată a acestora spre ei înşişi, dîndu-le
astfel încrederea, puterea şi libertatea de
a decide ei înşişi despre ei. Lucrînd ast
fel, la edificarea viitorului, dezlegînd, eli
berînd, pentru viitor, pe concetăţenii săi.

·Cum viitorul este un alt mod de a
numi posibilul, putem spune că ironistul
trăieşte în posibilitate - astfel că, iro
nia, această atitudine anticipativă, este
şi nu este în acelaşi timp. Ea nu se
fixează ÎJ!ltr-un moment anume, nu îşi are
momentul său ; de aici tendinţa de a se
insinua în, sfera seriosului fixat prin legi,
obişnuinţe şi norme, ca joc, joaca de-a
seriosul, pentru a arăta că, la urma ur
mei, acest serios este aşa, doar pentru 

că noi înşine îl luăm în serios. Ne oprim,
pentru a face un prim bilanţ al termeni
lor pe care i-am utilizat. Am vorbit de 
viitor, posibi,l, aITTticipaţie, joacă, încredere,
putere, libertate şi constatăm că le găsim
pe toate acestea ca atribute ale tinereţii.
Această constJata·re ne îndreaptă către „Re
torica" lui Aristotel, care, vorbind despre 
caracteristicile tinerilor, în opoziţie cu
ale bătrînilor, spune : ,,ei trăiesc în mare
parte cu speranţa ; căci speranţa are a
face cu viitorul, pe cind memoria cu tre
cutul - speranţa îi face să aibă curaj".

Comedia este o expresi'e a acestei ati
tudini pentru că ea opune dezirabilul,
(ceea ce are a face cu speranţa, cu viito
rul) vetustului, trecutului (de care se
desparte cu voioşie), prin victoria dezira
bilului, şi prin determinarea posibilului. 
Ea este o formă de ostracizare a vechiu
lui osificat, închistat, .retiJcen,t, pe care îl 
învinge priin vigoare, prin dinamism şi 
prin deschidere. Orice forme sau institu
ţii, cu rost în trecutul mai mult sau mai
puţin îndepărtat, pot împiedica dezvolta
rea, noul, ceea ce este viu şi tînăr, şi
tocmai prin fixitatea lor, ele 0;bstrucţio
neaiză realizarea posibilului. Formele
poartă în sine arbitrariul şi moartea.
Moartea înlăuntru şi în afară, căci limi
tînd o posibilitate, realizrnd-o deci, o l,\Cid, 
oa posibilitate, şi împiedică, totodată, şi se
ria altor posibilităţi. Comedia destituie
fără să instituie ; ea indică doar sensul
instituirii. Mişcarea ei este de la arbitra
riu către o libertate practică şi de la ilu
zia formelor la realitatea conţinutului
viu. In acest sens, mişcarea comediei
este un prezent orientat spre bogăţia ne
limitată a posibilului. 

Ce este iluzia decît un salt peste pre
zent ? O situare nemijlocită a trecutului
în viitor, o ignorare a mişcării vieţii şi
a sensu1ui devenirii conţinute nu111ai de
prezent ? Prezentl..lil, dealtfel, dă chi<p tre
cutului fix şi definibil, ca atare, şi pre
�ăteşte latent, din sine, viitorul. Iată d�
ce comedia ancorează în prezent şi se
face pentru prezent. Să ne amintim că

· părintele comediei, Aristofan, nu ezita
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în comediile sale să facă referinţe directe 
la contemporan1 {cî,nd nu, aluzii transpa-
1,an,te) ca în Norii sau Acharnienii, par
nesia fiind inică o formă de exerdtare a 
libertăţii de opinie la vechii greci. Come
dia este, dar, clasică prin perpetua sa 
actualitate, prin tinereţea sa constitutivă. 
Ea este tînără în esenţă. Northorp Frey, 
în teoria mitosurilor, asimila comedia mi
tosului primăverii. 

Bătrîneţea este o iluzie prtn ignorarea 
prezentului, o situare într-un trecut în
şelat. O Î!Ilşelătorie existenţială. Unii bă
trîni poartă în ei trecutul ca prezent su
biectiv. Ei sînt astfel ÎII1lat'emeruiţi, ares
taţi în propria lor subiectivitate şi 
obstrucţionişti ,pentru ceilalţi. 

Oomediia este o as,tfel de demascaire a 
subieotivuJ'l.1i. în favoairea obiec<ti,vulUJi. Dru
mul, mişcarea ei este şi de la subiectiv 
la obiectiv, căci ea demască deprinderi 
vechi în înrobiri arbitrare, dind sensu
rile şi dezlegările pentru o practică a li
bertăţii. Comedia opune domniei arbi
trariului, libertatea în toată bogăţia po
sibilităţilor sale şi, cu aceste gînduri, a-
jungem din nou la o remarcă a lui Nor
thorp Frey, şi anume că societăţile care 
preferă dezirabilul realului concep drama
turgia aiproape numai în termeni de co
medie. 

Formă de ostracizare a vechiului, come
dia tinde a nu-l exclude cu totul - ea 
e o formă fi.nalmente conciliatoare. O 
dizgraţie totală ar produce în spectatori 

compas1unea şi pathosul tragic. Obstruc
ţionistul este redus lia neputinţă, ade
seori, cu propriile-i arme ; să nu .uit�1:1
că ironia este di/simulare, comedia msaş1, 
de multe ori, este o intrigă între ipocri
zie şi disimulare şi o formulă clasică este 
aceea a păcălitorului păcălit. Purificat 
prin rîs şi convertit astfel, insul ostraci
zat renunţînd la obstrucţie, este integrat 
societăţii comice. Aceasta se întîmplă pen
tru că, comedia pleacă de la colectivitate 
la individ ; ea este o expresie a _ideii de
,,noi", a omului integral, o expresie a pu
terii şi vieţii, căreia îi sînt străine ni
micirea şi excluderea, o credinţă în binele 
natural ; la rădăcina ei pare a sta con
cepţia (dezvoltată mai tîrziu de Rou• 
sseau) că omul e bun de la natură. Ea 
are, astfel, un profund caracter demo
cratic şi nu întîmrplător este gustată în 
mediile largi populare al căror suflet co
lectiv obişnuim să-l asimilăm vîrstei ti
nere. Şi cînd căutăm atitudinea izvodi
toare de comedie, cît de dep'.LiJn ne răs
punde Aristotel, de peste veacuri, defi
nirnd caracterul tinerilor. ,,Nedreptăţile ce 
comit le fac pentru a insulta iar nu pen
tru a face rău ... " şi mai departe : ,,sînt 
miloşi pentru că pe toţi oamenii îi cred 
de treabă şi mai buni decît par, căci 
măsoară pe ceilalţi cu nevinovăţia lor 
proprie, de aceea cred că pe nedrept su
feră oamenii. Pe lingă acestea le ,place 
şi rîsul ;- de aceea sînt păcălitori ; căci 
păcălirea este o insultă politicoasă". 

unei 

NOTE 

Lecţia 

mari actriţe 

Banda sonară ş1 Lmagi
nea de filmdtecă ne-au 
chemat, într-o după-amia
ză, la „masa umbrelor". 
Po,rtretul T. V., semnat de 
'!\amara P,aşca, închinat 
Luciei Sturdza Bulandra, 
a oferit secvernţe arntolo
gice din viaţa marii ac
tmi ţe (pe care istora„ o ,i

şază alături de Fany Tar
di,ni, Malria Theodorini, 
Marioara Voiculescu). I-am 
ascultat confesiunile de 
la 80 de ani, am pri
vit-o pe scenă la aceeaşi 
vîrstă în Pădurea, în Vas
sa Jeleznova, în Citadela

sfărîmată, şi, fapt unic în 
tea1lrul lumii, ]a 88 de ani, 
încă î,n rol, 1\-Iamouret.
Am văzut-o pe directoarea 
,,M·unic1palulu1" (azi, tea
trul car,e-i poartă numele) 
la repetiţia cu Passaca
glia de Titus Popovici, cu 
tinerii Ll;viru Oiiulei, Ileana 
Predescu„ Lazăr Vrabie ; 
am a'UZit-o acceptînd in
vitaţi.a de a parti,cipa la 
o reuni,une a uterru� tilor
din teatru, i,nvitaţie for
mulată, în nur:1ele îmbu
joratei deleg,aţii juvenile,
de... Mircea Albulescu.
Pm:fiesoa:ra a lăsat şi cî
teva d1scurli di!Il care uce
nicii teatrului înţeleg ce
înseamnă cultura vocH la

ligan, Al. Giuga:ru,, Cella 
Dima şi mUilţ,i,, mud.ţi alţii, 

· au repurtat succese răsu
nătoare prin nuanţarea
imrpecabiJ,ă a rolu,rilor, re
flex al anilor de studiu
- cum emoţi,oruant preciza
maestm.vl Focy Etterle.

Codir,ectoairea Oompa-
rue1 B'll!landra-Manolescu
Maximi1iian-Stortl.n, direc
toarea teatrului Municipal, 
profesoara, ,,marea doam
nă a scenei" (cum pe 
drept a nlliilit-o Si-că A
lexandrescu), femeia de 
ra.Jiinată cuil.;tură, primea, 
în seara debutului, de la 
aristocrata sa bunică, te
legrama : ,,îţi interzic să 
porţi numele tatălui tău 
pe scenă". lrusă arta „răz
vrăti tei" a eclipsat aura 

uO 

orke vîrs.tă (la î:naiintată 
senectru,te, a fawegisurat 
Andromaca), înţeleg de 
ce elewd ei, Aura Buzes
cu, Fory Etterile, Riadu Be-

nobiliară •a :liarnildei... 

I. N.
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VIRGIL 

MUNT:EANU 

Caut 

fete 

tinere 

cu păr 

foarte 

lung 

M-am hotărît. Imi schimb
meseria. Omul e dator să 
încerce. Omul e stăpm pe

propriul său destin. A ratat 
cariera ? I-o iau alţii îna
inte ? N-are satisfacţii ? O

mul e dator să-şi refacă 
viaţa. 

Taurul· de coarne, asta-i 
figura. 

De multă vreme mă 
bate gîndul să lepăd pixul. 
Ce-i aia ziarist ? Cineast. 
da, sună cu totul altfel. Ci�
neast. Tovarăşul cutare, ci
neast. Cine stă în capul 
mesei de colo ? Cum, nu-l 
ştii ? E cutare, cineastul. 
Aaa, cinea;.tul ? 

E o ches'!ie ! In definitiv, 
de ce n-aş încerca ? Ce pot 
pierde ? Iese, bine. Nu, mă 
întorc de unde am plecat. 
Dar, dacă iese ... 

Mă uit la ăla, că-mi sca-
pă numele, scriitorul. A 

scos vreo şapte cărţi amărî
te, nu le-a citit nimeni, le 
tot găseşti prin p1·ovincie, 
sau pe la anticariate. Ce 
şi-a zis ? Imi schimb me
seria, îmi refac viaţa... Şi 
s-a făcut cineast. El scrie
scenariile, el face regia, e
domn.

Şi banii se adună. 
Sau ălălalt, cum îi zice, 

inginerul. S-a plictisit omul 
de electronică, toată ziua cu 
nasul în televizoare, ăsta-i 
orizont ? Ce şi-a zis ? Mă 
fac cineast, alte satisfacţii. 
Şi toarnă film după film cu 
pac-pac şi cu ura-ura, el 
regizor, el co-scenarist, ba 
mai face şi pe actorul, că 
de frumuşel e frumuşel. 

Se-adună bănuţii ? Se-a
dună ! 

N-am pretenţii mari. Nu
mă bag în faţă. Acolo-s 
locurile ocupate şi prea se 
uită toţi la tine. Pe urmă, 
nici nu prea mă simt în 
stare. Tematică majoră, eroi 
exemplari, scene de masă, 
nu-i de mine. 

Eu, pe la mijloc, mai 
spre coadă, unde-i îmbul
zeala mai mare, nu se prea 
observă. Totul e să prind 
plutonul. Văd eu cum fac. 
Se poate. Dacă s-a mai pu
tut, se mai poate. 

Primul meu film îl văd 
cam aşa (film de autor, să 
ne înţelegem. Adică, eu-sce
nari.stul, eu-regia, şi tot eu
trec de vreo două-trei ori 
p,·in cadru, ca Hitchcock) ... 
Va să zică, îl văd cam aşa: 
un tip simpatic de care se 
îndrăgostesc două fete deo
dată. Două sau trei, sau pa
t1·u, văd eu. Tipul caută ceva .. 
încă nu ştiu ce, dar caută. 
Unde caută el ? Pe crestele 
înzăpezite ale munţilor noş
tri. Bun. Asta înseamnă 
vreo trei săptămîni de fil
mări în Poiană, schi, bob, 
,.Şura dacilor", chestii ... 
Unde mai caută el ? Pe

plaiurile abia înverzite ale 
Bucovinei, printre merii în
floriţi şi mînăstiri, alte trei 
săptămîni. Aici, o nuntă, 
ceva, cu multă figuraţie, cu 
masă mare, n-ar pica rău 
deloc. Bun. Unde mai 
caută el ? Pe litoral. Venus, 
Jup"iter, Mamaia, ,,Hanul 
piraţilor", discoteci, fetele 

îi dau tîrcoale, toate zvelte, 
arămii, cu părul lung, dar 
tipul caută, caută, vreo 
două săptămîni, nu mai 
mult, că trece vara şi mai 
trebuie să caute şi prin 
lumea mirifică a Deltei : 
vaporaşe, moteluri şi o 
cherhana, unde tipul lu
crează o vreme, pînă se sa
tură de peşte. Şi unde mai 
caută el? Pe la Panciu, pe la 
'J{uşi, pe la Valea Călugă

rească, pe la Jidvei, cînd iese 
tulburelul, cînd el se însoară, 
şi-i mai ardem o nuntă 
ca-n Coşbuc. Asta ar fi, în 
mare, scenariul. Mai am 
nevoie de un operator bun. 
Aici n-ar fi o problemă, 
sînt destui. Cu un operator 
bun scap de belele, îi fură 
pe toţi peisajul, nu se mai 
simte urzeala. Scîrţîie ceva? 
Pac, un cadru cu înzăpezi
tele creste, pac, valurile în
spumate ale mării, pac, 
doi-trei pelicani, pac, două
zeci-treizeci de fete dan
sînd prin vii ... Totul se poa
te. Pentru tipul-care-caută, 
îl· iau pe Florin, sau pe

Jura, că-s vedete. Pentru 
alte roluri; merg pe nepro
fesionişti. Aştia n-au pre
tenţii mari, sînt mai atenţi 
cu echipa de filmare, sînt 
dispuşi la sacrificii. Văd că 
destui fac aşa, tot citesc 
prin ziare : ,,Producţia fil
mului cutare caută pentru 
roluri secundare cobzar bă
trîn, sau jockey sub patru
zeci de kilograme, sau in
terp1·etă de muzică pop în
tre optsprezece şi douăzeci 
şi unu de ani, sau balerine 
de un metru şaptezeci". 
După cîte am auzit, dau 
năvală amatoarele de glo
rie. 

Asta ar fi planul de bă
taie. La treabă. 

Cu ce să încep ? Cu a
nunţul, să fie gata. 

Aşadar, caut fete tinere 
cu păr foarte lung ... 

* 

P. S. Dintr-un cotidian : 
„Producţia filmului... caută 
pentru interpretare de ro
luri secundare : cobzar, e
tate peste 50 ani ; fete ti
nere cu păr foarte lung ;
violonist, etate între 25-
35 ani, care să prezinte 
asemănare fizică cu Geor
ge Enescu ... etc ... " 
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MASA ROTUNDĂ 
a revistei „Teatrul" - text prescurtat 

la Teatrul 

Nafional 

din 

Craiova 

PARTICIPANTI: PETRE DRAGOESCU, preşedintele 
comitetului judeţean de cultură şi educaţie s_ocialistă ; ALE
XANDRU DINCA, directorul 'l'eatrului Naţional; ŞT�FAN 
BALINT, secretarul comitetului de partid al Teatrulm Na
tic,nal · ALEXANDRU FIRESCU, secretar literar; VALEN
TINA 'BALOGH, MIRCEA CORNIŞTEANU, regizori; MA
RINA BAŞTA, RODICA RADU, TUDOR GHEORGHE, 
RADU NEGOESCU, EMIL BOROGHINA, ILIE GHEORGHE, 
actori· DAN LUPESCU, redactor la ziarul „lnainte" ; RO
MULUS DIACONESCU, redactor la revista „Ramuri". 

DIN PARTEA REDACŢIEI : PAUL TUTUNGIU 

PAUL TUTUNGIU: Stimaţi tovarăşi, 
deschidem prima masă rotundă legată 
de problema condiţiei Teatrelor Naţio
nale. Despre teatrul dumneavoastră s-a 
scris o istorie cu multe pagini. Cred că ar 
fi bine să n-o repetăm aici ; ar fi, poate, 
mai nimerit să discutăm despre condiţia 
Naţionalelor, în general, şi a Naţionalului 
din Craiova, în special, evocînd faptele 
ce au urmat scrierii istoriei amintite. 

ALEXANDRU DINCĂ : Aş dori să în
cep cu cerinţa calităţii, formulată de se
cretarul general al partidului nostru în 
magistralul Raport prezentat la cel de-al 
XII-lea Congres al partidului. In teatru,
ideea de nouă calitate înseamnă, în mod
firesc, valoare superioară, în ceea ce pri
veşte alcătuirea programului ideologic şi 
estetic al teatrului, calitatea reprezenta
ţiilor, îmbunătăţirea mijloacelor de ex
presie ale colectivului artistic şi, nu m'ai
putin, diversificarea şi extinderea legătu
rilor teatrului cu publicul. Ca Teatru
Naţional, noi avem datoria de a promo
va în primul rînd literatura şi gindul ro
mânesc. In ultimele stagiuni, Teatrul Na
ţional din Craiova a depus eforturi con
siderabile în această direcţie. Trebuie să 
insistăm asupra dramaturgiei de calitate,
asupra valorificării moştenirii noastre Ii-
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terare, a marelui repertoriu universal, cla
sic şi actual. Ultimele stagiuni demon
strează că repertoriul nostru şi-a găsit 
acel necesar echilibru între tradiţie şi 
contemporaneitate, între tragic şi comic, 
între modern şi clasic. Piesa românească. 
a fost; este şi va fi riguros reprezentată. 
şi în repertoriul nostru de perspectivă, 
prin condeiele cele mai autorizate ale dra
maturgilor contemporani. Am jucat Paul 
Everac, Horia Lovinescu,I. D. Sîrbu, Aurel 
Baranga, Dumitru Radu Popescu, Marin 
Sorescu, Mihnea Gheorghiu, Dumitru So
lomon, Theodor Mănescu, Teodor Mazilu. 
Dintre clasicii noştii, Caragiale este dra
maturgul care face, de foarte multă vre
me, casă bună cu Teatrul Naţional din, 
Craiova ; pesemne, acesta a fost şi unul 
dintre motivele pentru care Societatea 
,.Caragiale" şi-a stabilit sediul în Craio
va. In acelaşi timp, Teatrul Naţional a
dovedit predilecţie pentru dramaturgia 
naţională de inspiraţie istorică ; în ulti
mii ani, Craiova găzduieşte, ca1recunoaş
tere a meritelor teatrului în promovarea 
acestei dramaturgii, Festivalul naţional' 
de teatru istoric. Sigur că pe marginea-. 
repertoriului ar mai fi multe de discutat 
au mai fost şi lipsuri, care sînt pe cal; 
de a fi eliminate (este vorba, în special, 
de dramaturgia modernă occidentală, 
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care a fost mai slab reprezentată în ul
timele stagiuni). 

Aş dori să mai spun cîteva cuvinte şi 
în legătură cu calitatea spectacolelor. Noi 
avem un colectiv artistic puternic, ta
lentat, regizori cu experienţă şi regizori 
mai tineri, plini de fantezie şi de idei 
novatoare. :Există un climat de muncă 
bun, favorabil creaţiei. Cu toate acestea, 
trebuie să recunoaştem că nu toate spec
tacolele au atins nivelul calitativ pe care 
1--am fi dorit : unele mici concesii în al
cătuirea anumitor distribuţii, inapetenţa 
unor interpreţi faţă de anumite roluri, 
naveta între o filmare şi o repetiţie la 
teatru şi-au arătat efectele negative ... 
Ne bucură faptul că tot mai mulţi ac
tori ai noştri sînt solicitaţi în producţiile 
cinematografice, dar, în acelaşi timp, asta 
(precum şi anumite goluri în structura de 
virstă a colectivului) ne creează reale 
greutăţi. Există însf posibilitatea să le 
depăşim, O serie de realizări remarca
bile din ultimele stagiuni ne permit acum 
să spunem că actuala stagiune constituie 
un moment de vîrf în activitatea insti
tuţiei noastre. 

PAUL TUTUNGIU: Tovarăşul director 
Dincă ne-a „introdus în problemă"; dar 
încă nu ne-am apropiat de tema întîl
nirii noastre : care este condiţia Naţio
nalului ? 

ŞTEFAN BALINT: Unui Teatru Naţio
nal i se pretinde mult mai mult decît 
celorlalte teatre. In primul rînd, socotim 
că Naţionalele, cele care există în ţara 
noastră - şi daţi-mi voie să nu ocolesc 
tautologicul - au sarcina să promoveze 
ceea ce este naţional, adică dramaturgia 
românească - nouă, interbelică şi clasi
că. Noi am înţeles acest deziderat, şi nu 
abia acum. Dovadă, faptul că peste 70% 
din ceea ce jucăm este dramaturgie ro
mânească (şi, în proporţie mare, de foar
te bună calitate), că peste 72-740/o dintre 
spectatori (circa '155.000. pe an) sînt spec
tatori la piesele româneşti ; realizăm o 
justă politică repertorială, punem pe pri
mul plan dramaturgia românească. Iată, 
stagiunea '79-'80 am deschis-o cu specta
colul Nopţile poetului (autor, Tudor Gheor
ghe), inaugurînd totodată sala „Studio 
T 94". Spectacolul cu A treia ţeapă de 
Marin Sorescu este, după părerile critici
lor, ceE1- mai bună montare din tară a 
piesei, pînă în momentul de faţă. Au 
urmat : Sîntem ai tăi, partid al demnităţii, 
un spectacol-colaj de versuri şi teatru, o 
piesă sovietică, încă una românească -
Viaţa unei femei ; încă una românească 
- Un pahar cu sifon; încă una româ
nească - Conul Leonida faţă cu reacţi
unea, şi alta tot românească - Iluzia
optică. Iată politica noastră de repertoriu.
Aceasta cred că este o primă condiţie a

unui Naţional. A doua este aceea de a 
pune în faţa spectatorilor autori reali
zaţi prin acest Teatru Naţional. Drama
turgul I. D. Sîrbu este de faţă. A decla
rat de foarte multe ori că a ajuns dra
maturg datorită faptului că a venit în 
contact cu Teatrul Naţional din Craiova, 
căruia i-a fost secretar literar. I. D. Sîr
bu este acum unul dintre dramaturgii 
reputaţi ai teatrului românesc. Il vom 
juca şi anul viitor. Am lansat relativ 
recent un dramaturg tînăr, pe Mihai Du-, 
ţescu. Il vom juca probabil şi la anul. 
Datele statistice spun ... 

ALEXANDRU DINCA: Iartă-mă că te 
întrerup ; am făcut calculul - în trei 
stagiuni, din 29 de premiere, 22 au fost 
piese româneşti, iar 13, premiere pe ţară. 
şi absolute. 

ŞTEF.AN BALINT: Mă rog, cifrele sînt 
seci, dar ele exprimă totuşi ceva. In 1977, 
din 20 de titluri jucate pe scena noastră, 
15 au fost româneşti. •Din 334 de specta
cole, 257 au fost cu piese româneşti ; din 
150.000 de spectatori, 117.'00'0 au parti
cipat la spectacole cu piese româneşti. 
Iar asemenea cifre se repetă în fiecare an. 
Eu sînt de părere că nu poote exista în 
coinşti.i:nţa publlicu�ui o 1-iter,atuiră dr,arrmtică 
naţională, fără a o valorifica pe scenă. Nu 
se poate să nu joci dramaturgie româ
nească. O piesă nejucată nu este, încă, o 
piesă. Ştim foarte bine că se citeşte cam 
puţin teatru şi se publică la fel de pu
ţin. Cred că numai pe scenă poate să 
spună un autor dramatic că este realizat. 

O a doua problemă este aceea a răs
punderii noastre faţă de aria geografică 
pe care o servim. Vă rog să aveţi în ve
dere faptul că de la Brezoi şi pînă la 
Orşova şi de la Baia de Aramă şi pînă la 
Corabia este o regiune cu circa 2.000.000 
de spectatori posibili; această populaţie e 
servită de un singur teatru, Teatrul Na
ţional din Craiova. Or, în Moldova sînt 
vreo 5-6 teatre, în Ardeal, nu mai ştiu 
cîte sînt. De ce, oare, în Oltenia, ţinut 
cu nimic mai prejos, din punct de vedere 
istoric şi economic, dedt cele amintite, 
există un singur teatru ? 

A treia problemă pe care' vreau s-o 
ridic : în comparaţie cu un teatru oare
care din ţară, noi avem numai cinci 
posturi de actori in plus. Sîntem consi
deraţi teatru de categoria întîi, avem 
cinci posturi în plus faţă de teatrele de 
categoria a doua. Ni se cere să realizăm 
spectacole de mare montare, spectacole 
de „National", cu un număr mare de 
person,aje. S-a uiroious să jucăm 
Costandineştii de Paul Everac, nu ştiu 
dacă ştiţi că· are 80 de personaje cu re-· 
plică : vrem să o jucăm. pentru că e o 
piesă bună, dar cum? Condiţia de Na
ţional presupune, printre altele, un număr 
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de actori, de creatori, cu care teatrul să 
poată să răspundă cerinţelor acestei ti
tulaturi. Cu zece posturi de actori în plus 
am putea realiza un plus de 300/o pro
ducţie, ceea ce înseamnă foarte mult, 
adică cca 40.000 de spectatori în plus pe 
an. 

ALEXANDRU FIRESCU: Pe bună 
reptate s-a accentuat, ca una dintre con

diţiile de bază ale existenţei unui Teatru 
Naţional, promovarea repertoriului ori
ginal. Aş adăuga că un Teatru Naţional 
are şi menirea de a promova dramaturgia 
autorilor localnici, de a fi un factor po-· 
larizator, într-o zonă cultural-artistică. în 
acest sens, mi se pare că în ultimii ani 
- pentru că numai despre ultimii ani
vorbim - ne-am făcut datoria din plin :
au fost prezentate 4-5 lucrări de drama
turgi olteni. Prin stagiunile permanente
pe care le asigurăm în municipiu, oraşe
şi sate, în întreaga Oltenie, căutăm să
impunem teatrul. Un Naţional trebuie să
fie un teatru-etalon, o veritabilă forţă a
exemplului. In ce priveşte perfecţionarea
colectivului, ne-am preocupat metodic să
organizăm mese rotunde, dezbateri cu tea
trologi, cu dramaturgi, cu esteticieni. In
această direcţie am avut, an de an, un
program încărcat : Festivalul teatrului is
toric, ,,Zilele Caragiale", ciclurile de con
ferinţe „Teatrul istoric şi făurirea epopeii
nationale", ,,Reliefuri în dramaturgia ro
mânească contemporană" sînt manifestări
cu caracter de continuitate ; ele au oferit
prilejul unor întîlniri ale colectivului nos
tru cu specialiştii din Capitală. Prin ase
menea iniţiative, am căutat să introdu
cem colectivul nostru în circuitul valori
lor veritabile ale mişcării teatrale româ
neşti.

In ultima vreme, teatrul nostru a mers 
din ce în ce mai mult la locul de muncă al 
spectatorilor, în întreprinderi, in instituţii, 
în şcoli, şi aş da exemplul cel mai recent, 
al prezentării spectacolului 7 martori, la 
Intreprinderea mecanică de material ru
lant. Pe această linie vom persevera. Ne 
preocupă în mod cu totul deosebit for
marea spectatorului de mîine, întrucît 
Oltenia este o zonă de mutaţii cu proble
me economice şi fenomene de ordin socio
demografic cu totul deosebite. Aş vrea să 
subliniez rolul formelor de integrare a 
artei profesioniste cu arta amatoare. Am 
făcut un rodnic schimb de interpreţi cu 
Teatrul Popular din Rîmnicu Vîlcea. A 
fost prezentată piesa Excursia de Theodor 
Mănescu, regia e a  lui Mircea Cornişteanu, 
atît la Craiova cît şi la Rîmnicu Vîlcea. 
Acest schimb de interpreţi a fost, pen
tru amatori, o veritabilă şcoală de măies
trie artistică, iar spectatorii s-au arătat 
foarte interesaţi de această formulă de 
colaborare. Pentru a demonstra cît de 
mult ne preocupă să popularizăm teatrul 
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nostru, mai dau un exemplu : sîntem deja 
la a patra ediţie a Săptămînii actorului 
craiovean de film. Destul de mulţi ac
tori din colectivul nostru sînt solicitaţi în 
producţi� naţională de filme. Organiza
rea, în cadrul acestor săptămîni, a unor 
întîlniri cu spectatorii duce, implicit, la 
popularizarea actorilor, şi la crearea unui 
flux de interes către teatru. 

in ce priveşte repertoriul, important e 
că în ultimii ani procedăm tot mai or
ganizat. Alcătuii-ea repertoriului este acum 
o muncă colectivă, aş zice, o muncă de
creaţie. Nu mai qpelăm la nişte liste cu
titluri, munca aceasta se duce, din ce
in ce mai mult, direct cu autorii. De
aici, şi numărul mare de premiere pe ţară
şi de premiere absolute, ceea ce este,
cred, o realizare a secretariatului literar,
şi mai ales a consiliului oamenilor mun
cii. Ne descurcăm, însă, tot mai greu, în
abordarea repertoriului universal contem
poran. Nu există un index care să te •a
jute pe tine, secretar literar, să mergi,
mă rog, cit de cît, la sursă.

PAU!L TUTUNGIU: Se editează, la Bi
blioteca Centrală de Stat, un caiet cu 
rezumate ale textelor publicate în diverse 
reviste de teatru din lume. 

ALEXANDRU FIRESCU : Acolo sînt 
prezentaţi mai mult c1iticii, şi mai puţin 
piesele, piese la care nu avem întot
deauna acces. Or, ar fi bine să lucrăm 
direct cu traducătorii, şi să nu rămînem 
iertaţi cuvîntul, la mîna traducătorului.' 
Vedeţi, dacă apelezi la un traducător, şi 
iţi trimite un număr de texte, apare o 
oblig�ţie : barem o piesă să alegi, pen
tru ca omul a fost îndatoritor. Or, dacă 
aceste texte ar fi tipărite, dacă ele ar 
circula, poţi să te opreşti la cea care ser
veşte cu adevărat teatrul, posibilităţile 
efective ale colectivului. 

RODICA RADU : Vreau să vorbesc de
spre condiţia actorului în Teatrul Naţio
nal şi, mai mult, vreau s-o corelez cu 
felul în care se oglindeşte ea în revista 
,,'_I'eatrul". Actorii Naţionalelor din pro
vmc1e au un fel de nostalgie în sensul 
că nu întotdeauna paginile ac�stei reviste 
sînt _ la fel de generoase, în ce priveşte
sp�ţiul acordat activităţii lor, în compa
r�ţ1e cu cel acordat actorilor Naţionalului 
dm Bucureşti sau ai altor teatre bu
cureştene. 

RADU NEGOESCU : Vă mărturisesc că 
în 1973, cînd am terminat Institutul de 
teatr1;1, hotărîsem, împreună cu alţi opt 
colegi de-ai mei, să mergem la Satu Mare. 
M-am simţit multă vreme trădător că la
repartizare, am ales altceva. Am ales tea
trul craiovean fiindcă eu cred în ceea ce
înseamnă condiţia de Teatru Naţional :
profesionalism şi spirit de exigenţă. Am
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simţit nevoia să-mi împlinesc cei patru 
ani de învăţătură, de şcoală, ca să zic 
aşa, printr-o altă şcoală, făcută în con
diţiile unei concurenţe loiale, cum, dealt
minteri, am şi întîlnit în acest teatru. Din 
punct de vedere profesional, cred că am 
avut mult de cîştigat în acest climat de 
exigenţă artistică. 

MARINA BAŞTA: Aş zice că această 
împlinire profesională, pe care o oferă 
cadrul Naţionalului, poate să fie la fel 
de valabilă şi pentru un actor mai în 
vîrstă. S-a vorbit aici despre traduceri, 
care ne parvin foarte greu. Eu m-aş referi 
şi la textele dramatice româneşti. Noi 
ştim că dramaturgii consacraţi preferă să 
fie jucaţi în Bucureşti. Şi nu ne între
băm de ce. Dar ştiut este că, în Bucureşti, 
se joacă mai puţine spectacole intr-o sta
giune. Aşa se întîmplă că, dramaturgului 
cutare, i se promite de către cutare tea
tru bucureştean că în stagiunea asta îi 
intră piesa. Şi nu intră, e amînată pe sta
giunea cealaltă, şi apoi pe stagiunea cea
laltă. N-o joacă Bucureştiul, dar autorii 
nu trimit textele în provincie, pentru că 
aşteaptă să fie jucaţi întîi în Bucureşti. 

VALENTINA BALOGIH: Teatrul nostru 
a avut întotdeauna un colectiv puternic 
de actori, a fost o şcoală pentru actori, 
a avut întotdeauna un colectiv de regie, 
nu numai în ultimii ani. In permanenţă 
a ţinut la prestigiul său de Naţional. Aici, 
eu i-aş contrazice pe tovarăşul Firescu şi 
pe tovarăşul Balint : la noi, pregătirea 
repertoriului a fost întotdeauna tratată cu 
seriozitate. O altă problemă : eu nu sînt 
împotriva criticii, nu am nimic cu cei 
care scriu în ziar despre teatru, sau 
despre mine personal, mă rog, mai am 
cîţiva ani şi ies la pensie, în ultimă 
instanţă, cum să spun, a început să mă 
lase rece, şi asta-i grav, din punctul meu 
de vedere ; dar, ca să lucrezi în teatru, 
trebuie să iubeşti teatrul şi să iubeşti 
actorii, ca să scrii despre teatru, trebuie 
să vii în teatru, să iubeşti teatrul şi să 
iubeşti actorii. De ce nu vin cri
ticii craioveni în diferite etape de mun
că, la repetiţii ? Pe mine m-ar bucura 
teribil să vină, cînd se discută cu acto
rii prima dată, cînd se prezintă concepţia 
despre spectacol, apoi la o repetiţie pe 
scenă, la o repetiţie generală, criticul tea
tral să vadă cum se chinuie actorul, a
tunci cînd nu îi iese un moment. Să ve
deţi atunci ce cronici frumoase s-ar scrie, 
din care s-ar simţi dragostea dumnealor, 
a criticilor, pentru amărîţii ăştia care 
se consumă, ard ca o flacără într-un 
spectacol. Criticii să fie, într-adevăr, prie
teni ai teatrului. Aşa cum nouă ni se cere 
responsabilitate, muncă de calitate, de 
cea mai bună calitate, ştachetă ridicată, 
la prestigiul Naţionalului, cerem şi noi 
cronicari de Naţional. 

iEMIL BOROGHiiNA : La ora actuală, 
Teatrul Naţional din Craiova dispune de 
o foarte bună echipă, de la Vasile Cosma
pînă la Tudor Gheorghe, de regizori di
feriţi ca factură, şi de scenografi deo
sebit de înzestraţi. Aş remarca şi grija
teatrului nostru pentru realizarea unor
valoroase spectacole de poezie şi muzică,
in întimpinarea marilor aniversări naţio
nale. Au existat contacte foarte strînse
ale actorilor cu mişcarea de amatori, atît
în judeţul nostru, cît şi în judeţele înve
cinate : Mircea Cornişteanu, la Teatrul
popular din Rîmnicu Vîlcea, Constantin
Fugaşin, la Turnu Severin, '..udor Gheor
ghe, în judeţul Olt.

TUDOR GHEORGHE : Pentru mine, 
sună ciudat că ne legăm de condiţia de 
Naţional cînd vorbim de calitate; mi se 
pare că nu trebuie să fie o condiţie spe
cială - toate teatrele trebuie să joace 
profesionist, toate teatrele trebuie să aibă 
repertorii de bună calitate, toate teatrele 
trebuie să joace piesă românească, pie
să universală. Ce înseamnă pentru mine 
Teatrul Naţional, unde e diferenţa pe 
care o văd eu, ca actor, într-un Teatru 
Naţional ? Pentru mine, a face parte din 
colectivul unui Teatru Naţional înseamnă 
un fel de emoţie, o grijă, o spaimă, ten
siunea de a mă ridica la valoarea mari
lor acte de creaţie ale înaintaşilor _de 
pe această scenă ; eşti obligat unei con
tinuităţi ;:irtistice de mare clasă profesio
nală. Asta cred eu că este cel mai impor
tant lucru : ca noi, actorii Teatrului Na
ţional de azi, să călcăm pe urmele mari
lor actori ai Teatrului Naţional de altă
dată. Că jucăm spectacole bune, asta este 
bi ne, se ştie, s-a scris despre treaba asta 
în multe reviste de specialitate, şi în re
vista „Teatrul". Mi-a făcut plăcere că to
varăşul director Dincă, tovarăşul Firescu, 
tovarăşul Balint au socotit cîte spectacole 
am făcut. Se pune o singură întrebare : 
dacă, nu cumva, numai zona pe care o 
acoperim are habar de existenţa teatru
lui nostru. Am impresia că, la ora actua
lă, avem cinci spectacole cu care ne pu
tem deplasa oriunde, în orice colţ de 
ţară, şi ne putem prezenta cu fruntea 
sus şi în străinătate. Ar fi bine ca tea
trul nostru să facă nişte deplasări, c'u 
aceste spectacole reprezentative, la Bu
cureşti, unde din păcate n-am fost de 
multă vreme. E bine să intrăm în atenţia 
întregii opinii publice. Altminteri, actori 
foarte buni apar în faţa publicului bucu
reştean cu emoţii, cu spaimă, cu trac, 
ceea ce nu e bine. Ar trebui să mergem 
să jucăm spectacolele noastre la Bucu
reşti cît mai des, cu fruntea sus, ca nişte
actori de National. Şi să respectăm aceas
tă condiţie de actori ai Naţionalului. 

MIRCEA CORNIŞTEANU : Condiţia 
unui Teatru Naţional, în speţă, a Teatru-
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lui Naţional din Craiova, nu mi se pare 
a fi esenţial diferită de condiţia ori
cărui alt teatru dramatic din ţară. Cu 
toţii lucrăm în aceleaşi condiţii, servim 
aceleaşi principii ideologice şi politice, 
slujim aceleiaşi cauze. Problemele de re
pertoriu, de care s-a tot amintit aici, sînt 
identice pentru toate teatrele. Ceea ce 
consider eu a fi specific pentru un Tea
tru Naţional, este necesitatea imperioasă 
ca spectacolele sale să fie supuse unui 
mai atent lucru cu sine, să încerce a fi 
spectacole de referinţă. Un Teatru Na
ţional, prin însăşi titulatura lui, trebuie 
să fie un teatru-etalon ; un eşec pe scena 
unui Teatru Naţional (cu implicaţiile pe 
care le poate avea pentru mişcarea noas
tră teatrală) este, după opinia mea, mult 
mai grav decît un eşec al unui teatru ca
re nu are această titulatură. 

Se vorbea aici despre promovarea dra

maturgiei originale, una dintre sarcinile 
cele mai importante ale unui Teatru Na
ţional. Toate teatrele trebuie să promo
veze dramaturgia originală, dar, pe scena 
unui Teatru Naţional, o piesă din dra
maturgia originală trebuie, neapărat, să 
fie de cea mai bună calitate. Recunoaş
tem că unele dintre piesele puse de noi 
în scenă, deşi erau piese originale, nu 
erau de calitatea unei scene de Teatru 
Naţional. S-a vorbit şi despre incuraja
· rea dramaturgilor locali şi s-au amintit
cîteva nume, printre care şi numele lui
Ion D. Sîrbu. Ion D. Sîrbu nu e un dra
maturg local. Ion D. Sirbu nu e un dra
maturg craiovean, nu e un dramaturg
oltean. Ion D. Sîrbu este un dramaturg
român, ·este un dramaturg al ţării. Orice
dramaturg, indiferent unde locuieşte, la
fel ca Dumitru Radu Popescu, ca Romu
lus Guga, ca Mircea Radu Iacoban, deşi 
locuiesc la Cluj-Napoca, la Tîrgu Mureş, 
la Iaşi, nu sînt dramaturgi locali, sînt
dramaturgi naţionali. Ce se înţelege prin 
dramaturgi locali ? ,,Domne, îl auzi pe
careva cum zice, e un dramaturg de la

noi din localitate. Dacă scrie o piesă, 
să-l încurajăm şi pe el, că e al nos
tru !" Mi se pare a fi greşită această a
titudine. Cred că un Teatru Naţional este 
dator să încurajeze dramaturgia româ
nească, prin asta excluzînd apartenenţa 
geografică a autorului respectiv. Ion D. 
Sîrbu, vă repet, este un dramaturg al 
ţării, pentru că el aparţine ţării, prin
ralitatea scrisului său. Sînt dramaturgi
localnici care au apărut nu numai pe 
scena Naţionalului craiovean, ci pe multe
alte scene din ţară, dar care nu au nici 
o şansă de a deveni dramaturgi ai ţării.

S-a spus, la un moment dat, că o tru
pă . se poate plictisi de regizorii ei, iar
regizorul, de trupa sa. Este foarte ade
vărat. dar ţin să amintesc că, de exem
plu, Roya! Shakespeare Company lucrea
vă de numeroşi ani cu Peter Brook şi cu 
Peter Hall, şi nu s-au plictisit unii de 
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alţii. Actorii nu se schimbă foarte des, 
11ici acolo. Contactul cu alte valori ar 
trebui să caracterizeze mai mult Tea
trele Naţionale decît alte teatre din ţară 

· şi - de ce nu ? în special Teatrul Na
ţional din Craiova (care, în ultimii şapte
ani, de cind lucrez eu aici, a lucrat nu
mai cu trei regizori „importaţi"). Consi
der că scena unui Teatru Naţional, care
se doreşte a fi viu, trebuie să fie pusă la 
dispoziţia cit mai multor regizori, atit 
pentru binele colectivului respectiv, cît 
si pentru binele mişcării teatrale rorţ1â
neşti. Am lucrat în mai multe teatre,
ştiu cum sînt primiţi regizorii dinafară,
-tiu că relaţiile între un colectiv şi un
regizor invitat sînt altele decît relaţiile
dintre colectiv şi regizorii proprii, ştiu
cit de mult înseamnă pentru fiecare din
tre noi, regizorii, şi, respectiv, pentru co
lectivele de actori, să lucreze mereu cu
al ţi regizori.

Pe de altă parte, pericolul automulţu
mirii este mai mare, la un Teatru Na
ţional, decît în alte teatre. Titulatura de 
Teatru Naţional impune o anume sobrie
tate ; dar adeseori este asimilată cu a 
fi n!fractar la ceea ce este nou. Nu mă 
refer la experimente cu tot dinadinsul ; 
se întîmplă însă ca, din cauza faptului 
că ne numim Teatru Naţional, să refu
zăm să ne asumăm riscul unui posibil 
eşec, care însă ar putea să fie şi un

eventual succes. Da, mă gîndesc la acel 
eşec de prestigiu, cum zice criticul dra
matic Romulus Diaconescu. Consider că 
o asemenea atitudine este un pericol. Şi
exemplele sînt numeroase. Teatrul Na
ţional dia Bucureşti ne-a furnizat de
stule, şi nu numai Teatrul Naţional din
Bucureşti. Din acest motiv, cred că invi
tarea regizorilor de prestigiu, din întreaga
noastră mişcare teatrală, pe scenele Tea
trelor Naţionale ar trebui să fie una din
tre preocupările de căpătîi, tocmai pen
tru a scutura praful istoric care s-a
aşezat pe unii membri ai colectivului (nu
numai actori, ci şi regizori, mă includ
printre ei), şi pe gîndirea despre teatru,
în general.

.ILIE GEORGHE: Cu 14 ani în urmă, 
întrebarea despre condiţia Naţionalului 
mi-a fost formulată cu alte cuvinte: ,,De
ce ţin să mă duc, actor, la Teatrul Na
ţional din Craiova?" Ce puteam să ex-·
plic eu atunci, cu orizontul cunoaşterii de
pe băncile Institutului ? ,,Cred - am
răspuns - că în momentul de faţă Tea
trul Naţional din Craiova este locul în
care pot desăvîrşi ceea ce am învăţat
la Institut". Şi-am numit mai mulţi ac
tori şi regizori, care socoteam că-mi pot
fi profesori în viitorii ani, întru desă
vîrşirea meseriei de ac'tor. Astăzi, pot
spune că Teatrul Naţional din Craiova
este, pentru tînărul actor, un loc în care
procesul instructiv-educativ parcurs :;:e
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băncile şcolii se desăvîrşeşte în mod ideal. 
O a doua idee: Teatrul Naţional este şi 
va trebui să fie recipientul în care se 
plămădeşte, se frămîntă şi se coace o 
literatură dramatică naţională româneas
că. Gheorghe Asachi, în primul număr al

,,Daciei literare", scria : ,,Trebuie să lup
tăm împotriva traducerilor, ele nu for
mează o literatură naţională. Mai bine 
cinci cuvinte în limba română, decît zece 
mii de cuvinte în altă limbă". Prefer şi 
eu o dramă românească contemporană, 
mai puţin izbutită, poate, unei avalanşe 
de traduceri, care nu pot să aducă în pa
trimoniul nostru literar un element de 
substanţă. La Craiova, se luptă pentru 
această idee. Se lansează autori, se for
mează autori şi se constituie un filon de 
literatură dramatică de foarte bună ca
litate. A treia idee : teatrul, între cele
lalte arte, dispune de cele mai mari po
sibilităţi de a influenţa conştiinţa uma
nă. In societatea pe care ne pregătim s-o 
făurim şi în care vom trăi, noi şi copiii 
noştri 'teatrul este o "tribună, de la înăl
ţimea' căreia trebuie să modelăm trăsătu
rile de caracter care alcătuiesc fondul 
moral al comunistului de mîine. 

DAN LUPESCU : Impresia mea este că 
Teatrul Naţional din Craiova nu se ex
primă, întotdeauna, la adevărata val?_are
a colectivului său. S-ar putea ca la rmJloc 
să fie o problemă de spirit de competiţie, 
spirit care nu întotdeauna este treaz. 
Dintre piesele ultimelor trei stagiuni, au 
fost cîteva pe care nu le-aşi fi văzut incluse 
într-un repertoriu de Teatru Naţional; 
am în vedere Fata procurorului de Silvia 
Roşca, Ultima răpire de Dan S�oica, 
Clipa de Virgil Stoenescu care m1 s-a 
părut un spectacol chiar slăbuţ (un fel 
de şedinţă care nu se mai te�ina, sp�e 
deosebire de ecranizare, care m1 s-a pa
rut excelentă), Eroina de pe Jii dE: Nico
lae Tăutu, şi chiar Un pahar cu _sifon �e
Paul Everac. In schimb, nu s-a Jucat, m 
acest interval, nici o piesă de Dumitru 
Radu Popescu şi nici o piesă de Romulus 
Guga. Consider că personalitaţea Te-:tru
lui Naţional din Craiova va f1 legata pe 
viitor şi de această nouă sală, sala „Stu
dio T 94", care ne-a şi prilejuit un spec

:tacol foarte interesant cu Şapte martori.
Aş sugera ca, mai ales, piesele montate 
pentru sala „Studio" să fie prezent'.1te 
în turnee în judeţele limitrofe, ştrnt fund 
că în sălile în care se prezintă specta
cole de turneu nu există totdeauna con-
diţii optime. 

Un alt aspect : suprasolicitarea actoru
lui. Am impresia că sînt actori care joacă 
în prea multe spectacole, mai sînt tur
neele, în sfîrşit, destui actori participă la 
filmări (la Bucureşti, sau în altă parte 
a ţării). Ştiu că Sînt actori care au cîte 
două, şi uneori chiar cîte trei spectacole 
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zilnic, la care se adaugă repetiţiile, . plus
montajele literare, despre care ammtea 
Emil Boroghină. Mi se par prea multe 
spectacolele care nu au loc la sediu. 

.Relativ la cronicile dramatice : aspectul 
semnalat de regizoarea Valentina Balogh 
este interesant. ln ceea ce mă priveşte, nu 
vreau să mă scuz. 

ROMULUS DIAOONiESCU: Tovarăşa 
Valentina Balogh a introdus un element 
nou în discuţie :· condiţia unui Naţional 
ar depinde şi de condiţia cronicarului lo
cal. Aş completa : condiţia unui Naţional 
depinde de condiţia tuturor cronicarilor 
dramatici. Daţi-mi voie să vă spun însă 
că, dacă un cronicar ar sta tot timpul 
în teatru, s-ar ajunge la o cronică didac
'ticistă. Cronicarul dramatic nu este un 
cronicar tehnic, el face în primul rînd o 
analiză de text, punînd de acord specta
colul cu textul. Dar să revenim la subiec
tul nostru. Un Teattu Naţional are· obli
gaţia, datoria fundamentală, de a juca 
marile valori ale dramaturgiei originale, 
dar şi universale. Cred că Teatrul Na
ţional din Craiova se achită în bună mă
sură de al:eastă îndatorire. Din alt punct 
de vedere, cred că ,Teatrul Naţional nu 
trebuie să fie, cum spunea şi Mircea 
Cornisteanu, o instituţie mumificată. 1n 
acest · sens, un rol foarte mare îl joacă, 
cum s-a spus, colaborarea cu regizorii, şi 
nu neapărat cu regizori de vîrsta Naţio
nalului. Observăm, din presă (şi presa nu 
poate fi subiectivă în totalitate) că eveni
mentele teatrale ale ultimilor ani se da
torează regizorilor tineri. Şcoala N aţio
nal ului craiovean este o şcoală verita
bilă, exigentă. Dar nu cred că împlinirea
e totul. Implinirea înseamnă pensie. Un 
artist trebuie să fie frămîntat de auto
perfecţionare. 

Se pune şi problema numărului de 
spectatori ; acesta e ui:i.ul dintre factorii 
definitorii dar dacă vorbim de exi
genţă, de' calit�te şi de educarea publi
cului chiar dacă, la un moment dat, avem 
un n�măr mai mic .de spectatori, nu tre
buie să ne alarmeze cifra, ci să ne pro
punem să-l. aducem pe spectator :a ni
velul exigenţelor actuale ; pentru ca, alt
minteri vom face un repertoriu cu patru 
comediî uşoare şi vom avea un număr 
de spectatori, vorba ceea, bubuitor. De<:i, 
emblema unui Teatru Naţional trebuie 
să fie în primul rînd repertoriul de cali
tate justa îmbinare între valorile dra
mat�rgiei originale româneşti şi cele ·uni
versale. 

I. D. SIRBU: Există un gen lite
rar care se cheamă genul dramatic, 
care este literatură, şi căruia actuala 
programă analitică nu-i acor�ă, în înv�
ţămînt, decît o oră, s�u m�x1mum_ doua

_,. Este datoria Teatrului Naţ10nal sa faca 
educaţia literară-dramatică a publicului 
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mare. Să ştiţi că revelaţia a ceea ce în
seamnă prestigiul de Teatru Naţional nu 
mi-a produs-o întîlnirea cu repertoriul,
sau cu sclipitoarele inteligenţe ale acto
rilor, cu talentul lor, ci am avut-o în
momentul cînd, încercînd să ţin nişte
modeste conferinţe de prezentare a isto
riei poeziei, a istoriei teatrului, cu exem
plificări {actorii le executau pe scenă),
mi-am dat seama că exigenţa publicului
este aproape suprauniversitară. Am fost
nu de mult la un film care se chema
„Ifigenia", un film grecesc. Eram 30 de
inşi în sală; mi-am dat seama că spec
tatorii sînt studente şi studenţi, sau elevi
şi eleve din ultima clasă. La sfîrşit, m-am
ridicat şi am spus : staţi puţin, copii,
vreau să vă întreb, voi ştiţi cine e
lfigenia, cine a scris-o ? O voce a spus:
„parcă-i de Momer" ... Lipsa aceasta de
cultură umanistă impune o sarcină su
plimentară Teatrului Naţional, care a fă
cut operă de culturalizare, timp de o
sută de ani, şi trebuie să mai facă
şi acum. Fără această suplimentară cul
turalizare umanistă, inginerii şi doctorii
vor merge numai la filme cu bătaie, cu 
karate şi cu judo, unde sălile sînt pline.

E adevărat că, la ora aceasta, majori
tatea autorilor, din motive penibil de di
scutat, se lipesc automat de cîte un tea
tru ; pentru că este foarte grea pătrun
derea în repertoriu, pe afiş. Mi-a spus 
cineva următoarea frază : ,,Regele Carol I 
a construit în jurul Bucureştiului 13 for
turi ; cu vremea, aceste forturi au devenit 
inutile, acum sînt depozite. Ei, află că tea
trele din Bucureşti sînt păzite de 13 

secretari literari, peste care nu trece 
nici Dumnezeu". Ce trebuie să ai, pentru 
ca să te impui ca autor ? Un alt coleg 
al meu observa că dramaturgul ar tre
bui să aibă şi o funcţie : ori să fie di
rector de revistă, ori să fie director de 
editură, ori să fie director de Naţional, 
ori într-un comitet, ori altceva. Să fii 
pensionar şi autor dramatic în Craiova 
şi să ţi se joace piesa, este un adevărat 
eroism. Cum zicea Dina Cocea : ,,Dragă 
Gary, iei un steag în mînă şi ataci Gri
viţa, dacă urci pînă sus, gata, ţi-a intrat 
piesa". Ca o concluzie : Teatrul Naţional 
din Craiova nu are forturi împrejur, este 
un Teatru Naţional deschis. Este cel mai 
mare omagiu pe care eu pot să i-l aduc. 
Cît am fost secretar literar, n-am avut 
decît o singură premieră cu o piesă de-a 
mea, deşi aveam pîinea şi cuţitul, cum 
se spune, premierele mi le-am lansat la 
alte teatre, şi foarte bine am făcut. 

Se face, în general, o greşeală, consi
derîndu-se că Teatrul Naţional îşi acordă 
o decoraţie şi nişte coturni, pe care
umblă, altfel decît umblă autorii sau re
gizorii din alte teatre. !Nu-i adevărat ; co
turnii ţi-i faci uitîndu-te în sus cu respect
la bătrîni, la cei care au slujit această
instituţie. Coturnii mei de profesor i-am

făcut uitindu-mă în sus la un Blaga, la 
un D. D. Roşca, la un Vianu. Odată intrat 
într-un Teatru Naţional, nu se poate să 
hu faci nimic ca să te ridici la înălţimea 
tradiţiei, la ,înălţimea cărţilor, la înăl
ţimea acestei „universităţi" ! Teatrul 
acesta nu este numai o instituţie de spec
tacole, el este un ateneu, este un forum, 
este agora, este o academie în care tine
retul trebuie să vină, să-şi completeze 
cunoştinţele de cultură generală, de lite
ratură universală. 

ALEXANDRU DINCA : Nu numai eu, 
ci foarte mulţi dintre ·cei de faţă, lucrăm 
de multă vreme în acest teatru, 24 de ani 
am condus teatrul, ca director adjunct şi 
ca director. Am observat ce înseamnă un 
colectiv de Naţional, cum cresc aceste co
lective, cum se formează; şi sînt pentru 
stabilitatea colectivelor de interpreţi şi de 
regizori. Mă bucură că am reuşit să rea
lizăm la Craiova un colectiv cu o mare 
stabilitate, un colectiv de actori de mina 
întîi, cu Vasile Cosma, Tudor Gheorghe, 
Ilie Gheorghe, Rodica Radu, Marina Başta, 
Leny Pinţea-Homeag, alături de care vine 
tînăra generaţie - Radu Negoescu, Miha
ela Arsenescu, Valentin Mihaly. Regizorii 
pe care i-a avut Teatrul Naţional din 
Craiova, în ultimii 15-18 ani - Valen
tina Balogh, Geta Tomescu - au muncit 
serios. Acest colectiv le datorează multe, 
cum şi ei datorează colectivului. Unii pe 
alţii s-au ajutat în momente ·grele. Co
lectivul Teatrului Naţional din Craiova 
poate ataca orice piesă din repertoriul 
naţional şi universal. Prezenţa regizoru
lui invitat, aşa cum subliniam, este o ne
cesitate. In Teatrul Naţional, experimentul 
se face cu destulă îndrăzneală, dar nu 
facem experiment de dragul experimen
tului. Inţelegem să ne facem datoria ar
tistică, în cadrul politicii noastre culturale, 
să îndeplinim misiunea pe care Teatrul 
Naţional o are alături de toate celelalte 
teatre, în această grandioasă operă pe 
care o săvirşim la- noi în ţară. 

ALEXANDRU FIRESCU: Mi se pare 
că nu am pus, suficient, accentul pe o 
componentă esenţială a condiţiei de Tea
tru Naţional, şi anume aceea a valorifi
cării, prin spectacol, a marii dramaturgii, 
a teatrului antic, a teatrului clasic. 

PETRE DRAGOESCU : Se vorbeşte cu 
mult respect despre această instituţie care 
este Teatrul Naţional. De ce? Pentru că 
s-a antrenat în a răspunde comandamen
telor majore puse de partid în faţa insti
tuţiilor de educaţie şi cultură a maselor,
ca instrumente eficiente ale operei pe
care o făurim sub conducerea partidului,
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, de for
mare şi dezvoltare a conştiinţei noi, a
întregului nostru popor.

Teatrul Naţional este obligat să realizeze 
spectacole de .referinţă. Aş zice că, în 
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general, trebuie să fie o instituţie de refe
rinţă. Tovarăşii au vorbit despre reper
toriu şi l-au judecat sub aspect cantita
tiv, nu pentru a-şi etala pur şi simplu 
vasta activitate, ci pentru că însăşi această 
cantitate exprimă un efort, un consum 
mare şi generos de energie. Aş mai men
ţiona una dintre condiţiile care definesc 
rolul Teatrului Naţional, condiţie îndepli
nită : este un focar de creaţie şi de sti
mulare a creativităţii, un spaţiu de valo
roase iniţiative cu caracter naţional şi, în 
oarecare măsură, cu caracter internaţional. 
S-a vorbit aici despre „Zilele Caragiale",
despre Societatea· Caragiale, manifestări
care nu au fost iniţiate de teatrul care
poartă numele marelui dramaturg, ci de
Teatrul Naţional din Craiova. ,,Zilele Ca
ragiale", ca şi Festivalul teatrului istoric
sau Festivalul actorului de film craio·vean,
sînt adevărate schimburi de experienţă,
de idei asupra evoluţiei, asupra stadiului,
asupra comandamentelor sociale care stau

• în faţa teatrului. Mie mi se pare că Tea
trul Naţional din Craiova, conducerea sa,
colectivul acesta valoros şi entuziast, au
o contribuţie însemnată în emulaţia miş
cării teatrale de azi.

S-a vorbit mai puţin despre rolul Tea
trului Naţional în educarea etică şi este
tică a marelui public. In altă ordine de 
idei, aş dori să subliniez că Teatrul Na
ţional reprezintă şi un for metodologic 
pentru arta amatoare. Aproape 400 de 
formaţii am avut în ediţia trecută a Festi
valului naţional „Cîntarea României", şi 
vreau să vă spun că nu puţine dintre ele 
au fost pregătite cu sprijinul nemijlocit 

al actorilor sau regizorilor de la Teatrul 
Naţional, unii dintre aceştia fiind şi pro
fesori pentru instructorii de formaţii. Si
gur că nimeni nu crede că iNaţionalul 
craiovean a făcut totul, pentru sine, pen
tru publicul său. Mai sînt încă forţe in
suficient utilizate, în raport cu capaci
tatea lor, sînt şi artişti care fac risipă 
de talent, risipă care, uneori, deserveşte 
spectacolele noastre, au fost şi situaţii în 
care efortul nu a fost depus cînd trebuia, 
unde trebuia, şi poate tocmai din cauza 
acestui lucru n-am reuşit întotdeauna să 
ne afirmăm (iertaţi-mă că mă înscriu şi 
eu în această persoană întîi plural, pen
tru că m-am considerat întotdeauna anga
jat împreună cu dumneavoastră). Aş vrea 
să folosesc prilejul ca să adresez încă o 
dată această rugăminte colectivului de 
bază al Teatrului Naţional, prezent aici : 
de a face şi mai mult pe linia ridicării 
vieţii spirituale a Doljului, cu atît mai 
mult cu cît, raportat la ascensiunea pe 
care o cunoaşte judeţul nostru, viaţa spi
rituală trebuie să se ridice la şi mai 
înalte cote. 

PAUL TUTUNGIU : Vreau să vă mul
ţumesc tuturor pentru serioasa, sincera 
dezbatere privitoare la ·Teatrul Naţional 
al Olteniei, şi la Teatrele Naţionale, în 
general. Ceea ce s-a discutat aici intere
sează nu numai toate Naţionalele din 
ţară, ci chiar toate teatrele. Să sperăm 
că acum, aici, am realizat un început de 
drum nu numai spre clarificarea con

ceptului, ci şi spre concretizarea ideilor 

formulate, în practica vieţii teatrale. 

telex-,, teatrul"etelex-,, teatrul"• telex-,,teatru/" 

(continuare de Ia p. 53) 

Relatam într-un număr an
terior că foşti artişti frun
taşi ai Naţionalului ieşean, 

. azi pensionari, au organi
zat un spectacol cu care 
întreprind turnee prin 
Moldova. Sub egida cui, ne 
întrebam. Sub egida... Ca
sei de ajutor reciproc a 
pensionarilor din Munici
piul Iaşi, ne comunică 
Mircea Filip, secretar lite
rar al Teatrului „Vasile A
lecsandri". • Amintire de 

pe litoral : O pagină din 
cartea de telefon citită de 
o mare actriţă poate stîrni 
emoţii, spunea Baranga. 
Rubrica de bridge citită de
un comic poate stîrni cas
cade de rîs, _pretindea, astă
vară, Gabriel Iencek, citind
în fel şi chip, cu deosebit
succes, pe plajă la „2 Mai",
texte de felul : ,, ... Caroul 
următor a fost luat cu
Asul de Vest, care a con
tinuat apoi tot cupă, cîşti
gată la mort... Sud îşi în
cearcă norocul cu Dama,

dar Riga era de strajă, şi 
tot la mort îl regăsim cu 
Asul ... ... Dar Vest, care a
tacase dintr-un singleton, 
tăie şi reveni atu, moment 
în care soarta declarantu
lui fu pecetluită... Fascina
ţia unei defose facile i-a 
luat ochii declarantului de 
la calea de joc corectă, 
care rămîne cea de a tăia 
minimum un caro la 
mort ... " Şi aşa mai de
parte. 

FAIMA 
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P E R S O N AJE L E

CONSTANTIN CUBLEŞAN 

Zborul 
.de la cuib 

dramă în cinci părţi 
cu un epilog 

TIBERIU CORNIŞTEANU, învăţător pensionar 
ELENA, soţia lui 
TUDOR, arhitect, fiul lor 
MIHAI, arhitect, fiul lor· 
MARICELA, soţia lui Tudor 
FLORINA 
PLOŞTINARU 
DIONISIE 
DOCTORUL BOIAN, tatăl Marcelei 

Acţiunea se petrece în zilele noastre. 

PARTEA I 

Casa învăţătorului Cornişteanu ; undeva într-o comună liniştită, 
la munte. O după-amiază de vară ; e cald. In verandă, la masa împle
tită din rafie, Tudor cercetează atent cîteva dosare. Din cînd în cînd, 
trage din ţigară şi soarbe cafea. Elena, mama sa, pe-alături, îşi caută 
de lucrn. 

ELENA : Tu nu dormi niciodată după
masă? 

TUDOR (fără să-şi ridice ochii din hîrtii):
Nu. M-am dezobişnuit. 

ELENA: Destul de rău. Cînd erai mic, 
. dormeai. 
TUDOR : Cînd eram mic ... 
ELENA : Ei, da. Cînd erai mic ascultai 

de sfaturile cele bune. 
TUDOR : Ştiu, mamă. Somnul de după

masă te fortifică, îţi ajută la digestie, 
îţi limpezeşte mintea. Nu-i aşa ? 

ELENA : Şi ce ? ·Ţie ţi-ar strica să-ţi 
mai limpezeşti mintea? Eşti în con
cediu de cinci zile şi-n fiecare după
amiază te cocîrjezi deasupra hîrţoa
gelor ălora, de parcă n-ai mai putea 
fără ele. Tot anul nu-ţi ajunge ? La
să-le focului şi mai du-te la aer, la 
plimbare, dacă nu vrei să te culci. 
Du-te la pescuit ... 
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TUDOR : Cu Dionisie. 
ELElNA : Cu el, cu taică-tău ... 
TUDOR (se uită la ceas, amintindu-şi) :

Da' tata de ce nu mai vine oare ? 
Ar fi trebuit să ajungă de mult. Sau, 
te pomeneşti că iar întîrzie trenul... 

ELENA : Dacă vrei să ştii, trenul n-a în
tîrziat nici ieri, nici alaltăieri. Dar lui 
Tiberiu îi e ruşine să se întoarcă de 
la gară singur. A apucat să spună la 
toată lumea că-i vin feciorii acasă, în 
vacanţă, şi-acuma ... Oamenii îl întrea
bă de ce nu veniţi voi amîndoi nici.: 
odată împreună acasă. 

TUDOR: Ei, şi dumneata, mamă. Fiecare 
cu treburile lui. Sîntem ocupaţi pînă 
peste cap. 

ELENA: Acum însă aţi promis sub 
jurămînt, că veniţi aici, în vac�ţă, să 
fim trei săptămîni împreună, ca pe 
vremuri. 
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TUDOR : Poate că Mihai o fi fost reţinut 
pentru cine ştie ce chestiuni de ulti
mă oră. 

EI.JENA : Poate. Dar, în cazul ăsta, de ce 
a dat telegrama în care spunea că 
pleacă dimineaţa cu acceleratul, şi 
că vine împreună - auzi ? - cu lo
godnica lui ? Mă tem să nu i se fi 
întîmplat ceva. 

TUDOR : Ce să i se fi întîmplat ? E om 
mare, om în toată firea. Nu-i purta 
de .grijă. Se descurcă el. 

ELIENA : E mare, nu? Şi tu eşti... mare! 
Pentru mine însă o să rămîneţi mereu 
nişte copii, chiar şi la optzeci de ani. 

TUDOR : Ştiu, mamă. Aşa-i cu copiii 
ăştia ... 

ELENA: Ce ştii tu! Dacă n-ai... 
TUDOR (uşor iritat) : N-am ! Parcă dum

neata nu cunoşti toată povestea. 
ELEN A : O cunosc. Dar aia a fost şi a 

trecut. Omul e dator să nu se lase 
înfrînt cu una cu două. 

MARCELA (care a intrat pe ultimele 
replici. E somnoroasă, indispusă - se 
vede că abia s-a trezit) : Reproşul 
mă vizează pe mine, nu-i aşa? 

ELIENA: Pe amîndoi. 
MARCELA : De cînd sînt aici nu aua 

decît reproşuri. 
TUDOIR : Să nu exagerăm. 
MARCELA : Exagerăm ? (lşi apasă pal

mele pe tîmple.) In fond, mi-e totuna. 
Mă doare capul îngrozitor. N-ai o 
bulină? 

ELENA : Sînt în pupitrul de la bucătă
rie, ştii foarte bine. Azi ai mai luat 
două ; ieri, vreo trei... Şi-alaltăieri... 

MARCELA : Le numeri ? N-am ştiut că-ţi 
pare rău după ele. In cazul ăsta, am 
să trimit la farmacie să-mi cumpere 
şi mie cîteva plicuri. Să nu fac pagubă 
altora. Teo, dă-mi te rog doi lei pen
tru antinevralgice ! 

(Elena iese indignată.) 

TUDOR : Iar ai supărat-o pe mama. 
MARCELA : Eu am supărat-o ? Aaaaa ! 

E revoltător. Atît ai înţeles tu din 
scena penibilă pe care mi-a făcut-o 
zgîrcita ?... Nici nu-i de mirare. Pe 
tine nu te interesează dacă sînt umi
lită, călcată în picioare... De la tine 
nu mă pot aştepta la nimic. La nimic 
bun. evident. La nici un ajutor. 

TUDOR : N-a vrut nimeni să te umileas
că, dragă. Mama îţi atrăgea atenţia 
că iei prea multe medicamente. ,De
altfel, nici nu-s indicate pentru fi
catul tău. 

MARCELA : Ştii că-mi pLaci ! A început 
să te preocupe ficatul meu. 

TUiDOR : Nu te vaiţi toată ziua că te su
pără ficatul ? 

MARCELA : Ai făcut tu ceva ca să nu 
mă mai supere ? 

TU[)QR : Ţi-am spus de o sută de ori 
să mergem la doctor, să-ţi facă anali
zele ... 

MARCELA : La doctor ştie să meargă 
orice prost. Aici e vorba de altceva. 
(Ironică.) E vorba de liniştea pe care 
o am, de viaţa calmă, lipsită de nervi,
pe care mi-o oferi tu. Pentru bolile de
ficat, înainte de orice e nevoie de
linişte sufletească, de odihnă şi regim
alimentar corespunzător.

TUDOR : Har Domnului, nici una nu-ţi 
lipseşte. De lucrat, nu lucrezi nicăieri ; 
stai toată ziua acasă. Poţi să te odih
neşti cit vrei. 

MARCELA : Insinuezi că sînt o întreţi
nută? 

TUDOR : Ştii ceva ? Hai s-o lăsăm baltă. 
Am discutat pe tema asta de ani de 
zile fără nici un rezultat. Mi s-a acrit 
deja, te rog să mă crezi. 

MARCELA : Şi mie mi s-a acrit. Viaţa 
pe care o ducem noi nu-i viaţă. E 
chin. E un calvar. Dacă o să mai 
dureze mult aşa, o să mă distrug. O să 
mă nenorocesc definitiv... Şi, pentru 
ce ? Pentru cine ? Ştii, Teo ? Cred c-ar 
fi mai bine să ne despărţim. 

TUDOR : Cum să înţeleg propunerea ta ? 
E un şantaj ? E o provocare ? Aud 
aproape săptămînal chestia asta şi n-o 
spui de două ori la fel. 

MARCELA: Aha, mă ironizezi? ! O imiţi 
pe mama ta. 

TUiDOR: Dragă, sîntem în vacanţă. N-ai 
vrea ca măcar pe durata asta să în
cetăm discuţiile penibile ? Să facem 
un soi de pauză, o vacanţă a certu
rilor ... 

MARCELA : Asta-i bună ! Dar eu nu mă 
cert cu tine. Eu îţi atrag atenţia, nu
mai, asupra modului cum te comporţi 
tu, cum mă tratezi. 

TUDOR : Termină odată cu prostiile ! 
Ce ţi-am făcut eu acuma? 

MARCELA : Ei, vezi ? Eşti grosolan. Ţipi. 
Eşti dezgustător. 

TIBERIU (intră pe uşă ştergîndu-şi nă
duşeala) : Iaca, m-am întors tot singur. 
Mi!hai n-a venit nici acum. Mă mai 
duc şi mîine la gară şi dacă tot nu 
apare ... Să fie sănătos. 

TUDOR : Mergem împreună, tată. Vreau 
să văd şi eu cum arată trenul ăla 
care întîrzie mereu. 

TIBERIU : Aaaa. Păi, astăzi n-a întîrziat. 
' M-am întilnit pe drum cu Dionisie 

şi-am băut împreună o cinzeacă. 
MARCELA : Se simte, nu trebuie să ne 

spui. Şi ieri duhneai la fel. 
TUDOR : Marcela ! 
TIBERIU Are dreptate. Poate ar trebui 

să mai răresc întîlnirile cu Dionisie ... 
(După o clipă de meditaţie.) Uite, ·mie 
niciodată nu mi-a plăcut să mă îmbăt. 
Nimeni nu m-a văzut ameţit în co
muna asta, deşi locuiesc de peste două-

71 

www.ziuaconstanta.ro



zeci de ani aici. Dar mi-a plăcut să am 
întotdeauna la masă o ţuiculiţă. Atît, 
nu mai mult. Şi între mese cîte un 
păhărel, băut pe-ndelete, stînd de 
vorbă cu un prieten... Cu Dionisie ... 
Eh, nu poate strica prea mult ... 

MARCELA (ţîfnoasă) : Vezi bine că nu ! 
TIBERIU : Da' voi ce sînteţi aşa de ... 

serioşi ? Ori vă plictisiţi aici, în fundă
tura noastră de ţară ? 

MARCELA : Ca să fiu sinceră, eu mă 
cam plictisesc. 

TliBERIU : Ce-ar fi să jucăm o partidă 
de remi ? Pînă la cină e timp sufi
cient. 

TUDOR (vrînd să evite, elegant) : In trei 
nu are nici un haz. 

TIBERIU : S-o chemăm şi pe maică-ta. 
(Spre încăperea de dincolo.) Leano ! 
Hei, nu se-aude ? 

TUDOR : E la bucătărie. Are treabă. 
MARCELA (ironică): Să-l chemăm mai 

bine pe doctorul Dionisie. 
TIBERIU : Să nu spui de două ori ! E în 

stare să vină. El are, nu ştiu ce, un 
simţ special : întotdeauna ştie să fie 
acolo unde e nevoie de el. 

MARCELA : Iar acum e mare nevoie de 
el aici. Nu-i aşa ? 

TIBERIU : Mă rog, faceţi cum doriţi. Mă 
gîndeam numai să ne distrăm. Să ne 
petrecem timpul într-un mod plăcut, 
recreativ. (Lui Tudor.) Cînd eraţi copii, 
acasă, în vacanţe mai ales, ori dumi
neca, jucam jocuri de societate ... 

TUDOR : Cînd eram copii făceam numai 
ceea ce trebuia să facem. Şi, mai ales, 
fapte bune. Acuma, de cînd am crescut, 
de cînd sîntem şi noi pe picioarele 
noastre, facem totul brambura şi nimic 
nu e bine. 

TIBERIU : Te fandoseşti degeaba. N-am 
vrut să spun asta. 

TUDOR : Lasă, tată. Adu mai bine cutia 
cu remi. O să facem o partidă... ca pe 
vremuri. 

MARCELA : Pe mine să mă scuzaţi. Mă 
doare capul îngrozitor. Prefer să stau 
în camera de dincolo şi să citesc. 
(Iese.) 

TIBERIU : Ce citeşte? 
TUiDOR : Ştiu eu ? Şi-a adus cu ea vreo 

două duzini de cărţi. 
TIBERIU : Şi are ambiţia să le citească 

pe toate? 
TUDOR: Pe toate? N-o cunoşti, tată. Le 

va citi şi le va reciti cel puţin de 
două ori. 

TIBERIU : Ar putea fi o campioană a 
cititului rapid. 

TUDOR : Ar putea. 
TIBERIU : De ce nu-i cauţi un serviciu ? 
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Altfel se împlineşte viaţa omului cînd 
se antrenează în preocupările unui co
lectiv. Apoi, ar avea şi ea un ban al 
ei, muncit de ea, o condiţie ... 

TUDOR : Nu mă interesează banii pe 
care i-ar putea aduce ea în casă. Cîştig 
destul ca să ajungă pentru amîndoi. 

. TIBERIU : Dar nu despre cîştig e vorba. 
Nu te preface că nu înţelegi. 

TUDOR : E bolnavă, tată. 
TIBERIU ; Ce are ? 
TUIDOR : De cînd a născut... Hai, zău, 

dă-o-ncolo de treabă. Iar revenim la 
subiectul ăsta ? 

TliBERIU : Atunci să discutăm despre alt
ceva. Propune tu un subiect. 

TUDOR : Habar n-am. (După o pauză 
acoperită de o tăcere 1penibilă.) Mîine 
mergi la pescuit ? 

TIBERIU : Vii şi tu ? 
TUDOR : Aştept un telefon pe la opt 

dimineaţa. Mă interesează cum merg 
lucrurile la hală. 

TIBERIU : N-o să te sune nimeni, poţi 
veni liniştit. 

TUDOR : De unde ştii ? 
TIBERIU : E defect telefonul. 
TUDOR : De cînd ? 
TIBERIU : De cînd aţi venit voi. 
TUtDOiR (stă o clipă pe gînduri, apoi reali-

zează ce s-a-ntîmplat cu telefonul) : 
Dumneata l-ai. .. ? 

TIBERIU : Aici sînteţi în vacanţă... Aici 
nu mai ai funcţii, nu mai eşti cine 
eşti. Inţelegi ? Sîntem cu toţii în'. va
canţă. Trei săptămîni pe an... se per
mite. Atît. Poate că e tocmai de-ajuns. 

TUDOR ( căutînd să fie cît mai calm şi 
cît mai convingător cu putinţă) : Tată, 
aşa nu se poate, tată. Vacanţa nu în
seamnă izolare, nu înseamnă evadare. 
Fii rezonabil, tată. 

ELEJNA (intrînd) : Iar faceţi politică ? 
(A adus faţă de masă, tacîmuri, se 
pregăteşte să aştearnă masa pentru 
cină.) Am pus prosoape curate la baie, 
să vă spălaţi pe mîini. Repede, repede, 
că aduc cina ; să nu se răcească. Hai, 
executarea. (Cei doi ies.) 

ELENA (privind în urma lor): Doamne, 
cum se aseamănă unul cu celălalt. 
Incăpăţînaţi, de nu-i poţi clinti si 
totuşi atît de slabi... de sentiment�li'. .. 
(Continuă să aştearnă masa.) Mihai e 
altfel. E mai... alintat, mai superficial... 
A, nu, nu... El ştie doar să treacă prin 
viaţă fără să ia nimic în tragic. Atîta 
tot. Dar nu se potriveşte deloc cu 
Tudor. Parcă întotdeauna şi-au stat 
unul împotriva celuilalt... Şi de ce ? 
De ce? 

MARCEJLA (care intră mereu nedorită, 
pe ultimele replici ale cuiva parcă tră
gînd cu urechea, spionî�d parcă) : 
Vrei să-ţi spun eu ? 

ELENtA (surprinsă; nu înţelege din pri
mul moment ce vrea Marcela) : Ce 
să-mi spui? 

MARCiELA : De ce nu se înţelege Teo cu 
Mihai. 

ELIENA : De ce? 
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MARCELA : Chiar nu ştii ? 
ELENA : De unde să ştiu ? 
MARCELA (ironică) : Teo nu ţi-a vorbit 

niciodată despre asta ?... Nici Mihai ?
ELENA (deodată extrem de încordată): 

S-a întîmplat ceva între ei ? Cînd a 

fost asta ? Şi de ce nu mi-au ·spu«
nici unul nimic niciodată ? Nici tu ?

MARCELA : Nici eu, ce ? Dacă vrei să 
ştii, n-am mc1 un amestec. · Asta 
s-a-ntîmplat demult. Cînd au terminat
Institutul. (Pozează indiferenţa.) Mihai
i-a furat un proiect lui Teo. L-a rea
lizat el, pe numele lui... (Cinică.) Asta
a fost tot.

ELENA (stupefiată) : Ce spui ? Nu-i ade
vărat ! ... Nu pot să cred una ca asta ! 

MARCELA : Treaba dumitale. Eu am fost 
convinsă că ştiai. O chestie ca asta nu 
poate fi ţinută ascunsă. Se află uşor. 
Nu eşti de aceeaşi părere ? 

ELENA : Cum putea să i-l fure? Se 
cheltuieşte atîta muncă pentru reali
zarea unui proiect ... Şi-apoi, Mihai e 
mai mic decît Tudor cu un an. La 
Institut, la fel ... 

MARCELA : Tocmai asta a fost şi por
tiţa. Teo plecase. N-avea cum să-l 
mai controleze pe Mithai. Pe urmă, 
n-a mai vrut să dea totul pe faţă. Dar
între ei... Iţi dai seama, nu ?

ELENA : Şi ce proiect era? 
MtARCELA: A, nu ştiu. La drept vor

bind, asta nu are nici o importanţă. 
Nu mai are. 

ELENA : Nu-mi vine să cred. E atît 
de... Tot ce-mi spui e atît de absurd. 

MARCELA : Nici nu ro-aşteptam la alt
ceva din partea dumitale. Mie nu-mi 
dai nici un fel de credit niciodată ... De 
fapt, cine strică ? -Eu. Nu trebuia să 
mă amestec în treburile voastre. Faptul 
s-a consumat în familie ; n-a păgubit,
n-a cîştigat nimeni dinafară. E etic ...
,E echitabil...

TIBERIU (intrînd impetuos) : Gata masa ? 

TUDOR (intrînd) : Parcă miroase a ciu
perci cu smîntînă. Specialitatea casei. 
(Către Marcela.) Te mai doare capul ? 

MARICELA : Pe mine ?... A, nu. Era o 
simplă migrenă. 

TLBERIU (aşezîndu-se la masă) : Luaţi 
loc. (A adus dintr-un dulăpior şi sticla 
cu vişinată.) înainte de masă, un pă
hărel este bine venit. Stîrneşte sucu
rile gastrice. Aşa zice doctorul Dio
nisie. (Toarnă. Ceilalţi se aşază pe rînd 
la masă, în afară de Elena, care îl 
priveşte ciudat pe Tudor.) 

TUDOR (observînd atitudinea mamei 
sale) : Ce este ? S-a-ntîmplat ceva ? 
(Elena continuă să tacă. Tudor se ră
suceşte spre Marcela.) Ce-i cu mama ?

ELENA (care-şi revine) : Nimic. Mă gîn
deam la Mihai. Oare de ce nu mai 
vine ? Tu ştii ceva, Tudore ? 

TUDOR : De unde să ştiu ? S-o fi plim
bînd cu logodnica. 

ELENA : Numai atît ? Nu bănuieşti alt
ceva nimic? 

'l'UtDOR : Ce să bănuiesc ? Marcela, ce-n
seamnă toate astea ? 

TIBERIU : Aţi primit vreun semn din 
partea lui Mihai ? (Elena clatină capul 
în semn negativ.) Atunci, adă mînca
rea. Teribil ce poftă mi s-a făcut. Cît 
despre Mihai, ţi-am spus doar. Dacă 
nu vine mîine ... 

MARCELA : Dăm o telegramă. 

TIBERIU : Excelentă idee. (Ridică paha
rul.) La mulţi ani. (Ciocneşte. Bea. 
Elena iese să aducă cina.) 

TUDOR : Dacă ar veni cu maşina, aş 
înţelege să vă impacientaţi, dar cu 
trenul... Fără îndoială, a fost reţinut 
pentru vreo, zi-două. 

MARCELA : Dealtfel, Mihai este mereu 
un om al surprizelor. (Către Tiberiu.) 
Acceleratul nu opreşte aici ? 

TIBERIU : N-a oprit niciodată. 

TUDOR : Ar fi şi asta o explicaţie. 

ELENA. (intră; pune pe masă un vas 
mare ; începe să servească) : Anul ăsta 
au fost ploi multe şi s-au făcut ciu
perci din belşug. Mari şi grase, şi 
foarte gustoase. Băiatul lui Chirpidon 
ştie locurile cele mai bune în pădure 
şi ne aduce mereu cîte-un coş plin 
cu hribi, cu oiţe... Astăzi a cules 
creasta-cocoşului, de sub munte. Un 
adevărat deliciu... Mai ales cu mămă
liguţă... (Deodată uşa se deschide şi 
'În rama ei apare Mihai, 1irmat de 
Florina şi de Ploştinaru. Mihai e înalt, 
fire deschisă, îmbrăcat lejer, ca un 
sportiv.) 

MIHAI : Oho, am nimerit la ţanc ! Ia 
te uită ce belşug de ciuperci. O să-mi 
fie tare soacra. (Toţi se ridică de la 
masă. Mihai continuă să vorbească., 
în timp ce-o îmbrăţişează pe Elena, 
apoi pe Tiberiu, pe Tudor şi pe Mar
cela.) Sărut mîna, mamă ! Sărut mîna, 
tată ! De două zile încerc să vorbesc 
la telefon cu voi şi nu reuşesc. Am 
pus pe roate trei echipe de depanatori 
de la centrala telefonică, dar degeaba. 

ELENA (cu reproş, lui Tiberiu; foarte 
emoţionată) : A fost ideea ta. 

TIBERIU : !Dacă ştiam ... 

MIHAI : Să v-o prezint pe Florina, lo
godnica mea. E cea mai frumoasă fată 
de sub soare. (Către Ploştinaru.) Pe 
tine nu-i cazul să te recomand. Te 
cunoaşte toată lumea, mai ales el. 
( Arată spre Tudor.) 

FLORINA (dînd mîna cu cei ai casei. Se 
opreşte o clipă mai mult în dreptul 
Marcelei) : Imi pare bine că ne-am 
cunoscut. 

MARICELA : Şi mie. 
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TUDOR ( care a privit-o în tot acest timp, 
fără să-şi creadă ochilor) : Florina ? ... 
Tu aici? 

MIHAI : Aş fi făcut pariu că n-ai s-o 
recunoşti. (Către ceilalţi.) Florina mi-a 
fost colegă de an la Institut. Tudor îi 
făcea un fel de curte pe-atunci. (Către 
Marcela.) Nimic grav însă, nu-ţi fie 
teamă. !Poţi conta pe mine. 

TUDOR : ... Nu te-ai schimbat aproape 
deloc ... 

FLORINA : Nici tu. Atîta doar că te-ai 
îngrăşat. 

MIHAI : Viaţa sedentară pe care-o duce. 
Ar trebui să facă sport, mişcare. 
(Către Ploştinaru.) De ce nu-l iei cu 
tine la tenis ? 

PLOŞTINARU : Mai întîi ar trebui să 
înveţe să ţină în mînă o rachetă. 

TUDOR : Cum dracu' de nu m-am gîndit 
la tine ? ! Cînd e vorba de-o-ncurcă� 
tură, nu încape nici o îndoială că eşti 
pe fir. Intîrzierea lor sînt sigur că ţi 
se datorează ţie. 

PLOŞTINARU: Ai ghicit, ca-ntotdeauna. 
Nu degeaba eşti şef. Ai perspicacitatea 
în sînge ! 

MIHAI : Hei ! Nici chiar aşa. Cum v-aţi 
văzut, aţi şi început să vă-mpungeţi. 

ELENA : Are dreptate. Ia luaţi loc la 
masă. Dacă vreţi să vă spălaţi pe 
mîini... (Ea aduce tacîmuri la masă; 
Tiberiu pune pahare, toarnă vişinată.) 

MARCELA (către Florina) : Vrei să te 
conduc la baie ? 

FLORINA : Cu plăcere. (Cele două ies.) 

MIHAI : Am sosit imediat după ce-aţi 
plecat voi. (Către Tudor.) Credeam că 
te mai prind la birou. Cînd colo, am 
dat de el şi-am început să pălăvră
gim verzi şi uscate, pînă ce-am pier
dut şi trenul următor. Uite-aşa am 
rămas la Ploştinaru trei zile încheiate. 
Tot nu mai văzusem de mult oraşul, 
aşa că... El ne-a fost un �id excelent. 

TUiDOR : Mi-nchipui. V-a arătat pati
noarul... şi cartierul Marginea ... şi hala ... 

PLOŞTINARU: Fii liniştit, le-am arătat 
şi Magistrala de Sud, şi pavilioanele 
complexului horticol, şi uzinele ... 

TIBERIU: Oraşul ăsta, dacă şi-a schimbat 
faţa, să ştii că i se datoreşte în mare 
parte şi lui Tudor ... 

TUDOR : Lasă, tată ... 
MIHAI : De ce ? Ai cu ce te mîndri, nu ? 

Ţie-ţi place cum arată faţa oraşului ?
PLOŞTINARU: -Dacă aş şti că place ... 

Ar fi mai cinstit. 
TUDOR (prefăcîndu-se că nu-l priveşte 

discuţia ; către Mihai, dur) : De ce-ai 
adus-o, mă, pe Florina aici ? 

MIHAI : Asta-i bună ! Dacă e logodnica 
mea ... 
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TUDOR : Pe mine nu mă duci. De ce ?
TIBERIU : Tudore !
T]JDOR : Tată, eu o cunosc pe fata asta 

ca nimeni altul şi ştiu că Mihai şi 
cu ea ... 

(Tudor nu mai continuă ; îşi fac apa
riţia Florina şi Marcela. Sînt bine dis
puse.) 

FLORIINA : E nemaipomenit să te speli 
cu apă rece. Imediat îţi trece obo
seala ... 

ELENA : Am să pregătesc pentru voi ca
mera de sus, care era a lui Mihai. Tre
buie că sînteţi tare obosiţi de pe drum. 

MIHAI : Da' de unde, mamă ! Poate, şo
ferul (arată spre Ploştinaru) vrea să 
se culce mai devreme. 

ELENA : Oh, se-nţelege că şi dumnealui 
îi aştern numaidecît. 

PLOŞTINARU: Nu vă deranjaţi. Eu o 
să plec imediat. 

TIBERIU: iDe ce te grăbeşti ? S-a-ntu
necat şi noaptea la volan e dificil. 
Rămîi mai bine pînă dimineaţa. Avem 
loc pentru toată lumea. 

MIHAI : Sau, şi mai bine, rămîi cu noi 
aici, în vacanţă. Şeful tău ( arată spre 
Tudor) n-o să aibă nimic împotrivă. 
Dacă vrei, pun eu o pilă. 

TUDOR : Lasă, nu umbla tu cu pile. (Lui 
Ploştinaru.) S-a găsit cine să te sus
ţină! 

PLOŞTINARU : Nu vă faceţi griji. Cu
nosc drumul. Şi-apoi, mîine am de 
rezolvat nişte chestiuni chiar la pri
mele ore... Poate, cînd plecaţi (lui Mi
hai), dacă mai vreţi să rămîneţi vreo 
două-trei zile în oraş ... 

TIBERIU : Poate vii dumneata cu vreo 
două-trei zile mai înainte ... Stai puţin 
la aer curat... Organizăm un pescuit 
pe Repedea ... Ce zici ? 

FLORINA : Dacă se poate, ar fi minunat. 

ELEN A : Fireşte că se poate. Chiar mai 
multe zile. 

PLOŞTINARU: Vă mulţumesc pentru in
vitaţie. Să văd cum o să-mi pot aranja 
programul... 

TUDOR (spre care se îndreaptă acum 
privirile tuturor, aşteptînd un semn de 
încuviinţare din parte-i) : Lasă că dau 
eu un telefon şi se rezolvă. Ce dracu', 
doar nu stă lumea-n loc din cauza 
ta. Poţi lipsi liniştit cîteva zile. 

MIHAI : Asta am aşteptat, bătrîne ! (Ri

dică paharul, se aşază cu toţii la masă.) 
La mulţi ani ! 

'Cortină de întuneric.) 
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PARTEA a li-a 

Acelaşi decor. După cîteva zile. Elena şi Florina, instalate în 
fotolii, una în faţa celeilalte, discută. Elena deapănă firul, adunîndu-1 
ghem, de pe sculul pe care i-l ţine Florina. Sînt bine dispuse. Rîd. 

ELENA (rîzînd ; mai potolită) : Să ştii că 
, nu exagerez nimic ... 
FLORINA (abia stăpînindu-şi hohotele; 

de fapt, rîde în continuare, cu poftă) : 
Parcă il văd înaintea ochilor pe Mi
hai... Ha, ha, !ha... Ce caraghios trebuie 
să fi fost cu pantalonii murdari _şi cu 
pălăria găurită... Ha, ,ba, ha ... 

ELENA : ... Şi calul se uita la el, parcă 
nedumerit ... Ei, ei... Copilărie ... 

FLORINA (pe-ncetul devine serioasă) : 
... Eu n-am avut parte de asemenea 
aventuri... Am crescut la oraş. In bloc ... 
E adevărat că într-un bloc spaţios, cu 
interioare luxoase, cu mult confort ... 
Dar, şcoala era la doi paşi... Tata mă 
ducea cu maşina la antrenamente, la 
tenis ... Tot cu maşina mă aducea îna-
poi... Mergeam la filme cu colegele .. . 
Mai tîrziu, la teatru... la concerte .. . 
Cam plictisitoare copilărie am avut eu, 
dacă mă gîndesc bine. 

ELENA: Aşa ţi se pare acum, cînd încă 
totul ţi-e proaspăt în minte . . !Mai tîrziu, 
cînd anii aceştia vor deveni cu adevă
rat amintiri, ai să vezi ce aureolă o să 
capete şi ce frumoase o să-ţi pară 
toate nimicurile pe care astăzi le ne
socoteşti. 

FLORLNA : Poate adolescenţa am s-o re
gret mai mult. Cînd am început să 
devin independentă, am dat pur şi 
simplu năvală în viaţă... Nu v-a spus 
nimic ... (Ezită. Era cît pe ce să spună : 
Tudor.) ... Mihai ? (Elena se preface că 
nu observă ; clatină doar din cap în 
semn că nu, nimeni nu i-a spus ni
mic.) De fapt, nici n-avea cînd... Nici 
n-avea cum ... Ce ciudat e să ai amin
tiri la care să te poţi întoarce uneori
cu plăcere, chiar dacă ...

ELEN A : Chiar dacă ? ... 
FLORINA (încercînd să cocheteze) : Chiar 

dacă trebuie să le tăinuieşti, pentru 
că sînt ale tale, şi pentru că vrei să 
rămînă numai ale tale... (Visătoare.) 
Cînd vorbeşti despre ele, cînd le îm
părtăşeşti şi altora, e ca şi cum le-ai 
împrăştia în cele patru vînturi, şi de 
fiecare dată cînd le-ai povesti iarăşi 
cuiva, ai mai pierde cite ceva din ele ... 
Nu-i aşa? ... 

ELENA: Ştiu eu? Depinde ... 
FLORINA (ieşind de sub unda de melanco

lie ce-o cuprinsese) : Sigur că da. Totul 
depinde de ceva. De ceva anume ... 
Hai, mai bine să-mi povesteşti desp�e
Mihai. 

EL!ENA : Ce să-ţi mai povestesc? Uite 
că ni se termină firul. Trebuie să ni 
se termiae şi poveştile. 

FLORINA: Putem lua altul. 
ELENA : Şi o altă poveste, nu-i aşa? ... 

Despre altceva... Despre altcineva ... 
FLORIN A : Despre Tudor ? 
ELENA (o priveşte bănuitor): De ce 

tocmai despre Tudor ? 
FLORINA (n-a terminat firul pe ghem) : 

Aşa... La drept vorbind, n-are nici o 
importanţă. (Se ridică.) Dumneata ştii 
să povesteşti atît de frumos despre co
piii dumitale. 

ELEN A : Orice mamă povesteşte la fel 
despre copiii ei. Şi tu, cînd vei avea 
copii, vei povesti la fel. 

MARCELA (care intră iarăşi pe ultimele 
cuvinte ale celor două) : Oho ! (Flo
rinei.) Să nu-mi spui că aştepţi deja 
copii ? ! E, oricum, prea devreme. 

FLORIN A (pe care o deranjează apariţia 
inopinată a Marcelei) : Incă nu m-am 
hotărît în privinţa asta. Cît despre ... 
Nu cred că vin niciodată nici prea re
pede, nici prea tîrziu. Copiii vin exact 
atunci cînd le e sorocul. 

MARCELA : O ! (Uşor înţepată.) Facem 
filosofie ! (Schimbînd tonul.) Teo riu 
s-a întors încă ?

ELENA (privind pendula din perete) : 
De-acum ar fi timpul să sosească. 

MARCELA: Eu nu ştiu ce plăcere gă
sesc bărbaţii în pescuitul ăsta. Stau 
toată ziua cu băţul în mînă deasupra 
apei şi aşteaptă să-şi vadă norocul în 
chip de peşte agăţat de undiţă. Mare 
scofală ! 

FLORINA : Ai fost vreodată cu ei ? 
MARCELA : ' Asta-i bună ! Să-mi rup 

tocurile de la pantofi printre bolovanii 
de pe malul rîului ! Nu-i de mine. 
Prefer alte plăceri... De pildă, lectura. 

ELENA: Cred că te plictiseşti grozav lâ 
noi, de-aia citeşti mereu. 

MARCELA : A, nu. Dacă ar fi după 
mine, aş sta toată vremea în vîrful 

· patului şi aş citi fără întrerup'ere. Cu
o cafea alături... Cu o ţigară buni ...

FLORINA: Atîta tot? 
MARCELA: Mai vrei şi altceva? ... De 

la caz la caz, ar merge un coniac ... 
Un whisky ... 

FLORiiNA: Nu, mă refeream la altceva. 
Adică, tu nu simţi nevoia să faci ceva, 
să te implici într-o treabă anume ? 
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MARCELA: A! Ba da. Desigur. (lşi duce 
palmele la tîmple.) Ştii, însă, nu sînt 
prea sănătoasă. Uite, şi-acum m-a apu
cat, aşa, dintr-o dată, durerea de cap ... 
Insuportabil... 

ELENA (profită de întrerupere) : Mă duc 
să-ţi aduc un antinevralgic. 

MARCELA : Vrei să fii atît de amabilă? 
(Elena iese.) 

FLORINA (grijulie) : Iartă-mă dacă din 
pricina mea s-a întîmplat ... 

MARCELA : Din pricina ta ? Ce să se 
întîmple din pricina ta ? 

FLORLNA : N-am ştiut că eşti bolnavă. 
Am vorbit, poate, ce nu trebuia, dar 
n-am dorit să-ţi fac vreun rău. 

MAROE.uA : Un rău ? Auzi vorbă. Cred 
că-ţi iei rolul prea în serios, drăguţă ... 
Pe viitoarea mamă-soacră, văd că ai 
reuşit s-o îmbrobodeşti. Bravo ! Ai 
tact, nu glumă. Nu ştiu însă la ce-ţi 
va folosi. Scorpie cum e, o să regreţi, 
sînt sigură, demersurile inutile de-acum. 

FLORINA: Nu-nţeleg ce spui. 
MARCELA : Lasă, lasă, nu te preface. 

Intre noi două, ai cîştigat oricum par
tida, în privinţa asta. Pe mine nu mă 
poate suporta şi-o enervează la culme 
că nu-i acord nici o atenţie, că nu-mi 
pasă. 

FLORIN A : Cum poţi vorbi astfel ? Eşti 
rea. Eşti o prefăcută. 

MAROELA (uluită) : Ce spui ?... Domni
şoară, te poftesc să nu-ţi iei nasul la 
purtare, şi mie să nu mai îndrăzneşti 
să-mi vorbeşti vreodată pe tonul ăsta ! 
Ai înţeles ? Ei, drăcia dracului ! 

FLORINA : Drăcui ? Nu-ţi şade bine, su
rioară. In orice caz, ar fi mai prudent 
din partea ta să-ţi păstrezi calmul, ca 
nu cumva să te îmbolnăveşti de-a 
binelea. 

MARCELA : Neruşinato ! (li întoarce spa
tele şi pleacă furioasă, în timp ce Eiena 
revine aducînd un pahar cu apă şi 
antinevralgice.) N-am nevoie de pilu
lele dumitale ! Păstrează-le, să nu pă
gubeşti ! (Iese trîntind uşa.) 

ELENA : Ce-a fost asta? V-aţi certat? 
FLORINA : Am impresia că nu-i prea 

greu să te cerţi cu ea. 
ELENA (îngrijorată) : ... Şi doar vă înţe

legeaţi atît de bine ... 
FLORINA : Cînd discutam despre Proust, 

despre Joyce, despre Faulkner ... E ade
vărat că e atît de bolnavă ? 

ELENA : Ştiu eu? Poate şi exagerează, 
dar totul i se trage de la naşterea 
aceea nereuşită. A zăcut mult atunci. 
Mai ales nervii i s-au zdruncinat. 

FLORINA : Şi Tudor n-a întreprins ni
mic? 

ELENIA: Ce putea să facă? N-avea cum 
să reînvie copilul. A fost un accident 
îngrozitor. 
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FLORINA : Dar, după aceea ? 
ELENA : După aceea ... (Ascultă.) S-au în

tors de la pescuit. Ei trebuie să fie. 
MIHAI (ţine în mîrză o nuieluşă, de care 

atîrnă cîţiva peşti mărunţi. E îmbrăcat 
în echipament pescăresc, ca dealtfei 
toţi ceilalţi. Sînt bine dispuşi) : Uite, 
mamă, trofeul ! Trei cleni şi patru 
scobari. 

FLORINA : Tu i-ai prins pe toţi? 
TIBIERIU : Pe toţi ? Unde are el norocul 

ăsta ! Pe cei mai mulţi i-a prins Dio
nisie. 

DIONISIE (singurul care are un aer de
cepţionat ; e de o vîrstă cu Tiberiu ; 
rotofei la faţă, poate chiar gras) : Ei, 
am avut o zi foarte proastă. De mult, 
nu mai ţin minte de cînd, n-am mai 
avut asemenea ghinion. Astăzi, n-a 
tras, domnule. Dar n-a tras deloc. 

ELENA : N-are nici o importanţă. Nu 
merită să vă faceţi sînge rău 
dintr-atît. Peşte aţi vrut, peşte o să 
mîncati. 

TUDOR : De unde ? Din conservă ? 
ELENA : Mi-a adus băiatul lui Chirpidon 

o traistă cu păstrăvi. El a fost azi
noapte în sus pe Repedea şi-a avut
ceva mai mult noroc.

DIONISIE : Noroc, zici ? ! Am să stau eu 
de vorbă cu pungaşul ăsta şi-am să-i 
zic vreo două de noroc, iar dacă nu se 
cuminţeşte, să ştii că-i fac bucuria. 

TUDOR: Ce-ai cu el, Dionisie? Nu vezi 
că e singurul furnizor adevărat din 
romună ? Ciuperci - de la el ; caş 
proaspăt de la el ; peşte - de la 
el... 

DIO.NISJE : Cu peştii e chestie de braco
naj. Ştiu eu cum îi prinde. Mai ales 
noaotea. 

TIBERIU (între timp a adus sticla cu 
afinată şi-a umplut paharele pentru 
toată lumea. Elena iese -�i revine, fă
.cîndu-şi de lucru ca orice gospodină 
cn.re are oameni în casă) : Lasă, lasă 
,.,, si tu ai fost cu el de cîteva ori. 

DIONISIE : Ca să mă lămuresc. Să văd 
si p11 CP mestesug are. 

MIRAT : Şi ce meşteşug are, nene Dio-
nisie? 

DIONISIE : Barbar. 
FLORINA : Oho-ho·! Parcă n-aş crede. 
DIONISIE (care parcă atît aşteptase, să-l 

stîrnească cineva la istorii vînăto
reşti) : Păi, să-ţi spun eu, domnişoară. 
Asta e un procedeu vechi, poate cel 
mai vechi de pe pămînt. De cînd 
încă nu se inventase undiţa, nici min
ciocul, nici vîrşea, nici alte unelte 
de-astea, care sînt cele mai rudimen
tare. 

TIBERIU (îl înghionteşte cu subînţeles 
pe Tudor, care începe să ridă molcom, 
cunoscînd pasiunea lui Dionisie) : Aşa, 
aşa. Ia spune tu, Dionisie, cum e cu 
braconajul ăsta. 
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DIONISIE : I.Păi, stai să-ţi spun. Mă-ntîl
neşte-ntr-o zi feciorul ăsta al lui Chir
picton - se-ntîmpla acum vreo cîţiva 
ani. (Către Tiberiu.) Nu ţi-am po
vestit ? Mă rog... Eram cam abătut, 
din cauza unor necazuri pe la fermă ; 
n-aveam· chef, şi el mă ia la fix :
„Ce-aţi zice de-un pescuit, tovarăşe
doctor, să vă mai vină inima la loc ?" 
„Păi,. zic, n-ar fi o idee rea. Da' ce
fel de pescuit, acuma-n amiaza mare?·'
,,Apoi, nu acuma - zice. La noapte".
Bună treabă, îmi fac eu repede o so
coteală ; tot nu fusesem niciodată
noaptea la pescuit. Ne-nvoim, şi pe
la zece-jumate îl întîlnesc la Cotu
Văii ; aştepta, cu un vraf de nuiele
lungi, de alun, tăiate proaspăt şi le
gate snop. ,,Ce-s astea, afurisitule? -
întreb. Tai araci la fasole ?" El rîde
.şi-mi dă să duc eu - că venisem cu
mîna goală, cum promisesem - o
damigeană de vreo trei litri, plină cu
petrol... Urcăm aşa, pe malul apei, vreo
doi kilometri, apoi ne oprim şi scoate
el nişte cîrpe cu care înfăşoară un
capăt al nuielelor, apoi intrăm în apă
pînă la genunchi : îmi dă mie beţele
să le ţin în spate, varsă petrol pe
cîrpe şi le dă foc.. Dintr-o dată se face
o flacără mare, că vedeai la doi paşi
buni inainte, ca ziua. Şi, uite-aşa,
pornim în susul apei. El, în mînă c-un
<:răcan de furcă, ascuţit, mergea tiptil,
printre bolovani, şi ce să vezi, mi
nune ! Peştii dormeau, domnule, pe
fundul apei, cu capul în contra cursu
lui, nemişcaţi. Lumina focului nu le
bătea în ochi, aşa că el, hoţomanul,
cu cîte-o zvîcnitură dibace, înfigea
furculiţa după urechile peştelui, apoi
cu cealaltă mînă - haţ ! îl prindea
strîns şi-l azvîrlea în traista de la gît.
înţelegi drăcia ? Uite-aşa, în mai puţin
de trei ore, am prins vreo zece kilo
grame de peşte, urmînd procesiunea
unei adevărate magii... (Pe la mijlocul
istorisirii, din camera alăturată apare 
Marcela, cu o carte în mînă, _ ascul
tînd în continuare, zîmbind însa oare
cum dispreţuitoare.) 

MARCELA : Ce magie, doctore ? Asta-i 
adevărat braconaj. 

DIONISIE (tresărind, adus la realitate) :
Păi, eu nu vă ziceam? Vedeţi cine se 
pricepe? 

JVIARCELA : Asta-1 înveţi dumneata pe 
Teo ? Poate vă prinde şeful de post, 
şi-i destul să vă iasă vor�e, ca să:-1
compromită ... Ştiu eu oamem care abia 
aşteaptă. 

DIONISIE (ca ars) : Ferit-a sfîntul ! Apoi, 
ce crezi că şeful de post ? ... 

MAROELA : A ! Corupţie pe toată linia.
Mai rău. 

TUDOR : Chestia asta s-a-ntîmplat de 
mult, dragă. Ce-ţi veni ? 

MARCELA : Cum, ce-mi veni ? (Insinu
ant.) Povesteşte-i tu din astea lui 
Ploştinaru, ·şi-o să vezi numai atunci ... 

MIHA! : Crezi că Ploştinaru ... 
MARCELA: Sînt absolut sigură. (Lui Dio

nisie.) Aşa că, domnule doctor, iată ce 
perspective ne deschide experienţa du
mitale. J?e Teo îl dedai la braconaj, 
pe tata... (face semn spre Tiberiu) cu 
paharul... 

TUDOR : Marcela ! Nu-ţi permit să vor
beşti astfel ! 

MARCELA (ţîfnoasă) : Mă rog. Faceţi 
cum vreţi ! (Iese.)

DIONIISIE (derutat) : Dar ... nu m-a în
ţeles... Tiberiu, te rog să crezi că eu ... 

TIBEIRIU : Las-o-n pace. Aşa e ea, mai 
smucită. 

DIONISIE : Bine, dar aruncă asupra mea 
o vină de care nu sînt responsabil.. .
Sau, te pomeneşti că voi...

TUDOR : Linişteşte-te. Cum îţi închipui 
una ca asta? 

DIONISIE : Vă rog să mă scuzaţi... (Se
ridică precipitat.) Trebuie să plec 
numaidecît ... 

TIBERIU : Stai binişor, omule. Cîtă vreme 
eşti în casa mea ... (Dionisie pleacă to
tuşi, acompaniat protector de Tiberiu.) 

TUDOR : Nu ştiu dacă trebuie să-mi cer 
scuze pentru incident, dar aşa e ea, 
mereu nemulţumită ... 

FLORINA: Dar tu eşti mulţumit? 
T-UDOR ( cei doi se privesc direct în ochi,

ca-ntr-o înfruntare) : Mulţumit ? N-am
timp să mă gîndesc la aşa ceva. Şi, la 
urma urmelor, de ce-ar trebui să fiu 
sau să nu fiu mulţumit ? 

FLORINA : ,De acelaşi lucru pentru care 
e mulţumită sau nemulţumită ea. 

'I\UDOR : N-are nici o legătură una cu 
alta. 

MIHAI : Ar trebui să aibă, doar trăiţi 
împreună. 

TUDOR : Eu nu mă-ncurc în fleacuri. 
Sînt ocupat de dimineaţa pînă seara. 
Dacă, ar fi să vorbim despre mulţumi
rile sau nemulţumirile mele, apoi ar 
trebui să vorbim despi:e cu totul alt
ceva. 

FLORIN A : Adică, despre meseria ta, sau 
despre funcţia ta ? 

TUDOR : Se confundă. 
FLORINA: Te-ai schimbat mult, Tudore. 
TUDOR : Mi-au mai spus-o şi alţii. 
MIHAI : Ploştinaru, de pildă. 
'l'UIDOR (zîmbeşte trist, cumva ironic) :

Dac-ai şti cît de mult ţin la el. 
MIHAI : Ştiu. Şi el ţine la tine. 
TUDOR : Nu sînt prea mulţi oameni care 

ţin la mine. Care mai ţin la mine. 
FLORINA : Ti-ar face plăcere să ştii că 

există totuşi asemenea oameni ? 
TUDOR (o priveşte iarăşi lung) : Mi-e 

indiferent. 
FLORiiNA : Să cred ? 
TUDOR : Crede ce vrei. 
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MIHAI (după o pauză): Nu trebuia să 
pleci atunci aşa cum ai plecat. 

TUDOR : Cum am plecat ? (După o în
fruntare tacită.) Ai fi vrut să mă arunc 
în genunchi la picioarele tatălui ei (o 
arată pe Florina) şi să-i implor cle
menţa ? Pentru ce ? Pentru că el s-a 
purtat faţă de mine ca un... (lşi 
opreşte cuvîntul, pe care nu-l poate 
rosti totuşi în prezenţa Florinei.) 

MliHAI : Era totuşi profesorul tău. 
TUDOR : Profesorul meu !... Ce ciudat. 

Niciodată de-atunci n-am mai discutat 
despre lucrurile astea, pînă acum cînd ... 
deodată, a apărut ea. (Arată spre Flo
rina.) De aceea ai venit aici ? ! Profe
sorul Haluga, marele profesor Matei 

Haluga, şi-a dat seama în sfîrşit că a 
greşit faţă de fostul său student, sau 
are acum vreun interes în judeţ şi 
vrea dezlegarea din partea mea, în 
calitatea pe care o deţin ? Hai, dă-i 
drumul. Spune, de ce-ai venit ? !

FLORINA : Tudore ... 
MIHAI : Nu fi bădăran ! Florina a venit 

pentru că eu i-am cerut să vină, şi 
atîta vreme cît noi doi sîntem îm
preună ... 

TUDOR : Ştii ceva ? Nu cred în legătura 
asta a voastră... In logodna voastră ... 
(O priveşte aspru pe Florina.) De ce 
minţiţi ? Pe cine vreţi să minţiţi ? ! 

(Cortină de întuneric.) 

p ARTEA a III-a 

Acelaşi decor ; după alte citeva zile. E după-amiază. Tudor, 
împreună cu Ploştinaru, este în verandă ; la masa de rafie, verifică 
datele într-un dosar cu multe hîrtii. Din cînd în cînd, beau cafea şi 
trag din ţigară. urmărind-o cu atenţia pe jumătate pe Florina, care nu 
participă la activitatea lor. 

FLORINA (oarecum visătoare): .. .In 
noaptea aceea n-am putut donni. Era 
atîta linişte în jur... Şi luna răspîndea 
o stranie lumină sidefie... pînă departe,
cit vedeai cu ochii... pînă acolo unde
bănuiam că munţii închideau zarea cu
umerii lor masivi... şi încercam să văd 
şantierul, să-l simt... pentru că el
începuse deja să existe, de-o zi, adică
din dimineaţa aceea, de cînd noi am
instalat acolo prima baracă şi-au venit
primele camioane... Şi totuşi, şantierul
nu era nicăieri... Era numai în mintea
noastră, în gîndul nostru, în conştiinţa
noastră... Iţi dai seama ? Eu am bătut
acolo primii ţăruşi ; eu am măsurat
acolo primii metri de pămînt, pe care
azi se înalţă Combinatul... şi blocu
rile ... oraşul... De-aceea am rămas acolo
şi nu m-am mai putut desprinde ...
Pentru că în totul e cuprins ceva din
mine, ceva din viaţa mea... Inţelegi,
Tudore ? !... Inţelegeţi voi ce înseamnă
să ridici pe nimic... să dai viaţă din 
nimic... Să dai viaţă unor vise ...
De-aceea am rămas eu acolo, în oraşul
acela modest, care, poate, va fi cîndva
un mare oraş industrial, un mare cen
tru... Dar pînă atunci mai este... mai 
este multă viaţă ... din viaţa mea, care
se va cheltui mai departe acolo ... viaţa
mea ...

MARCELA ( care intră plictisită, iarăşi pe 
ultimele cuvinte ale Florinei. Ţine în 
mînă o carte. E uşor ironică, uşor 
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insinuantă, nemulţumită ca-ntotdea
una) : încă n-aţi tenninat verificarea 
cifrelor ălora ?

PLOŞTINARIU (după o pauză, stînjenit, 
simţind cum vraja de odinioară a fost 
violent ruptă) : Mai avem puţin ... 

TUDOR (iritat) : De ce ? Ai fi vrut să 
plecăm în excursie ? 

MARCELA (privind-o pe Florina cu su
perioritate) : Să fim serioşi. Mi-a fost 
de-ajuns alaltăieri. Sînt zgîriată pe 
mîini şi pe picioare de parcă m-aş fi 
bătut cu pisicile. Şi nici măcar n-am 
cules zmeură. .Peste tot era pustiu. 
Ne-or fi luat-o alţii înainte. 

TU\DOR : Cine se scoală devreme ... 
MARCELA : ... oboseşte mai curînd. 
PLOŞTINARU (închizînd, a lehamite, do-

sarul) : iE şi ăsta un mod de-a privi 
lucrurile. 

MARCELA : Md.a. Ştii că Mihalevski vrea 
să-şi realizeze hala, fără nici o modi
ficare, la Sibiu ?

TUDOR : Scrie asta în cartea pe care-o 
citeşti ?

MARCELA : ... Şi că vrea să publice un 
articol în revista de arhitectură, cu 
poza machetei ?

PLOŞTINARU : Eşti bine informată. 

MARCELA: Fac şi eu ce pot ca· să nu 
dezamăgesc. Vreau să ştiu ce se spu
ne-n oraş ... 

PWŞTINA.RU: Bîrfă. 
MARCELA : Aha !
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TUiDOR : Atunci, trebuie să ştii şi ce 
se spune despre hala mea. 

MARCELA: N-aş vrea · să te dezamă
gesc, dar nu se aud vorbe prea mă
gulitoare. 

TU[)OR : Inseamnă că eşti la curent. 
MARCELA : Mda... Nu-nţeleg la ce ţi-a 

trebuit ţie să te bagi în chestia asta. 
Dacă nu i-a fost contractat proiectul 
lui Mihalevski... Dar, că de ce te-ai 
apucat tu să te implici în construcţia 
asta ? ... N-ai reuşit decît să ţi-i ridici 
pe toţi în cap. 

TUDOR : Şi, mă rog, ce obiectează ? 
MARCELA: Că-i urîtă, dragă. Că e 

făcută fără gust. O hală comercială, 
orişicît ... 

FLORINA: Nu-i adevărat. Tudor are idei 
îndrăzneţe, are fantezie ... Proiectele lui 
erau cele mai spectaculoase ... 

MARCELA : Erau ... 
F'LORI-NA: Şi, de ce nu mai sînt? 
:MARCELA: Habar n-am. Nu-i treaba 

mea 

TUDOR (cu violenţă) : Important e pentru 
hala asta să fie funcţională şi să se 
înscrie în parametrii econom1c1. In 
privinţa asta n-am ce discuta cu ni
meni. Sau, te pomer;ieşti (anume, Mar
celei) că nici ţie nu-ţi mai place cum 
proiectez? 

lVJiARCELA : Dragă, n-am chef de ceartă. 
Iţi repet : nu-i meseria mea ; te pri
veşte. Mie atîta mi-e, că lumea cu 
care mă-ntîlnesc îmi spune mereu că 
tare-s urîte casele pe care le faceţi 
voi... !n sfîrşit, nici nu-mi mai vine să 
ies din casă. 

PLOŞTINARU: Ce-i drept, nu sînt prea 
arătoase. Şi înghesuite... Ce să mai 
vorbim! ... 

TUDOR : Ai început să mă prelucrezi şi 
tu? 

PLOŞTINARJU: Eu te prelucrez de mult, 
păcat că nu vrei să ţii seama. 

TUDOR : Dacă aş ţine seama, tu ce-ai 
cîştiga ? 

PLOŞTINARU : Da' nu-i vorba de mine 
sau de tine. Ci de noi toţi, de oamenii 
care locuiesc în casele astea. Pentru ei... 
Ce dracu', ştii foarte bine .. . 

TUDOR : Ştiu ! Ştiu foarte bine ... Tu uiţi 
însă că există indicaţii precise în 
acest sens. Care nu sînt numai pentru 
mine şi pentru tine, ci pentru toţi. 

PLOŞTINiARU : Cunosc parametrii de care 
vorbeşti. Şi tot atît de bine ştiu că 
indicaţiile nu te obligă să rămîi fixat 
mereu la limita inferioară a posibili
tăţilor de execuţie. 

TUDOR : Sau la cea superioară. Depinde 
din ce punct de vedere judeci. 

F'I.JORINA : Trebuie să judecăm din 
punctul de vedere al viitorului. Noi 
nu construim numai pentru azi, ci şi 
pentru mîine. Nu numai pentru noi, 
ci şi pentru cei ce vor veni după noi. 

De ce să nu vedem lucrurile pe termen 
lung ? ! 

TUDOR : Fraze! Noi trebuie să trăim şi 
să muncim acum. Adică să supravie
ţuim pe termen scurt. Pe termep lung, 
vom fi cu toţii morţi. 

FLORINA : Cit de egoist ai devenit, Tu
dore ! Cum s-a putut întîmpla una 
ca asta ? (O priveşte pe Marcela.) 

MARCELA : Ce te uiţi aşa la mine ? 
Doar nu-ţi închipui că eu îi dau pro
gramul de gîndire ? ! 

PLOŞTINARU (insinuant): Fără-ndoială 
că nu. Pe tine nu t':! preocupă aşa 
ceva! 

MARCELA : !mi faci reproşuri ? ... Să ştii 
că nu suport mojiciile. Teo, tu nu spui 
nici un cuvînt ? 

TUDOR (blazat, lui Ploştinaru) : Hai s-o 
lăsăm baltă. Tot n-ajută la nimic. 

MARCELA : Asta-i tot ce eşti în stare 
să-i adresezi unui... (lşi caută cu
vîntul, dar ezită totuşi să-l rostească.) 
Aşaaaa? ! Niciodată nu mi-ai luat 
apărarea. Oricine şi-a putut bate joc 
de mine, fără ca tu... Am să plec 
de-aici încă astăzi. Asta-i vacanţa pe 
care mi-ai promis-o? Toată ziua să 
mă împungă, ba unul, ba altul ? ! 
Aaaaa, nu ! Chiar acum o să-l sun pe 
tata. 

TUDOR : Marcela ... 
lVJiARCELA : Nu mai vreau să ştiu de 

nimic. Nu mai vreau ... (Iese trîntind 
uşa.) 

PLOŞTINARU : Te rog să-i prezinţi scu
zele mele ... 

TUDOR : N-ai decît să i le prezinţi tu 
singur. Mai ales dacă-l amestecă şi pe 
taică-său. 

PLOŞTINARU: Doar n-o să-mi spui că 
ţi-e teamă? 

TUDOR: Nu mi-e teamă. Mi-e lehamite. 
MIHAI (intră ; contrariat, totuşi amuzat) ; 

Să fiu al naibii dacă înţeleg ceva. Mă, 
voi vă .certaţi chiar în fiecare zi ? 

TUIDOR : Altul care pune întrebă1i ! 
MIHAI : A venit dincolo ca o furtună. 

şi ne--a alungat pe toţi afară din casă, 
ca să poată vorbi la telefon cu 
taică-său. 

TUDOR : N-a fost nimic grav. O să-i 
treacă. 

FLORINA: Mă tem că e grav, totuşi,. 
Tudore. IE grav ce se-ntîmplă cu tine, 
şi asta nu trece aşa de simplu. Viaţa 
ta ... 

TUDOR : Ce te interesează pe tine viaţa 
mea ? N-ai decît să ţi-o faci pe-a ta 
mai bună. 

FLORINA : O să-ncerc. Deşi, dacă viata· 
mea nu este tocmai cea pe care mi-am 
dorit-o. de vină eşti şi tu... Sau, în 
cea mai mare măsură eşti tu. 

PLOŞTINARU: Florina, nu se face ... 
( Arate! discret spre Mihai.) 

MIHAI : Ba se face. Odată şi odată tot 
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trebuie să limpezim lucrurile astea. 
TUDOR: N-avem nimic de limpezit. Dacă 

te referi la ce-a fost atunci, faptele 
s-au consumat de mult ! Cazul e în
cheiat, e clasat ! Acum nu se mai
poate face nimic. Să fie clar pentru
toată lumea.

MIHAI : Să nu fim prea categorici. Pe 
mine nu mă impresionează tonul ăsta 
al tău, rezolutiv. Mie nu-mi eşti şef ; 
aici nu sîntem la Consiliul judeţean, 
iar în privinţa relaţiilor acestora, de 
tip personal, în general nu există nici 
un fel de şefi. 

TUDOR : De ce nu i-ai spus-o asta şi lui 
Ploştinaru, atunci cînd era el_ secre
tarul organizaţiei de tineret şi facea pe 
anchetatorul... pe mediatorul... 

PLOŞTINARU: Era de datoria mea; doar 
stătusem în aceeaşi bancă, din clasa 
întîi... . 

TlJ[)OR : Şi datoria lui ? (Arată pe Mi
hai.) Şi datoria ei ? (0 arată pe Flo
rina.) Şi datoria profesorului Haluga ? ! 

FLORI/NA: Il condamni prea aspru pe 
tata. 

TUDOR : Eu nu condamn pe nimeni. 
FLORINA: Nici măcar pe tine? 
TUtDOR (privind-o cu asprime) : Pentru 

ce ? Pentru că profesorul Haluga şi-a 
însuşit ideile mele ? Munca mea ? 

PLOŞTINARU: Ideile tale nu făceau 
doi bani fără aportul lui. Fără finali
tatea pe care le-a dat-o el. .

TUDOR : Nu contest. Numai că între noi 
credeam că se stabiliseră alte rapor
turi, alte legături, mai profunde. 

MIHAI: Prin Florina? 
TUDOR : Prin Florina, dacă vrei tu. 
FLORINA : Dar nu-ţi dai seama nici 

acum că tata a vrut să construiască 
proiectul tău tocmai pentru tine ? 
Prinsese un moment favorabil pentru 
ca să te poată lansa dintr-o dată ... 

TUiDOR : Şi-atunci a luat totul pe nu
mele lui. Cîtă generozitate ! ! Dar, era 
teza mea de diplomă şi eu nu puteam 
s-o susţin în colaborare cu profesorul
meu. Nu?!

JVIIHAI : Contractul de execuţie intra în 
vigoare abia după ce-ţi luai tu diploma. 

TUDOR : Avizele se luau însă înainte. 
Pe Haluga nu-l interesa asta. Prinsese 
un peşte mare şi nu voia să-l scape. 
Ce conta dacă eu nu mă puteam pre
zenta la examenul de stat ? El, în 
schimb după ani de zile în care nu 
mai fă

0

cuse nimic important, avea să 
strălucească din nou. Tocmai cînd lu
mea începuse să-l considere un om 
terminat, un constructor plafonat, el 
avea să triumfe iarăşi, propunînd so
luţii îndrăzneţe, soluţii noi, temerare ... 
Soluţiile mele. 

PLOŞTINARU: Eşti nedrept. Cînd ai re
nunţat, profesorul a amînat şi el ter
menele cît a putut mai mult, aştep-
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tînd ca tu să te răzgîndeşti, să revii 
alături de el. 

'rUDOR : Ce farsă ! 
FLORIN A : Tata era aşa cum zici tu, 

amorţit, poate îmbătrînit înainte de 
vreme. Nu mai era în stare să se în
hame la lucrări de amplă concepţie. 
Nu mai avea tăria, nu mai avea tena
citatea... Iar cei din jurul lui parcă 
asta şi aşteptaseră ... Cînd te-a cunoscut 
pe tine, cînd şi-a dat seama de t�
lentul tău, de ambiţiile care te ani
mau, a fost fericit. Nici nu-ţi dai sea
ma cît de mult îşi dorise un discipol, 
un om care să-l continue, să-i continue 
drumul... De aceea te-a apropiat lui, 
ca pe nimeni altul. A stat cu tine nopţi 
întregi şi zile la rînd, desenînd şi ca�
culînd şi explicîndu-ţi totul, obh
gîndu-te să gîndeşti într-un anume 
fel ; altfel decît ceilalţi meseriaşi 
pentru că el era un artist şi voia să 
te facă să vezi şi tu lumea cu ochii 
unui artist... Ori, poate, le negi, toate 
astea? ! 

TUiDOR : Pentru toate astea îi sînt înda
torat profesorului Haluga. Nu însă şi 
pentru modul cum a procedat în fi
nal. 

PLOŞTINARU: Crezi că el e mulţumit 
de felul cum ai procedat tu în final ? 

TUDOR : tDe ce n-ar fi ?... La urma ur
mei, puţin 1rm pasă. Mi-am făcut 
atunci, la repezeală, un alt proiect 
- o temă banală, rezolvată medi
ocru - şi-am trecut. Numai că nu-mi
era indiferent cu ce notă terminam
Institutul ; al cîtelea eram pe lista de
repartizări şi pentru ce post puteam
opta. înţelegi dubla lovitură a maestru
lui ? Parşiva lui manevră ? ... Ştii foarte
bine că din cauza asta n-am mai
putut rămîne asistent la catedră, şi-am
luat calea acestei minunate reparti
zări... în oraşul nostru... acasă... pe
meleagurile de unde ne-am ridicat...
Splendid !... iMi s-a luat interviu la
radio... s-a scris la ziar... Eram un
exemplu de conştiinţă angajată, de
responsabilitate lucidă ... şi aşa mai de
parte... Taram-taram - taram-taram ...
Romantic, nu ? !

MIHAI : Vrei să fii cinic. 
TUDOR : Cum aş putea, cînd bunul meu 

frate, Mihai, s-a angajat să-mi con
tinue opera, preluînd totul (face un gest
larg, insinuant, incluzînd-o şi pe Flo
rina, sau mai ales pe ea) de la mine ; 
profesorul Haluga a fost încîntat să-şi 
găsească... mînă de lucru. Şi proiectul 
meu a prins viaţă, prin generozitatea 
acestor doi oameni minunaţi, atît de 
apropiaţi mie, care, muncind, s-au sa
crificat pa altarul cinstei şi devota
mentului!. .. 

FLORINA: Tudore! 
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TUDOR: Vezi, de-aia nu pot crede în ... 
legătura asta a voastră. Pentru că e 
falsă. Cel puţin, porneşte de la pre
mise false. 

FLORI'NA : Doamne, Tudore ! Ce josnic 
judeci tu lucrurile. Cît de meschin ! 

MIHAI : Florina, te rog, lasă-ne singuri. 
FLORINA (oarecum speriată): Nu plec 

nicăieri. Ce-ţi trece prin cap ? Nu vă 
las singuri. 

MIHAI : Te rog ... (Ploştinaru vrea să plece 
şi el, dar Mihai îl reţine.) Tu rămîi. 
Ai fost alături şi la bine şi la rău. 

TUDOR (ironic) : Acum e bine, sau e 
rău? 

(Florina iese.) 

MIHAI : Acuma, eu sînt cel care pun 
întrebări, bătrîne. Şi nu glumesc de
loc. Cine sau ce îţi dă ţie dreptul s-o 
umileşti pe Florina, care s-a luptat 
pentru tine mai mult ca pentru ea 
însăşi ? Mie să nu vii şi să-mi faci 
pe martirul care şi-a ratat cariera uni
versitară, căruia i s-au subtilizat ideile 
geniale, i s-a furat iubita, totul într-un 
complot sinistru, urzit de fratele mai 
mic, aidoma ca-n piesele lui Shake
speare, că nu ţine. Obtuzitatea ta de 
astăzi n-o pune pe seama aceiei întîm
plări, şi a trecutului, ci caut-o-n pre
zentul tău, căci ea e rodul îmbuibării 
tale, al blazării într-o viaţă de ci
novnic terorizat de ideea ca nu cumva 
să scape din mină ciolanul gros pe 
care l-a apucat. Mă uit la oraşul ăsta, 

pe care l-ai construit tu, şi mă îngro
zesc, pentru că el este oglinda fidelă 
a sufletului tău. Şi e cutremurător să 
vezi cit poate fi de meschin şi de 
jalnic, în micimea orizonturilor lui... 

TUDOR : Opreşte ! Ai luat-o razna, bă
iete. Baţi cîmpii ! 

MIHAI : Ce ţi.,am furat eu ţie ? ! Pro
iectul ? ! Ai fost vreodată să vezi ce 
scrie pe placa acelei superbe case de 
cultură care s-a născut din visele 
tale - pe care n-ai fost în stare să 
le duci pînă la capăt - şi din calcu
lele trudnice ale nefericitului tău pro
fesor, pe care eu l-am ajutat cît am 
putut ?... Cu litere de-o şchioapă, e 
gravat în aur : Arhitecţi Haluga şi 
Cornişteanu. Atît. Care Cornişteanu ? 
Tudor sau Mihai ? Tu sau eu ? Sau 
amîndoi ? Sau nici unul ? Inţelegi ? 
Poţi tu aprecia acest gest ? Acest fapt ? 
Poţi pricepe sensul ? !. .. 

TUDOR (cinic) : Mărinimoşilor! E inutil 
gestul vostru, pentru că, din neferi
cire, ai dreptate . .  Eu n-am construit 
niciodată aşa, şi de aceea nu pot visa 
înaripat şi nici nu cred c-am fost 
cîndva în stare... Eu altă lecţie am 
învăţat aici, înfruntîndu-mă cu ne
voia de a construi mult şi economic şi 
rapid. Şi n-am fost nici o clipă un 
visător, ci un salalhor al marilor şan
tiere. Ai dreptate... (Capul îi cade în 
piept ca unui învins.) Nu-i aşa, Ploşti
narule, că are dreptate ? !. .. 

(Cortină de întuneric.) 

PARTEA a IV-a 

Decorul e acelaşi. Au mai trecut cîteva zile. E dimineaţă. în 
verandă, Marcela şi Florina. Intinsă pe un şezlong, prima acuză o 
proastă dispoziţie, în timp ce a doua îi face un masaj uşor la tîmple. 

MARCELA : Am mîncat aseară prea gras. 
De-asta îmi simt ficatul dilatat enorm. 
Şi nu ştiu de cîte ori mi-am propus 
să nu mai mănînc seara nimic... A .. . 
a... a... Te rog, puţin şi pe la ceafă .. . 
A... a... Aşa e mult mai bine... Ce 
drăguţă eşti... 

FLORINA : Ar trebui să consulţi un 
medic. 

MARCELA : O, nu. Am un medic în 
familie - tata. iNu spun că nu se 
pricepe ; are o clientelă mare, e bine 
văzut, mă rog ... Dar pentru mine nu-i 
capabil să facă nimic. Mi-a dat nişte 
siropuri, nişte tablete... Degeaba... A. .. 
a... Cred că-i de-ajuns. Nu ştii cît îţi 
rămîn de îndatorată 

FLORINA: O, dar mi-a făcut plăcere. 
MARCELA: Pe tine nu te doare nici

odată nimic ? 

19 

FLORINA: Nu le iau în seamă. 
MARCELA : Bine că poţi. Eu nu ştiu ce 

m-aş face dacă ar trebui să şi lucrez.
O să ,·ezi tu cînd ai să te măriţi.

FLORINA: Mihai o să mă ajute la 
gospodărie. 

MARCELA : Crezi ? Să nu te laşi păcă
lită. La-nceput, toţi bărbaţii promit 
marea cu. sarea, dar pe urmă ... Uite, 
Teo -chiar dacă ar vrea, n-ar avea 
timp. Toată ziua e ba pe la şantiere, 
ba prin judeţ, ba pe la şedinţe... De 
cînd cu funcţia asta de răspundere, 
aproape ·că nici nu ne mai... (rîde 
cochetă) .. .întîlnim ca lumea. Ha, ha, 
ha ... 

FLORINA: 11 iubeşti pe Tudor? 
MARCELA ( oarecum surprinsă ; după o 

clipă de meditaţie) : O, desigur. Chiar 
foarte mult. 
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FLORINA: Şi el pe tine? 
MARCELA: La fel. E topit, nu alta ... 

Mi-aduc aminte, cînd îmi făcea curte ... 
Dar, de ce te interesează ? 

FLORINA : Aşa ... Imi place să ştiu că 
. oamenii se iubesc şi că sînt fericiţi... 
MARCELA : Ce romantică eşti... Pot să 

te asigur, însă, că între dragoste şi 
fericire nu este întotdeauna o legă
tură foarte strînsă. Sînt exemple ce
lebre în acest sens. Literatura e plină 
de cazuri în care... sentimentul... 

FLORINA : A, eu nu mă gîndeam neapă
rat la Romeo şi Julieta iEu mă gîn
deam pur şi simplu la voi... La ... feri
cirea voastră... care poate că ar fi de
săvîrşită dacă aţi avea şi copii. 

MARCELA : O, nu. Te rog, să nu vorbim 
despre asta. 

FLORINA : De ce nu ? Orice femeie îşi 
doreşte să aibă copii... Să fie mamă. 
Să dea viaţă ... 

MARCELA : De ce mă chinuieşti ? Ţi-am 
spus doar că... (ridică tonul) şi eu am 
avut un copil... Un copil !. .. (lncepe să 
plîngă ; se isterizează.) Un copil 
mort !... Mort ! Ah, Doamne !... (Ţipă 
cu adevărat.) 

FLORINA : Nu înţeleg. 
MARCELA (respirînd greu, agitat) : Cînd 

am născut, s-a-ntîmplat un accident. .. 
Era furtună. Pe-aici, primăvara sînt 
nişte furtuni îngrozitoare : cu tunete, 
cu fulgere... A trăsnit în transforma
torul de înaltă tensiune şi, pentru 
cîteva minute, s-a-ntrerupt curentul în 
oraş... Tocmai cînd eu năşteam... Am 
născut la lumina unor lanterne... Cu 
cezariană... Doctorii spun că el era 
mort, că fusese o sarcină depăşită ... 
Dar eu nu cred. Inţelegi ? ! Eu nu 
cred asta. Eu cred că ei l-au omorît, 
acolo, în întunericul acela, din ne
atenţie. Altfel... De ce n-au vrut să 
mi-l arate? Aşa de mult am vrut
să-l văd ... Voiam să ştiu cum arăta
copilul meu, pe· care-l adusesem pe
lume... Inţelegi ? ! Nu era dreptul
meu ? Spune ! !Nu aveam dreptul să-l
văd?!. ..

FLORINA : Linişteşte-te, Marcela. Lasă ... 
A trecut. 

MARCELA (pare epuizată) : A trecut ... De 
fapt, totul trece ... I-am cerut lui Teo 
să deschidă anchetă. Să cheme pro
curatura. N-a vrut. 

FLORINA: Poate, într-adevăr; nu era 
cazul. Era doar o simplă bănuială a ta. 

MARCELA ( cu tristă ironie) : iPoate. Dar 
el trebuia s-o facă, pentru mine. Pen
tru copilul lui. Era şi copilul lui, nu ? 
De ce îi credea el pe doctorii aceia şi 
nu pe mine ? De ce credea· el că n-am 
fost în stare să-i aduc pe lume un 
copil ? Asta nu se iartă ... 

FLORINA : Vrei să spui că tu nu-l vei 
putea ierta pe Tudor pentru că n-a 
cerut atunci anchetă ? 
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MARCELA : Pentru că n-a crezut în 
mine ... Ah, iar a început să mă doară 
capul. Dacă o să ţină mereu aşa, o 
să înnebunesc. (E palidă. Se întinde pe 
şezlong.) 

FLORINA: Ţi-e rău? Eşti palidă. 
MA!RCELA : Nu mă simt bine. 
FLORINA: Să chem un medic ... iPoate, 

chiar Dionisie ... I-am auzit adineauri 
vocea prin curte. 

MARCELA : Ce idee ! iDoar nu-s vacă. 
Dionisie e doctor de animale. 

FLORINA (realizînd gafa) : Intr-adevăr ... 
Am să dau telefon la circumscripţie. 
Doctorul are maşină. 

MARCELA: Bine, bine. Du-te. Lasă-mă 
puţin singură. O să-mi revin. Te rog, 
pleacă ... (Florina iese; cîteva momente 
în scenă răm-îne, singură, Marcela. In
chide ochii ; suferă.) 

TUiDOR (intră ; e febril ; are aerul omu
lui venit de pe drum ; e surprins gă
sind-o pe Marcela astfel) : Marcela ? 
Ce ai ? Ce s-a-ntîmplat? 

MAROELA (deschide ochii; fără să se 
mişte) : Tu ? Unde ai dispărut de două 
zile? 

TUDOR: M-am repezit pînă la ... 
MARCELA : Şi pe mine m-ai lăsat a1c1, 

singură... Să mă chinuiesc... Să n-am 
cu cine scihimba o vorbă prietenească ... 
Eu pot să şi mor. Ţie ce-ţi pasă? ! 

TUDOR (cu reproş ; totuşi îngrijorat): 
Marcela ... 

MARCELA (dispreţuitoare) : Fac pariu 
că te-ai dus să-ţi vezi hala. 

TUDOR: Nu. 
MARCiELA : Minţi. 
TUDOR: Nu, nu mint, Marcela. E alt

ceva. Am fost la Baia. Trebuia să mă 
duc acolo. Trebuia s-o văd ... 

MARCELA : Pe cine ? Unde zici c-ai 
fost ? ! 

TUDOR (se apropie, se înflăcărează) : 
Trebuia să mă duc acolo, Marcela, s-o 
văd. De ani de zile mă rodea gîndul 
ăsta, şi n-am avut curajul. Acum, însă, 
nu mai puteam. Trebuia s-o văd. Tre
buia! 

MAROELA: Habar n-am ce tot îndrugi 
acolo. Pe cine trebuia să vezi, dragă, 
atît de neapărat ? [)oar nu ţi-ai găsit 
vreo ibovnică. Asta ne-ar mai lipsi 
acuma ... 

TUDOR : Nu, Marcela. M-am dus să văd 
casa aceea de cultură pe care trebuia 
s-o construiesc eu, care era visul meu,
pe care aţn proiectat-o eu ...

MARCELA : Şi pe care ţi-a furat-o 
frate-tău? 

TUDOR: N-a furat-o ... 
MARCELA : ln fine. tA.i văzut-o ? 
TUDO,R (iluminat de-o viziune) : Am vă-

zut-o. 
MIAROELA : Şi, cum e ? 
TUDOR (o priveşte lung; poate că nici 

n-o vede, apoi deodată se ridică, tul•
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burat) : E fantastică ... E aşa cum mi-o 
imaginam eu noaptea, cînd închideam 
ochii şi visam fără să pot adormi... 
!naltă şi suplă ca o lebădă... albă ...
Seara, cînd se aprind toate becurile
în holul ei spaţios, şi cînd luminile şi
umbrele ce se desprind din ea însăşi
îi evidenţiază articulaţiile nervoase, ce
se ridică parcă într-un zbor spre ne•
mărginire, e întocmai aşa cum îi pro
misesem Florinei că va fi, ca un imn ...

MARCELA : Ca un imn pentru Florina ? I 
TUDOR (revenind la realitate) : Florina 

mă inspira. De ce să-ţi ascund ? Sînt 
mulţi ani de atunci. Ea era ... Şi face 
oricum parte dintr-un trecut ... Din tre-
cutul care nu se mai întoarce nici
odată... Acum e altceva... Fiecare cu 
rosturile lui... Cu viaţa lui... 

MARCELA : Acum, eu sînt cea care te 
inspir, nu-i aşa ? 

TUDOR : iDe ce nu ? 
MARJCELA : De-aia casele pe care le 

construieşti sînt atît de urîte ? 
TUDOR: N-am spus asta. 
MARJCELA : Ia seama că devii odios, 

Teo! 
TUDOR : De ce nu vrei · să admiţi că ... 
MARCELA : Nu vreau să admit nimic. 

Viaţa noastră e şi aşa un... surogat. 
Totul e fals între noi, totul e străin, 
distant, rece... In fond, ce ne uneşte 
pe noi, Teo? Poţi să-mi spui ? Ne• 
reuşita în viaţă ? ... De Florina te leagă 
această... lebădă albă. iDe Mihai, poate 
tocmai renunţarea la ea. De Ploşti
naru, ambiţia rivalităţii. De Haluga, 
ceea ce crezi tu a fi fost o trădare. 
Dar de mine ?... De mine ce te leagă, 
Teo ?... Aş îndrăzni să ghicesc şi mă 
tem. Mă tem pentru tine... Totuşi, am 
să-ţi spun. Pe noi doi ne uneşte ascen
siunea ta, funcţia ta, pe care ţi-a dat-o 
tata. Nu-i aşa ? Cu influenţa lui, cu 
relaţiile lui... E meschin ; e ridicol. 
E cum vrei tu. dar e adevărat. Mă 
poţi contrazice ? 

TUDOR : Aş putea s-o fac, dar nu vreau. 
MARCELA : De ce ? Din generozitate ? 

Sau crezi că încă nu e momentul po
trivit ? Ce aştepţi ? Sau pe .cine aş
tepţi ? (In clipa aceea intră Florina, 
însoţită de Mihai.) ,Pe ea ? 

FLORINA: Intr-o jumătate de oră, va 
fi aici doctorul. Pînă atunci, te roagă 
să stai liniştită. Dacă se poate, eul• 
cată. (Către Tudor.) Te-ai întors de 
mult ? Pe unde-ai intrat ? Nu te-a 
văzut nimeni. 

MAROELA (ironică) : A venit în zbor. 
Pe aripile unei lebede albe. (Iese, cu 
un aer de martiră.) 

FLORINA : Ce-a fost asta ? 
TUDOR : Nimic. Nu se simte bine. 
MIHAI : Ea nu se, simte bine, iar tu 

arăţi răvăşit. Ce să spun, sînteţi un 
cuplu de invidiat. 

TUDOR : Nu glumi, · băiete. S-ar putea 
să ai dreptate. Şi-atunci... 

MIHAI : Şi--atunci '! 
TUDOR: Ce mi-ar mai rămîne de făcut? 
FLORINA : Nu-mi place cum vorbeşti. 

Pari un om înfrînt. Un om sfîrşit. Şi 
nu ţi se potriveşte. (După o clipă de 
gîndire.) Din cauza ei ? 

TUDOR : Niciodată din cauza altcuiva 
decît dintr-a mea. 

F'LORJNA: O iubeşti ? ... (Cei doi se pri
vesc drept, în ochi - e o înfruntare 
dură, mută.) In fond, ce te leagă pe 
tine de femeia asta ? 

TUDOR : Hm. (Zîmbeşte amar.) Ce ciu
dat. Este pentru a doua oară că mi se 
pune astăzi aceeaşi întrebare. 

MIHAI : Prima dată, ce-ai răspuns ? 
TUIDOR (ridică din umeri) : N-are nici o 

importanţă. 
MIHAI : Eu o cunosc foarte puţin pe 

Marcela. Aproape deloc. In schimb, te 
cunosc foarte bine pe tine, şi dacă ar 
fi să răspund eu ... 

TUDOR : Nu, Mihai. Tu să nu răspunzi 
clecît pentru tine Nu-ţi dai seama că 
şi eu aş putea să te-ntreb, la fel : ce 
vă leagă pe voi doi ? Inţelegi ? La 
întrebarea asta, dacă ar fi să răspunzi, 
ce-ai spune ? 

FLORINA : Femeia asta nu-i pentru tine, 
Tudore. Ea nu te-nţelege, nu te 
poate-nţelege. Şi, dealtfel, nici nu cred 
că vrea acest lucru. 

TUDOR : Mă sfătuieşti, deci, s-o abando
nez ? Să· renunţ şi la ea ? !... Am re
nunţat cîndva la o fată pe care o iu
beam cu toată credinţa ; am renunţat 
la o carieră universitară, sau am fost 
nevoit să renunţ ; am renunţat la vi
surile mele de constructor ... Nu vezi 
că viaţa mea de pînă acum s-a clădit 
numai pe renunţări ? ! La ce-ar sluji 
încă una în plus ? ! 

MIHAI : Poate ar fi ultima. 
TUDOR : Care ar atrage după sine ... 
MIHAI : Era inevitabil să ajungem aici. 

Poza ta de victimă poate că impresio
nează sufletele sensibile. In ce mă 
priveşte, însă, ţi-am spus doar că te 
cunosc la fel de bine ca pe mine în
sumi, şi nu ţine... Ce fel de victimă 
eşti tu - campionul renunţărilor -
şi a cui ? ! A propriei tale ascen
siuni sociale ? !... Te-ai ajuns, bă
trîne, ăsta e adevărul. Iar acum, po
stat pe baricada minimei rezistenţe, 
faci totul pentru a putea ţine cu dinţii 
de locşorul călduţ în care te-ai căţărat. 
Şi, pentru ce ?... Măcar dacă ai putea 
spune : pentru ca să asi,gur fan1iliei 
conditii de existenţă mai bune. (Brusc 
se opreşte ; pare să renunţe.) 

TUDOR : De ce te-ai oprit? Continuă. 

(Cîteva clipe, cei trei se înfruntă din 
priviri.) 
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FLORINA : Tudore, vino la noi ; acolo, 
la capătul acela de lume, se constru
ieşte un nou oraş. E loc pentru toată 
lumea şi mai ales pentru constructori. 
Ia-o de la început, Tudore. Şi n-ai 
decît să visezi mereu clădiri fru
moase... O, dac-ai şti cîtă nevoie de 
frumos e pe lumea asta ... 

DIONISIE (intrînd, expansiv) : Hei ! Nu 
e nimeni pe-aici ? ! (Ii vede.) 1n sfîr
şit, am dat de voi. Da' bătrînii ? 

MIHAI : Prin curte ... 
DIONISIE: V-am deranjat ... Mai bine nu 

intru. 11 căutam pe Tiberiu, să mai 
schimbăm o vorbă. Da' dacă nu-i, iaca 
plec. 

'TUDOR : Rămîi, doctore. Aşteptam, de 
fapt, un alt doctor, şi, cînd colo, ai 
apărut dumneata. , 

'DIONISIE : Pentru cine? E careva bol
nav? 

FLORINA : Marcela. A făcut o criză de ... 
In sfîrşit, nu se simte bine. 

.DIONISIE : N-aş vrea să mi-o luaţi în 
nume de rău, mai ales dumneata, Tu
dore, dar Marcela n-are nimic ; ni
mic, în afară de-un plictis imens, de 
,care, la urma urmei, nu eşti numai 
dumneata vinovat. Pune-o la treabă 
şi ai să vezi ce tonus pozitiv o să 
capete. 

"TUDOR : Nu cred în minuni, doctore. I 
DIONISIE : Să ştii de la mine - munca 

e minunea minunilor. Merită să încerci. 
'TUDOR: O să ţin minte sfatul dumi

tale şi am să reflectez asupra lui. Mai 
alaltăieri mi-ai mai dat unul... 

'DIONISIE : Şi ? 
"TUDOR: M-am dus, doctore, M-am dus 

să văd cu ochii mei... minunea. Şi, 
de-atunci, n-am linişte. Mai bine nu 
te ascultam. 

MIHAI (ironic) : Mai bine. 
'ELIDNA · ( apare, îngrijorată) : A venit doc

torul. Zice că Marcela trebuie să se 
interneze pentru analize la ficat. 

fUDOR : Vezi, Dionisie, cum se poate 
înşela omul ? 

'ELENA : Da' ce? Voi vă luaţi după Dio
nisie ? El e doctor pentru animale. 

MIHAI: Nu-i aşa? Insă eu, mamă, cînd 
o să fiu bolnav, tot la Dionisie o să 
mă înfăţişez. Nu pentru medicamente,
ci pentru sfaturi.

DIONISIE : Degeaba mă iei peste picior 
Mie-mi pare bine că Tudor s-a dus 
să-şi vadă opera. Numai aşa izbuteşte 
să-şi dea seama cîtă deosebire este 
între el, cel de-atunci, şi cel de-acum, 
între ceea ce construieşte acum şi ce 
ar fi putut construi odată. 

FLORINA : Ceea ce a conceput şi ceea 
ce poate concepe oricînd. Talentul nu 
se poate pierde, dacă el există cu ade
vărat. Tudor poate construi la fel în 
orice clipă. 
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DIONISIE : Poate ... 
FLORINA: Garantez pentru asta. 
MIHAI : Am o mapă, de demult. Sîrtt 

acolo schiţe şi calcule pe care le făcea 
Tudor, uneori, noaptea, cînd ne vorbea 
înflăcărat despre oraşele sale fan
tastice, pe care voia să le ridice din 
nimic, pe tot cuprinsul ţării. (Către
Tudor.) Iţi aminteşti ? Le am aici ; 
le-am păstrat anume ca să ţi le arăt 
odată, dacă te-ar mai interesa... Ce 
zici ? Ţ'i le pot înapoia. In definitiv, 
sînt ale tale ... 

TUDOR ( emoţionat) : Ai păstrat tu ? ... 
MIHAI : Le 'vrei ? 
F,LORINA : Ce mai aştepţi ? Hai, de

grabă! 
MIHAI: Ajută-mă, mamă. Sînt acolo, în 

pod, în lada dumitale de zestre. 
ELENA : Ce idee? ! Le-ai ascuns tocmai 

acolo ? ... (Ies amîndoi.)
DIONISIE : Sînt sigur că oraşul nostru 

nu-i dintre cele pe care le-ai desenat 
tu atunci. N-am dreptate? 

TUDOR : De data asta ai nimerit-o, doc
tore. Oraşelor acelora însă nu le-a 
venit vremea. 

FLORINA : Vremea lor o hotărăşti tu 
însuţi. Ea· depinde de curajul şi de 
fantezia unora ca tine, care au pu
terea de decizie asupra acestei între
prinderi. De ce nu încerci ? Ţi-e tea
mă?! 

TUDOR: N-avem destui bani... 
FLORINA : S-ar găsi, pentru asta. 
TUDOR : Nici utilaje ... 
FLORIINA: La nevoie, ni le-am face. 
TUDOR: E criză de ciment... 
FLORINA : Ştiu ; şi de energie. 
TUDOR : Preţul de cost ... 
FLORINA : Trebuie să fie redus. 
TUDOR : Apoi, terenul de construcţii... 
FLORINA: Doamne, Tudore, Doamne I 

Abia acum îmi dau seama şi mă-ngro
zesc. Cum de te-ai putut transforma 
într-un funcţionar ? !. .. 

DIONISIE : Au avut grijă să-l ajute ne
vasta şi socrul. 

TUDOR (deodată violent) : Nu-ţi permit 
grosolănii. Asemenea insinuări sînt pe
riculoase şi te po'ftesc: să iei bine 
seama ce vorbeşti. 

DIONISIE : Mai ales cu cine vorbesc, 
Nu? 

TUDOR : Mai bine ţi-ai vedea de trebu
rile dumitale. 

DIONLSIE : Ai dreptate. Dar, ce să fac, 
Tudore, dacă pentru mine ai rămas 
tot băiatul acela cu care prindeam raci 
pe sub sălcii şi îngheţam, iarna, dea
supra copcilor deschise pentru peşti... 
Poate şi din cauza asta nu ţi-am bătut 
niciodată la uşă, de cînd ai devenit 
cineva. Nici eu, şi nici alţii. N-ai ob
servat ? încearcă să meditezi la asta. 
(Iese, copleşit de tristeţe.) 
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TUDOR : Niciodată n-o să existe cineva 
care să poată împăca pe toată lumea. 
Nici Dumnezeu ... 

FLORINA : Important e ca tu să fii îm
păcat cu tine însuţi, Tudore. Nu-i aşa ? 

-TUiDOR : Eu m-am împăcat de mult. 
FLORINA: Vrei să spui „m-am blazat" ? I 

De ce? Numai pentru că atunci n-ai 
ajuns, de pe băncile Institutului, di
rect erou naţional ? Crezi într-adevăr 
că meritai asta ? 

TUDOR : Asta nu, fireşte, dar cred că 
meritam într-adevăr postul acela de 
asistent universitar. Şi, de asemenea, 
cred că meritam să semnez cu nu
mele întreg, fără jocuri echivoce, edi
ficiul pe care eu l-am imaginat aşa, 
şi nu la fel cu toate celelalte ... Şi-apoi, 
mai cred, într-adevăr, că meritam dra
gostea acelei fete... pe care am cu
noscut-o... Pe care... numai pe ea am 
cunoscut-o ... 

FLORINA : De ce-ai plecat atunci, Tu
dore, de ce? 

TUDOR : Dacă m-ai fi chemat tu, m-aş 
fi întors. Aveam atîta nevoie de tine ... 
O singură vorbă să-mi fi spus... Un 
singur gest, măcar... şi-aş fi revenit... 
pentru tine ... 

FLORINA : Tocmai de-aceea nu te-am 
chemat. Nu trebuia să te întorci numai 
pentru mine. N-ai fi înţeles nimic, aşa 
cum nici azi nu sînt sigură că ai în
ţeles ceva, din tot ce s-a întîmplat 
atunci. Sau, în orice caz, n-ai înţeles 
esenţialul. Nu pentru mine, Tudore. 
Pentru tine, trebuia. Şi, ,implicit, pentru 
noi. 

TUDOR: Pentru noi... Ce ciudat sună 
cuvintele astea : ,,Pentru noi" ... 

FLORINA : Ani de zile te-am aşteptat, 
Tudore. Ani de-a rîndul am aşteptat 
un semn din partea ta. O vorbă nu
mai... De ce n-ai venit să mă cauţi ? 
Orgoliul era mai puternic decît senti
mentul ? Orgolii... Iată, în cele din 

urmă eu am fost aceea care am cedat.. 
Asupra mea să cadă păcatul. 

TUDOR : Acum e tîrziu... E prea tîrziu 
şi... nu se mai poate, Florina ... Nu se 
mai poate ... 

FLORINA: Nu se mai poate, ce? Mă tem 
că iarăşi înţelegi alături. Eu n-am ve
nit aici ca să te chem pentru mine. 
Nu-ţi dai seama? Eu vr�au să te fac 
să înţelegi că trebuie să iei totul de la 
început, de-acolo de unde s-a între
rupt firul vieţii tale adevărate. 'Dacă 
te chem să vii acolo, ia noi, la Piatra, 
nu te chem pentru ca să ne refacem 
noi cuplul, ci ca să-ţi refaci tu viaţa 
ta, cît mai este cu putinţă. Smulge-te, 
Tudore, din mlaştina asta în care te 
afunzi mereu şi mereu, şi începe o nouă 
viaţă, fără formalisme şi convenţii, 
fără obligaţii meschine, fără tabieturi 
şi cl}iar... fără funcţii, Tudore. Numai 
tu, tu însuţi, cu vocaţia ta, cu visele 
tale, pe care atîţia oameni le aşteaptă, 
pentru că au atîta nevoie de ele, Tu
dore, atîta nevoie... Inţelegi ce-ţi cer 
eu ? De ce-am venit aici ? 

TUDOR (îi ia mîna şi i-o sărută cu tan
dreţe, ca odinioară. Pe ultimele cu
vinte, ca întotdeauna, parcă spionînd, 
intră Marcela, pe care cei doi, evident, 
n-o remarcă) : Oricum, îţi mulţumesc
c-ai venit. Cît despre propunerea ta ...

MARCELA ( cu sarcasm violent) : EziţI ! 
Cînd e atîta nevoie de tine ? Nu în
ţeleg, însă, de ce-a trebuit toată masca
rada asta de concediu, organizat astfel, 
cînd era mult mai simplu, mult mai 
loial să-mi fi spus deschis, de la-nce
put. V-aş fi scutit de asemenea scene 
penibile ... de alcov. 

TUDOR : Marcela ! 
MARCELA : N-ai decît să-i închini şi 

de-aici înainte toate imnurile tale, nu
mai să nu-ţi pierzi... cumpătul, dragă ! 
Cred că-ţi dai seama la ce mă refer, 
nu ? ! (Se întoarce cu spatele şi, iese, 
trîntind uşa.) 

PARTEA a V-a 

Acelaşi decor. E seară. In atmosferă, o tensiune cam poate să 
răbufnească 'din clipă în clipă. 

ELENA : Am bănuit... Am bănuit asta 
din prima clipă. Simţul meu de-mamă 
îmi spunea că la mijloc trebuie să fie 
ceva necurat ... 

TIBERIU (îşi toarnă încă un păhărel, 
după alte cîteva de mai înainte) : Ne
curatul... în chip de femeie. 

ELENA: Vorbeşti prostii! 
TIBER,IU : Mie, ca să fiu sincer, îmi 

plăcea fata asta, chiar dacă avea pe 
Necuratul... 

ELENA: Nu mai bea. Ai să te ameţeşti. 
TIBERIU : Ei, şi ? Ar fi pentru prima 

dată. N-am dreptul?... Odată, într-o 
viaţă de om... \ 

EI..iENA : Mai bine ai discuta cu Tudor. 
·Eşti tatăl lui. Nu se poate să păţim
ruşinea asta.
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TIBERIU : Ce fel de ruşine ? In familia 
lor, ei se ceartă, ei se-mpacă. Nu-i 
treaba mea. 

ELENA: Am trăit s-o aud şi pe-asta! 
Bine-am ajuns. 

TIBERIU : Şi, mă rog, ce-ai vrea să fac ? 
Ce pot eu să-i spun Marcelei, sau lui 
Tudor, mai ales, mai mult decît şi-au 
spus ei - unul, altuia ! Iar Florina, 
dac-a hotărît să plece, eu ce să fac ? 
S-o opresc aici cu forţa ?

ELENA : Lucrurile ar trebui totuşi lă
murite. La mijloc este fără îndoială 
o ne-nţelegere. Dacă ei s-au iubit
cîndva, nu înseamnă ca ea să vină 
acum şi să-i strice lui Tudor casa, 
rostul vieţii... Şi-apoi, mai e şi Mihai. 
Cu el cum rămîne ? 

TIBERLU : Nu ştiu de ce te agiţi atît. 
Lucrurile se vor aranja, te asigur. Tu 
nu vezi că deja încep să se limpe
zească ? Florina şi Mihai au plecat. 

ELENA: Dar, cum au plecat?! 
TIBERIU : E adevărat că altfel îmi ima

ginam eu acest moment al despărţirii, 
dar dacă s-a-ntîmplat să fie aşa ... 

ELENA : S-a-ntîmplat ? Uite că nu mai 
cred în întîmplare. Sînt sigură că Flo
rina l-a îmbrobodit pe Mihai numai 

'pentru ca să poată fi iarăşi împreună 
cu Tudor. Ce fel de soţie-i va fi asta, 
cînd stă cu gîndul la alt bărbat ? ! 

TIBERIU : Sînt amîndoi copiii tăi. De 
care te doare cel mai mult ? 

ElJENA : De amindoi la fel. Auzi 
vorbă? ! Dar, în ceea ce-l priveşte pe 
Tudor ... lucrurile nu sînt chiar atît de 
simple pe cit par. Gîndeşte-te ! ... Chiar 
dacă nu se-nţelegeau ei prea bine, un 
divorţ, acum, ar fi un adevărat de
zastni pentru situaţia lui. Nu-ţi dai 
seama ? Ocupînd asemenea funcţii, i se 
impune o conduită morală ... 

TliBERIU: N-ar fi mai rău, mai imoral 
dacă ar continua să rămînă împreună, 
fără să se poată înţelege ? Trăind 

într-o promiscuitate sentimentală ... 
ELENA: Doamne, Doamne, simt că înne

bunesc ... 
MIHAI (intrînd abătut) : Sărut mîna, 

mamă ... Bună seara, tată ... 
El.JENA : Tu ? Ce cauţi aici? (Ii remarcă 

valiza.) Te-ai întors ? N-aţi plecat îm
preună?! 

MIHAI: Nu, mamă ... Eu mai rămîn ... 
Poate ... rămîn definitiv ... 

TIBERIU : Nu-nţeleg. Vrei să-ti abando
nezi meseria, serviciul, logodnica ? ... 

MIHAI : Nu ştiu. Deocamdată, rămîn aci. 
A fost, dealtfel, dorinţa ei... să plece 
singură... Să rămînă singură... deo
camdată. 

ELENA (lui Tiberiu, cu subînţeles) : Ai 
văzut? 

MIHAI : E o situaţie provizorie ... 
TIBERIU : Toate lucrurile provizorii au 

sfîrşit prin a fi îngrozitor de... defi-
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nitive. Asta nu-i o soluţie. Trebuie ne
apărat să iei o hotărîre, 

MJiHAI : Da... Am să mă gîndesc... Ştiţi, 
de fapt eu voiam să vă spun că a 
venit tatăl Marcelei. Sînt împreună în 
grădină ... 

ELENA : A venit ? Deja ? Mă duc să-l 
poftesc ... 

MIHAI: Lasă-l, deocamdată. 
ELE)NA (încăpăţînată) : Nu se poate. Ia 

vezi tu, Tiberiu ... Du-te de-1 întîmpină. 
Du-te ! (Tiberiu se execută fără con
vingere.) 

MIHAI : Tudor e... (face un semn spre
, 

camera lui Tudor) .. .la el ? 
ELENA: Da. Cu Ploştinaru. 
MIHAI : Aha. Mă duc şi eu... (Vrea să 

plece.) 
ELEN A : Mihai ! 
MIHAI : Da, mamă. 
ELIDNA : Tu... Poate n-ar trebui să 

te-ntreb asta ... Poate, nu aşa ... E vorba 
despre Florina ... 

MIHAI : Te interesează dacă o iubesc ?
Dacă o iubesc cu adevărat ?

ELENA : Da... intr-un fel, despre asta 
voiam să te-ntreb. 

MIHAI: O iubesc, mamă. Şi ea mă iu-
beşte, fii linişti tă. 

ELENA : Atunci, de ce-a făcut ... ? 
MIHAI : Ce-a făcut, mamă ? 
ELENA: Nu te mai preface! Sau, crezi 

cumva că Tudor ... 
MIHAI : Vrei să-ţi spun ceva? Nu cred 

o iotă din toată istoria asta pe care o
povesteşte Marcela, făcînd pe ofensata.
1nţelegi?

ELENA: Atunci, Tudor de ce admite să 
i se arunce cu noroi în obraz ? De ce 
tace? 

MIHAI : O să aflăm noi si asta, nu peste 
multă vreme. 

ELENA : Dar, Florina ? ! Nici ea n-a 
spus vreun cuvînt ca să se apere. 
Şi-apoi, nu uita, numai cei vinovaţi 
pleacă aşa... căutînd să li se piardă 
urma. 

MIHAI : Urma Florinei n-are să se piardă, 
mamă. O să am eu grijă de asta. 

ELENA : Mihai, eu nu te înţeleg pe tine. 
Intre Tudor şi Florina au existat 
cîndva nişte relaţii... mai apropiate. Ţie 
nu-ţi pasă de faptul că ... ? In sfîrşit, 
tu ştii mai bine... Vreau să spun că 
dragostea lor ... 

MIHAI : Nu-ţi fă griji, mamă. N-ai văzut 
cum vin ploile, una după alta, curate, 
şi cum fiecare spală tot ce-a lăsat 
cealaltă murdar în urma ei... Eu cred 
în ploaia asta, mamă. Inţelegi ? 

ELENA: Dacă spui tu ... (IZ îmbrăţişează 
cu afecţiune.) Toată viaţa nu mi-am 
dorit altceva decît să · fiţi voi fericiţi 
şi să vă puteţi bucura de reuşită ... 

(Intră Marcela şi doctorul Boian, tatăl 
ei. Acesta este un om înalt, cu prestanţă, 
ceremonios şi protocolar.) 
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BOIAN : Bine v-am găsit, dragii mei. 
Bună seara. 

ELENA: Eeeii, de cînd n-ai mai fost pe 
la noi... Credeam că ai şi uitat drumul 
încoace. 

BOIAN : Ai perfectă dreptate să mă 
mustri astfel. Insă, vezi dumneata, ocu
paţiile mărunte ne fac să amînăm 
mereu îndatoririle pe care socotim că 
le putem amîna tocmai pentru că e 
vorba de cei dragi, care se presu
pune că ne înţeleg ingratitudinea ... (Dă 
mîna cu Mihai.) Nici noi nu ne-am 
mai văzut de atîta vreme, tinere. 

MLHA.I : Depărtările... Vin rar pe-acasă. 
Şi-apoi, noi, constructmii, nu prea 
avem timp. 

BOIAN : Ştiu. Cunosc. Şi eu am în fa
milie un constructor. Şi nu orice fel 
de constructor. Nu-i aşa, Marcela ? 

MARCELA (afectată, •mironosiţă): Mda. 
Cel puţin, aşa se susţine. 

BOIAN : Se susţine pe drept. Nu e puţin 
lucru să obţii patru ani la rînd di
ploma de fruntaş pe ramură. Judeţul 
nostru a devenit un termen de refe
rinţă în privinţa construcţiilor, de cînd 
răspunde Tudor de problemele astea. 
IE o certitudine, sînt fapte, nu vorbe 
goale. 

MIHAI : Din păcate, însă, ţintind ase
menea responsabilităţi, şi-a neglÎjat 
meseria, a uitat să viseze, şi în loc să 
devină un mare artist, a ajuns un 
impecabil funcţionar. 

BOIAN : 11 judeci prea aspru. Nu-i cu
noşti, desigur, ultimele creaţii. Lui îi 
datorează oraşul unul dintre cele mai 
mari patinoare din ţară ... 

MIHAI : Dar nu şi unul dintre cele mai 
frumoase. 

BOLAN : Crezi ? 
MARCELA : E invidios, tată. Nu-ţi dai 

seama? 
ELENA: Mihai, nu-i frumos să vorbeşti 

astfel despre fratele tău. 
MIHAI : ,Ei, da ! Asta da, solidaritate de 

familie ! Ce rcwede aţi ajuns cu toţii 
la un numitor comun al discuţiilor. 
Bravo ! Numai Tudor lipseşte să vă 
audă. Cred că i-ar face o mare plă
cere. (Deschide uşa ce dă spre camera 
lui Tudor.) Hei, bătrîne ! Vino să ne 
spui cum ai făcut de te-ai cocoţat atît 
de sus pe... ramură ? ! (Către cei de 
faţă.) Am văzut, doctore, şi piscina, şi 
viitoarea hală, şi cartierul Marginea, 
şi, fără urmă de invidie, ţi-o jur, mă 
declar profund nemulţumit de con
cepţia fratelui meu mai mare. Şi, ştii 
de ce ? Pentru că nici una din aceste 
construcţii, din aceste capodopere, nu 
egalează visul acela materializat la 
Baia. 

MARCELA : Te referi la Casa de cul
tură ? La ... lebădă ? 

MIHAI : Exact. Acolo se vede ce-ar fi 
· putut deveni Tudor.

BOIAN : Dacă nu mă-nşel, acolo s-a apli
cat soluţia profesorului Haluga. 

MIHAI : Va să zică, ştiai. Te pomeneşti 
că ai şi văzut-o ? !

BOIAN: Acum trei ani, cînd am parti
cipat la Simpozionul naţional de he
patologie, care s-a ţinut la Baia. 

MIHAI: Minunat! (ln timp ce continuă, 
în scenă intră Tudor.) Ştiai însă că el

( arată spre Tudor, care s-a apropiat) 
n-o văzuse? Că se temea să se ducă·
acolo s-o vadă? ... Pentru că se temea.
De fapt, se temea să stea faţă-n faţă
cu el însuşi... Te-ai întrebat vreodată,
de ce ? L-ai întrebat vreodată pe el,
de ce ? Poate, aflînd răspunsul la 
această întrebare, performanţa lui, ob
ţinută patru ani la rînd, nu ţi-ar mai 
fi părut atît de strălucitoare. Sau,
poate, n-am dreptate, Tudore ? ! Răs
punde. Răspunde acum, după ce ai
văzut-o, după ce ţi-ai dat seama ce-ai
pierdut!

TUDOR: N-am ce să răspund. Clădirea 
aceea nu-mi aparţine. Eu nu mi-aş fi 
putut permite o asemenea risipă. 

MIH!AI : Risipă de fantezie ? 
TUiDOR : Nu. De materiale, de bani... 
MIHAI : Te dezici aşadar, de ea ? 
TUDOR : Nu te poţi dezice de ceva ce 

nu-i al tău. Inţelege, Mihai. 
MIHAI: Ţi-e teamă? Ţi-e teamă de ea? 
BOLAN : De ce insişti ? Nu vezi că e 

depfasată ideea dumitale ? Tudor are 
suficiente creaţii pentru a fi el în
suşi, şi nu mai e nevoie de certifi
catul de profesionalitate pe care vrei 
să i-l vîri neapărat pe gît. 

MIHAI : Dacă nu l-aş cunoaşte pe Tudor, 
aproape că ţi-aş da dreptate. Aşa, 
însă... Vezi dumneata, mai de mult 
oamenii se străduiau să construiască 
palate strălucitoare, temple impună
toare, cetăţi şi castele, amfiteatre şi 
aşa mai departe, nu numai utile, ci şi 

-frumoase, ca să dăinuie peste vreme
şi să· rămînă mărturie nu numai despre
locul unde dormeau, mîncau, se-nchi
nau ori se; amuzau, ci şi despre modul
cum gindeau şi simţeau, despre gustul
lor artistic, despre visele lor înaripate,
de înălţare umană... Astăzi facem la 
fel. Construim blocuri în care oamenii
să trăiască, să doarmă, să mănînce, să
gîndească la rostul lor pe lume. Şi nu
ne poate fi indiferent ce fel. de lo
cuinţe construim acestor oameni, ce
fel de condiţii le creăm pentru a-şi
duce existenţa. Pentru că aceste eon
diţii de confort nu reflectă numai
gradul de civilizaţie pe care l-am
atins, ci şi gradul de înţelegere a sen
sului existenţei noastre în univers. Vi
·se par cuvintele prea mari ? Sau cre
deţi că greşesc?... Opreşte-mă, dacă
nu-mi dai dreptate, Tudore. Sau dum-

, neata, mamă. Sau dumneata, doctore ...
Tăceţi ? Ei bine, din păcate mulţi
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dintre noi nesocotim aceste adevăruri, 
aşezîndu-ne la adăpostul unor prin
cipii generale, şi-n numele unor dezi
derate mărunte ţintim medalii şi di0 

plome de onoare, obţinute în com
petiţia cifrelor şi a rapoartelor, nu în 
aceea a satisfacţiilor superior umane, 
la care ne dă dreptul însăşi aparte
nenţa noastră la acest moment al isto
riei pe care-l trăim... Un astfel de 
campion al recordurilor cu orice preţ 
a devenit Tudor, lansînd imperativul 
,,mai repede" în dauna lui „mai bine", 
,,mai ieftin" în loc de „mai durabil", 
,,mai raţional" în pofida lui „mai con
fortabil". lată cum a devenit el erou, 
luptînd nu împotriva acestor limite 
birocratice, ci făcînd din ele un steag 
al izbînzilor comode. 

BOIAN (aplaudă cu superioară aroganţă; 
•ironic) : Bravo ! Bravo ! A fost un
discurs admirabil. Ai putea scrie un 
eseu pornind de la aceste idei, pe 
care să-l publici. Ai avea un succes 
extraordinar. Da, da. Sînt sigur di,
asta.

MIHAI (privindu-l sfidător. E revoltat şi 
indignat deopotrivă) : Eu nu am ne
voie de aplauze, doctore. Aşa să ştii. 
Şi nici de prefăcuta dumitale bună
voinţă ! (Iese iritat, trîntind uşa în. 
urma sa.) 

BOIAN: Regret dacă l-am jignit cumva 
pe tînărul nostru retor, dar discursul 
său avîntat merita să fie aplaudat la 
scenă deschisă. 

TUDOR : Să lăsăm glumele ieftine. Vrei ? 
Mai bine să ne-ntoarcem la ale noa-
stre. 

BOIAN : Şi-astea sînt chestiunile noastre. 
Mihai avea dreptate. iPoate n-ar strica 
să discutăm mai pe-ndelete şi aspec
tele legate de munca ta profesională ... 

TUDOR : Adică, ce să discutăm ? Vrei 
să-ţi aduc devizele, să le verificăm ? 
Ai venit în control financiar ? Eşti 
în comisia de exper.tiză a vreunei lu
crări reclamate ? 

ELENA : Tudore, nu vorbi aşa. N-are rost 
să discutăm în tensiune. (Către Boian.) 
Nu-l lua în seamă. De cîteva zile nu 
se simte în apele lui. 

BOIAN : Am venit într-adevăr în urma 
Pnei ... reclamaţii... 

MARCELA : Aşa numeşti tu asta, recla
maţie ? (Il priveşte plină de reproş.) 
N-ai ceva de durere de cap ? Simt
că-mi plesnesc tîmplele.

TUDOR : întotdeauna cînd e vorba de 
ceva serios. tu te declarai bolnavă. 

MARCELA : 11 auzi, tată ? Cu asemenea 
jigniri am trăit zi de zi, pînă acuma. 
De aceea, hotărîrea mea va rămîne 
fermă : trebuie să ne despărţim. Dacă 
nimeni nu mi-a luat niciodată apă
rarea, acum sînt nevoită să mă apăr 
singură. Ai venit degeaba, tată. Dealt
fel, ţi-am spus că nu mai avea nici un 
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rost să te aştept a1c1. Chiar astă seară 
am să plec şi nimeni nu mă va putea 
opri. Aşa să ştii. 

BOIAN (arătînd spre Tudor): Nici chiar 
. el ? 

MARCELA : De ce ar face-o, din mo
ment ce iubita îl aşteaptă cu braţele 
deschise ? ! Sînt convinsă că abia aş
teaptă să mă vadă plecată de-aici. 

ELENA : Nu vorbi cu păcat, draga mea. 
Intre Tudor şi Florina, ce-a fost s-a 
terminat demult. Am cuvîntul l"ui Mi
hai că aşa este. 

MARCELA : De ce nu şi cuvîntul lui 
Tudor? 

BOIAN : Adevărat : tu ce-ai de spus, în 
apărarea ta ? 

TUDOR (după clipe lungi, încordat) : în 
apărarea mea, nu am de spus nimic. 
Dacă Marcela vrea cu adevărat să ne 
despărţim, eu nu pot s-o împiedic ... 
Acum, nu mai pot s-o împiedic ... Poate 
că nici nu mai doresc. Prea de multe 
ori am nesocotit această propunere a 
ei, pentru ca, odată şi-odată, să n-o 
iau în seamă. Da. iE bine să ne vedem 
fiecare de rosturile noastre, şi-aşa cred 
că nu ne-am prea înţeles unul pe 
altul. Dragostea noastră, atîta cîtă a 
fost, s-a topit în aranjamentţ perso-
nale. Aşa că... 

BOIAN : Te-ai gîndit cînd ai luat această 
hotărire? ! 

ELENA : O, nu. Nu-l lua în serios. Tre
buie să cîntărim lucrurile. 

BOIAN : Ar fi mai înţelept, în orice caz. 
ELENA : Să-l aşteptăm şi pe Tiberiu. Să 

fim cu toţii. 
MARCELA : Doar nu cumva crezi că 

m-am măritat cu toţi ? ! 

BOIAN ( categoric) : Te poftesc să laşi 
ironiile pentru altă dată. Dacă nu ai 
altceva mai bun de spus, taci. 

MARCE}LA : în definitiv, eu am hotărît 
pentru mine. Şi-apoi, dac-ai şti cît de 
tare mă doare capul... 

BOIAN (îi întinde un flacon cu pastile) ; 
Ia asta, poftim, şi-are să-ţi treacă. 

TUiDOR : Nu-i trece. Boala ei nu se vin
decă nici cu pilule,. nici cu picături. 
Cunosc toate astea ... 

BOIAN : La boli, lasă-mă pe mine să mă 
pronunţ, mă pricep mai bine decît tine. 

TUDOR : In cazul ăsta, sîntem chit. Eu 
nu mă amestec în chestiuni de medi
cină, dumneata nu te băga în cele de 
construcţii. 

BOIAN : Îndrăzneşti să vorbeşti astfel cu 
mine ? !mi pui condiţii 1 Mie ? ! Uiţi 
cui îi datorezi ascensiunea ? 

TUDOR (calm): Dumitale. 
BOIAN : Păi, vezi ? Cînd te-ai căsătorit 

cu Marcela, eu nu ţi-am pus nici un 
fel de condiţii, deşi aş fi avut 'tot 
dreptul. Nu ! In fond, tu ce-ai adus 
în căsnicia asta ? Nimic. Sau aproape 
nimic. Cînd v-aţi căsătorit, Marcela 
avea tot ce-i trebuia : casă, profesi-
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une, maşină, situaţie, relaţii... Tu ce 
aveai? 

TUDOR ( cumva înfrînt, dar cu o lumină
de credinţă în priviri) : Ce aveam? ... 
Cred că aveam, intr-adevăr, talent. 
Acum, nu ştiu dacă-l mai am. 

BOIAN : Aiureli ! Talentul e pasăre rară. 
Restul contează. Şi restul ţi l-am dat 
eu, totul : ai primit lucrările cele mai 
importante din oraş, pentru care ai 
fost plătit împărăteşte ; ai fost plecat 
la congrese în străinătate, de cîte 
două-trei ori pe an ; ai avansat în 
funcţie mereu, pînă ai ajuns în postul 
pe care-l deţii astăzi, şi ascensiunea 
ta ar putea să continue... Ei, ce zici ? 

'l'UtDOR : Toate astea le-am auzit nu o 
dată, fie de la dumneata, fie de la 
Marcela, şi, zău nu mi-au făcut viaţa 
mai lipsită de frămîntări. Dar ştii unde 
am greşit eu cel mai mult ? Acolo 
unde m-am lăsat dirijat orbeşte de 
dumneata ... 

BOIAN : Ingrat !. .. 
TUDOR : tLa început, te-am ascultat din 

naivitate şi, mărturisesc, din iluzia 
unei reuşite mai rapide. Pe urmă, n-am 
mai avut încotro. Eram victima pro
priei mele arme. ,,Strînge şurubul la 
maximum, îmi şopteai. Ce-ţi pasă că 
unii vor mîrîi ? Eşti imbatabil numai 
dacă mergi cu calculele la minimum, 
în ideea unui sever regim de economii. 
Numai astfel reuşita ţi-e absolut ga
rantată". Şi-am mers numai la limită. 
Aşa, la piscină, aşa, la patinoar, aşa, 

la hală... Aşa, în cartierul Marginea ... 
A propos : ai fost vreodată să vezi 
cum arată apartamentele de pe strada 
Mehedinţi ? Ai avut curiozitatea să te 
abaţi de pe bulevardul ce traversează 
cartierul Marginea - creaţia mea in
tegrală - şi să intri pe vreuna din 
arterele laterale, să vezi cît de înghe
suite sînt blocurile, unul în altul ? ! 
Aplicînd cu sîrguinţă principiile dumi
tale, ştii că oamenii, cei peste şaizeci 
de mii de oameni ce locuiesc acolo, 
nu au un magazin universal? ! Nu au 
policlinică, nu au cinematograf ; copiii 
n-au spaţii de joacă suficiente ; pă
rinţii lor n-au garaje pentru maşini,
iar circ,,.ulaţia în comun e un calvar,
pentru că străzile sînt desfundate şi
n-am investit nici măcar un leu în
asfaltarea lor pînă ce nu se vor în
cheia lucrările definitive ale cartieru
lui ! Asta, pentru a putea economisi la
preţul de cost pe kilometru de şosea !. ..
In aceste condiţii, am obţinut - nu-i
de mirare - unul din cele mai mari
ritmuri de construcţie din ţară: Diplo
mele şi medaliile conferite ne-au în
cununat succesul... La toate astea
m-am gîndit adineauri, cînd îmi cereai
argumente în apărarea mea... Poate,
Mihai are dreptate. Ar trebui să iau

. totul de la început. inţelegi ? Şi mese
ria... şi viaţa... De fapt, amîndouă
sînt una.

(Cortină de întuneric.) 

EPILOG 

Acelaşi decor. E linişte. Tiberiu joacă table cu Dionisie. Atmosferă 
de familie. 

DIONISIE : De-aseară a început să bată 
vîntul dinspre Măgura. Inseamnă că 
vara s-a'propie de sfîrşit. Parcă anul 
ăsta a fost mai scurtă decît în alte 
dăţi. 

TIBERIU : Ai tu semnele tale ... 
DIONISIE : Cînd încep să-ngălbenească 

. frunzele-n arini, e ca şi sigur. 
TIBERIU : Iar cînd vine toamna, încep 

să fiarbă cazanele de . ţuică. Asta mi 
se pa , că te interesează, nu ? 

DIONISI� (aruncă zarurile) : Şase-şase. 
(Scoate pulurile pe margine şi închide 
cutia.) Ai pierdut. Nu mai joc. Astăzi 
eşti într-o pasă proastă. (Se ridică şi
merge Za geam. Deschide ; priveşte
spre cer.) Auzi ţipetele păsărilor ? 
Ce-ţi spuneam eu ? Vine toamna -
au început cocorii să se-adune-n sto
luri. Pleacă spre alte zări, mai calde ... 

TIBERIU : Da, da... lşi părăsesc cuibu-
rile... ca oamenii... • 

DIONISIE : Aşa e de cînd lumea, Tiberiu. 
Puii să crească şi să zboare în lumea 
largă, urmîndu-şi propriul destin, pro
pria chemare. 

TIBERIU : Ştiu asta. Dar e. atît de greu 
să suporţi despărţirea ... Şi-apoi, ei ră
mîn tot copii, chiar dacă nu mai 
poartă de mult pantaloni scurţi.. . 

DIONISIE (făcînd un gest spre camera
lui Tudor) : E hotărît să plece, to
tuşi? 

TIBiERIU : işi face valiza. 
DIONISIE : Poate rămîne Mihai. 
TIBERIU : iPoate. Deşi, nu e acelaşi lu-• 

cru. Mihai are altă fire. Ii place să 
fie mai independent, e mai distant ... 

DIONISIE : O să se-ntoarcă el. Nu-i omul 
care să stea singur. Dac-ar fi mers· 
cu soţia ... 

TIBERIU : Soţia... Amîndoi sînt încăpăţî-• 
nafi. Nici unul nu vrea să cedeze, deşi, 
chiar aşa cum a fost căsnicia lor - cu 
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certuri, cu nemulţumiri, cam agi
tată -, a mers totuşi, fiindcă ei se 
iubeau în fond, şi ăsta-i lucrul de 
căpetenie. 

DIONISIE : Dacă se iubesc cu adevărat, 
or să se împace, n-avea grijă. S-au 
mai văzut cazuri. 

TIBERIU : Ulciorul crăpat nu mai e ca 
nou, orice-ai face. 

MIHAI ( care intră cu Ploştinaru) : incă 
nu-i gata ? Ce tot moşmondeşte acolo, 
parcă s-ar pregăti de-o expediţie la 
Polul Nord ? 

TIBERIU : Eşti grăbit ? Eu n-am de ce 
să-l zoresc. 

MIHAI : Dumneata nu, dar el ( arată spre 
Ploştinaru) trebuie să se şi întoarcă. 

'I'IBERIU (lui Ploştinaru) : Dacă pleacă 
Tudor, ai toate şansele să-i iei dum
neata locul. Merită atîta osteneală. 

PLOŞTINARU: N-am dorit asta. Eu ţin 
la Tudor cu adevărat. Ştiu cît de ca
pabil e. 

TIBERIU : Sînt convins. 
MitHAI : Tată, te rog să mă crezi, e mai 

bine aşa. 
TIBERIU : E mai bine că dă cu piciorul 

postului, familiei, situaţiei, perspecti
vei unei avansări ministeriale ... ? Şi, 
mă rog, pentru ce? ... Pentru o himeră 
din studenţie, pe care i-o readuce ge
neros în faţă chiar fratele său ? 

DIONISIE : Te referi cumva la Florina ? 
MIHAI : Nu, tată. N-ai înţeles nimic. Aici 

era un funcţionar... Chiar dacă la un 
nivel ceva mai înalt. Pe cînd acolo va 
fi ceea ce de fapt este el, ceea ce de 
fapt trebuie să fie - un arhitect. Nu-ţi 
dai seama ? El trebuie să construiască 
aşa cum visa pe vremuri, înaripat. 

TIBERIU : De ce să nu construiască aici ? 
MIHAI : Pentru că acolo e atîta nevoie 

de adevăraţi constructori... Pentru că 
acolo se înalţă oraşul, din nimic, şi 
nu-i este nimănui indiferent cum se 
înalţă, pe cîtă vreme aici... Aici, aerul 
ăsta de mică protipendadă cu preten
ţii aristocratice pe care-l respiră ... to
tul este fals şi meschin, şi fiecare tinde 
să se ajungă, să culeagă medalii şi 
diplome, fără să se intereseze cu ade
vărat de ceea ce se întîmplă în jur. 
Tudor s-a contaminat de această îm
bîcseală şi de aceea are nevoie de at
mosfera proaspătă de acolo. Inţelegi ? 

TIBERIU : Poate că-n sinea mea îţi dau 
dreptate, deşi pe el nu-l voi sfătui 

niciodată să procedeze astfel. Mi-e tea
mă pentru Tudor, pentru viitorul lui. 

MIHAI: Vom fi împreună, tată. Ca unul! 
TUDOR (intrînd cu valiza în mînă, ur

mat de Elena, care abia-şi stăpîneşte 
lacrimile) : Aici eraţi ? Aşteptam să 
aud clacsonul. 

PLOŞTINARU: Am ajuns doar de cîteva 
minute. La drept vorbind, nu-i nici o 
grabă. 

DIONISIE : Puteţi pleca şi mîine. 
TUDOR : O, nu. Dacă nu plec acum, 

n-am să mai pot pleca niciodată. (Lui
Ploştinaru.) Dă drumul motorului, să
ne putem smulge dintr-o dată. Nu su
port momentele sentimentale.

(Ploştinaru ia valiza lui •Tudor şi iese.) 

DIONISIE : Poate-i mai bine să vă las 
şi eu. Drum bun, Tudore, şi să fii tare. 
(Il îmbrăţişează, apoi pleacă. Cei patru 
se privesc fără să-şi spună nimic ; e 
un moment de linişte încordată. 1n 

cele din urmă, Elena rupe tăcerea.) 
ELENA : Aşadar, pleci... 
TUDOR : Plec, mamă. Pentru că nu se 

poate altfel, dacă vreau să trăiesc şi 
să fiu eu însumi. Tot ce-am clădit 
aici mă apasă pe suflet, mamă, pentru 
că am clădit din orgoliu, din ambiţii 
deşarte şi, poate, din ură... Şi nu se 
mai poate aşa, mamă. Nu se mai 
poate ! Inţelegi ? 

ELENA: înţeleg, Tudore. Inţeleg... (Il 
îmbrăţişează cu dragoste dureroasă.) 

TUDOR : La revedere, tată. (Se îmbrăţi
şează şi ei, puternic.) Trebuie... Nu-i 
aşa, tată, că trebuie ? !. .. (Se desprinde 
însă brusc ; îl ia pe Mihai de mină 
şi iese cu hotărîre. In urma lui, Elena 
şi Tiberiu rămîn muţi, cumva stin
gheri, dar demni, cîteva clipe lungi, 
în timp ce afară se aud tot mai clar 
ţipetele păsărilor călătoare aflate în 
zbor, spre ţă1·ile calde. Deodată, uşa 
se dă în lături cu putere şi-n prag 
apare Marcela. E schimbată, răvăşită, 
căutînd o speranţă.) 

MARCELA : Tudore !... Unde-i Tudor ? !... 
A plecat ? ! (Neprimind răspuns, conti
nuă, ridicînd vocea din ce în ce mai 
mult.) Nu ! Nuuuu !... Nuuuuu ! !. .. 
Nuuuuuuuuu ! ! !. .. 

(In timp ce cade, definitiv, I 

CORTINA 
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DIN NOI 

de Constantin 
Chirita 

„Livada din noi", piesa lui Constantin 
Chiriţă, se înscrie în rîndul pieselor ce 
d�zvoltă conflicte din viaţa uzinelor, ti
pice pentru o parte a literaturii noi, con
flicte în care omul e văzut în funcţie de 
procesul productiv. Aici, personajul cen
tral este un bătrîn maistru oţelar, supra
numit Leul, care, pretinzînd că ştie toate 
tainele oţelului, se opune tînărului său 
ucenic şi emul, Crişan, care vrea să ri
dice producţia, prin introducerea unei 
noi tehnologii. Bătrînul oţelar este re
prezentantul unei credinţe într-o tehnică 
învechită de fierbere a oţelului, dar nu 
şi al unei concepţii de viaţă retrograde, 
el continuă să rămînă legat de colectivul 
de muncă, cu atît mai mulllt ou cÎlt l-a şi 
format. Desigur, ni(:i oamenii nu se de
spart de el, chiar dacă îi niesocotesc vo
i.n_ţa în ce priveşte expe:rimenrtarea noii 
tehnologii. Piesa ridică proWema re
laţiilor de producţie socii.Jaliste, ca
lificate ca neantagoniste. Conflic
tul nu deVIÎIIle niciodată a�UJ_t, în
ciuda faptului că scriitorul 1ş1 pune 
personajul în relaţii cit mai diverse : c1:1 
secretarul de partid, cu membrii familiei 
sale, procedînd la însingurarea sa trep
tată, dar niciodată totală, chiar dacă, cum 
era şi firesc, este ·ales în fruntea noii 
oţelării tînărul maistru Crişan. 
, Judecind lucrurile, nu în cadrul con
venţiilor piesei, ci în cadrul relaţiilor de 
producţie reale, cu atît mai mult, cu cit 
piesa e în buna tradiţie a realismului, 
încăpăţinarea bătrînului maistru şi cu
vîntul lui de ordine în a opri orice ex
perienţă ne apar cam ciudate, de aseme
nea şi elaborarea tehnicii „temperaturii 
di,nijate" de către tinărul său emul, care 
nici măcar nu şi-a terminat studiile de 
inginerie. Este ştiut că, în condiţii mo
derne, noile tehnici sînt elaborate în la
boratoare şi institute de cercetări afiliate 
uzinelor, de către colective întregi de 
specialişti, venificate şi aJ'.l['-0ba.te de co
misii ale ministerelor. Relaţiile de pro
ducţie din piesa lui Constantin Chiriţă ni 
se par cam prea primitive. Dar,. dacă tre
cem peste acestea, piesa apare destul de 
atrăgătoare. Pusă în scenă de Constantin 
Dinischiotu, se urmăreşte cu interes, re-

gizorul şhind să dea ritm şi suspans dra
matic spectacolului, prin dozarea atentă 
a timpului scenic şi printr-o inspirată 
distribuţie a rolurilor. Totuşi, în bătrînul 
maistru, Colea Răutu nu a încercat să 
estompeze emfaz,a umor ,replllicli piropirii per
sonajului, îngroşînd, pe alocuri, un ca
racter ce putea să-i reuşească pe deplin. 
Costel Constantin, în Crişan, este mai e
gal, el acordă personajului un aer de for
ţă calmă. Rolul secretarului de partid i-a 
revenit lui Cornel Coman. Prezenţe nota
bile au fost femeile : Margareta Pogonat, 
în rolul soţiei, rezolvat cu simplitate, Va
leria Seciu, în rolul fiicei, cu citeva scli
pi ·i, şi Ioana Crăciunescu. In fine, în ro
luri minore, Jon Marinescu, Sandu Simio
nică, Sorin Medeleni, Constantin Fugaşin. 

CE E NOU PE STRllDA 

SllLCÎMILOR 

de Paul Ioachim 

Un medic chirurg, apăsat de umbra 
directorului unui spital din capitală, la 
rîndu-i o somitate în materie, face o 
criză de personalitate, şi pleacă într-un 
spi,tal dintr-un alt oraş, pentru a-şi edi
fica acolo cariera de profesor .şi prac
tician. El lasă în urmă o soţie intrată în 
degringoladă din motive de vîrstă, ne
împlinire matrimonială, uzură sentimen
tală etc. La noul loc de muncă, doctorul 
e întimpinat cu bunăvoinţă, de către di
rector, şi cu invidie de către colegi. Aici 
are un prilej de a-şi manifesta vocaţia 
şi talentul printr-o operaţie de dificul
tate maximă. Pacientul este un tînăr cu 
o malformaţie congenitală, al cărui sfîrşit
este iminent. Operaţia este riscantă. In
caz de nereuşită, medicul îşi ratează ca
riera. Asistăm la îndoielile, lupta cu sine
şi cu prudenţa celorlalţi şi, în fine, la
hotăirî-rea de a-şi aS1Uma .riscul. Operaţia
reuşeşte şi medicul se recuperează, prin
aceasta, ca om. Soţia, remontată de pu
terea de sacrificiu a soţului, se reîntoar
ce la căminul conjugal. In ciuda banali
tăţii subiectului piesa se urmăreşte cu
interes crescî:nd, auto11ul - actor cu
noscut - ştiind să dozeze efectele scene
lor. Paul :Ioachim e incontestabil un bun
cunoscător a,l teatrului, ca dramă, şi chiar
dacă nu îi reuşesc întru totul caractere
le, acţiunea este convingătoare. Replicile
şi personajele au logică şi rezolvările
scenice sînt în limitele firescului, rezo
nabilului.
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Regizorul Constantin Dicu nu a avut 
greutăţi prea mcl!l'i de Îlntîmpina,t pe un 
astfel de text bine scris. Spectacolul său 
are ritm şi cursivitate, de asemenea, o 
creştere de tonus psihologic pînă la sfîr
şit, cînd toate se termină cu bine, aşa 
cum era şi de aşteptat. 

Din distribuţie se impune talentul lui 
Dorin Varga, care ştie să dea o ţinută 
gravă personajului ; forţă virilă muiată 
în tristeţe. Adela Mărculescu, în rolul 
incert psihologic al soţiei, interpretează 
cu naturaleţe zbuciumul s•uiletesc al 
acesteia ; Candid Stoica e un director 
de spital plin de solicitudine ; lca Mata
che, în rolul mamei, dă expresie unei 
aşteptări febril dureroase ; Dain Condu
rache e un bolnav placid, dezolat, ne
încrezător ; în fine, Paul Ioachim, un co
leg vînăt de invidie, sumbru, cu reacţii 
tăioase. Au mai interpretat : Mariana 
Cercel, Ruxandra Sireteanu, Liana Ceter
chi, ©h. Pufulete, în roluri secundare, 
utile acţiunii scenice. 

llUL\RUL 

de MoliEre 

Intre a avea, a fi şi a reprezenta se 
mişcă omul, dar el poate să fie o simplă 
întrupare a unui astfel de verb şi atunci, 
dacă ne întristează limitarea şi sărăcirea 
fiinţei sale, ne uimeşte puritatea carac
terului său. Artiştii au apelat, deseori, la 
aceste cazuri „in extremis" ale manifes
tării sufletului omenesc, tocmai pentru a 
surprinde cu maximum de claritate ceea 
ce ne caracterizează, într-o .oatrecaire mă
sură, pe toţi, dar nu întru totul. Se ştie 
că orice particular e făcut din notele ge
neralului. Dar cînd un general uman e 
arătat ca particular prin izolare şi exa
gerare avem de-a face cu categoria este
tică a monstruosului. Aşa trebuie, cred, 
înţeleasă şi expresia lui Caragiale „văd 
enorm şi simt monstruos". 

Instinctul de a poseda e şi el un astfel 
de general uman, caracteristic, aşadar, 
naturii umane. Moliere l-a izolat şi l-a 
particularizat într-un ins. Acest ins este 
Harpagon, care străbate veacurile pentru 
a ne arăta cît de monstruos poate fi omul 
sub stăpînirea acestei singure generali
tăţi. 

Există mai multe forme de manifestare 
a instinctului de a poseda. Nu e locul să 
le analizăm aici. E deajuns să ne între
băm - venind vorba - dacă întreprin
zătorul sau colecţionarul, categorii de 
oameni cu un exagerat simţ al posesiei, 
pot atinge limita monstruosului. Ei 
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îşi exercită acest simţ în lumea obiec
tivă, acumulînd obiecte care repre
zintă, pentru unul, utilul, iar pentru celă
lalt, frumosul. Aşadar ca posesori ei îşi 
exprimă prin posesiune universalitatea 
fiinţei lor. Instinctul posesiunii nu ne 
apare îndeajuns de izolat, fiind legat de 
valori interşanjabile într-un continuu 
proces, fie al schimbului de piaţă sau 
numai al schimbării punctului de vedere 
(gust, obişnuinţe etc.) Aşa că întreprin
zătorul sau colecţionarul, acumulînd, sînt, 
într-un fel, în acwrn.tliare şi se reprezintă 
prin ce au acumulat. 

Nu astfel ne apare Harpagon. El face 
o critică aspră ţinutei vestimentare a
fiului său, considerînd că pentru a arăta
pur şi simplu ca toată lumea e prea co
stisitor. Caseta cu banii strînşi prin ca
mătă o ascunde de eventuali hrăpăreţi
(propriii săi fii i se pare că îl spionează).
Nu numai că vrea să se ruiarte cit ma,i să
rac, dar duce o viaţă de om sărac şi este
în stare să se sărăcească singur pentru
a strînge un ban. Fură ovăzul propriilor
cai ca să-l vîndă - se spune despre
el -, şi, dind bani cu camătă, introduce
în poliţă şi un cuptor de pîine pe care
îl poseda, asta pentru ca să scoată din
casă cît mai puţini bani.

Banul într-o societate capitalistă este 
socotit mijlocul universal de a poseda. 
Harpagon îşi exercită, aşadar, instinctul 
de posesie în sfera mijloacelor, rămînînd, 
astfel, în pură iluzie, adică în posibili
tatea pură a posesiunii. In fapt, Harpa
gon, cel ce vrea să posede totul prin 
bani, nu posedă nimic, el îşi creşte in

stinctul posesiei doar în sfera posibilu
lui. Iată starea maniacală, cînd instinctul 
posesiei este izolat de realitate şi creşte 

în deplin delir iluzoriu al posibilităţii. 

Fără îndoială, Moliere ne-a adus în sce

nă un smintit care face eforturi dispe

rate să trăiască în rîndul oamenilor, dar 

este împiedicat de patima sa pentru bani. 
Ca orice boală psihică, mania a apărut, 

se pare, insidios, mai întîi printr-un spi

rit mai accentuat de economie. Harpa

gon a fost căsătorit şi are doi copii mari, 

o casă din care nu lipsesc slujitoru care

cumlllil.ează, acum, sar,cini. De pildă,

rîndaşul este, la nevoie, bucătar sau vi

zitiu. Harpagon încearcă, aşadar, să păs
treze aparenţele onorabilităţii burgheze

şi doreşte chiar să se însoare cu o fată

săracă, lăsÎIIldu-se conv,ins că zestrea ei se
va constitui din cheltuielile pe care n-o

să le facă. Insurătoairea e în.că o încer

care de a ieşi din dereismul său, fără să

izbutească, şi piesa lui Moliere ne arată

şi aceastij ul.t:imă ratare.
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In spectacolul lui Jean Pignol, con
,ceput în manieră realistă, Henri Virlo
jeux compune figura acestui maniac cu 
mijloacele sobre ale Ull1.ei arte actonce�ti 
de înaltă clasă, artă pomiită din cunoaş
terea prealabilă a omului, cu virtuţile şi 
viciile lui. Actorul ni s-a arătat nu nu
mai ca un profund cunoscător al sufle
tului omenesc, dar şi ca un constructor 
<le caractere, nuanţînd zgîrcenia persona
jului cu o gamă atît de largă de trăiri, 
încît monstruosul se reumanizează şi ne 
permite să rîdem cu simpati.e. 

Constantin RADU-MARIA 

\ CONTEMP0-
1 R/lN DESPRE 
ISTORIE 

In actuali �ate, receptiv la preocupările 
generale, se dovedeşte programul alcătu
it de redacţia de teatru radiofonic, pen
tru o perioadă în care ţara intreagă a 
sărbătorit 2050 de ani de la crearea ,pri
mului stat dac centrializat şi independent, 
în care la Bucmeşti a avut l-0c un eve
niment ştiinţific, cum a fost Forumul 
mondi.al al istoricilor. Investigînd epoci 
'îndepăT.tate sau ani apmpiaţi nouă, pe 
care nu atît scurgerea tiIIJfpului cit esen� 
ţiala lor semillificaţie i-a transformat în 
file de cromiică, piesele difuzate în pre
mieră s-au remarcat prin strădania de a 
.acoperi o zonă cuprinzătoare nu numai 
din punct de vedere cronologic, faptic, 
dar şi ca modalităţi de tiranspunere ar
tistică. Dintre premi.erele lunii august ne 
vom opri, în rîmduTile ce urmează, la 
două piese în care momentul, evenimen
tul istoric constituie nu substanţa dra
matică ei suport .pentru meditalii asupra 
rostudlor, asupra înţelesurilor .adînci, des
cifrabiile din per51Pectiva timpului, ale 
deveni,rii istorice. 

Text de o amplă deschidere poetică, 
de bogată dens!itate dramatică, Viteazul 

lui Paul Anghel s-a dovedit prin moda-
1ităţile sale specifice de expresie, o foarte 

inspirată alegere pentru teatrul radiofo
nic. Acest „basorelief dramatic" cuprinde 
nu atît fapte, întîmplăm, ci analiză a 
faptelor, ordonare logică a întîmplărilor 
,pruviite în ample, mu[tiple ccmexiiuni, în 
rezonanţ,a lor semnificativă în timp şi 
peste tiimp. In versiunea radiofonică 
(semnată, ca şi regia, de Cristian Mun
teanu), atenţia se concentrează nestÎl!l.
gherit asupra replicii, asupra înlănţuirii 
de idei, tensi=ea intelectuală, patosul 
interior se transmit cu deosebi-tă forţă. 
Drama personalităţii în dezacOTd cu vre
mea, în dezacord cu sine, ruptura vio
lentă între dorinţa de absolut şi condHia 
concretă, între aspiraţia dureroasă spre 
ideal şi realitate se decupează cu lim
pezime, se construiesc cu eleganţa şi ri
goarea unui eseu. Regizorul a reuşit să 
pună în valoare ideile textului, reali
zînd o montare sobră, uneori chiar aus
teră, ştiind să refuze tentaţia oricăror ar
tificii în măsură să „coloreze" lungile 
monoloage ale eroului principal. In ro
lul Viteazului, Costel Constantin a păs
trat cu atenţie aeeeaşi linie limpede, as
pră chiar, bizuindu-se pe cuvînt, pe �orţa 
expresivă a ideilor, reuşind un personaj 
conturat puternic, din linii bruşte dar 
armon�oase, făTă „gesticulări" împovă
rătoare. 

Evenimentul istoric constituie motiv de 
meditaţie, de analiză din perspectiva con
temporană, şi în Sabia şi şoimul, adap
tare radiofonică de A:lma Grecu după 
pies•a Sacul de Dan Mutaşcu. Meditaţia 
capătă însă aici va:loare .de metafOTă, 
de poem, scriitorul reface un moment din 
istoria aitît de dTamatică, de tulburătoare 
pentru noi, a daci:lor lui Decebal, înfrînţi 
pe plan militaT, dar netăgăduit trium
făitori pe ,pLan spiri-tual. Identitatea de 
sentiment, de conştiinţă şi ideal a tu
turor dacilor, coovingeTea şi hotărîrea 
fiecăruia dintre ei că „Decebal e fiecare 
dintre noi, Deceba,l nu trebuie să moară 
niciodată" explică tăria, forţa invincibiJă 
a unui popor ce şi-a păstrat pentru ur
maşi, pentru preze'nt, valoarea de sim
bol. 

MontaTea radiofonică semnată de Titel 
Constantinescu se recomandă ca o lec
tură sensibilă, exactă, doar pe alocuri 
itnsufi.cient reliefată. O interpretare î,nt-ru 
totul meritorie, o distribuţie bine alcă
tuită, diilil care vom cita pe: Ion Mari
nescu, Dinu Dumitrescu, Constantin Bre
zeanu, Emil Liptac. 

Cristina DUMITRESCU 
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CARTEA DE TEATRU ÎN LUME 

ARTHUR MILLER: 

/}The Theater Essays" 

Apărut la importanta editură VIK·INS 
din New York, volumul „Eseuri teatrale", 
al lui Arthur Miller, a avut un ecou poate 
la fel de puternic ca şi piesele principale 
ale celui care, în ciuda polemicilor, a 
eventualelor rezerve faţă de un tip de 
teatru jenant pentru cei încă dornici să 
nu vadă scena loc de dezbatere, chiar în 
pofida. unor eşecuri - s-a impus şi ră
mîne dramaturgul nr. 1 al Americii. La 
aceasta contribuie, desigur, şi faptul că ne 
aflăm. în faţa unei sinteze care nu omite 
nici un amănunt din traiectoria scriitoru
lui, fără ca prin aceasta să devină fasti
ruoasă sau pedantă. Dimpotrivă, faptul că 
alcătuitoru:i şi îngrijitorul ediţiei, Robert 
Martin, s-a aflat multă vreme în a.rpopie
rea lui Miller şi este el însuşi avizat prof1:. • 
sor la cursurile de dramaturgie şi literatură 
americană ale Universităţii Michigan, au
tor şi animator de teatru· scurt universi
tar, a facilitat realizarea unei imagini 
stereoscopice a personalităţii autorului şi 
a unei panorame într-adevăr exhaustive 
a operei. 

în aceeaşi direcţie merge şi eficienta 
sistematizare a materialului, includerea 
unei suite de interviuri, luări de poziţie, 
introduceri la diferite piese publicate, 
care lărgesc considerabil aria acoperită 
de volum. Şi, last but not least, o biblio
grafie extrem de scrupuloasă a întregii 
activităţi publicistice a lui Miller (şi cea 
necuprinsă în această ediţie), şi o evi
denţă a tuturor distribuţiilor premierelor 
sale americane. 

Avem, astfel, posibilitatea de a cu
noaşte nu un simplu inventar al ideilor 
motrice ale acestei admirabile „maşini 
de produs teatru de calitate", cum l-a 
definit paradoxal un critic dramatic, nici 
o „artă poetică" - cîteodată pusă la
punct post-facturo, după rezultate - ci
un portret viu al lui Miller ancorat pro
fund în epoca sa, căutîndu-şi rădăcinile
şi întinzîndu-şi în arc larg arborescenţa
operei, fără a încerca să umbrească sau 
să dezrădăcineze pe nimeni.

Dacă ar fi să situăm acest substanţial 
şi multifacetic volum sub un semn, ar 
fi cel al exigenţei modestiei. Fireşte, o 
modestie care nu este nici o clipă lipsită 
de conştiinţa ,;>recisă a valorii şi a apor-
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tuiui personal al lui MHier la viaţa tea
trală şi la patrimoniul dramaturgiei ame
ricane, dar care îl îndeamnă să fie mereu 
credincios sie însuşi, să nu-şi ucidă idea
lurile estetice şi sociale îmbrăţişate în 
tinereţe, să nu trişeze în faţa maşinii de 
scris, în faţa paginii albe. Şi mai cu 
seamă - lucru mai rar întîlnit în epoca 
noastră, cînd Succesul este o perfidă 
Circe - să rămînă acelaşi şi după un 
eşec zgomotos, chiar în colaborare cu un · 
om de teatru de talia şi experienţa lui 
Elia Kazan (După cădere), şi după seria 
celor 750 de reprezentaţii cu Moartea
unui comis voiajor (cu magistrala creaţie 
a lui Lee Cobb în rolul dificil al lui 
Willy Loman). Acelaşi, vibrînd din plin 
şi străduindu-se cu fervoare pentru un 
teatru care : ,,să fie opus teatrelor-clădiri 
funcţionînd pentru chirii şi valori de 
bursă, pentru un teatru care să fie o gru
pare de oameni talentaţi, care împărtă
şesc o concepţie de ansamblu asupra vie
ţii şi a artei şi sînt în permanenţă ală
turi, în scopul de a realiza artă drama
tică adevărată". 

Ceea ce mai pledează stăruitor pentru 
această impresie dominantă, de desăvîr
şită modestie, este, în acelaşi timp, rari
tatea adjectivelor pînă şi din frazele cele 
mai ornate ale autorului, şi amănuntul 
că primele sale zece piese - majoritatea 
aparţinînd genului scurt - deşi au fost 
premiate, distinse cu burse literare, de la 
Nici un ticălos, la Anii de aur, nu au 
fost publicate niciodată şi se află sub 
formă de microfilme sau manuscrise, în 
colecţiile şi bibliotecile mai multor uni
versităţi americane. 

După cum tot în registrul modestiei 
putem trece şi modul deschis, spontan, 
în care Miller răspunde şi îşi răspunde 
la întrebări cruciale, tonul depărtat de 
emfază, aproape „alb", necomplexat de 
ideea că şi-ar face un autoportret în 
oglindă. 
-Această căutare a rădăcinilor, această

constantă autodefinire, precum şi consi
derarea fiecărei noi piese drept o etapă
într-un drum spre un ţel căruia merită
să-i dedici totul ca să-l atingi, caracteri
zează întreaga activitate de dramaturg a
lui Miller, încă de la 20 de ani, cînd cu
patimă şi candoare încerca să toarne în
tiparul unei piese într-un act o cantitate
imensă de emoţie şi sentimente, de trăiri
şi meditaţii, şi numai un „înnăscut simţ
al ritmului m-a ajutat să-i dau de la
început forma potrivită" - cum mărturi
seşte el într-un amplu interviu acordat
publicaţiei „The Paris Review".

Veneraţia pentru tragicii greci, pentru 
„admirabila lor arhitectură şi claritatea 
formei" s-a manifestat tot de-atunci. Ală-
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turi de acest cult pentru întemeietorii 
unei tradiţii de 25 de veacuri, cel mai 
preţios capital pentru un dramaturg este, 
în viziunea lui Miller, un tabel de valori 
morale foarte lucid selectate şi ierarhi
zate cu o mare fidelitate faţă de realită
ţile complexe ale vieţii. Intr-un aliaj 
subtil, ele stau la baza convingerii sale, 
susţinută cu o logică foarte strînsă, că 
tragedia poate fi întru totul actuală în 
epoca noastră, că nu mai are nevoie 
de personaje regale sau nobile, ci de 
oameni mijlocii, de fiecare zi, care devin 
ei înşişi punctul de interferenţă al unor 
pasiuni ireductibile, suma greu de men
ţinut a unor contradicţii, luptătorii adesea 
anonimi, dar nu mai puţin înzestraţi cu 
măreţie, ai încleştării cu Destinul - chiar 
oacă acesta ia chipul unor forţe sociale 
ostile. 

Destin, şi nu Fatalitate - şi aici Miller 
se înrudeşte cu noţiunea de „tragedie 
optimistă" : însăşi zbaterea eroilor săi, 
fie şi cînd cad, este o mărturie de ne
înduplecare, deci dătătoare de tonus vi
tal, în sensul maximei filozofului ameri
can George Santayana : ,,Fatalitate nu
mesc nu forţele oarbe care te încovoaie, 
ci tocmai lipsa dorinţei de a acţiona îm
potriva lor". 

in esenţă, dramaturgul năzuia către un 
teatru care „să permită omului să-i cu
noască mai bine pe semenii lui, cuno
scîndu-se pe sine". De aci şi respectul 
nealterat pentru Ibsen, profesat şi în in
troducerea la adaptarea sa după drama 
Un duşman al poporului ; de aci, tot
odată, rezerva faţă de piesele americane 
prea declarat sociale (din anii '30), lo
vite din fragedă pruncie de schematism, 
după cum şi „în opinia lui aşa-numitul 
teatru al absurdului, fugind după o li
bertate totală, o să fie foarte greu de 
jucat, peste puţini ani : în aceste piese, 
poţi prevedea foarte iute unde duce fuga 
terorizată de orice canoane şi forme ... " 

Critica „modernităţii cu orice preţ", 
cel mai greu tribut fiind cel plătit efe
merităţii, nu-l face pe Miller, însă, un 
„purist", decretînd izolarea teatrului de 
influenţe. Dimpotrivă, el recunoaşte că, 
după ce a împrumutat de la Shakespeare 
o mare condensare, o detaşare de timp,
cinematograful restituie generos aceste
cîştiguri dramaturgului, care nu trebuie
să se ferească a-şi reprimi moştenirea
ilustră în haine moderne, fiind doar dator
să o „investească" cu chibzuinţă. La fel
de deschis se declară dramaturgul şi faţă
de alte minereuri care merită să intre în
creuzetul creaţiei : ,,Totul îl influenţează
pe dramaturg, inclusiv critica. Un autor
care nu este influenţat nu este deloc fo
lositor. El trebuie să fie sugativa sensi
bilă a artelor. In primul rînd, faţă de
public - altminteri nu va fi pe aceeaşi
lungime de undă şi nimeni nu va şti
despre ce scrie". Cu excluderea de la

sine înţeleasă a teatrului comercial şi cu 
susţinerea pînă în pînzele albe a teatru
lui de repertoriu, care e unicul capabil 
să formeze un public receptiv şi să-i dez
văluie unui actor toate resursele expre
sive. 

In acest îndelung şi pătrunzător exa
men pe care şi-l face un autor în deplină 
stăpînire a tuturor darurilor sale, matur 
şi experimentat, care este echilibrul lui 
între actual şi aspiraţia dăinuirii ? Ne-o 
spune el însuşi : ,,Piesa trebuie să devină 
ceva uman, acţionînd prin ea însăşi, ţîş
nită liberă din contextul originar, poate 
chiar purificată de preocupările autorului 
în momentul scrierii ei. Şi totuşi... el se 
va aşeza din nou să scrie sub presiunea 
unică a unei anumite zile, adresîndu-se 
acelei zile şi ore, cu urmări care poate 
nici nu vor apărea vizibile publicului de 
peste doi-trei ani, ca să nu mai vorbim 
de alt deceniu sau altă ţară. Este lecţia 
pe care trebuie să o ţii minte şi, în acelaşi 
timp, să o uiţi". 

La capătul lecturii, cînd pasionantă, 
cînd instructivă - la modul degajat -
cu reconfortante confirmări şi cu unele 
revelaţii, a volumului ,,,Eseuri despre tea
tru", dincolo de stringenţa raţiunii şi de 
jocul viril al sentimentelor, ecuaţia per
sonală a teatrului lui Miller pare să re
zide în această captivantă confesiune : 
„Ai o piesă în sînge. Totul este să ţi-o 
treci în faţa ochilor, şi apoi pe scenă ... " 

Eugen B. MARIAN 

N. SMIRNOVA:

,JO eseuri despre 
Teatrul <<Ţăndărică>> 11 

Ştiam cu toţii - şi nu de ieri, de azi 
- că bravul nostru „Ţăndărică" şi-a cu
cerit o binemeritată faimă internaţională,
spectacolele sale aducînd un spor de pres
tigiu artei teatrale româneşti. Iată însă că
acum el a devenit şi obiect de ... exegeză.
Recent ne-a parvenit de la Moscova o
carte editată în superbe condiţii grafice,
cu numeroase şi ex];lresive ilustraţii, inti
tulată „10 eseuri despre Teatrul «Ţăndări
că»", carte datorată uneia dintre cele mai
reputate specialiste sovietice în arta pă
puşărească, N. Smirnova, şi apărută în
prestigioasa editură moscovită „Iskusstvo",
sub egida Institutului unional de cercetări
ştiinţifice în domeniul artei. Este, pare-se,
întîia cevcetare de asemenea ample di
mensiuni, apărută peste hotare, cu privire
la fenomenul teatral românesc şi, în orice
caz, primul studiu de anvergură consacrat
Teatrului „Ţăndărică".
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Dovedind o cunoaştere surprinzător de 
adîncă a tradiţiilor şi istoriei •artei păpu
şăreşti din România - uneori pînă la 
<ietalii de rafinament -, N. Smirnova pune 
într-o lumină deosebit de revelatoare ca
racterul profund popular al lui „Ţăndă
rică", legătura nu de suprafaţă, ci de 
esenţă a viziunii şi mijloacelor artistice 
specifice acestui teatru (chiar şi în cele 
mai avangardiste spectacole ale sale, ba, 
am zice, mai ales în ele !) cu bogăţia de 
fantezie voioasă şi naivă a anonimilor 
păpuşari de bîlci, cu umorul adesea fri
zînd absurdul sau bizarul, pe care îl ri
sipeau generos, în modestele lor scenete, 
mînuitorii faimoşilor Vasilache şi Marioa
ra din Moşii copilăriei. 

Propunîndu-şi să dezvăluie, în lumina a
cestor fecunde tradiţii, originalitatea lui 
,,Ţăndărică" în ansamblul artei păpuşă
reşti contemporane, autoarea celor zece 
eseuri relieÎează concepţia etico-fulozo.fică, 
ce se degajă din cele mai bune specta
cole ale teatrului, cum a,r fi Micul prinţ 
şi Cartea cu Apolodor. 

Referindu-se la ideea exprimată de di
rectoarea Teatrului „Ţăndărică", Marga
reta Niculescu, potrivit căreia „marioneta 
se află in concordanţă cu ritmul medita
ţiei filozofice, cu lumea poeziei", punînd 
accentul pe faptul că elevaţia gîndirii nu 
este incompatibilă cu fiorul liric, autoa
rea cărţii demonstrează, prin exemple 
chibzuit alese, preocuparea stăruitoare a 
păpuşarilor români de a nu se lăsa în
corsetaţi de scheme, de a găsi, chiar şi 
pentru adevărurile aparent cele mai sim
ple, mai „didactice", soluţii cutezătoare, 
ingenioase şi expresive. 

Contribuţia cea mai substanţială a au
toarei la definirea personalităţii teatru
lui constă în demonstraţia faptului că 
transfigurarea ideilor în imagini artistice 
proaspete, crearea unor metafore teatrale 
cu un puternic impact asupra sensibilităţii 
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publicului au ferit realizările teatrului de 
uscăciune şi didacticism, N. Smirnova 
<=onsideră că „unul dintre meritele run
damentale ale lui «Ţăndărică», în arta 
păpuşărească mondială, este permanenta 
tendinţă spre reteatralizare, spre deplina 
eliberare de acele dogme ale naturalis
mului care îşi puseseră înainte amprenta 
asupra întregii înfăţişări artistico-peda
gogice a teatrului pentru copii". Utili
zînd metafora ca pe un instrument efi
cv.ce, cu acţiune directă asupra imagi
naţiei, ,.Ţăndărică" face din teatrul de 
marionete şi păpuşi o componentă im
portantă a vastei opere educative desfă
surate de societatea noastră. Ana]J.zînd 
devenirea Teatrului „Ţăndărică" de-a lun
gul anilor, autoarea subliniază fecunda 
nelinişte creatoare a directoarei teatru
lui, Margareta Niculescu, preocuparea per
petuă a acestei mari regizoare şi anima
toare teatrale de a nu îngădui stagna
rea, de a explora diferite modalităţi de 
stabilire a unui contact viu, netrucat, 
cu sensibilitatea, dar şi cu inteligenţa 
publicului. Folosind drept exemplu acel 
;;pectacol cu adevărat inovator care a 
fost Sînziana şi Pepelea, N. Smirnova 
urmăreşte „tehnologia" creării, cu ele
mente artistice de esenţă populară şi, 
în acelaşi timp, superior intelectuală, a 
unui „efect de participare" cu înalt ran
dament educativ şi e:-tetic. 

Emise de un cercetător informat şi pa
sionat, cu autoritatea şi prestigiul de care 
se bucură N. Smirnova, elogioasele apre
cieri în care abundă această carte cu pri
vire la marele teatru pentru cei mici, 
,,Ţăndărică", ne bucură cu atît mai mul\ 
cu cît vin dintr-o ţară cu o atît de bogată 
şi valoroasă tradiţie a artei păpuşăreşti, 
ţară care a dăruit lumii teatrul lUl 
Serghei Obrazţov. 

Victor BîRLĂDEANU 

FOTOCRONICA 

„Horia" de Nicolae 
Bretan, Opera Română 
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