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Consecventa ._spiritului 
-reoolufiohar

D
esfăşurată sub preşedinţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, Plenara Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, din zilele de 13 şi 14 noiembrie 1985, a dezbătut planul 

dezvoltării economico-sociale ,a ţării 'pe 1986, în contextul bferit de stadi . înde
plinirii planului pe 1985_ şi în perspectiva luminoasă a realizării măreţelor obiective 
stabilite de Congresul al XMl-lea al partidului,. pentru a se asigura înaintarea 
fermă a României spre comunism; 

De o deosebită însemnătate teoretică şi practică, magistrala cuvîntare a 
secretarului general al . parţidului, rostită în ··deschiderea lucrărilor · plenarei, 
conţine o vastă. şi · cuprinzătoare analiză ştiinţifică a rezultatelor obţinute în 
cincinalul 1981-1985, ca „perioadă de consolidare a cuceririlor realizate", în care, . 

.. � 
,,învingînd multe greutăţi, societatea noastră socialistă a înregistrat progrese în 
toate domeniile de activitate", - ceea, ce „demonstrează cu putere justeţea 'politicii 
partidului nostru, care aplic� în mod creator adevărurile şi legităţile generale la 
condiţiile concrete din România, asigurînd înaintarea fermă a patriei noastre pe 
ca\ea socialismului, spre comunism". Consecvenţa profundului spirit revoluţionar, 
muncitoresc, ce , caraoterizează întreaga gîndire şi activitate a secretarului general 
al partidului, pusă nemijlocit în slujba intereselor ţării şi ale poporului român, s-a 
făcut deopotrivă simţită •în pătrunzătoarea analiză a lipsurilor şi neajunsurilor ma
nifestate, -impunînd luarea măsurilor necesare „pentru lichidarea stărilor de lucruri 
negative şi îmbu�ătăţirea 'activităţii în toate domeniile". C�ci, aşa cum sublinia şi 
de această dată secretarul general al partidului, ,,dispunem de tot ce este necesar, 
şi, mai cu seamă, avem un partid puternic, o clasă muncitoare care-şi îndeplineşte 
in bune condiţii misiunea istorică de clasă conducătoare a societăţii, o ţărănime şi 
o intelectualitate care- îşi îndeplinesc în condiţii bun� sarcinile pe care Ie au în
toate domeniile. De aceea, avem deplina încredere că �om putea trece la realizarea
noului cincinal în con�iţii bune, garanţia că vom realiza hotărîrile Congresului al
Xlli-lea al partidului".

, 

Trecerea· de la .dezvoltarea extensivă la dezvoltarea intensivă, ridicarea cali
tăţii şi a · nivelului tehnic al producţiei, realizarea în cele mai bune condiţii a 
programului energetic, asigurarea· bazei de materii prime şi materiale pentru în
treaga economie, creşterea spiritului de răspundere,; de iniţiativă în promovarea 
noului, realizarea •importantului volum (le investiţii, în special în, domeniul minier, 
energetic, al chimiei şi metalurgiei, punerea- în producţie a capacităţilor la ter
menele- stabilite, înfăptuirea programului de irigaţii şi îmbunătăţiri funciare în 
agricultură, necesitatea realizării fondului de stat la nivelul tuturor judeţelor şi 
unităţilor economice, înţelegerea justă a problemelo1; autoconducerii şi autoapro-

]. 
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vizionării teritoriale, întărirea răspunderii colective şi personale pentru realizarea 
tuturor obligaţiilor faţă de societate, faţă de progresul neîntrerupt al patriei, sint 
tot atîtea coordonate majore ale cuvin.tării secretarului general al partidului, jalo
nînd principalele direcţii de acţiune, de concentrare a energiilor creatoare ale na
ţiunii pe drumul neabătut al dezvoltării ei socialiste. Sînt, totodată, sarcini dintre 
cele mai importante, pentru realizarea obiectivelor ce ni le-am propus : ,,ln noul 
cincinal ţara noastră trebuie să trea�ă de Ia stadiul de ţară socialistă în curs de 
dezvoltare Ia stadiul de ţară mediu dezvoltată din punct de vedere economic şi 
social, iar în anul 2000 să devină o ţară multilateral dezvoltată din toate punctele 
de vedere şi să fie create condiţiile pentru afirmarea cu mai multă putere a prin
cipiilor comuniste în viaţa societăţii noastre. Toate acestea presupun realizarea 
unei noi calităţi a muncii şi vieţii întregului nostru popor". 

Avînd în vedere tocmai măreţele obiective pe care Ie avem de îndeplinit •. 
dar pornind şi de la stările de lucruri negative care s-au manifestat, necesitînd 
introducerea, în toate domeniile, a unui „spirit de înţtltă răspundere, de cinste, de 
discipiină, şi  de ordine", secretarul general al  parti,;Iului atrăgea încă o dată atenţia 
că „se impune intensificarea activitătii politico-educative de formare a omului nou 
<;u o conştiinţă revoluţionară - �a � factor deosebit de important pentru desfă
şurarea cu succes a întregi� noastre activităţi". Referfndu-se, în continuare, Ia ne
cesitatea combaterii oricăror manifestări şoviniste, naţionaliste, rasiste, a poziţiei 
�er,me pe care �ebuie s-o luăm şi pe plan internaţional faţă de „acţiunile cercurilor 
reacţionar.e, imperialiste, de renaştere a neofascismului, a revanşismului, sub orice 
"formii s-ar manifesta şi oriunde ar exista acest lucru", tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
preciza totodată că : ;,Este necesar, de asemenea, ca, în activitatea noastră politico„ 
educativă, să dezvoltăm putemic educatia patriotică, spiritul de solidaritate inter-· 
nationa'lă cu toate fortele progresiste, a�tiimperialiste, cu toate popoarele, în lupta 
pe�tru progres economic şţ social, pentru pa'ce". 

Aceeaşi consecvenţă. a !iPiritului revoluţionar, care prezidează analiza tuturor 
problemelor politicii noastre interne, se regăseşte şi în succinta dar cuprinzătoarea 
trecere în revistă a problemelor internaţionale actuale, caracterizate cu acea clar
viziune politică proprie secretar:ului general al partidului nostru, reafirmîndu-se . 
încă o dată poziţia activă a României în problemele fundamentale ale epocii noasţxe; 
pentru că, aşa cum spunea tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ,,problemele păcii, ale 
dezarmării, ale eliminării armelor nucleare, .opririi militarizării Cosmosului, 'ale 
dezarmării în general, constituie sarcini şi preocupă'ri pentru toate popoarele lumii. 
fără deosebire de mărime sltu de orînduire socială". 

Aplauzele puternice, îndelungate, care au marcat în repetate rînduri cuvîn
tarea, făcîndu-se ecoul adeziunii depline a celor prezenţi, a tutuxor oamenilor 
muncii din patria noastră, la politica internl,i şi externă a partidului şi statului 
nostru, au răsunat cu vibra:n,tă emoţie atunci cînd secretarul general al 'partidului. 
adresîndu-se practic întregii naţiuni, oamenilor de pe planeta noastră, a spus : 
,,Sîntem hotărîţi să facem totul pentru a contribui _1a triumful raţiunii, ·la dezar
mare, la pace, la asigurarea viitorului liber şi independent al naţiunii noastre, al 
tuturor naţiunilor lumii!" 

Transformîndu-se într-o nouă şi puternică manifestare a unităţii de nezdrun
cinat a întregului nostru popor în jurul partidului,. al secretarului său general, 
plenara şi-a însuşit pe deplin ideile, orientările şi tezele de o excepţională însem
nătate cuprinse în cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, acestea constituindu-se 
î�tr-un însufleţitor program de muncă pentru noi. toţi, în, noul an, în noul cincinal·, 

-
'· . 

.. 
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' 

Congr�sul stiintei 
' ' 

I • 

·-,

sî îh.vătămîntului 
' ' 

. 

E 
venimen,t cu profunde implicaţii în toate sectoarele de activitate, hi 
prezentul şi, mai ales, în viitorul patriei, urm�rit tocmai de aceea cu 
un viu interes nu numai de către oamenii de ştiinţă şi de către �ei 

ce, lucrează în · învăţămînt, ci de toţi cetăţenii ţării, dornici să-i sporească bună
s,tarea materială şi spirituală şi să-i- asigure un loc de frunte în rîndul naţiunilor 
lumii, Congresul ştijn!ei şi învăţămîntului, deschis prin magistrala cuvîntare „a 
secretarului general ăl partidului, preşedintele ţării, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 

1 

a constituit· o nouă şi elocventă expresie a preocupării constante pe • care condu
cerea noastră superioară de partid şi de stat o acordă rolului ştiinţei şi învăţă-
mîntului în dezvoltarea accelerată a societăţii. româneşti contemporane. 

Lucrările acestui larg· şi reprezentativ forum democratic, lâ care au participat 
peste 4.500 de delegaţi şi invitaţi, prin hotărîrile adoptate, prin preţioasele şi 

-clarvăzătoarele indicaţii călă_uzitoare ale secretarului general al partidului, au con- ,
figurat un vast şi însufleţitor program de muncă cercetării ştiinţifice şi invăţă
mîntului din patria noastră_. ,menit să I; mărească eficienţa în construirea unei noi 
calităţi a vieţii şi a

1 
unui om nou. ,.înfăptui-rea obiectiyelor stabilite_ de Congresul 

al Xiii-lea - arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu în cuvîntarea la congresul sluji
torilor ştiinţei şi învăţămîntului - impune angajarea fermă pe calea noii revoluţii
tehnico-ştiinţifice, de organizare a vieţii ;economico-sociale pe baza celor mai noi -
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, ale cunoaşterii umane în general". 

Un deosebit accent este pus şi de această daffi asupra concepţiei .şi spiritului
revoluţionar ca� trebuie să prezideze desfăşurarea activităţii în cercetarea ştijn
ţifică şi în învăţămînt. ,.Cercetarea ştiinţifică şi tehnologică trebuie să pornească 
permanent de la concep ia revo�uţionară, materialist dialectică, de la faptul că 
J!rocesul cunoaşterii nu,s-a încheiat şi nu se ,va încheia niciodată, că există numai 
probleme necunoscute, dar care pot fi des�operite şi cunoscute." Dind o înaltă 
apreciere realizărilor ştiinţei româneşti, secretarul general al partidului preciza că 
.,Ştiinţa românească trebuie să se angajeze cu toată hotărîrea în artivitatea revo
luţionară de cerceta.re şi descoperire a noi şi noi taine ale naturii şi universului, 
să-şi aducă o. contribuţie tot mai însemnată la îmbogăţirea tezauirului ştiinţific 
naţional şi .universal." După ce sublinia importanţa cercetăr!i ştiinţifice în de:ivol

"tarea mai rapidă a tuturor domeniilor de activitate, de la sistemul energetic naţio
nal la industrie şi agricultură, secretarul -general al partidului concluziona : ,,'ln 
toafe domeniile, dar m'ai cu seamă în cercetare, se c·ere un înalt spirit de răspun
dere, iniţiativă, îndrăzneală şi cutezanţă revoluţionară.

Cred că mai multi decît în alte sectoare se .poate afirma că a fi om de ştiinţă,
cercetător, înseamnă a fi revoluţionar, a acţiona, întotdeauna împotriva a tot ce 
este vechi şi perimat, 'pentru promova,irea a tot ce este nou în toate sectoarele 
vieţii economico-sociale. Să facem în �şa fel incit ştiinţa românească să acţioneze 
în spirit revoluţionar, în 'toate domeniile !". 

l. 
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Referindu-se la sistemul de învăţămînt şi necesitatea pregăth'ii unor cadre 
cu înaltă calificare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu atrăgea atenţia că „Vorbind de· 
educaţia comunistă trebuie să înţelegem, prin aceasta, înarmarea tineretului nu 
numai cu teze gt;inerale despre socialism şi comunism, dar ş{ cu cele mai noi cuce
riri ale ştiinţei în toate domeniile. ;Numai un asemenea tineret şi numai asemenea 
pameni pot .fi cu adevărat comunişti, pot asigura victoria comunismului în ţara 
noastră ! Şi nu�ai pe . această bază se poate asigura victoria comunismului 
în lume!". 

Ideea mai bunei folosiri a posibilităţilor existente în fiecare domeniv de 
activitate, a condţţiilor create şi a capacităţilor umane de care dispune poporul 
nostru, se. regăseşte în emoţionantele şi însufleţitoarele cuvinte ale secretarului 
general al partfdului : ,,Atît în domeniul cercetării ştiinţifice cit şi al invăţămîntului 
dispunem de tot ce est.e ·nt'cesar, alem o puternică bază materială, tehnică; dar. 
mai presus de toate,, av(Jin_:mînunaţi cţrcetători, oameni de ştiinţă şi savanţi, minu
nate cadre didactice, care reprezintă suprema garanţie că vom realiza în cele mai 
bune condiţii programele de cercetare şi de pregătire a cadrelor, că cercetarea şi 
învătămîntul vor ocupa un loc tot mai important în dezvoltarea socialistă şi 
.comtinistă a Rpm�ieţ..!"·· 

A
ceeaşi· tjobilă grijă pentru viitorul patriei, pentru făurirea unui om
nou, care · să fie deopotrivă un bun specialist şi un cetăţean devotat 

. ţării şi poporului său, stŢăbate şi cuvîntarea tpvarăşei a·cademician 
doctor inginer Elena Ceauşescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
·al P.c.R.: prim yiceprim-ministiru al guve;nului, în care se· subliniază faptul cij
_,,o , dată cu preocuparea .de a forma cadre bine pregătite profesional, pentru toate
. domeniile de activitate, şcoala .trebuie să_şi îndeplinească, în condiţii tot mai bune.
marile ră�punderi ce-i revin în educarea comunistă, .-revoluţionară a tinerilor, a 1

formării lor .. ca cetăţeni conştienţi, devotaţi patriei şi poporului."
Cu în�lta autoritate de savant de renume mondial, tovarăşa Elena Ceauşescu, _ 

_ în cuvi�ţai:ea rostită, a aprofundat o serie de aspecte legate de cercetarea ştiinţifică 
fundamentală şi aplicativă, de noile soluţii şi tehnologii ce trebuie el\borate în 
domeniul energetic, al metalurgiei şi chimiei, al construcţiiţor de maşini, al zooteh
niei şi hodiculturii, al perfecţionării activităţii din toate ramur'ile economiei naţio
nale. Preţioasele î�drumări şi orientări ale tovarăŞ,ei Elena Ceauşescu vizează un 
program concret de· acţiune, •deschizînd totodată perspective de mare importanţă 
'teoretică şi practică în ·abordarea probiemelor specifice ale cercetării, căci, asa 
cum se sublinia în cuvîntare, .,; febuie dezvoltată ,şi mai mult cercetarea fund�- · 
mentală de perspectivă, în toate domeniile I cunoaşterii umane, pentru a desc_hide 

_noi orizonturi cercetării aplicative şi � spori aportul ştiinţei la progresul general al
,ţării, la îmbogăţirea tezaurului gîndirii ştiinţifice 1,miversale." 

Crearea unui nou organism unitar - Consiliul Naţional al Ştiinţei şi lnvă
ţămîntului - menit să sporească eficienţa sh:ategiei de coreţare a cercetării şi 
mvăţămîntului' cu producţia, şi să conducă Ia o superioară şi operativă valorificare 
a potenţialului_ creativ al ţării, dar, mai ales, desemnarea în funcţia de preşedinte 
al acestui consiliu a tovarăşei. Elena Ceauşescu reprezintă - aşa cum s-a subliniat 
în cadrul dezbaterilor Congresu,Iui - chezăşia sigură a înfăptuirii, Ia nivelul celor 
mai înalte exigenţe, a tuturor sarcinilor ce revin acestor importante. domenii de 
activitate. ' 

In telegrama adresată de participanţi secretarului general al partidului, pre
_şedintelui ţării, tovarăşul Nicplae Ceauşescu, sînt reafirmate• sentimentele de neţăr
murită dragoste şi profundă recunoştinţă pe care, asemeni întregului nostru popor, 
.t�ţi \!ei ce lucrează în domeniul ştiinţei şil invăţămîntului Ie nutresc faţă de secre
tl;lr!ll general al partidului, pentru rolul său determinant în ridicarea cercetării 
ştiinţifice Ia nivelul înaltelor răspunderi ce-i revin ca forţă nemijlocită de pro
ducţie, pusă î.n _slujba ridicării României pe trepte tot mai înalte de progres şi 
civilizaţie. 

4 
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67 de· ani de la făurirea 

statului national unitar român 
. , 

• 

• 

I -DECEMBRIE 

.. 

,,Crearea statului naţional unitar a con
stituit o strălucită victorie istorică a luptei 
eroice, îndelungate- a mas�lor .populare 
pentru făurirea naţiunii române, a marcat 
împlinirea visului secular al tuturor româ
nilor de a trăi uniţi în graniţele aceleiaşi 
ţări, într-un stat unic, liber şi inde-
pendent.�' •

NICOLAE CEAUŞESCU 

Intre sărbătorile de suflet ale românilor de pretutindeni există una pe care 
prea şi-au dorit-o dintotdeauna şi prea au plătit-o cu umilinţa şi sîngele unor 
nesfirşite şiruri de generaţii, ca să o poată uita vreodată. Ea se cheamă cu numele 
unei zile şi semnifică, la fel ca şi la alte popoare, Ziua ,redeşteptării conştiinţei 
noaistre naţionale, care,, la noi, e şi Ziua întregirii fiinţei trupeşti şi spirituale a 
neamului, altfel spus; Ziua în care avea să se încheie procesul de făurire a statului. 
naţional unitar român : 1 Dectmbrie 1918. 

. Ca să ajungem la această Zi şi la Unirea cea Mare, a Transilvan.iei cu 
Roinânia, de la 1 Decembrie 1918 - prefigurată fulgerător de Mihai Viteazul, încă 
de la 1600, prin unirea sub acelaşi sceptru părnîntean a Ţării Româneşti, Transil
vaniei şi Moldovei - a trebuit să existe mai întîi Unirea Moldovei cu Ţara Româ
nească, săvî:rşită la 24 Ianuarie 1859, tot sub sceptrul unuia şi aceluiaşi domn 
pămîntean, Alexandru Ioan Cuza, şi a trebuit ca poporul român să-şi plătească 
încă o dată, cu jertfă de singe, legitimitatea dreptului independenţei şi suverani
tăţii sale naţionale, dobtndite la 9 Mai 1877. Să mai. amintim că între Ţara Româ
nească, Moldova şi Transilv<1nia au existat, datorită comunităţii de limbă, de 
tuget şi de simţire românească, legături dintre cele mai strinse de-a lungul veacu
rilor şi că nftdejdea şi flacăra libertăţii şj a egalităţii• sociale, iscate în vreuna 
dintre aceste „ţări", au avut Î11totdeauna corolarul unităţii lor naţionale şi au 
trezit speranţele ori- şi-au legat speranţele de sprijinul fraţilor d_e peste munţi ? 
Nenm;nărate bătălii cîştigate, prea adesea transformîndu-se în victorii de scurtă 
chn-ată, dar de intensă şi vibrantă semnificaţie naţională - fie că ne vom aminti 
de ceea ce au însemnat luptele de la Posada şi Rovine, de la Vaslui şi Codrii Cos
minului, ori de la Feldioara şi Călugăreni, de _ marea răscoală a lui Horea, Cloşca 
şi Crişan ori de aceea a lui Tudor Vla,dimirescu, sau de felul în care s-a desfăşurat 
revoluţia de la 1848 în cele trei „ţări" româneşti - ne îndreptăţesc să \A:Jrbim de 

. lupta comună, a întregului popor român, pentru doj)îndirea libertăţii şi dreptăţii 
sociale, a independenţei sale naţionale, nemijlocit legate de realizarea unirii. 
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Infăptuită la 1 Decembrie. 1918, Unirea Transilvaniei cu România a· rep1·e
zentat, deci, încununarea luptei şi năzuinţelor de veacuri ale poporulu'i român., 
impunîndu-se contemporanilor şi posterităţii prin caracterul ei profund legitim cit 
şi prin forma avansat democratică, plebiscitară, de realizare, tratatele internaţio
nale de pace, încheiate ulterior, nefăcînd altceva decît să confirme şi să consfin
ţească o stare de fapt existentă. Pentru că la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, 
alături de cei 1228 de delegaţi oficiali ai n_aţiunii române din Transilvania, Banat, 
Criş·-ma şi Maramureş, reprezentînd fiecare voinţa colectivităţilor care-i desemna:

seră, s-au, pronunţat îi;itr-un singur glas pentru unire şi cei peste 100.000 de oarp.em, 
veniţi aici din toate părţile străvechiulpi ţinut românesc, pentru a fi părtaşi la 
această Zi de neuitat din istoria neamului. 

N-a trecut însă mult timp şi a trebuit să ne punem din nou, dure1·os de acl\t,
problema existenţei şi chiar -a supravieţuirii noastre naţional�. pt·inşi cum errun. 
în ghiara fascistă, care ne· răpise, prin odiosul dictat de la Viena, din 30 au.gust 
1940, Transilvania de Nord, ancestrală vatră de spiritualitate românească, în care 
populaţia română a fost întotdeauna- şi a rămas majoritară, în ciuda oricăror vici
situdini şi împilări. Şi a trebuit să ne batem din nou pentru a fi noi înşine, de 
astă dată alătm·i ,de Armata Roşie şi de puterile Naţiunilor Unite, .dînd noi şi 
nenumărate jertfe de sînge, ,pentru zdrobirea agresorului comun, hitlerismul, şi 
dezrobirea Ardealului nostru de sub vremelnica şi sitnica ocupaţie horthystă. Revo
luţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, de la 23 Au
gu,st 1944, declanşată în numele salvării ţării de la o gravă catastrofă naţională, 
al redobîndirii libertăţii şi demnităţii ·patriei, al reunirii T1·ansilvaniei de Nord şi • 
al construirii unei .Românii noi, democratice, avea să mobilizeze din nou masele 
de oamenţ ai muncii, toate forţele progresiste, într-un suprem efort de voinţă al 
întregii naţiuni, condus şi organizat de partidul comunist. In semnificaţiile pro
funde ale noii noastre sărbători naţien.ale, de la 23 Augt.1ţ,t 1944, dată ce avea să 
marcheze începutul unei noi ere în istoria României moderne, s-au contopit astfel 
·aspiraţiile de veacuri _şle poporului pentru libertate şi dreptate socială,. pentru 1 •
independenţă şi suveranitate naţională.

Nimic mai firesc, deci, decît ca toate aceste aspiraţii să se regăsească azi în
unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, stato�nic şi consecvent apărător al .
intereselor naţionale ale ţării şi ale poporului român, al cauzei păcii şi socialis
mului, al dezvoltări:i libere şi independente a fiecărei naţiuni.

1 Decembrie continuă să fie sărbătoarea de suflet a poporului român, ale
cărei semnificaţii sînt int�grate organic politicii sale actuale, de asigurare· a tuturor
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti locuitorilor patriei, indiferent de naţionalitate,
în efortul comun de edificare .a societăţii socialiste multila,teral dezvoltate pe pă-
mîntul străbun al României contemporane.

N-am venit aici ca praful de pe copitelf cailor şi nu ne-am „anexat" nici.
odată, nici o palm·ă•de loc, de la nimeni, dar am fost în schimb deseori „disputaţi",
pe hălci şi ciozvîrte, pe ape şi munţi, ba chiar şi pe braţe 'ori pe „ţări" din sfîntul
trup al Ţării, şi a trebuit să ne batem mereu pentru ceea ce fusese, era şi avea să
fie de-a pururi al nostru. Am făcut-o de· fiecare dată•numai de nevoie, cu credinţa
şi sfînh dreptate a celui ce-şi apără glia, pe care nu i-a „daLo" nimeni din afară,
ci a moştenit-o din moşi strămoşi, sfinţindu-şi-o cu coarnele plugului şi sîngele
pieptului, trecut prin ascuţişul viclean al sabiei străine. .

Oricît au încercat alţii să ne dezbine, să ne „asimileze" 'sau să ne pună pe
fugă, am rămas statornici în glia noastră străbună, sfinţită cu sudoare şi apărată cu
sînge, şi nu ne-am căzleţit niciodată într-atît încît să avem nevoie de vreun trans
lator ca să ne putem înţelege în aceeaşi limbă română, care ne-a unit şi ne uneşte
dincolo de munţi, de 'văi şi de ap�, fără să uităm şi fără să putem uita vreodată
că aparţinem poporului român, datinelor şi spiritualităţii sale specifice, ethos-ufu).
românesc, inconfundabil. pe oricare dintre meridianele globului.

T 
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Arhivele teatrului 
A 

romanesc 

Mare.a Unire 

în viata scenei naţionale 

Teaitrull oatie · în Transil,v,ania n-a Î!Il
semnat rtlţd,Qdiată „diver:t-isment", a fost,înai,nit;e de or�ce, argument de limbă ro
mânească. Fraţii noştri jucau tea1lru pen-

· tru a-;şi afiiI'!ma Latinii,tatea, şi ch:iiar in- .
tii'l.111 spectaool cult atestat în Bl1aju!l şco-

• lilor naţicmail.e de 1a 1 71515 s�a · de�ăşwratsub senmu!l. ,,Romei �terne:'. 
Este vremea Asociaţiunii transilvane\ pentru învăţătura şi cu·ltura poporului

român, Astra braşoveană, este vll'emea
oind, în pall'l�amentul budaipestan, deJPutaţii români cer pentru Transllva!Il!ia „tea
tru naţion.ail. ", la 1870, şi nimeni nru, poate
opri adtllil.aJVea de La Deva, unde. se fuincleaziă Sooietatea pentru fond de teatru
român în Ardeal, cu zeci de fi1iale, cu
si.rte de actorii.· diletanţi, cu un oa:-gam. publiCIÎ!Stic, Familia. Este cea mai. aIDP'lă
mişcare pentru teatru naţionail cunoscută
în istOII'Îa soenei .româneşti. Nu· era
spectlacol fără manifestatu „poipOII"ane·'.
La ratmpă, privtt'O!mllUi i se înfăţişau portutl românesc, .limbai Mema:ă, repertoriu 
aumahtom., �dei politice. De la oier la
ră.I'turar, teatriul tti.J.etant a fost o în-,.
datarire ,patriotilcă.

Aşa se şi expi.lrl.,că ldie ele, în 1919, d:n.d
se hotălrăşte deselhiJderea, la Cllllj, a celui
de-al patriuiea Teatru Na,ţion,ai al ţării,
acum întregi.te, din sate curg spre capi
taJia s.imbolicti a ţinutulU!i sute şi sute 
de ca:rie. Ţă:ran1 aabcniîţi pa1rieă de pe
Colulmna traia:niă, cu şeripar, zeghe,
o}'.XÎ!nd.i:, s·e aşa,ză "în elegantele staJuri ale
teatrului lor, cu siglllranţa celor care se
aş,ază ÎIIl casa lor.

In progriamu� de înfăptuiai de •d1.11pă
U.ruiooa. cea Ma[·e figura la loc de s•earrnă
deschri.lderea 111eÎ1111UÎ!J."ziată a universiităţil
clujene. RiectariuJl Sextii,l Puşcariu împăr
tă:şea ocm;v1_inge.rea lui Vasile Go1di�, Va
lw.În.l Branri.şte, T,ilberiu Bredi008Jnll.l că 
metropolei a1idelene nu-i poate hpsi TiM
trul National, Jnstitutie tradiţională pentru provinciiJle româneşti• - M1..1111tenri.a,

Olltenda, NLOlldo;va (cf. Aurel Buteanu,
Teatrul românesc în Ardeal şi Banat. 
Timişoarra 1944).

Deooamcmtlă, lia înooputu!l aruulU!i 1919,
gospodairii Md:eailiU!luiir trruldesc să !IlOII'ma.
lfuzeze vii.aţa publlică afectată de rava
giile războiiUJ1ui aibia încheiat. în aceas1ă
atmosferă, în aip,arenţă puţin prielpică
art.clor, se . gă:seso totuşi mi-jloaice mate
riaile per.hm a prilmi :fităţeşte, prin poartaBra<,,OV1.!il.'Uli,, Îlntniul tu:nneu oiti.tia!l. al Tea
trului Naţi OTIJall. Jdi111 B uCUII'leŞâli., O desfă
ş Ull'0.re, fără .precedent în arcul crurpat[c,
a forţelor teatnu!Lui ip.Tllâm.e.sc, eira meru'tăsă c�Ollideze sentimentuil patriotic şi 
să pregiaiteaisică spri.!l'IÎlte1e pentru înfăJptlu
irea la care visaseră Iosif Vulcan şi g1Jo
r1oasa sa generaţie. La 27 apriLie 19'19, 
braşovenrui i-au ovaţi1onat pe C. Nolttara;.
I-ancu Petrescu, Zaharia Bâirsian, G. Ci
pr1ilain, A. Athanasescu, Olimpia Bârsan,
Ma:rioa,ra Zirnmceanu etc., într-un reper
torru ales· cu grijă din operele o1asici[or
_Hasdeu, .Alielcsand!l:J, Delavrancea (ci. Rro
gr,arrnul Primul turneu oficial în Ardeal
si Ba,nat sub auspiciile Consiliului diri-
gent din Sibiu, SiJbiu, 1911'9). ' 

La Sib!iu, încălroatul de ·gJorii naţio
na[e Anldll'ei Bî,rsescu a văzut tllI'!Ileul din :aucureşti ca pe o „a doua cl.ezrobire prin
artă". In ziarul pe oare-1 conducea la Sibiu, Patria ,(4 mari.· 1919); Ion Agâr;bi
ceanu încerca acelaşi sentimerut. manâifes
t-irudu-1 tot publ-ic : ,,în numele artei şi
culitlllll'ii româneşti... ( ... ) aţi venit să deş
tep,t:aţi şi să întăriţi sufiletul românesc,

. c01I1ştiin�a, românea:S1Că, sdngura temelie

.sol-ildă a ţării tutu.r:or românJiJl.or". Pretu
tindeni, la Sighi,şoaira, Fă.găraş, Turda,
GheTlla. Dej, Bistri.ţa, Alba-Iulia, Orăştie,
Dev;a\ ac,boril.or li s-au făcut manifesta.ţin. 
publice (cf .. Radlu Cosmin, Prin Ardeal, _,Ed. Alcalay, 119!19),· şi nu puţini au fost , 
pair.tilaiipanţii caire, de 1a piălrinţi sau dtilnproprie ştiinţă, cunoşteau e.roiloa,. !istorie
a vechilor turnee r-OITT1âneşti, temerare
oolii „clin ţară", um,brilte airneninţător de
pajura cră1aS1Că : la 18/3!41, ila Broşov, ocupa
Tairidio:J.y-VlădÎ!cescu ; M!ilhail Pascaly, îin
două rînduri, la 1868 şi 1871, prin Ar
deal şi Banat ;. Matei Mfl'lo, cu acel.aşi liti� nerar la 1870 ; în 1872, I. D. Ionescu, iar
în 191,3. trupa lui Victor Antonescu (ci.
Au1rel Buwanu, op. cit., şi .Ştefan Măll'
cuş, 'l'halia română, Timişoara, 1945')'.

Pu:nc.tUil cullninant a,l en.tuzias.mului
obş,tesc ·esbe ·atins la Cluj, h1 clă!diirea
v,iitorulu� Teatru Naţional, pe care flu
tU!I"a triicolorul Uni:rliii. Ziua de l"l mai
19'19 ai int-ria.t în analele. teatir;u,J,uri. româ
nesc. Spec:tacol,� oo drama lui Hasdeu
Răzva,n şi Vidra a' fost priecedat de �-e
J)ll'ezr.>..ntar,ea · aclî'ului, alegoric Po mul Uni
rii de ZaJ)aria Bâr-san, marr,e animator
• al teai!:rulutl! all'ldelean. poet, aatcr aJl sce
nei bucureşta'1e. Soţiei sale care l-a
1J,Tmart: cu creidiinţă, io:J. p.."imiJ ani ali vea- 'eului, în tu.rnee transilvane, Olimpia Bâr-
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san, şi iea acttiţă a Naţiona,lu,lui c.aipi,ta
liei, i-a revenit glor1a de a rosti - în 
rolul ·RomâiniJa - prii/mele ·cuyimte româ
neşti pe scena clujeană ; ,,S-a Pi(ll.tolit 
fui-tuna... de-iabia se mai aude... / S-a' 
dus pe ză.ri srtrei111Je cu trăsnetele ei / Pe 
p1admle mele de slÎln,ge încă ude / Cad 
J·azele de soaire... scîntei lîngă scînteL." 
(Poemul Unirei de Zahairia. Bârsan, ed. 
princeps, Sibiu, 192•2). Radu Cosmin (op. 
cit.), martQr ooulair, soŢ!iJe : . ,,Loji, i,taluri, 
galerdi, coriid!oaue ... arhilî'.nrţesate de spec
tatori ae, îm frigurile aşteptării, discurtăJ 
îşi ttimfut salută!ril, se s1rnîng de m&nă, se 
felicită c-a,u aipU10a,t o zi aşa de marre. 
Sunt fertici,ţi ... Poemul Unirei cu un su
perr-b c1ooo:r de munţi în fund se joacă 
într�o tăcerr,e religioasă şi se tenmilnă în-

. tr-o • nebunie de aplia,uze şi' aiclarrnă:ni. .. " 
Din:,ectorul . geiruerail al tea1lI'ielor: Ioan Pe� 
n,·tz, a .răspuns, într-un tîrziu, ovaţi!i.lor 
pacr:că f,ără sfî:rşi t : ,;Am făou,t· să · r'ă.
sune graiul strămoşesc pe toate scd,ele. 
.AI!deaa'll!lw, aim făcut siă vibr.ezie în �n!ilm:i 
toate porniri,le ge!Îemase şi toate senti-
mentele paitriotice ... " 

• 
,. 

Eleg3,ruta rev,istă Teatrul a Naţio.na,lu!Jui 
olujean, apărută între IJ.925-1927, cuprinde, 

· în pir:imele două numere, am1intiri De-·acum
şase ani, prin· cair-e I cl:iirectarul Z·ahacr:ia 

.,. Bârs:m fixează împrejurările care au 
�bi,t ct:i!tori-riea aşezăimîntu!Jui. în vacr:a 
lui 1919, Tiberiu Brediceanu, conducăto
rul Departamentului Ocrotiri Sociale îşi 
însuşeşte un priQIÎect d; orgaini1zare .a 
Teatrului 'Naţional întocmit de Zaharia 
Bâ'Ilsan. Totoda'1:1ă s-a înaimta,t· şi p.ro
iectU!l de constituire a Operei Naţionale
(,cu spectacoliul inaug1u,r,a,l Aida, î:n 215 
ma.L 1920). 

,. 

Rezoluţia înde!Ju:ng a,ştep,tată. se pune, 
în sfîrşit, iar Zaharia Bârsan, ,,ca răs
plată pentru cel,e unsprezece tuirnee fă
cute îm AJiidea:l ... " (Si<că Alexamdrescu, 
Din amintirile . unui „membru fondator",
în Teatrul, nr. 2, 1969),. trece neîntir2lia·t · 
la CilllStituirea trupei. Apelu:rli:locr: sale 
- deşi stagriunea începµse - le răspund 
întii • arlarloveni.1 N. Nearrntzu-Ottonel, I. 
S1Jă!nescu-P.apa, Dem. Mli.hiăilesm.11-Brăila, 
apoi ·bucureştenii Aurel Athamrusescu, so
n�a Striîm,bu (Chroeru) etc. E angajat şi 
A.J. Glhibericon, actorul ca:re-i spusese 1ui 
Z. 'Bârsan în vremea l'e!ugi!UJlui si\lit Ia
Laşi : ,,ACUJIJ1 n-ai să mă mai vezi pîmJă

/ 
• 

nu ne-om duce să fa,cem teatru la Cluj ! " 
Dil1 Bucureşti, pornesc �pre inima Au:
deal'Uiln.ti, ;.:ie 24 octomb.rii€ 19119. ,,vreo 25 
de aclmii ". 1n modeste oa,mere de hotel, 
c:opiindu-şi singuri rolurile, repetî,nd zi 
şi noapte începînd diim 4 noi,embirie, tru
pa Naţionaitu1ui clujean se �regăteşte 
pentru isuari•r.a inaugurare din sea;ria zli
lei de �unii, 1 decemb:rlie HJ19 - un an 
de cî-nd voinţa vechii Daciii a impus la 
Alba-foJta unin:ea ou Rornârui,a (ipe Iarrg 
în Aurel Buteanu, op. cit., şi Ioan Mas
sof.f, Teatrul . românesc. Privire· istorica,
Mi:nerva, 1974). 

tn cadrull sOllemn a,l primei l1ildikări de 
cortină, s-au reprezentat două texte de 
Zaharia . Bâr1sa,n, d:raima Se face ziuă,
ins,pi1riată die evenimentele răs.ooa,l,ei lui 
Horea, şi Poemul Unirei, amindOl\lă cu 
premie_,rele aibsolute la Bucureşti. Dfu1 
•zian.ul Patria al 11\lJi IO!n AgâTbliceanu, mu
tat acum la Cluj, triamscriern CUJVîniJull lui 
Zahairia Bârsan, de la fune1e speatacoftu
lui : ,,Teatrul îşi aduce şi d ·modestul 
lui prinos în această marr;e zi, sud:J.ete 
tinere şi ,entuziaste şi-au părăsit cărni-

, nurile lor şi m-au însoţit aicea să prăz
,nuim împTeună cu domniile-voostre ziua 
aceasta" şi să 1idicăm pen.�ru viiltor ail.<tlar 
aritei dnamaitice :româneşti. Mmdirti şi con
şti.enţi de fu"Ulnoos,a şi i•n,a,lta noast.r\ă. che� I
ma,cr:e,. vă I1Ugărrn să purneţi la temelia a
cestei,. clălcldai dragostea in,dulgentă a 
domn.iilocr:-voastre, ca a,lta,rul nostru să 
se poată ridica stirălucitor· în lumină". 

La adlî:nca senectute. încă vibirfo,d d 
entuziasrnurl acelor zile, N. Neamtzu-Ot
tonel mărtuTIÎISea revistei Teatrul (IIllr. 11, 
19'78) : ,,Seara de 1 decembrie 1919 a fost 
o seară de înlă!1ţaire a suf.lete:lar. Piaj)a
teatru,lu,j şi stiră:ziill.e din jur erau ocupate
de căruţe. Veniseră ţă,nani de' 1a sute· de
'kilometru,. ln sală, a;pmape 1a fiecaire
cuv1nt, aip1!arurze. Mame emoţie ... n-am mai
tTătlt a,lltJa aserrnămă11oa:re. Noi, actmii. î'il
semniam atunci bi,I"Uinţa cuJL1rulrii im,ţio
naile. Nai înfSemnam teatrul .rOIIIlânesc ... · 

· Mu.lită werne, oamenii veneau la teatcr:u 
numai să audă limba, atît de drai� le 
era v,orrba a:xmiânească ". 
. Pentru creşte1.1ea .,vorbei 1'0lffiâneş1Ji," şi 
cinstire1 patr.ieii, măcr:rturiile trecutllil:ui şi 
:;11e prezentu/lui. decxpotrt'văi, dau seamă 
1n v.iiaţa scenei naţionale ... 

Ionuţ NICULESCU 
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Teatrul Tineretu
lui din Piatra 
Neamţ : ,.Mihai 
Viteazul" de E, 
Mandric şi P. 

• Findrihan (1979),
regia Alexandru
Dabija

Teatrul „Nottara": ,.O noapte fur
tunoasă" de I. L. Caragiale (1967) 
regia George Rafael 

Teatrul National 
din Bucureşti : 
„Despot-Vodă" de 
Vasile Alecsandri 
(1984), regia Anca 
Ovanez-Doroşrnco 

1965-1985 
Imagini dintr=o 
posibilă istorie a 

teatrului ·românesc 
din ultimele două 

decenii (IV) -
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Teatrul Naţional din Bucureşti: ,.Din jale se întrupează Electra" de 
Eugene O'Neill (1966), re�ia 11, Finţi ... 

· Teatrul Dramatic
,.Mihai Eminescu"
din Botoşani :
,,Răzvan şi Vidra"
de B. P. Hasdeu
(1971), regia Ion
Olteanu

Teatrul Naţional „Vasile 
Alecsandri" d-in Iaşi : 
„Lungul drum al zilei 
către noapte" de Eugene 
O'Neill (1968), regia 
Sorana Coroamă 

,, 
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Teatrul Naţional din Bucureşti : 
.,Vizila· bătrînei doamne" de Fr. 
Diirrenmatt (1965), regia. Mony Ghe

· Jerter ...

Teatrul Dramatic din CoAstanţa : 
.,Mascarada" de Lermontov (1972), 
regia Ion Maximilian 

• 

::.şi ;,o femeie cu bani" de G. B. 
Shaw (1965);_ regia -Mihai Berechet 

Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş : 
„Procesul rebelilor de pe Caine" de 

Herman Wouk (1974), regia Gheorghe 
Harag 

f 11 
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Teatrul „Nottara": ,,Micul infern" 
de Mircea Ştefănescu (1977), regia 

Mihai Berechet 

' ., 
Teatrul Naţional ,,Vasile Alecsandri" 
din Iaşi : ,,Camera de alături" de 
Paul Everac (1977), regia · Călin 

Florian 

Teatrul Dramatic „Maria Filotti" 
din Brăila : ,,Hedda Gabier" de 
H. Ibsen (1966), regia Yannis Veakis
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Laureatii Festivalului natiohal 
, . . , 

,,Cîntarea R.omâni�i" 

Premiul I 

editia a V ..,,.a,. 1 •
' 

TEATRE PROFESIONISTE 

TEATRE DRAMATICE 

PREMII PENTRU 'SPECTACOLE 

. ' 
·• Paznicul. de la depozitul de nisip de D. R. Popescu Teatrul Naţional 

„Vasile Alecsandri" din Iaşi 
e Paznicul de la depozitul de nisip de D. R. Popescu Teatrul Naţional . 

din Craiova 
e Cerul înstelat deasupra noastră de Ecaterina Op1'.oiu - Teatrul Mic 
e Satul blestemat de Mircea Bradu - Teatrul de Stat din Oradea (Secţia 

română) . 
e l'iticul din grădina de vară 9de D. R. Popescu - Teatrul Tineretului· din 

Piatra Neamţ 

Premiul II 

e Execuţia se repetă de Mfrcea Vaida Teatrul Naţional din Cluj-Napoca 
e Să nu-Ji faci prăvălie cu scar� de Eugen Barbu - Teatrul Giuleşti 
e Soldatul şi filozoful de Dumitru Solomon - 'Teatrul German de Stat din 

Timişoara 
· e Hanul de Ia răscruce d,e Horia Lovinescu - Teatrul -Naţional din Tîrgu

Mureş (Secţia maghiară) 
e Iubirile de-o viaţă de Platon Pardău - Teatrul Naţional din B�cureşti 

Premiul III · 

. e Cerul înstelat 'deasupra noastră de Ecaterina Op1·oiu - Teatrul Dramatic 
· din Braşov

e Un suflet romantic de Tudor Popescu - Teatrul de Stat din Reşiţa •
• e L�nga· poveste de dragoste d,e Tudor Popescu - Teatrul „Ion Vasilescu" 

• . din Giurgiu · · , , 
• e Dulcea ipocrizie a bărbatului matur de Tudor Popescu - Teatrul· de Nord

din Satu Mare (Secţia 1·omână) 
·' ' 

Premiul IV 

.Jn,drăgostiţii de la nouă seara de Adrian Dohotaru - Teatrul Municipal 
clin P oieşti 

e O sărbătoare princiară de Teodor Mazilu - Teatrul Naţional din Tîrgu 
Mureş (Secţia română) 

e O casă onorabilă de Horia Lovinescu - Teatrul Dramatic din Galaţi 

I •. / PREMII PENTRU RECITALURI 

Premiul I 

Tudor Gheorghe - Teatrul Naţional din Craiova 
e Adam Erzsebet - Teatrul Naţional din Tîrgu _Mureş (Secţia maghiară)

Premiul II 

e Constantin Ghenescu - Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ 
• Lucia Ştefănescu, Raluca Zamfirescu, _Iulia Boroş, Corneliu Revent, Eusebiu
I Ştefănescu, Cornel Ciupercescu, Valentin Popescu Teatrul de Stat 

din Ploieşti 
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e Papp .Eva - Teatrul de Nord •din Satu Mare (Secţ-ia maghiară) 
e Matrai Lasil6 - Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara 

Premiul III 

e Bessenyei Istvan - Teatrul de Nord din Satu Mare (Secţia maghiară) 

'P,RE}\UI PENTRU REGIE 

Premiul I 

e„Cătăli11a Buzoianu - pentru spectacolul Cerni înstelat deasupra noastd. 
de Ecaterina 0proiu la Teatrul Mic 

. 
\ 

. 

Premiul II 
,. . 

e Mihai Manolescu pentru spectacolul Paznicul de la depozitul de nisip 
de D. R. Popescu la Teatrul Naţional din Craiova 

e Dan Stoica - pentru spectacolul Paznicul de la depozitul de nisip de 
; D. R. Popescu la Teatrul Naţional „Vasile Alec·sandri" din Iaşi 
e Mircea Marin' - pentru spectacolul Cerul înstelat deasupra noastră de 

Ecat�rina Oproiu 1� T�atrul pramatie din Braşov 

Premiul III 
-. 

e Bogdan Ulmu - pentru spectacolul Sotdatul şi mo·zoful de Dumitru 
Solomon la Teatrul German de Stat din Timişoara 

e Nicolae Scarlat - ,pentru spectacblul _Piticul din grădina de vară de 
D. R'. Popescu la Teatrul Tineretului clin Piatra Neamţ

e Eugen Vancea ·_ pentru spjctacolul Un suflet romantic de Tudor Popescu 
la Teatrul de Stat din Reşiţa 

e Kovacs Ferenc - pentru spectacolul Jocul vieţii şi al morţii în deşertul 
de cenuşă · d� Horia Lovinescu la Teatrul de 'Nord din Satu Mare 
(Secţia maghiară) , -.• 

PREMII PENTRU SCENOGRAFIE 

Premiul I 

e Viorel Pţnişoară-Stegaru - ··pentru· scenografia spectacolului Paznicul de 
Ia depozitul de nisip de D., R. Popescu la Teatrul ~N�ţional din Craiova 

•Premiul II

e •constantir.i Ciubo�aru - pentru scenografia spectacolului Passacaglia ele. 
Titus Popovici)a Teatrul Dramatic din t:onstanţa 

e Olimpia· Damian-Ulmu - J!lentru scenografia spectacolului Soldatul şi 
filozoful de Dumitru Solomon_ la Teatrul German de Stat din Timişoara 

Premiul III 

e Gorgenyi Gabriela - pentru scenografia spectacolului Jocul vieţii şi al 
morţii în deşertul de cenuşă de Horia Lovinescu Ia Teatrul de Nord 
din Satu ·Mare (Secţia maghiară) 

· e Lavinia Mîrşu - ·pentru scenografia spectacmlulut Greutatea- omului de
Tudor Popescu la Teatrul' ,,Maria Filotti" din Brăila 

· 
, 

e Doru Păcurar .- pentru scenografia spectacolului Valiza cu flutu,ri ele 
Iosif Nagl'l.iu la Teatrul de Stat din Arad. 

PREMII PENTRU INTERPRETAREA UNUI ROL MASCULIN 

Premiul I 

e Ştefan· Iordache - pentru rolul El din spectacolul Cerul înstelat deasupra · noastră de Ecaterina Oproiu la Teatrul Mic
e Ilie Gheorghe - pentru rolul Hariton din spectacolul Paznicul de la

depozitu! de nisip de D. R. Popescu la Te<!trul Naţional din Craiova·· 
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e Ştefan Radoff - pentru rolui Dumitru Dumitru din spectacolul Martorii 
sint de faţă de Virgil Stoenescu după Dinu Săraru Îa Teatrul „Nottara" 

e Acs Alajos - pentru. rolul Tatăl din spectacolul Jocul vieţii şi al morţii în 
deşertul ·.de cenuşă de Horia Lovinescu Ia Teatrul de Nord din Satu
Mare (Secţia maghiară) · · 

Premiul II 
' / 

e Constantin ·Petrican pentru rolul Dumitru Dumitru din spectacolul 
"Clipa _de„ Virgil Stoenescu după Dinu Săraru la Teatrul „V. I. Popa" 
din Birlad ' 

e Sorin Postelnicu - pentru rolul Emil din . spectacolul Lunga poveste de 
dragoste de Tudor Popescu la· Teatrul „Ion Vasilescu" din Giurgiu 

e Valentin Voicilă - pentru rolul Alin din spectacolul Valiza cu fluturi 
de Iosif Naghiu la Teatrul de Stat din Arad 

e Josef Jochum - pentru rolul Erasmus din spectacolul Soldatul şi filozoful 
de Dumitru Solomon la Teatrul German de Stat din Timişoara 

Premiul III 

e Ion Buleandră - pentru rolul laviţă din spectacolul Cartea lui Ioviţă 
de Paul Everac la Teatrul de Stat din Sibiu (Secţia română) 

e Dan Bădărău - :pentru rolul Sculă rea din spectacolul Satul blestemat 
de Mircea Bradu la Teatrul de Stat din Oradea (Secţia română) 

e Bogdari Stanoevici - pentru l"Olul Bogdan din spectacolul Indrăgostiţii 
de la nouă seara de Adrian Dohotaru Ia Teatrul Municipal. din ·Ploieşti 

e Vasile Cojocaru - pentru r9lul Andrei din spectacolul Passacaglia de 
Titus 'Popovici la Teatrul Dramatic din Constanţa 

e Ion Riţiu - pentru rolul Marcu din spectacolul Goana de··Paul Ioachim 
la Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş (Secţia română) 

PREMII �ENTRU INTERPRETARE.A UNUI ROL FEMININ 

Prerniui"I 

• Valeria Seciu pentru rolul Ea din spectacolul Cerul înstelat deasupra
noastră de Ecaterina Oproiu la Teatrul Mic }_ 

e Olga Tudorache - pentru rolul Elena' Domnişor din spectacolul Să nu-ţi·
faci prăvălie cu scară de Eugen Barbu la Teatrul Giuleşti

e Melania Ursu ' - pentru rolul .Ea din spectacolul Cerul înstelat deasupra
noastră de Ecaterina Oproiu la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca 

Premiul II 

'• e Carmen Petrescu. - pentru rolul Dana din spectacolul Lunga poveste de 
dragoste de Tudor Popescu Ia Teatrul „Ion Vasilescu" din Giurgiu 

e Mirela Cioabă - pent:ru rolul Dora din spectacolul Paznicul de la depozitul 
de nisip de D. R. Popescu la Teatrul Naţional din Craiova 

e Mirela Comnoiu - pentru rolul Emilia din spectacolul Timpul în doi de 
D. R. Popescu la Teatrul Bacovia din Bacău

e Estera Neacşu - pentru rolul Irina din SJ?ectacolul O dragoste nebună_. 

nebună, nebună de Tudor Popescu la Teatrul Naţional din Timişoara 
e Despina Marcu - pentru rolul Dora din spectacolul Paznicul de la 

depozitul de nisip de D. R. Popescu la Teatrul Naţional „Vasile 
·Alecsandri" din Iaşi

Premiul III
e Roznyai Julia - pentru rolul Anna din spectacolul în tensiune de Sylvester 

Lajos la Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe 
e Ana Ciontea - pentru rolul Maria Boitoş din spectacolul Piticul din 

grădina de vară de D. R. Popescu la Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamţ 

e Ana Maria Pîslaru -- pentru rolul Nina din spectacolul Greutatea
·. omului de Tudor Popescu la Teatrul „Maria Filotti" din Brăila 
e Viorica Geantă-Chelbea - pentru rolul Andra Cantuniari din spectacolul 

· Poveste d'e dragoste cu Andra Cantuniari de Mircea Marian Ia Teatrul
Dramatic din Baia Mare

) 
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TEATRE DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE 

SPECTACOLE 

PREMIUL I 

Mi�ul �istruiat d� Ricarda Ter�chak; -·Teatrul de păpuşi din Sibiu. 
Do_mnul Goe şi Vizită după I. L. Caragiale - Teatrul âe marionete din Arad. 
Micul grădinar de Viorica Rogoz - Teatrul de păpuşi din Timişoara. 
Sperietoarea de piţigoi de Al. T. Popescu - Teatrul de păpuşi din Constanţa. 

PREMIUL II 

Cartea cu Apolodor după Gellu Naum - Teatr�l -de păpuşi din Tirgu Mureş. 
Cunoştinţe peste cunoştinţe după Marin Sorescu - Teatrul de păpuşi din 
Brăila. 

PREMIUL III 

Cînd rîde un, copil de Mircea Petre Suciu - Teatrul de păpuşi din Baia 
__, Mare. 

16 

REGIE 

PREM'.IUL I 

Horia Davidescu pentru spectacolul Domnul Goe şi Vizită după I. L. Ca
ragiale la Teatrul de marionete din Arad. 
Cristian Pepino pentru spectacolul Sperietoarea de piţigoi de Al. T. Popescu 
la Teatrul de păpuşi din Constanţa. 
Kovâcs Ildik6 pentru spectacolul Micul pistruiat de Ricarda Terschaki la 
Teatrul de păpuşi din Sibiu. 

PREMIUL II 
.. 

Liviu Steciuc pentru spectacolele Povestiri de buzunar după Emil Girleanu 
la Teatrul de păpuşi din Braşov şi la Teatrul de păpuşi din Botoşani. 
Victor Ioan Frunză pentru spectacolul Cunoştinţe peste cunoştinţe după 
Marin Sorescu la Teatrul de păpuşi din Brăila. 
Maria Mierluţ pentru specta·colul Cartea cu Apolodor după Gellu Naum la 
Teatrul de păpuşi din Tirgu Mureş. 

PREMIµL III 

Eugenia Ciotlăuş pentru spectacolul Cînd rîde un copil de Milrcea Petre 
Suciu la Teatrul de păpuşi· din Baia Mare. 

SCENOGRAFIE 

PREMIUL I 

Irina Borovski pentru spectacolul Drum de stele de Al. T. Popesctlj la Teatrul
de păpuşi din Ploieşti. . 
Dan Frăticiu pentru spectacolul Micul pistruiat de Ricarda Terschak la 
Teatrul de păpuşi din Sibiu. 
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Mircea Nicolau pentru spectacolul Sperietoarea de piţigoi de Al. T. Popescu 
la Teatrul de păpuşi, din Constanţa şi pentru spectacolul Făt-Frumos din 
lacrimă după Mihai , Eminescu la Teatrul de păpuşi din Galaţi. 

PREMIUL II 
' ' 

Heller J6zsef pentru. specta,:xilul Cartea .cu fl-Polodor după Gellu Naum la 
Teatrul de păpu,5i din Tîrgu Mureş. 
Delia Ioaniu pentru spectacolul Cunoştinţe peste cunoştinţe după Marin 
Sorescu la Teatrul de păpuşi din Brăila. 

RECITALURI 

PREMIUL I 

Brînduşa Zaiţa Silvestru pentru spectacolul Arvinte şi Pepelea · de Vasile 
Alecsandri la Teatrul „Ţărdărică". 
Liviu Steciuc pentru spectacolul Povestiri de buzunar la Teatrul de păpuşi 
din Braşov. . , 
Carmen Mărginean pentru spectacolul Blesteme după Tudor Arghezi, la 
Teatrul de marionete din Arad. 

PREMIUL II 

Elena Gherghinescu pentru spectacolul Viaţa jucăriilor de Stanca Ponta 1-<> 
Teatrul de marionete din Arad. 
Maria G;arnik pentru spectacolul Noua poveste a .Scufiţei roşii de Elisabet& 
Păun la Teatrul de păpuşi din Timişoara. 

INTERPRETARE -ACTORI 

PREMIUL I 

Peter Janos pentru rolurile din spectacolele secţiei maghiare a Teatrului de 
păpuşi din Cluj-Napoca. 
Gheorghe Gruia pentru rolul din spectacolul Cunoştinţe peste cunoştinţe 
după Marin Sorescu la Teatrul de păpuşi din Brăila. 
t1oria Pop pentru rolul din spectacolul Povestea porcului după Ion Creangă 
la Teatrul de păpuşi din Cluj-Napoca. 

PREMIUL II 

Doru Hinµoreanu pentru rolul din spectaco\ul de pantomimă Alb I şi negru 
la Teatrul de păpuşi din Sibiu. 
Olimpiu Vesa pentru rolul din spectacolul Jocul cu focul de Toma Biolan 
la Teatrul de păpuşi din Timişoara. \ 

INTERPRETARE - ,A.CTRIŢE 

. PREMIUL I 

Io�na Jora pentru rolllj]. din spectacolul Sperietoarea de piţigoi de Al. T. Po
pescu la Teatrul de păpuşi din Constanţa. 

PREMIUL II 

Georgeta, Nicolau pentru rolul din spectacolul Sperietoarea de piţigoi de 
Al. T. Popescu la Teatrul de păpuşi din Constanţa. 
Julieta Corbu pentru rolurile din spectacolul Domnul Goe şi Vizită rlupă 
I. L. Caragfale la Teatrul de marionete din Arad.
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TEATRE POPULARE ŞI MUNCITOREŞTI 

PIESE IN MAI MULTE ACTE 

PREMIUL [ 

Teatrul popular din Caracal, judeţul Olt_: Scene de carnaval după I. L. 
Caragiale. 
Teatrul popular al Casei municipale de cultură Alba Iulia, judeţul Alba : 
Se face ziuă de Zaharia Bârsan. 
Teatrul· popular din Rîmnicu Vilcea, judeţul Vîlcea : Puterea şi adevărul de 
Titus Popovici. · 
Teatrul popular din Focşani, judeţul Vrancea : Marele fluviu îşi adună apele 
de Dan Tărchilă. 
Tea,trul muncitoresc din Cugir, judeţul Alba: Primă';ara eroului de Emil 
Poenaru. . I 
Teatrul popular al Casei de cultură a sindicatelor din Slobozia, judeţul Ialo

. miţa : Tache, Ianke şi Cadîr de V. I. Popa. 
Teatrul , popular din Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi : Tinereţe 
fără bătrîneţe de Eduard Covali. 
Teatrul popular din Călăraşi, judeţul Ialomiţa : Băiatul cu floarea de Tudor 

_Popescu. 
Teatrul popular din Buziaş, judeţul Timiş : Milionarul sărac de Tudor.Popescu. 
Teatrul popular din Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi : Gaiţele de 
Al. Kiriţescu. 
Teatrul popular· din Eu

.
zău, judeţul Buzău : Zodiâ fericirii de Dina Cocea. 

PREMIUL U 

·Teatrul popular al Casei de cultură a Sindicatelor din Slatina, judeţul Olt :
Interesul general de Aurel Baranga,
Teatrul muncitoresc al Casei de cultură a Sindicatelor din Medgidia, judeţul
Constanţa: Primăvara eroului de Emil Poenaru.
Teatrul muncitoresc din Bocşa, ju,deţul Caraş-Severin : Sfîntul Mitică Blajinul
de Aurel Baranga.
Teatrul popular din Aiud, judeţul Alba : Fiicele de Sidonia Drăguşanu (limba
maghiară).
Teatrul popul9-r ·_,,Matei Millo" din Suceava, judeţul° 'Suceava: Pensiunea
doamnei Olimpia de I. D. Şerban.
Teatrul muncitoresc „Electropl.ljtere" din Craibva, judeţul Dolj : Nu ne naştem
-toţi la aceeaşi vîrstă de Tudor Popescu.

PREMIUL ID 

Teatrul popular al Casei orăşeneşti de cultură Medgidia, judeţul Constanţa : 
Dansul milioanelor de Victor Eftimiu. I 
Teatrul popular al Casei · de cultură a sindicatelor din Tîrgu Jiu, judeţ,1.lj' 
Gorj : Visul unei nopţi de iarnă de Tudor Muşatescu. 
Teatrul IJlUncitoresc din Tîrnăveni, judeţul Mureş : Chiţimia de Ion Băieşu. 
Teatrul mupcitoresc al Casei de cultură a sindicatelor din Rîmnicu Vîlcea 
judeţul Vilcea: ·Paradis de ocazie de Tudor Popescu. · ',
Teatrul popular din Oraviţa, judeţul Caraş-Severin : Jolly Joker de Tudor 
Popescu. 
Teatrul muncitf>resc al Intreprinderii de confecţii şi tricotaje Bucureşti : 
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Pîinea şi circul de Aurel Storin. 
Teatrul popular Tîrgovişte, judeţul Dîmboviţa : Sper.anţa nu moare în zori
de Romulus Guga., 

PIESE lNTR-UN ACT 

PREMIUL I 

Teatrul muncitoresc al ca·sei de · cultură a sindicatelor Urziceni, judeţul 
Ialomiţa : Iancu la .Hălmagiu de Paul Everac. 
Grupul teatral „Eveniment" al Ansamblului artistic al .U.T.C., Bucureşti :
Rînduieli de Marin Sorescllj. 1 
Teatrul muncitoresc- .al Intreprinderii de confecţii şi tricotaje, Bucureşti : 
Romeo şi Juiieta Ia Mizil de George Ranetti. 

PREMIUL li 

·Teatrul muncitoresc „Marcel Anghelescu" al Combinatuiui poligrafic „Casa
Scînteii ", Bucureşti : O întîmplare de Horia Lovinescu.
Teatrul popular din Arad, judeţul Arad : Cocorii sufletului meu de Tudor
Popescu.
Teatrul muncitoresc al Grupului de şantiere pentru construcţii industriale,
Galaţi, judeţul Galaţi : Baronul de C. Paraschivescu.
Teatrul m:upcitoresc din Cisnădie, judeţul Sibiu : O întîmpliu-e de Horia
Lovinescu.
Teatru! popular. al Casei de cultură <! Sindicatelor din Turnu Măgurele, judeţul
Teleorman : Cîntecul lebedei ·de serviciu de Mihai Ispirescu

'--' 
. .

PREMIUL III 

Teatrul muncitqres__c al Centrllj].ui Naţional de Fizică Măgurele Bucureşti: 
Dulapul de Paul -Everac. 
Teatrul popular al Casei de cultură a sindicatelor din Zalău, judeţul Sălaj : 
Zorile la patru cincizeci şi patru de Ionel Hristea. 
Teatrul popular din Mediaş, judeţul Sibiu : Intre etaje de Du.rnitru Solomon. 
Teatrul muncitoresc al Casei de cultură a sindicatelor din R0man, judeţul 
Neamţ : Dulapul de Paul Everac. 
Teatrul popular di:n Lugoj, judeţul Timiş : Dragoste la prima vedere de Ion . 
Băieşllj (limba germană). · . _ 
Teatrul yopular din' Lugoj, judeţul Timiş: Casa cu. şapte buclucuri de Mehes 
Gyorgy (limba maghiară). 
Teatrul popular al ·casei de cultură din Aiud, judeţul Alba: Ce bine ne-am
distrat de Ion Băieşu. 
Teatrul popular al Casei de cllj].tură · din Caraqsebeş; jude_ţul Caraş�everin : 
Vîrstă periculoasă - versiune scenică de Ion Albulescu, după Jean Bladheim
(limba germană).· ' 

PREMIUL IV 

Teatrul popular al Casei 01·ăşeneşti de cultură Beclean, judeţul Bistriţa-
Năsăud : Osînda de Liviu ·Reb,reanu. . \ 
Teatrul popular din comuna InsUŢăţei, judeţul Brăila : Ziu,a hotărîrilor de 
Valeria Tăicuţu. 
Teatrul popular din Călimăneşti, judeţul Vîlcea : Cîntecul lebedei de serviciu 
de Mihai Ispirescu. 
Teatrul popular din Rădăuţi, judeţul Suceava : A doua .faţă a meda�iei de 
I. D. Sîrbu.
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FESTIVALUL 

NAJlONAl 

Timişoar� 

Oala dramaturgiei româneşti actuale 

editia a 111,,,a 
' 

Printre cele mai importante manifestări 
din sistemul reuniunilor noastre teatrale, 
deopotrivă competitive şi colocytale, se 
.află Gala dramaturgiei româneşti actu.ale,
<le la Timişoara, organizată de Consiliul 
-Culturii şi Educaţiei Socialiste, · Asociaţia
-Oamenilor de artă din instituţiile teatrale
-şi muzicale, Comitetul de cultură şi edu-
•caţie socialistă al judeţului Timiş şi Tea
trul Naţional din Timişoara. Cu o perio
,dicitate bienală, ea oferă publicului timi
:şorean, precum şi . oamenilor de teaku
interesaţi de evoluţia dramaturgiei origi
nale, o selecţie a pieselor apărute şi va
.lorificate scenic în- ultimii doi -ani, mani
festarea constituindu-se astfel într-un sen
:sibil seismograf al actuali tă ţii vieţii tea
��

Jucate la ele acasă, pe scenele diver
selor teatre, spectacolele pot fi, desigur,
mai mult sau mai puţin reprezentative
:pentru una sau alta dintre direcţiile dra
maturgiei' româneşti actuale, pentru una
-sau alta dtntre tendinţele artei noastre
teatrale contemporane. Odată ajunse insă
'în gală, prin chiar actul alegerii lor pen
iru această prestigioasă manifestare, re
_prezentaţiile devin, parcă „fă1:ă voia lor",
puternic semnificative pentru direcţiile
dramaturgice şi tendinţele spectaculare pe'
,care le incorporează. Căci selecţia specta
•colelor - întotdeauna şi oricind discuta
bilă, ca oricare alta ! - reflectă o stare
<le fapt : a dramaturgiei care se joacă şi 
.a felului în care este jucată această dra
maturgie.

Dacă, de exemplu, în ultimii doi ani
nu s-au produs debuturi scenice repre
zentative ale unor dramaturgi, nu galei
trebuie să-i reproşăm acest fapt, -a ne
făcind altceva decit să ni-l aducă la cu
noştinţă şi să ne îndemne a m dita pe
marginea lui. La fel, dacă, într-una sau
alta dintre ediţiile galei, producţiil- t a
trale cu piese româneşti ale ullim ilor doi
ani nu se ridică la nivelul aşteptărilor
noastre sau la ac�la al unora dintr di
ţiile precedente - fie ca drama,tut'gl ,

:20 
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fie ca artă teatrală - nu credem că fap
tul trebuie pus automat pe seama mani
festării ca atare, ea înfăţişînclu-ne - cu 
relativă obiectivitate - şi eventualele 
puncte nevralgice ce se pot ivi în dina
mica fenomenului. Alături de posibilita
tea �nei prompte recunoaşteri şi recom
pensări morale a valorilor dramaturgiei 
şi artei scenice, gala ne oferă deci şi po
sibilitatea, deloc neglijabilă, a sesizării 
decalajelor şi dereglărilor ce se pot pro
duce atît în interiorul dramaturgiei şi 
al artei scenice, cit şi în relaţia de reci
procă influenţare dintre acestea. Iată de 
ce putem realiµente considera utile şi 
reuşite nu doar ediţiile de sărbătoare ale 
galei, ci şi pe acelea de lucru, în care 
problemele reale ale dramaturgiei actuale 
şi ale transfigurării ei scenice nu numai 
că nu sînt şi nu pot fi ocolite, ci sînt 
abordate cu calm, cu luciditate şi măsură, 
într-o atmosferă colegială; şi într-un con
structiv spirit critic. 

. De lucru,• poate fi considerată şi cea 
de-a treia ediţie a galei, desfăşurată între 
3 şi 10 noiembrie, preşedinte al juriului 
manifestării fiind de astă dată artista 
emerită Dina Cocea. 

La discuţiile finale care au avut loc, 
conduse din partea direcţiei de resort a 
C.C.E.S. de Petre Ştefănescu, au participat
Dina Cocea - preşedinte al A.T.M.,
prof. univ Mihai Vasiliu, criticii Galfalvi
Zsolt, Natalia Stancu, Florica Ichim Va
leria Ducea, Ludmila Patlanjoglu, 

1

Radu
,A�tdh Roman, regizorii Dan Alecsan
drescu şi Ioan Ieremia, directoarea Tea
trul':i Naţional din Timişoara, Lucia Ni
coara, şi directorul adjunct al Teatru,lui 
Giul şti, Nicola Munt anu. 

Palmaresul ediţi i ne îndreptăţeşte sa 
vorbim d spre r alizal'ea unui consens 
intre apreci rile juriului (din car au fă
cut part , alături de artista em rită Dina 
Cocc , pro!. univ. Mlhai Vasiliu criticul 
Natalia Stancu, r gizorul Dan 

1

Al csan
drc-scu, âramaturgul Theodor Măn seu 
pr şedlnt 1 · Comit tulul d cultură şi, 
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Valeria Seciu şi Ştefan lor'dache în „Cerul înstelat deasupra no,astră" 
de Ecaterina Oproiu, _Teatr!1l Mic, regia, Cătălina Buzoianu 

. \ 

.. 
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Două scene din spectacolul „O dragoste nebună, nebună, nebună" de 
Tudor Popescu, la Teatrul Naţional din Timişoara. Regia, Ioan Iei;emia 

•
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Mirela Cioabă şi Ilie Gheorghe în ;Paznicul de Ia 
depozitul de nisip" de D. R. Popescu, Teatrul Naţional 

din Craiova, regia, Mihai M�nolescu 

',, 
,,, 
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Dorina Lazăr şi Geo Costiniu în „Arta conversaţiei" de Ileana Vulpe�cu 
·şi George Bănică, Teatrul Giuleşti, regia, Euge� Todoran

www.ziuaconstanta.ro



' .

educaţie socialistă · al judeţului Timiş, 
Alexandrina Cornean) şi felul în care au 
fost privite spectacolele în aceste discuţii, 
care s-au dorit aplicate· şi la obiect. 

Fără a relua aici argumentele critice 
produse (cu atît mai mult cu cît marea 
majoritate a acestor- spectacole au bene
ficiat de cronici distincte în reyista noas
tră), să spunem doar c .ă au existat sufi
ciente motive de insatisfacţie in cazul 
unor spectacole ca Brăţara falsă de Paul 
Everac, la Teatrul „Nottara" (chiar dacă 
reprezeptaţia, mai ales in a doua ei parte, 
ni s-a părut superioară celei de la pre-:_ 

mieră), Arta conversaţiei de Ileana Vul
pescu şi George Bănică, (Teatrul Giu
leşti) - in <;iuda afluenţei de public pe 
care reprezentaţia a în,registrat-o şi la 
Timişoara -, ambele in regia lipsită de 
relief scenic a lui. Eugen Todoran, Un 
suflet• romanti� de Tudor Popescu (Tea
trul ele Stat din Reşiţa), în regia lui' Eu-

. gen Vancea (reprezentaţie cu mult sub 
valoarea celei de la . premieră) şi Copii 
şi părinţi · arbitrară alăturare a . două 
piese de Ion Băieşu, datorată direcţiei de 
scenă puţin inspirate a lui Bogdan Ulmu 
(Teatrul German de Stat din Timişoara) . 
Au dezaniăgit Cerul înstelat deasupra 
noastră de Ecaterina Oproiu, în fada in
terpretare a Teatrului Naţional din Cluj
Napoca - regia Mihai Măniuţiu şi ma(· 
ale.s, felul in· care s-a prezenta( alei 'şi 
acum, Teatrul de Stat din Oradea, cu gr�u 
inteligibila piesă a lui Mircea Bradu 
Satul blestemat, in regia lui Sergiu Savin'. 

Au ·oferit in schimb reale satisfactii 
artistice spectacolele Cerul înstelat deas�
pra noastră de Ecaterina Oproiu, (Tea
trul Mic), în regia Cătălinei Buzoianu si 
străJucita interpretare a actorilor Valeri.a 

' 

Seciu ş1 Ştefan Iordache. Paznicul de la· 
depozitul de nisip p.e D. R. Popescu (Tea
trul Na�onal din Craiova), impunind cu 
hotărîre atenţiei virtuţile regizorf1le ale 
tînărului Mihai Manolescu şi calităţile in
terpretative deosebite ale Mirelei Cioabă 
şi ale lui Ilie Gheorghe, in ·sfîrşit, O 
dragoste neburiă, nebună, nebună de Tu
dor Popescu, în regia serioasă şi refle-

. xivă a lui Ioan Ieremia (Teat�ul Naţional 
din Timişoara), scenografia repr:ezerţtaţiGi 
ptlrtînd inconfundabila semnătură a 
E1�iliei Jivano'v. 

Să mai amintim faptul ·că o parte din
tre spectacolele acestei ediţii au ;putut fi 
urmărite şi de cîţiva oameni de teatru 
de peste hotare,' intre care s-aw aflat, din 
Uniunea Sovietică, regizoarea Irena Bu
ciene, de la Teatrul Academic din Vil
nius, şi artistul poporului Igor Tomkevici 
de la Teatrul dih Kirov, iar din R. S. F'. 
Iugoslavia, Dus an. Belic, director ge_neral 
al Teatrului Naţional Sîrb din Novi Sad, 

. Mirko Dalmaaja, director al Teatrului de 
dramă qin Novi Sad, şi Vlad Matic, :di
rectorul Centrului muzical din Novi Sad. 

Dacă adăugăm vizitele făcute de oa
menii de teatru în marile şi. moderne!� 
întreprinderi timişorene, discuţiile avute 
cu c�drel(! didactice, activiştii, şi artiştii 
amatori din puternicele unităţi agricole, 
dar şi culturale, · Comloş şi Teremia Mare 
(unde există un impresionant muzeu 
Nichita Stănescu), dacă, în sfîrşit, nu ui
tăm .să sub�iniem desăvîrşita civilitate a 

. oamenilor ş'i a locurilor, putem spune că 
Timişoara s-a dovedit şi de ac�astă dată 

·• la înălţimea · galei, pentru ca si gala să
încei·ce 1 a ·se- ridica, de la o ediţie la alta.
la înălţimea Timişoarei. 

Victor PARDON 

' 

·-·
y 

' 

. .  } .
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Piatra Neamţ 

11-18 noiembrie 

• I 

Gala spectacolelor pentru tineret
' 

'I 

Organizată ele Uniunea Tineretului Co- ~ lui, 'au confirmat stenica încredere a spec-

munist, Consiliul Culturii şi Educaţiei So- tatorilor in destinul nostru istoric. !Pre-

cialiste ,şi Teatrul Tineretului, manifesta- miul tinereţii, ce le-a fost a�ordat, le cer-
rea teatrală de la Piatra Neamţ a prilejuit • tjfică disponibilităţile artistice. 
evaluarea artei spectacolului românesc în Premiul de interpretare la această Gală 
raport cu sarcina majoră ce stă- în faţa a fost obţinut - fapt ele excepţie în isto-
culturii şi artei noastre cpntemporane, a- 1·ia unor astfel ele competiţii artistice -
ceea de a educa tineretul pentru muncă şi ele întreg colecfivu1 artistic (compus din 
viaţă. . studenţi din anii III şi IV ai I .A.T.C.) care 

Gala de la Piatra Neamţ a atras atenţia a realizat Eunucul de Terentiu. Inventivi-
asupra unui aspect extrem de semnifica- tatea, ritmul ameţitor, culoarea şi risipa 
tiv : teatrul, ca artă şi

° 
factor educativ al de energie au transformat spectacolul în-

tinerelor generaţii din patria n0astră, este tr-o efigie a tinereţii şi elanului creator. 
realizat de tinerele promoţii de actori, re- Cu spectacolul Peer Gynt semnat de 
gizori, 'scenografi, cu aceeaşi abnegaţie •pe Ştefan Iordănescu şi cu spectacolul R.U.R. 
care· o au toate celelalte generaţii de- slu- semnat ele Alexandru Darie, tînărul nos-
jitori, ai scenei româneşti. •Aşadar, tinerii tru public şi-a dat, la rînelul său, marele 
artişti capătă, în sistemul mostru de învă- examei; al maturităţii de gînclire, dove-
ţămînt, nu numai ·meşteşugul şi pricepe- clmd ca _are disponibilitatea de a înţelege 

rea pretinse de orice exprimare artistică multe clmtre problemele ridicate de eul
elevată din punct de vedere estetic, ci şi .t1;1ra europeană a secolUjlui nostru. Tinsrii 
conştiinţa rostului, a rolului pe care ei, zqelor n�astre sînt receptivi şi sensibili 
ca artişti, le au faţă de. societatea noastră. nu numai la comedie, ci si la dramă la 

Tinerii oameni de _ artă sînt instruiţi, • spectacolele preocupate de întrebăril� si 
cultivaţi şi educaţi astfel încît ei capătă raspuns�rile civilizaţiei noastre. Afluea.t'a 
conştiinţa că educaţia nu este doar o ca- ele P�bl_ic, promptitudinea şi subtilitate-a · 
racteristică a şcolarizării, ci şi una din- reacţnlor sale in faţa acestor două spec-
tre virtuţile generatoare de cultură. , tacole au fo�t de-a dreptul emoţionante. 

·1ar aceste tinere promoţii de artişti, care
Peer �ynt punea spinoasa problemă a 

au primit, întru totul meritat, premiile şi 
eşec�lui u,nei vieţi, pe care nici subter-

distincţiile acordate de juriu, prin emo-
fugule . şi _n!ci speculaţia retorică nu n

ţionantul succes avut în faţa publicului 
pre chunba lI1 contrariu. 

adesea foarte tînăr, au demonstrat că s� 
l?�emiul _ele regie obţinut elf; Alexandru 

află şi în posesia mijloacelor cele mai efi-
�anr, ca _şi premiile ele interpretare cuce-

ciente şi mai apropiate de aspiratiile ele 
nt� �e Sirr.iona Măicănescu, pentn.i rolul 

gustul şi de climatul intelectual al tine-
prmcipal, şi de Coca Bloos şi Oana Pellea 

retului. 
p_e�tru roluri· episodlce, din R.U.R-: certi� 
fica valoarea unui regizor şi a unei trtipe teat�ale - cea a Teatrului Tineretului de 
la Piatra Neamt. 

Premiul de regie a fost acordat lui Ste-
fan Iordănescu, tînărul regizor fiind re.ali
zatorul spectacolului Peer Gynt de Ibsen. 
Prerr.iiul atestă un nou ·regizor, care şi-a 
confirmat capacitatea de a construi o vizi
une artistică şi forţa de a o realiza tea
tral consecvent şi convingător. 

Coleqtiv�l artistic al Naţionalului ie
şean,· secţia Suceava, prezentînd Răceala
ele Marin Sorescu, cu o anume detaşare· 
ironică şi solemnitate ritualică a tragicu-

De altfel, chiar premiile juriulu,i, au fost 
astfel acordate încît spectacolele prezen
tate au fo t departajate în două cate'gorii 
-;;, specta�o�e de _bună calitate artistică şi 
d _ p�termca forţa educativă, şi spectacole 
considerate „cl_e suc_ces". Dar, nota bene !, 
spectacolele dm pnma categorie au avut 
u? public la fel de numeros ca şi cele 
elm a doua categorie, iar clin manifestarea 

( www.ziuaconstanta.ro
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Horaţiu Mălăele şi Dana Dogaru în două scene 
din „Aceşti îngeri trişti" de D. R. Popescu 
(Teatrul „Nottara", regia, Mircea Corniştea1;tu) ' 

/ 

• 
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er el i Florin Călinesc� în „Şoareci de apă" de Mihai 
Rădule cu, Teatrul Foarte Mic, J·egia, Dragoş Galgoţi.u 

complezenţă, instaurînd Jn rîndul, citito
rilor ăi - publicul de fiecare seară -
plăcerea şi bucuria opiniei sincere, ne
ingrădi tă de timidităţi ori de argumentul 
celebrităţii.) 

Intreaaa manifestare de la Piatra 
, c-amţ şi-a demonstrat eficienţa şi utili
t tea, ră punzînd obiectivelor educaţionale 
major ale Fc-stivalului Naţional „Cîntarea 
Românii". 

Rep. 
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Galaţi , 

• 

18 -24 noiembrie 

Colocoi(l{ despre arfa comediei 
editia a Vl,,.a 
. 

' 

Organizat de• Consiliul Culturii şi Edu
caţiei Socialiste, de Asociaţia Oamenilor 
de Artă şi de Comitetul .judeţean de eul: 
tură şi educaţie socialistă, Colocviul, des-. 
pre arta comediei d� -la Galaţi a ttjuns la 

enţei .teatrului dramatic, car_e a ştiut să 
şi.'..! formeze prin realizarea de la un ari 
la altul de spectacole tot mai valoroase. 
Aşadar, faptul că teatrul gălăţean cuce-
reşte cu eele două spectacole cu care s-a 
prezentat la actuala ediţie cele mai înalte 
distincţii este fructul firesc al unei expe
rienţe artistice cîştigate -îri timp. 

Spectacolele care. au· întrunit deplin 
sufragiile juriului au fost musicalul Mitică 
Popescu (după Camil Petrescu) al Teatru
lui Mic şi Unchiul Vania de Cehov al 
Teatrului Dramatic din· Galaţi. Primul, re
gizat de Cristian ,·Hadji-Culea, e o mon
tare revuistică în care rafinamentul se în
tîlneşte . cu vitalitatea, un succes atît de 

a şasea ediţie. întrunind, faţă de ediţiile.� 
precedente, un număr aproape dublu de 
spectacole, adică nu mai puţin de 16, cite , . 
două şi trei pe zi. A fost o săptămînă . 
grea .pentru juriu şi pentru invitaţi, dar 
organizarea a fost impecabilă, şi ospitali
tatea amfitrionilor •.gălăţeni, de-a dreptul. 
,învăluitoare. Oraşul întreg a trăit în aeel 
sfîrşit .de noiembrie sărbătoarea artei co-' . 
mediei româneşti. Am • întîlnit . în Galaţi 
un public receptiv şi exigent ; · desigur, 
aceasta se datorej.ză, dincolo de calitatea 
spectatorilor, muncii culturale a foruri
lor din localitate şi nu mai putin cfici-

. I 
, 

. I prestigiu· cit şi de casă, căci tinereţea şi 
graţia, culoarea si melodia incintă prin 
splendida lor coordonare, lă.sînd să stră-

Scenă dkÎ „Mitică Popescu": musical după c;mil- Petrescu, Teatrul Mic, 
regia Cristian Hadji-Culca. In prilil plan, dreapta, Mitică Popescu 

.... 
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lucească jocul protagoniştilor Mitică Po
pescu şi Monica Mihăescu, Anda Călugă
t·eanu, Dinu Manolache, Nicolae Dinică. 

AI doilea, regizat de Adrian Lupu şi 
Magdalena Klein, e o inteligentă analiză 
scenică a lumii cehoviene, care prileju
ieşte cîteva creaţii actoriceşti :valornase. 
Un Unchi Vania ţicăit şi comic excedat, 
desperat,· în interpretarea profundă şi 
sensibilă a lui Mitică Iancu, un Astrov 
dezabuzat, cu elanuri stinse în scepticism 
şi inerţie, datorat lui Mihai Mihail, un 
Serebreakov de un egoism monumental în 
interpretarea lui Gheorghe V. Gheorghe, 
o Elena Andreevna leneş-languroasă dizol-.
vîndu-şi sentimentele în renunţări - Li
liana Lupan, în fine, o Sonia maladiv
ti:istă, cu ieşiri isteriforme, m interpre
tarea Ioanei Citta Baciu. O lume evanes
centă într-un decor adumbrit, crepuscular,
datorat lui Florin Harasim.
. Celălalt spectacol gălăţean premiat a
fost Cetăţeanul invizibil, dramatizare de
Dumitru Solomon <după o povestire de Ilf
şi Petrov, regizat de tîr,tărul Victor Ioan
Frunză în ,· seenografia lui Victor Creţu
lescu. Un musical, de asemenea, cu o miş-

care coregrafică complexă (Ioan Lazăr} şi • 
de o melodicitate mediocră (Elly Romant /
Fără să ne propună caractere, montarea 
se impune prin forţă de sugestie şi stil. 
lntre colegii săi de generaţie, Victor Ioan 
Frunză are de pe acum o statură aparte 
E de mentionat că la Colocviu au partici-
pat şi alţ

.
i tineri 'regizori talentaţL Aşa, 

Dominic Dembinski a semnat spectacolul 
teatrului constănţean Revelion la baia de
aburi de Braghinski şi Reazanov;1indru
mîndu-i pe actori pe linia unui umor sur
dinizat şi fin ; au reuşit creaţii notabile 
Vasile Cojocaru, Eugen Mazilu, Diana 
Cheregi; Ileana Ploscaru, Liviu Manola
che. Dragoş Galgoţiu experimentează 

- transcrierea în cheie naturaţistă a Joeu·tui
dragostei şi întîmplării de Marivaux (Tea
trul din Ploieşti), obţinînd efecte tragi
eomice. Dan Stoica a pus în scenă cu
trupa băimăreană singura comedie a lui
Horia Lovinescu, O casă onorabilă, paro
die a pieselor poliţiste, în manieră expre
sionistă, · experiment însă nereuşit. .Să.
amintim şi Eunucul de Terenţiu al stu
denţilor I.A.T.C. ,,I. L. Caragiale", în re
gia profesorului Mihai Mălaimare, lllOf-

• 

Scenă din „Arma secr�ă" de Dumitru Solomon Teatrul de Comedie, 
regia, Grigore Gonţa ' 

30 

-·

www.ziuaconstanta.ro



" 

• 

Scenă din spectacolul „l,Jnchiul Vanea" de A. P. Cehov, Teatrul Dramatic 
din Galaţi, regia, Magdalena Klein şi Adrian Lupu 

. , 

I 

't 

' 
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ina Pabichi , i Petre Gheorghiu în „Romeo şi Julieta la sfîrşit de 
noiembrie" de Jan toenaxek, T atrul „Bulandra", regia, Valeriu 

Moisescu 
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tare vioaie şi, tinerească într-o bună core
grafie (Eugenia Moroşanu). 

Diversitatea formulelor stilistice 1·egizo
rale a fost mult lărgită, prin participarea 
unor spectacole semnate de 1·egizori expe
rimentaţi. Astfel, Dinu Cernescu a încer
cat să revalorifice în sensul unei teatra
lităţi moderne Bărbierul din Sevilla cu 
trupa Teatrului Giuleşti; încercare n� pe 
deplin izbutită tocmai din cauza tenta
tivelor de a parodia opera. Or, parodia 
-este intim legată de mijloacele specifice 
lucrului parodiat, aşa că un gen artistic 
nu poate parodia alt gen artistic. Teatrul 
National din Bucureşti a fost prezent cu· 
Nu' se stie niciodată de Bernard Shaw in 
regia lui Mihai Berechet şi scenografia lui 
Constantin Russu, artisticeşte ·lipsit de re
lief, căci între dezinvoltura spirituală cu 
accente plebee a irlandezului şi manierele 
de salon ale ·celor ironizaţi, în scriitura 
regizorală a primat salonul. 

Teatrul „Bulandra" a' oferit, dintre pro
ducţiile sale, Romeo şi Julieta Ia sfir:şit de 
noiembrie de Jan Otcenasek, în regia lui 
Valeriu Moisescu şi scenografia lui Mihai 
Mădescu, cu actori de prim rang ca Petre 
Gheorghiu, Tamara Buciuceanu, Gina Pa
trichi, spectacol realizat în cheie realistă, 
degajînd un umor fin şi discret. 

Tot într-o formulă realistă a fost 
prezentată comedia Jolly Joker a lui 
Tudpr Popescu de către teatrul bîrlădej:ln, 
în 'regia lui Cristian Nacu şi scenografia 
Rodicăi Porumbel, înregistrînd şi aici cer
te reuşite actoriceşti,. de n-ar fi să· pome
T)im decît jocul dezinvolt al lui Adi Ca
rauleanu ori compoziţiile lui Florin Pre
·dună sau E·lenei Petrican. Acelaşi text,
interpretat de trupa Teatrului din Ora
dea, într-o modalitate expresionistă oni
rică, a stîrnit îndreptăţite. reacţii de res
pingere din partea juriului şi a altor spe
cialişti, care au calificat formula ca in
adecvată şi excesivă.

Teati-ul ele. Comedie a adus Arma se
cretă a tui Arhimede de Dumitru Solo
mon - precum se vede, şi el „citat" de
două ori în colocviu -, în regia lui Gri
gore Gonţa şi în scenografia interesant
stilizată a lui lon Popescu-Udrişte, struc
tură geometrică amintind deopotrivă sar
turile unei corăbii şi construcţiile geo-

metrice ale învăţatului antic. Spectacolul 
a fost, la i::îndul său, bine construit, dar 
lipsit de viaţă comică. 

E locul să amintim că ,dintre comedie� 
· grafii contemporani autoţi.toni au apărut
pe afişul Galei doar cei doi autori sus
menţionaţi. Rămîn ele dorit incursiunile în
creaţia altor autori, pretimpuriu intraţi
-într-un con de umbră : ne gîndim la re
gretatul Teodor Ma.zilu, la Marin Sorescu,
la Ion Băieşu, la Mircea Radu Iacoban .
şi ,1a alţii care au îmbogăţit comediogra
fia noastră cu producţii de referinţă.

Nici comedia clasică nu a fost mai bine
reprezentată. La acest capitol, .Teatrul din
Bacău a înscenat un montaj de fragmente
din scrie1·ile lui Vasile Alecsandri, intitu
lat Chiriţa în carnaval, în care tînărul
actor Florin Zăncescu reuşeşte o Chiriţă
rl'ionstruos de zvăpăiată, antrenînd şi fi
ind antrenat de aproape întreaga trupă de
actori ce dansează în costume groteşti de
carnaval, cu o veselie contaminantă. Re
gia a aparţinut Ancăi Ovanez-Doroşenco,
iar decorurile şi costumele, lui George Do
roşenco. Dintre comediile caragialeene, au
fost văzute în cadrul Galei două : D'ate
carnavalului (Teatrul Naţional _din Tîrgu
Mureş, regia Mircea Cornişteanu, sceno
grafia, Emilia Jivanov.), montare de umo1·
truculent şi, ca interp1·etare regizorală, de
interes major ; ceea ce nu putem spune
despre O noapte furtunoasă (Teatrul Dra
ma tic „Maria Filotti" din Brăila), expresie
a lipsei de profesionalitate a actorului
George Custură, care semnează regia.

Aşadar, dacă nu ne putem referi la sta
rea comediografiei noastre actuale, dat fi
ind numărul redus de montări cu piese 
contemporane şi clasice, rămînem in 
schimb cu o impresie îndeajuns de bogată 
în privinţa spectacolului românesc de azi. 
Am avut satisfactia să urmărim montări 
de înaltă tinută artistică, într-o largă va
t·ietate de· stiluri şi lecturi regizorale. 
Avem regizori inteligenţi şi subtili, sce
nografi cu rafinate concepţii, actori ta
lentaţi, cu toţii dornici de emulaţie, în
tr-un climat cultural-teatral demn de so
cietatea noastră. 
I 

Constantin RADU-MARIA 
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Bacău 

de păpuşi, marionete 
,,Ion Creangă" 

Reuniunea teatrelor 
ş1 animaţie 

editia a IV _..,a 
' 

Aflată la cea de-a IV ediţie, 1·euniunea 
artiştilor păpuşari, desfăşurată la Bacău 
în perioada 6-9 noiembrie 1985, s-a bucu
rat de participarea unor colective presti
gioase care s-au înscris în competiţie cu 
spectacole reprezentative pentru nivelul 
atins astăzi la noi de această străveche 
artă, îmbogăţită substanţial printr-o gamă 
variată de mijloace de expresie de noile 
generaţii de creatori-regizori, scenografi, 
actori mînuitori. 

Organizatorii Consiliul Culturii şi 
tducaţiei Soctaliste, Comitetul judeţean 
de cultură şi educaţie socialistă Bacău, 
revista „Ateneu", Consiliul judeţean al 
Organizaţiei pionierilor şi · şoimilor patriei, 
Filiala A.T.M. Bacău şi teatrul-gazdă -
au asigurat condiţii ·optime de desfăşu
rare acestei întîlniri artistice, care a im
presionat prin calitatea deosebită a cîtorva 
realizări, prin· participarea pasionată la 
dezbaterile organizate în cadrul unui ju
dicios program de perfectionare profesio
nală. Repertoriul, variat tematic, reunind 
titluri diverse din literatura românea:scă · 
şi din cea universală, a fost şi ele astă 
dată sărac la capitolul piesei originale 
scrise special pentru teatrele de păpuşi 
şi animaţie. Abundă încă prelucrările, 
adaptările, scenariile, dramatizările, unele 
- precare sub aspectul realizării.

Doar două dintre piesele prezentate în
reuniunea băcăuană au fost creaţii ori
ginale : Trandafirul fermecat ele Cristian 
�epino şi Sperietoarea de piţigoi ele 
Al. T. Popescu, aceasta din urmă ifiind o 
reuşită a dramaturgiei de actualitate in
spirată din universul copilăriei. Şi, fapt 
menţionabil, aceste texte au prilejuit spec
tacole împlinite artistic, realizate cu. inte
ligenţă şi fantezie. De asemenea, texte 
yaloroase din patrimoniul universal, adap
tate cu talent şi discernămînt, au stat la 
baza unor reprezentaţii care au probat 
calităţile profesionale ale realizatorilor. 

Cel mai viu interes a fost trezit de un 
spectacol încîntător, semnat ele Cristian 
Pepino (autor şi al adaptării pentru ma
rionete), care, împreună cu excelenta 
echipă de păpuşari constănţeni, a adus 
pe scena acestei reuniuni teatrale. Regele
Cerb de Carlo Gozzi, într-o montare mo
dernă, spirituală, ele-a dreptul cuceritoare. 
Reprezentaţia are ritm, culoare, farmec, 
actorii mînuitori au măiestrie şi dezinvol
tură, individualizează pregnant persona
jele. 

34 

Adevărate crea�ii în acest frumos basm 
despre puterea dragostei reuşesc reputaţii 
Aneta Forna-Christu, Vasile Bariton (un 
Tarta.glia de zile mari I), ·Marinela Lincu. 
Dromichete Ghiman. 

O scenografă talentată şi imaginativă, 
Eugenia Tărăşescu-Jianu, găseşte aici so
luţii lngenioase, iar Dicran Asarian şi Lică 
Stamate semnează o muzică ce face deli
ciul spectatorilor. 

Tot păpuşarii constănţeni au fost cei 
care au produs vii satisfacţii cu o piesă 
de actualitate, Sperietoarea de piţigoi de 
Al. T. Popescu (regia Cristian Pepino, sce
nografia Mircea Nicolau, muzica Dicran 
Asarian). 

Eroul întîmplărilor istorisite este un bă
ieţel (Miro), care se împrieteneşte cu o 
sperietoare (tandru alintată Spi), personaj 
nostim şi totodată trist (o frumoasă reu
şită a scriitorului). Spi îi va dărui lui 
Miro un miraculos nasture, cu puterea' de 
a detecta minciunile, astfel că, la capătul 
mai multor peripeţii, copilul are revelaţia 
unor realităţi ascunse ale vieţii, învăţînd 
ce înseamnă adevărurile care supără şi 
minciunile „necesare". Fructificînd inge� 
nios motivul Pinocchio (celor care mint 
li se lungeşte pe loc nasul, şi nt,1 t·evine 
la dimensiuni normale decît în momentul 
cînd recunosc adevărul), Al. T. Popescu 
a dăruit copiilor o lucrare cu relief ar
tistic, prospeţime şi adresă. 

Actorii mînuitori Ioana Jora, Georgeta 
Nicolau, Elena Romanescu, ·Maria Zlotea 
şi Droinichete Ghiman şi-au interpretat 
cu deplină naturaleţe şi farmec persona
jele, cucerind aplauzele călduroase ale 
publicului. 

Teatrul din Tîrgu Mureş, prezent cu 
ambele secţii, a impresionat cu Pasărea
albastră (secţia maghiară) şi a încîntat 
prin limpezimea şi graţia desenului t·egi
zoral în reprezentaţia cu Motanul îrncăltat
(secţia română). In concepţia luJ Antal 
Pal, feeria lui Maeterlinck îşi păstrează 
Iirismul, puterea de sugestie, misterul, 
r�gizorul (adaptator şi al textului) apă
s11;d poate prea mult pe· viziunile în,spăi
mmtatoare. Spectacol complex, cam ete
roclit stilistic, dar cu atmosferă cu scene 
de reală forţă expresivă, avînd 'o· plastică 
remarcabilă (pictor scenograf Haller
J 6zsef), Pasărea albastră s-a bucurat de o 
interpretare pe măsură (amintim aici, 
dintr-o„ distribuţie omogenă, · doar pe in
terpreţn rolurilor principale - Nagy Ka-
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talin în Tyltyl şi Czedula Zsuzsa · in 
Myltyl). 

Unitar, realizat cu fantezie bine tem
perată, a fost spectacolul Motanul încălţat 
(adaptare de V. M. Vişan), creat de regî,
zoarea Maria Mierluţ'\ şi de pictorul sce
nograf Garda Aladar. Actorii joacă · la 
vedere şi se simt în largul lor, convingînd• 
atit în scene�e :,pe viu", cit şi în cele 
de ai-tă păpuşărească propriu-zisă. I-am 
reţinut pentru interpretare pe Rudolf 
Moca, Cornel Iordache, Alexandrina Mol
dovan, Adrian Brânduş şi Iosif Molnar. 

Băcăuanii au arătat colegilor de breaslă 
veniţi la Feuniune două spectacole. Unul 
cu o piesă contemporană, scrisă de Rene 
Pillot, pe nume Istoriile neînfric;atului
Lagardere, şi altul cu Cenuşăreasa, adap
tare după Fraţii Grimm şi ·Charles Perrault 
de Calistrat Costin şi Radu Popovici, 
acesta semnînd şi regia ambelor repre
zentaţii. Textul vioi, cu replică savuroasă, 
al lui Rene Pillot, în 9clmirabila tl'adu
cere a lui Ion Lucian, a fost .pus in ·va
loare cu talent şi vig9a�·e imaginativă ele 
Radu Popovici, în formula teatrului in 
teatru, intre actor şi păpuşă (sau mario
netă) ţesîndu-se un dialog sprinten şi in
genios. Joacă cu dăruire în acest specta
col (la care a colaborat inspirat sceno
grafa frina Borovski) Lucian Marinescu, 
Adriana Rusu, Verona Marinescu, Sorina 
Maxim, Valentin Lozincă, Elena Solomon 
şi Corneliu Dol;>rescu, aceştia doi, în 1:0-

lurile teribililor spadasini Passepoil şi 
Cocardasse, fiind într-o excelentă formă 
artistică. Cenuşăreasa, în adaptarea mai 
sus amintită, propune un text „răscroit" 
cu abilitate pentru teatrul de păpuşi, bine 
mişcat, cu un limbaj vioi şi personaje 
conturate. Spectacolul are acurateţe, pă
puşile sînt expresive, cadrul scenografic 
simplu şi eficient (c1·eator Mircea Nico
lau) ; alături de scenele reuşite, unele re
zolvări mai puţin inspirate îşi aşteaptă 
finisarea. 

Teatrul din Galaţi a avut o frumoasă 
prezenţă. Făt-Frumos din, lacrimă (dra
matizare de Al. T. Popescu) i-a prilejuit 
�ui Dan Ganea, în ipostază de regizor, 
o coerentă demonstraţie artistică, susţinută
cu profesionalitate de întreaga trupă.
Menţionabili sînt actorii mînuitori care
,,mişcă" motanul cu şase capete - Ma
riana Ganea, Anca Jijie, Alexandra Doicu,
Rodica Vasiliu, "Mihai Păun, Mioaea Mo
canu (foarte bună şi ca interpretă a Ba
bei I-Iîrca şi a Mumei Pădurii). Cel de-al
doilea spectacol al gălăţenilor. a fost Tran
dafirul fermecat de Cristian Pepino. In

. regia autorului şi scenografia aceluiaşi
Mircea Nicolau, reprezentaţia deapănă po
vestea unei fete simple, din popor, care 
ajunge, graţie sufletului ei bun, curat, să 
fie aleasa unui prinţ şi să învingă forţele 
răului. Bineînţeles, în ajutor îi vine o 
floare fermecată (de la o zînă ursitoare), 
aducătoare de frumuseţe şi fericire. 

Povestea e cam liniară, scrisă pe o ca
nava cunoscută, dar are cursivitate şi . 
semnificaţie morală, fiind un bun pi;-etext 
pentru un spectacol agreabil, în care s-a 
făcut remarcat Dan Ganea, interpret plin 
de haz al rolului Alteţa-sa. 

Tot Cristian Pepino a realizat la Plo
ieşti. un spectacol (în formula „teatrului 
negru") de rafinate sugestii - Drum de 
stele (dramatizare de Al. T. Popescu clupă 
Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de 
moarte). Spectaculoase şi sugestive jocuri 
cte lumini, cadru scenografic şi păpuşi 
izbutite (autoare Irina Borovski), ilustra
ţJ� sonoră de efect, mînuire fără cusur 
(echipa a fost alcăţuită din Viorel Meraru, 
Marcela Fenata, Mircea I-Ienclrich, Anca 
Constantin, Mircea Simon), iată notele 
definitorii ale acestei l·eprezentaţii, căreia 
li reproşăm doar defectuoasa imprimare 
a vocilor pe bandă. 

Un spectacol curat, clar şi eficient in 
plan educativ, a prezentat o tînără echipă 
tcu cei-te calităţi de mînuire) a teatrului 
„Vasilache" din Botoşat1i : Povestiri de 
buzunar, dramatizare de Liviu Steciuc 
(după Emil Gîrleanu), semnatar şi al 
r.eglei.

Sub nivelul general al reuniunii s-au
µ_rezentat teatrele din Piteşti (Dulce ca
sarea, dramatizare după Petre Ispirescu
de Alecu Popovici şi Viniciu Gafiţa) şi
din Brăila (Fata moşului şi fata babei
- dramatizare cu totul „năucitoare" de
Ion Puiu Stoicescu).

Fără doar şi poate, valoroasă în primul 
dnd în această intîlnire profesională a 
fost prezenţa unor oameni talentaţi, dă
miţi teatrului pentru copii. Au strălucit, 
printre ei, Cristian Pepino, imaginativ, 
sensibil, cultivat, explorator „fără teamă 
şi prihană" al celor mai dive1·se moda„ 
htăţi de expresie (vă rog să vedeţi Regele
cerb !), pictorii scenografi Irina Borovski 
şl Mircea Nicolau, prezenţi pe scenele mai 
ni.ultor teatre, găsind întotdeauna cele mai 
b1111e soluţii scenice, dramaturgul Al. T. 
Popescu, experimentaţii regizori Maria 
Mierluţ şi Antal Pal şi tînărul Radu Po
povici, aflat pe drumul afirmării. 

La Bacău, în zilele reuniunii păpuşa
rilor, Brînduşa Zaiţa-Silvestl'u a prezen
tat micilor spectatori, în afara concursu
lui, excelentul său recital cu Arvinte şi 
Pepelea după V. Alecsandri. Recitalul, 
despre care revista noastră a scris, s-a 
bucurat de un mare succes. 

Cea ele-a IV-a ediţie a reuniunii pă
puşarilor a fost un eveniment artistic, la 
care s-a produs şi un fructuos schimb de 
opinii; in cadrul, mai ales, al colocviului 
final cu tenia „Formarea personalităţii 
copilului, 111· spiritul idealurilor promovate 
ele Partidul Comunist Român", opinii me
nite să contribuie la înnoirea mijloacelor 
genului, la ridicarea nivelului· său artistic. 

Carmen MIHALACHE-POPA 
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Costineşti 

• 

Gala tinerilor actori (li) 
ediţia a lll�a 

Recitaluri extraordinare 

Poate cu o singură excepţie - cea a 
actorului Silviu Stănculescu, care a evo
luat cu tenacitate şi corectitudine, recu
noscîndu-şi insă o prea �umară pregătire 
în raport cu exigenţele unei asemenea 
confruntări valor-ice - a treia ediţie a 
galei ne-a oferit admirabile recitaluri de 
poezie, de gînd, .de simţire artistică şi_ d�
măiestrie profesională, datorate Irmei 
Răchiţeanu-Şirianu, lui Ovidiu Iuliu Mol
dovan şi lui Radu Gheorghe. 

Distincţia . impecabilă a gestull\.l/i şi a 
rostirii, calditaitea timbrală a fiecăruii su
net, starea de permanentă disponibilii
tate a jocului actoricesc, facilitînd un 
caiptivant dialog cu publicul, farmecul 
indicibil pl improvizaţiei, spir:ituale şi 
elegante, au caracterizat deopotrivă e�� 
celentul recital al -Irinei Răchri4eanu-Ş1-
-::ianu. care ,s-a oprit Oa poezia atît de, 
modernă, şi totuşi atît de nostalgică, a 
Ninei Cass-ian. 

Parcă pentru a demonstra că sub . lu
minile rampei o mare actriţă nu poate 
avea decit vîrsta tinereţii ei spirituale, 
Irina Răchiţeanu-Şirianu ne uimeşte cu 
alerteţea imprevizibilă a mişcării în scenă, 
căreia îi corespunde îns-ă, întotdeauna, o 

.mişcare a gîndului, precis controlată; dar 
abstrasă trucării, în lăsarea ei - cu bună 
stiinţă - ,,la vedere", stînd - poate din
totdeauna - marele secret al naturaleţii 
artistice. Recitalul dramatic, jucat pentru 
public, e înţeles în egală măsură ca mo
nolog interior al artistului despre rostu
l'ile petrecerii sale prin viaţă, fiecărui 
spectator oferindu-i-se, astfel cu o 
tandră generozitate şi poate şi cu o în
duioşată înţelegere· a vernelniciei · condi
tiei noastre .umane - prilejul unei ne
sperate şi reconfortante regăsiri spirituale. 

Un recital de o factură cu totul deo-, 
sebită şi de o excepţională valoare artis
tică a fost cel susţinut de actort11l Ovidiu1 
IuHu Moldovan şi de c1airinetisituil IA.ure
lian Octav P!Qpa, cu concursul muzicolo
gului Iostif Sava. E un recital al „cores
pondentelor", în care versuO şi muzica îşi, 
răspund şi se �ntrepăJtrund, într-un elevat 
joc al complementairităţii valori.lor spini-
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Irina Răchiţeanu Şirianu 

tuale ale a!l·tei. 'Drebuie să a1 1mpresio
nru1 ta culbură, nu numai muzicală, ci şi 
teatrală, a ludl Iosif Sava, trebuie ,să ai 
desăvîrşita tehnică a rostilrH şi cuilltuiL 
demnităţii cuvîntuluăi, pe caire le' are Ovi.:
diu Iuliu Moldovan, trebuie să ajungi, 
in sfirşit, la perfecţiunea şi chiar rra ma-· 
g-ia Jnstrumentulu•i cu C81I'e cînţi, ia.şa ·cum
a ajuns Awreli:ain Octav .Popa, pentru a
rcidica valoarea comunicării artistice la
rangul de comuniune sufletea5că, trans
formind 10 întîlriilre de-o seară într-o du
rabilă bucwrie a• iliinţei şi un înallt reper
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Ovidiu Iuliu Moldovan , 

spiritual. (Fără să wem, ne-am adus 
aminte de o altă sărbătoare a sufletului; 
oferită oamenhlor de teaiiru în urmă cu 
ani, tot pe meleaguri dobrogene, Ial 
Adamclisi, de corul .,Madrigail ", condus 
de Marin Constantin.) Acum, seara 
aceasta, de întilnire a fiecăruia d:i1ntre 
noi cu noi il1,Ş:ine, prun intermedtiul muzi
cii şi al poez.iiei1, a debutalt printr-un oma
giu aidus lui Johann Sebastian .Bach, Ia 
împllinirea celar trei sute de ani de Ia 
naşterea sa, şi - itrecind cu evlavie şi. 
emoţie, prin sugestive pagini din muzica 
lui Haendel şi Haydi!1, a lui Oliver Mes-, 
siuen şi a lui Mendelssohn Bairtholdy -
s-a încheiat cu acel cunoscut Adaggio\
pentru orgă şi orchestră, compus în 1750,1
la Veneţia, de Tomaso Albinon1. Compe
rajul lui Iosif Sava· a. ştiut să evoce, de
fiecare dată, pentru fiecare bucată, o at
mosferă specifică, uimindu-ne cu bogă-,
ţia şi profunzimea mmoştinţel10p.· sale, care
tin să ne reamintească mereu că sîntem1
un popor cu bogate şi stirăludite tradiţii,
şi în domeniul muzicii, chiar dacă cei
mai mulţi din1lre noi le cunosc încă prea1
puţin. Nu spunînd, ci gîndind, şi irostind,
în cadenţa gîndulu!i poeziiile lui Mihai
Em.i:nescu şi Ndchita Stănescu, sonetele
lui Shakespeare şi poemele. lui IBllaga,,
Ovidiu Iuliu Moldovan ne-a convins că
interpretarea poez1e1 \ElfI"e nevdie de o
mare ooncentt:rar·e spilrituală şi de .o aus
teră sţmplitate a mijloacelor de expresie,
abia astfel capabile să ne înlesnească pă
trunderea într-o altă dimens!iune a exis
ten1,ei. Mai. e oare nevoie să spunem că
nesfîrşitele ropote de aplauze se cu/Ve
neau ·cu prisosinţă acestui iremarcabia,
eveniment artistic, la care am avut şansa
să partidipăm, ?

Radu Gheorghe 

Un alt recitall exlbraordinar, căruia su
perlativele nu-i pot decît aproxima va
loarea şi surălucirea artistică, a, fost ace-
la de pantomimă, susţinut de Radu 
Gheorghe. Intitulat Cartea de vizită, reci
talul a avutt premieira la TeatruJJ. ,,Ţănldă
rică" şi. a cules pînă acum entuziastele 
aplauze ale pµbllicului din Suedia, 
R. F. Germania şi Olanda. Este un spec
tacol de circa două ore, în care actJoruJl 
se dovedeşte nu numai un excelent 
mim, ci şi un veritabîl clovn muzical, 
ele o rarr-ă v-il!.ituozitate, dar şi de o mare 
delicateţe sufletească, oferindu-ne o 
seară· de neu:iitait, în· care· francheţea spi
ritului său e sarttită să iasă bi1rl.1Jiitoare 
dtin toate încercărille ·1a care singură se 
supune, cu dezinvoltură şi graţie, cu o 
neaşteptată şi continuă poftă de a pro-; 
V10ca r.eprevăzutul unor sirtuaţii scen:ice; 
în funcţie de o:-eacţia să1iti., capacitatea de 
invenţie şi de improvizaţie a acestui
mare artist român :fiiin!d, proctie, anepu.i
zabilă. Să ne ireaminltim cu cită �iguranţă.• 
dair şi cu cîtă distincţie şi sensib.il'itate 
ştie să-şi facă Radu Gheorghe intrareai 
şi i-eşirea din scenă, să ne gîndim cit 
efort şi cîită artă sînt in acel sugestilV, 
mers al vîrsteloir, :ail. sexelor şi chiar a!l
pr-o.fesiunilor, sau în acel moment în care 
îi „i:boară" o notă de pe v,ioairă, pe care! 
o va „prinde" .apoi ca pe ceil rr.ai firesc
luoru cu putinţă, şi să nu uităm prea;
repede cu cîltă ,gingăşie poate .,culege"
acest actor ima,gilnarele flori de pe pajiş
tea scenei, pentru a ni le „!Oferi" apoi pe
toate, într-un gest de revelatorie con
duită scenică şi emblematică semnificaţie
morală.

Victor PARHON 
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Focşani 

Semnif icatiile unei aniversări teatrale 
' 

După ce, în 1981, focşănenii sărbători
seră împlinirea a 130 de ani de activitate 
teatrală atestată documentar, la sfîrşitul 
lui 1985 ei au avut o nouă aniversare : 
împlinirea a zece ani de la conferirea 
titlului de Teatru popular valorosului co
lectiv de artisti amatori al Casei muni
cipale de cuitură. Privit din c_1fară, de 
către cei ce cunosc prea puţin străda
niile trupei de amatori focşăn!;:!ne, sau ele 
către cei ce, pur şi simplu, nu cunosc 
bogatele tradiţii teatrale ale Focşaniului, 
puternica vocaţie cultural-artistică a aces
tui oraş, adevăratul cult pentru teatru, 
pe care l-au avut şi-l au încă şi astăzi 
locuitorii lui, evenimentul s-ar putea să 
pară· lipsit de prea mari semnificaţii. 
Pentru cine a luat însă parte la el, pentru 
cine a avut prilejul să se convingă .încă 
o dată că Focşaniul merită să figureze
pe harta teatrală a ţării ca un veritabil
oraş al teatrului,· evenimentul capătă sem
nificatiile tulburătoare ale unei exem
plare ·atitudini culturale şi ale unui pro
fun,d patriotism, căci ambiţia focşăneni
lor 'a fost şi a' rămas aceea de a fi făp
tuitori de cultură, la scară naţională. Şi
e neîndoielnic că printre viitorii slujitori
de nădejde ai Thaliei, fie ei actori sau
regibri, dramaturgi" sau critici de teatru,
se vor afla şi unii dintre actualii elevi
ai şcolilor focşănene, căci în nici un alt
oraş al ţării nu există o manifestare de
amploarea şi continuitatea celei de aici,
denumită cu iniţiale STEF : Stagiunea
Teatrală a Elevilor din Focşani, compar-·
tînd anual o competiţie finalizată cu pre
mii, dar implicînd, în primul rînd, o per
manentă preocupare pentru teatru, un
mare respect pentru crea_torii lui de ieri
şi de azi, o judicioasă considerare a va
lorilor formative pe care le poate avea
teatrul în împlinirea şi desăvîrşirea per
sonalităţii umane.

Iar dacă vom spune că spectacolele 
Teatrului popular din Focşani s-au bucu
rat, încă de la data înfiinţării sale, în: 
1975 - recompensînd, în fapt, un labo-
t·ios şi îndelung travaliu artistic - de o 
constantă atenţie şi preţuire din partea 
publicului şi a oamenilor de teatru, din 
capitală dar şi cţin celelalte teatre profe
sioniste din Moldova, ar.tiştii amatori fiind 
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efectiv sprijiniţi de profesionişti în ale
ge1·ea repertoriului şi în edificarea pro_.. 

priu-zisă a spectacolelor, va fi mai lesne„ 
de înteles faptul că aici există acum un 
ve1·itabil climat teatral, o autentică erfm
laţie . creatoare, răspunzînd prin fapte, 
prin spectacole de teatru adevărat, cerin
ţelor spirituale ale generosului şi încura
jatorului public din această• parte a ţării. 

însăşi ideea sărbătoririi acestui eveni
ment prin 1:eluai·ea spectacolului inaugu
ral de acum zece ani - Opinia publică
de Aurel Baranga, evident, într-o nouă 
distribuţie şi într-o nouă regie - ni s-a 
părut mărturisitoare pentru i·espectul foc
şănenilor . faţă de tot ceea ce înseamnă, 
într-un fel sau altul, ctitorie teatrală: (Nu 
e oare elocventă, în acest sens, şi minu
ţioasa restaurare de care s-a bucurat, in 
ultimii ani, cunoscutul teatru „Pastia ", in 
care-şi desfăşoară activitatea actual1.,1l 
Teatru popular al amatorilor ?) 

Regia noului spectaool, în care au. fost 
distribuiţi şi cîţiva dintre interpreţii de· 
la premiera inaugurală, i-a aparţinut acum 
lui Constantin Dinischiotu, unul dintre 
regizorii care s-au implicat in căutările 
de sine ale trupei, ducînd-o nu o dată la 
remarcabile succese pe plan naţional. (La 
cea de-a V-a editie a Festivalului natiO•· 
nal „Cîntarea României", trupa am�to
rilor focşăneni obţine, în regia lui Con•• 
stantin Dinischiotu, Premiul I în finală, 
cu piesa Marele fluviu îşi adună apele
de Dan Tărchilă, într-o modernă şi alertă • 
trnnscripţie scentcă, de un patetism con
ţinut şi convingător.) 

Demonstrînd, pe de o parte, că piesa 
lui Aurel Baranga este departe de a-şi fi 
pie�dut actualitatea, iar pe de alta, că 
artiştii amatori ai Teatrulµi popular din 
Focşani pot să-i asigure o autentică trans
figurare scenică, regia lui Constantin Di
nischiotu se bazează, ca de obicei, pe in
terpreţi, pe care ştie să-i pună în valoare 
la cotele adevăratelor lor posibilităţi 
creatoare. Fie că ne vom referi aşadar 
la evoluţia lui Vasile Onesciuc, 'în Chit� 
�aru, �a� 1� aceea a lui Petruş Hârţescu, 
m Cnstmom, ambii conturînd cu preg
nanţă şi subtilitate dimensiunea simbolică 

V. P.

.(Continuare· la pag. 136) 

www.ziuaconstanta.ro



CROi'UC;.\ LrfER;.\'fURU DRJ.\1'J\;.\'flCE 
( 

■ ARTUR SIL VESTRI 

Mircea Radu Iacoban 
' 

,, ... şi alte piese" 

... Şi alte piese (ed. ,,Junimea" 1985), de 
Mircea Radu Iacoban, ilustrează, şi încă 
la nivelul deocamdată cel mai înalt, însu
şirile acestui remarcabil autor care tre
buie socotit, de aci îr-1ainte, mai ales dra
maturg. Reduta şi şoarecii, unde rămăsese 
de mai înainte şi Noaptea, dădea semne 
de vocaţie hotărî tă în direcţia teatrului, 
făcînd din proza jovială, de soiul aceleia 
clin Departe, indiciul unei îndeletniciri 
esteticeşte secundare. Un roman cu ma
terie istorică, precum Oastea oştilor, nu 
era, mai apoi, clecît un acces fără ecou 
considerabil şi care pe deasupra cultiva 

. şi o reconstituire îndeajuns de inoriginală 
aplicată asupra unei epoci revolute. Sim
paticele proze fără o considerabilă pro
funditate şi sforţările de fel bibliografic 
în direcţia romanului istoric b;ebuie lăsate 
deoparte, căci Mircea Radu Iacoban e, clin 
punctul de vedere al valorii, un drama
turg ele întîia mină şi a cărui proză e nu
mai un exerciţiu, stimabil făr/i îndoială, 
însă, după toate semnele, fără un viitor 
însemnat. 

Insă dramaturgul e, repet, foarte înzes
trat şi, în prezenţa unei conştiinţe lite
rare limpezite, e apt de mari• izbînzi. El 
cultivă deocamdată o materie împărţită 
între „istoric" şi „contemporan�', vădind q_ 
înclinaţie cu efecte indubitabile mai ales 
în direcţia teatrului pe temă istorică, în 
ciuda insistenţei pe care o pune în a pre
zenta actualitatea. Nu altfel se înfăţişau 
împărţirile conţinutistice în Reduta şi şoa
recii, uncie Mircea Radu Iacoban alătura 
acelei reconstituiri un număr de, cum să 
le zic?, comedii ele o formulă savuroasă 
şi totuşi psihologiceşte amară, ele felul 
notoriei Sîmbătă Ia Veritas, <1mul din 
baie, Fără cascadori, Noaptea, prezentă şi 
acolo şi aci, rămîne probabil cea mai in
genioasă dintre toate şi fără defec-ţiuni a
tunci cinel e privită în termenul estetic, 
meritînd o dezvoltare, pornind cel puţin 
de la o substanţă care se aseamănă cu 
acele ele aici. E; în totul, o reconstituire 

de înfăţişare oareşicum extravagantă, dacă 
nu s-ar întemeia pe date verificabile şi 
pe un extract de mentalitate foarte exact, 
chiar dacă despărţit de imaginile simplifi
catoare de soiul eroicului clasi.cist. Dra
maturgul deduce morala şi presimte da
tele monumentale în psihologiile cele mai 
umile, el scoboară între calici şi, în gust 
romantic, face din ei nişte salvatori ai ce
tăţii ; Curtea hugoliană a miracolelor este 
aci o Troie asediată de molime. 

In laşii secolului al XVIII-lea, mai 
mulţi inşi sînt opriţi ele lefegii să pă
trundă în oraş, căci acolo izbucnise ciuma 
şi· interdicţiile trebuiau să întrerupă, mai 
întîi, circulaţia prea liberă a populaţiei, 
purtătoare, poate, de boli. Această veste, 
căzută ca trăsnetul, aduce laolaltă o lume 
pestriţă şi foarte diferită în psihologie, ca 
să nu zicem chiar incompatibilă sub ra
port sociologic. Un cupeţ armean, Ovanes, 
apoi biv-vel-paharnicul Manolachi Buhă
cescu, Iordache, călăul domnesc şi Miruţă 
Itigan, olăcar ele rang înalt, calicul Pin
tilie Fulgeratu, un cerşetor, compun a
ceastă umanitate turbure şi care dă pu-

• tinţa de a studia reacţiile agravate ele
prohibiţii şi ameninţate ele epidemie. Im
pieclicaţi să ajungă în Iaşi, unele îi .che
mau treburi de· neamînat, calamitaţii a
jung în două case ale 1unor văclane şi pă
trund într-un tîrziu în Iaşi prin sparge
rea unui zid. Inainte ele aceasta şi valori
ficîncl psihologiile claustrale', dramaturgul
a izbutit să ci.ea cîteva scene memorabile,
şi mica. tiranie a călăului Iordache (perso
naj ele tot antipatic), ac.,cesele ele beţie,
care sînt spectaculoase, sexualitatea furi
bundă (pe care doar biv-vel-paharnicul o
respinge cu ahturi religioasE') sînt potri
vite cu momentele agonice, unele moartea
se dovedeşte nu doar o abstracţiune. Bu
hăescu moare, atacat ele maladie, ca şi
una dintre văclane, şi ele îndată ce pere
tele casei e spart, făcînd loc acestei mici
comunităţi îngrozite să iasă, toţi se risi
pesc îndemnaţi ele treburi şi de- o absolută
frică ele îmbolnăvire. Insă laşii pe care
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11 găsesc exemplifică o idee de lume în
toarsă cu josul în sus, căci în locul curţii 
domneşti stăpîneşte peste oraş curtea bur
lescă a calicilor ; domn e acum Prodan. 
Găurice, starostele acestei bresle care se 
legitimează cu hrisoave spre a dovedi ve
chimea ei. Eroul nu-i determinat de con-' 

diţia socială, pare a zice dramaturgul, şi 
el are, fă1·ă de îndoială, dreptate, făcînd 
aci o demonstraţie foarte convingătoare 

de umanitate calică. Calicii ocupă, de alt
fel, Divanul şi, în locul logofeţilor şi pîr
călabilor, al paharnicilor şi spătarilor, a
par acum Toader Ciuntu şi Pintilie Ful
ger.atul, Zmaragda Muta, Dumitrescu Sur
dul, Ursu Orbul-, o întreagă poporaţie de 

inşi năpăstuiţi, cu mintea dusă, rămaşi 
fără vedere şi fără vorbire, f�ră mîini, 
fără auz. Această umanitate privată de 
felurite organe este, cu toate acestea, un 
exemplu de categorie pozitivă, naţională, 
deţinătoare a moralei în vremi de catas
trofe. Cea mai consistentă parte a inge
nioasei pînze de veac fanariot, zugrăvită 
de Mircea Radu Iacoban, rămîne această 
„domnie a calicilor", care nu ţine mai 
mult de o zi, asigurînd, totuşi, supravie
ţuirea comunităţii prin ideea de autori
tate eroică. Divanul cerşetoril0t· dă ordine, 
examinează cereri, pedepseşte în chip in
teligent (vkînd pe călăul Iordache, hoţ de· 
visterie, de unde voia să extragă pungi de 

galbeni, în tezaurul domnesc şi zăvorînd 
uşile pe dinafară), ajută, în sfîrşit, pe Mi
ruţă să-şi caute logodnica, din pefericire 

măritată de tată�său în vreme ce tînărul 
lipsise .din Iaşi. Sfîrşitul acestei istorii în
vîlvorate de ameni'Ilţarea morţii repetă 
momentele de la început, înfăţişînd pe 

Gheorghe pavagiul la lucru, pe tipograful 

Rojniţă cu tipăl'it�ra încheiată, pe Mi
ruţă, acum· cu minţile rătăcite, pe Ior
dache dus de lefegii• către spînzurătoare, 
pe calicul Pintilie în chip de c;:erşetor. Lu
mea, ieşită o clipă din logica istoriei ime
diate şi conservată prin intermediul ros
turilor care depăşesc clipa, e întoarsă la. 
.datelţ ei iniţiale, neştiutoare de contri
buţia eroului umil. Noaptea rămîne, prin 

intuiţia unui factor etic ireductibil o 
compoziţie me_JJlorabilă. 

' 

Memorabile sînt, cel puţin parţial, şi 
cîteva dintre, celelalte producţiuni1 deşi 
sub raportul cronologiei ele nu urmează 
istorismul Nopţii. Hardughia, Ceaţa, 
Stress, Duo amore ilustrează momente 
contemporane QU autorul şi cel puţin în 
superficie nu au nici o legătură cu 1·econ
strucţia ele epoci istorice, foarte abilăt în 
cazul Nopţii. Aceeaşi despărţire era izbi
toare şi în Reduta şi şoarecii, ceea ce în
semnează că îndemnările lui Mircea Radu 
Iacoban merg în dkecţii felurite, aceea 
care susţine comedia de moravuri con
temporane părînd a corespunde mai de
grabă cu simpati.ca proză superficială din 
Singuri deşi aici inteligenţa de dramaturg · 

40 

°înnăscut nu rămîne fără efecte· în ordinea 
valorii. Este fără de îndoială că autorul ar 
fi putut să fie un admirabil creat�r _de 

dramă istorică, şi cu toate acestea ms1s
tenţele lui nu se lasă călăuzite de această 
vocaţie ; spiritul mond�n, atent la reacţiile 
în imediat (între care rumorile publicului 
de comedie sînt cele mai de efect), pare 
că a triumfat deocamdată. Totuşi, nimic 
nu e în aceste compuneri fără înzestrare, 
cea mai de seamă fiind aceea de a pre
simţi o materie abisală în cele mai· obiş
nui te circumstanţe de fel cotidian. Har

dughia, de exemplu, porneşte de la un 
colocviu,. între nişte mărimi locale, pe o 
temă edilitară, însă revelează în realitate 
felurite psihologii, cele mai numeroase de 
. oiul frustraţiilor. Ceaţa înfăţişează trei 
vînătm;i, -care vin de la oraş (unde sînt, 
pare-se, personaje cu greutate) spre a se 
distra într-un mediu natural propice şi l-a 
adăpost de ochii indiscreţi. O apariţie in
solită (un băiat zăpăcit), o iritatie ininteli
gibilă a cabanierei (o fată cu porniri Yo
luntare, caee părăseşte la 'sfîrşit. cabana 
spre a călători, ,,liberă", într-o lume poate 

mai puţin amorală decît aceea pe care o 
cunoştea), în fine, supoziţia că un fost tG
varăş de vînătoare, Zlate, s-at· fi omorît 
într-un chip inexplicabil, turbură acea 
mişcare pleziristă monotonă şi dezvăluie 

un şir de reactii în afâra umanului. Stress
e o fantezie cu funcţionari- mărunţi, tero-
1·izaţi de un şef invizibil, care se răscoală 
în timpul liber, me1·gînd la un restaurant 
luxos, sub conducerea lui Curmei (proto
tipul insului fără însuşiri, îmbătrînit între 
hîrtii), şi comandînd un ospăţ sardana
palic. Insă Curmei e atins de un atac de 
�1emi�legie, şi tînărul • Teofil, pe care îl 
rnconJurau, cu interes diferenţiat prin me
tqd�, do:iă. femei (Nectara şi Severina), 
se meaca mtr-un iaz unde se dusese să 
pescuiască, la ordinul uneia dintre dulci
nee. In sfîrşit, Duo amore infătîşează un bărbat şi o femeie, a căror căsnicie e foarte fragilă, ieşiţi, cum se zice „ia iarbă ve1·de

" .. Ag1�esiunile ei (tînără şi obsedată ?-e o morala pe care el n-o înţelege) sint mterpretate în fel şi chip de bărbatul 
�o_mnatec şi bine aşezat sub raport social, 1ntat de. acest dialog pe care femeia îl pr�face " mtr-u?. rechizitoriu. Un „păstor
adJunct (apa�1ţ1e fantezistă) îi ţine o vre
�e s�b- amenmţarea armei (ocazie foal'te 
n�!Ilert!ă �e a_ revela şi mai bine psiholog�1le): ms� :,c10banuţ-şef" îi eliberează pev1leg1atur1şti, pedepsmd pe agresorul înar.:.mat. 

Aceasta-. e! 
la O repede ochire, lumeadramaturg1e1 lui Mircea Radu Iacoban Ea nu-i . într-atît de corespunzătoare mo�r�entl.ljlu1 pe cit ar lăsa şă se inţeleagă�ferenţele de cronologie ; Neacşu Rojniţă t(p�graf de veac fanariot, şi Curmei, func� ţ:ona� �e ev modern, vieţuiesc [ntr-o nnclmala care nu e, sub raportul filoso-
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fiei, de tot nepotrivită. Această umani
tate veche şi recentă e aci intr-un regim 
de interregn, unde ierarhiile constituite 
dorm penu·u o clipă ori sînt negate ele 
procedări de felul incidentuiui. E o va

canţă a puterii, care ar fi putut să fie 
tragică şi nllj e. Domnia calicilor (în 
Noaptea) e favorizată ele fuga boierilor 
divaniţi înaintea molimei ; un Ionescu (în 
Hardughia) e înlocuit ad-hoc ele un Po
pescu (banalitatea onomastică nu presu
pune, totuşi, identitate) ; Zlate, în Ceaţa, 
e absent şi o dată cu această dispariţie 
izbucnesc în aceia pe care îi polariza in
stinctele autoritare ; Curmei respinge, în 
Stress, formele birocratice de orîncluire ; 
Duo amore studiază o degradare a fami
liei de înfăţişare patriarhală (căci femeia 
e agresivă pe tema condiţiei umile fe
meieşti) şi apoi se exercită în ideea opre
siupii armate (,,păstorul-adjunct", ajuns, 
prin posesia unei puşti, la o putere 
aproape de discreţionar). Pretutir1deni, 
dramaturgul pare a vorbi în două idio
muri, între care acela secret e întemeiat 
pe alegorie. Ceea ce dă substanţă dra
maturgiei lui Mircea Radu Iacoban e, de 
altfel, această înclinaţie către tragic, schi-

ţată prin mijlocirea, totuşi cu greu de 
întrevăzut, unei mitologii. E, mai tntîi, 
năzuinţa lumilor despărţite istoriceşte ele 

. a se întîlni in absollljt : orăşenii iubesc 
o abskacţiune ele „viaţă la ţară" .ori „la
stînă" şi o trăiesc ca pe o vacanţă scurtă,
omul naturii tînjeşte clupă civilizaţia be
tonului. Intre ?'căprioară" şi „automobil",
umanitatea e aci sfîşiată iremediabil, şi
un examen sociologic nu ar fi cu totul
fără· interes, clacă e aplicat cumsecade
asupra acestei dramaturgii. Apoi, invazia
unui inge.aios element iraţional, totuşi
inSUiIJOrtabil pentru· autor, care simte că
e de trebuinţă a-l explica. In Ceaţa, fe
lurite semne inexplicabile,' care se dove
desc simple halucinaţii, incorclează pînă
la tragedie materia nelămurită umană ;
Stress are o încheiere de dramă ceho
viană. Acestea sînt, pe scurt, operele im
perfecte ale lui Mircea Radu Iacoban, de
unde dram;;iturgul ar fi putut, dacă avea
sentimentul tragediei, să extragă o mare
literatură. Cu Noaptea; pe care nimic i::iu
o urmează, cu nlljmeroase fragmente din
Ceaţa şi din Stress, creaţia lui dă semne
că e, pentru exegeză, cu greu de. cla
sificat.

.

R 
(( " a.mpa. , 

a.cum 
50 de a.ni 
noiembrie 

1935 
Două tiiJtJiu.ri din creaţia 

originailă, pe' prima scenă 
a ţiăirH : Licurici de Tudor 
Muşatesou şi Umbra de 
V. VoiClU'1esau. • Profeso
rii liceului ploi�tean au
st:mn.s fonduri pentru
iJmorilla,J.izarea în tnaJrnnură
a 1Ui Nenea Ianrcu: Iniţia
tiiva a fast a •Lud I. A. Bas
sairabescu, disti1ns pro7;3,tor
şi dascăl venerat de elevi. •
Iocn Marin Sadoveanu con-· 

fe11eI1ţiază: despre Richard 
III. G. Oi([}T'i01Il. Maria Fl

lortti, il\na Luca dtntenpre
tează scene ruin rtrage:diie.
Conferinţele experimentale
aile cărturan.'Ului sînt mairi 
lecţi!i de cultură teatrailă, 
din fericire editate de ur
maşi. • Ta.ny B-ula:nd.r:a 
esite i111.vitat la Naţional 
să-l interpreteze pe Ruy 
Blas. in regia lui Paul 
GUSlty, actorrull reia w1 
mare succe.s al săru. îm
părţind totuşi laurii cu Ion 
Manolescu. • In librării, 
Paştele bţajinilor de Mi
hail Saldoveanu şi La răs
pîntie de veacuri, romanul 
lui Gala. Galaotion. • Deo
ca:md.ată l!a maitineu, tn
şir-te, mărgărite ... Semn că 
V�ctoc Eftimilu s-a îm
păcat cu „administraţia". 

A cîta oară ? • După un 
1 ung twr:neu p'rl.in ţairă cu 
dirarrna A vraim Iancu de 
Luai,ain Blaga, trupa Na
ţiona1n.ul.rui revdm,e în Ca,pi
tală. George Calboreanu 
în.t111.1)pase pe eroul moţi
lor. Costumel,e au fost 
eiumpălr.ate di1n saltele mo
căm,eşti, executate după 
oohiţe desenarte în Munţi.i 
Apuseni. Grija pentru au
tentic a fost biruinţa. re
giZ'()ll'IWui Ion Şahighian şi 
a ptlctoa,uJ.ui 'Dra!i:an Co:r
nesau. • Coana Luciica 
BuJandrn serbează Nunta 
de 'argint. O piesă mo
destă, dar cu „efeote ". î:n 
caire strălluJclesc Ma.rietta 
Dooulescu, M. Fimţi, V. 
Rone.a, Ion Miam.ta, G. Sto
['in. • 

I. N.
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Arta actorului ffnăr 

(III) 

Una dintre feţele surprinzătoare 
ale lui Radu Gheorghe, personali
tate· a tinerei generaţii de actori : 
in tra\'esti în Harap Alb la Teatrul 

aţional din Bucureşti. Dezlănţuire 
molip itoare de fantezie comică şi 
inventivitate teatrală, o demonstra
ţie explozivă de virtuozitate inter
pretativă. 

Micaela Caracaş, (actual
mente actriţă a Teatrului ,;Bu
landra") alături de Mihai 
Gingulescu, în Floriile unui 
geambaş de Siito Andrăs la 
Teatrul Naţional din Tîrgu 
Mureş; regia, Dan Alecsan
drescu. Pentru rolul Lisbeth, 
interpreta a fost distinsă cu 

• Premiul pentru debut la Fes
tivalul de teatru contemporan
de la Braşov - 1980 .

.,Micaela Caracaş este o ac
triţă care pe scenă emană 
distincţie naturală şi nobleţe, 
fiind întruchiparea a ceea ce 
altădată se numea «o doamnă 
a teatrului». Poate juca foarte 
bine în Oscar Wilde, Bernard 
Shaw, Shakespeare. Are ele
ganţă, severitate, un farmec 
distilat şi un fizic a cărui ex
presivitate rafinată trebuie 
exploatate". (Cătălina Buzo-
ia:flu) 

•
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Ecaterina Nazare (Miţa), în D'ale 
carnavalului de I. L. Caragiale, în 
regia Sandei' Manu (Teatrul Naţio
nal din Bucureşti). 

,,în teatru şi film Ecaterina Na
zare propune un tip de feminitate 
cu totul special, enigmatic, aplecat 
spre reverie, dar şi spre o anume 
asprime. Miţa Ecaterinei Nazare li 
cam. sperie' pe Girimea, obosit de 
clocotul «sîngelui martirilor de la 
11 februarie», care circulă bezmetic 
în corpul ploieştenceL Aceasta, cu 
gesturi sacadate, arborînd un aer 
uneori compus enigmatic, de reve
rie tenebros-amoroasă, le dă fior 
frizerului şi calf�i. Actriţa insinu
ează şi accentuează o trăsătură ciu
dată, uşor malefică (contribuie aici 
şi costumul, dar şi parodierea ges
tuală a unui celebru monument 
transoceanic, atunci cînd vine vorba 
de Statua Libertăţii) a rolului". 
(Marian Popescu) 

Polemizînd cu „sensibilitatea i;u
rîzătoare" (George Călinescu) a pie
selo1: lui Tudor Muşatescu, actorii 
Marinela Pătru-Bugeac şi Gheorghe 
Mezen:i'ath ofereau în regia Ancăi 
Ovanez-Doroşenco o imagine tnedită 
personajelor Gena şi Dinu din Ti
tanic-Vals (Teatrul din Botoşani). -, 
Eroii apăreau măcinaţi de complexe, 
feroci •şi vulgari, dezvăluind lnfir
mităti nu numai fi.zice, dar şi su
fleteşti. 

•
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Dana Dogaru, alături de 
' Alexandru Repan, în Jocul 

victii si al morţii în deşertul 
de · ceirnşă de Horia Lovi
nescu, Premiul de inter
pretare al A.T.M. 1981. 
„Tînăra Dana Dogaru e acum 
o actriţă deplină, cu putere
de control asupra stării su
fletesti complicate, in plasti
cizar'e condensată. De cite
ori e în scenă, �a îi stăpîneşte
pe toţi cu privirea, adunîndu-i
şi risipindu-i într-un firesc
sub care se ghiceşte încărcă
tura de gîndire." (Valentin
Silvestru)

/ 

Pătru cel Scurt - personaj cu
tremurător, care, neînţelegînd i;en
sul revoluţiei, este victima ancestra
lului ataşament faţă de pămîntul 
trudei ţărăneşti. Dinu Manolache în 
Nişte ţărani, după romanul lui Dinu 
Săraru, în regia Cătălinei Buzoianu, 
la . Teatrul Mic. Un rot care l-a 
impus pe interpret printre actorii 
de frunte ai trupei. 

, 

/ 
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Ioana 

Crăciunescu : 

-�,E foarte i1!7-portant
nu alergi să 

de unul singur ... "· 
... Dincolo de lu
minile rampei „ 

. Gazda-mi vorbea repede,. precipitat, ·

sufocată de o rebelă răceală şi de 
un rîs nervos care-i trădează timi
ditatea (,,Nu eu, cea cu gura întinsă 
pînă la urechi, sînt cea care rîd") 
prin care a reuşit să,şi păstreze 
intact/1, puritatea . (,,o inocenţă greu 
dobîndită, candoare plătită I . din 
greu !")... După o dimineaţă peţre
cută împreună, m-am despărţit de 
I.C. avînd carnetul plin de notiţe şi
braţele încărcate cu volume de ver
suri, tăieturi de presă şi fotograf-ii
-:-- o mică., personală, comoară în

credinţată spre studiu. I-am spus

că-mi va face plăcere să redactez

interviul în deplină cunoştinţă de

cauză. Replica interlocutoarei a

fost : ,,Să. te joci cu milă. E totuşi

viaţa mea! ... " De altfel, -rolul re

porterului a fost minim, interoga

ţiile pluteau oricum în aer :

- ,/re întrebi mereu cine eşti. /

Cine creşte şi se desăvîrşeşte în

tine / .. ./ Stai şi te pîndeşti / tu cel

d1nlăuntru / pe tine cel dinafară /

iţi pui întrebări «cheie» / de pro

Pria ta imagine te apropii Şi te in-

depărtezi / printr-un v.izor diafan 
te priveşti cu o dragoste rotundă / 
ca o pradă goală în verzile dumi
nici cîmpeneşti..." 

N-am fost făcută să fiu actriţă ... Deşi"
de la doisprezece ani hotărîn'!a mea era 
luată ! Cred că, de fapt, două lucruri 
m-au mobilfornt. -in primul rînd tenaci
tatea. Şi-apoi, nerăbdarea de a :m.ă �-c:
[nţeleasă. .Prin scris nu era pos1b1l !nea
şi am scurbat drumuJ -de la lectura la 
receptare. Graba era şi a virstei si a filrii. 
Atunci niCi nu mă gîndeam că va trebui" 
să întruchiiPez alte ca:ractere, mereu alte
,personaje. In primii ani la insti�ut. eu
îmi făceam spectacolele mele, alc�tui.a� 
mici scenarii, organizam happenmg-ur1 
pe coridoare .. : Nevoia de a mă manifest� 
era unul din motoarele mele interne ... Sa 
'i:nă adaptez Ia rigorile meseriei a fost 
destul de dificil. M-am simţit brusc am-

. putată. Nu pentru că aş fi avut cine ştie 
ce �dealur� sau iluzii. Dar era mult mai 
oompUcat decît îmi -închipuisem. Parcă 
eram închisă într-un ac.variu şi obligată 
să fit.! peştele cu voaluri... Drept să spun, 
aş fi preferat orice rol de servitor al artei 
decît să fiu un oficiant. Continui să mă 
consideT „mică şi -cenuşie" (cum exact in
tuise dirigintele meu că eram în şcoală 
- mă ascundeam ca să mă -lase in pai:::e cu
ale �ele). Mi-ar fi plăcut, şi poate ar. :fi

45 www.ziuaconstanta.ro



Paradisul : O Evă într-un spaţiu care o con·• 
strînge să nu aibă sentimente - departe de 
firea mea de atunci şi aproape de înţelegerea 
mea de acum ... 

Intoarcerea fiului risipitor : Oare ce-o mai 
Nina? 

fost mai a,proa,pe de tipul meu de sensi
bhlitate, ,profesia de soc;iolog, care mi-ar 
fi .înlesnit şi o legătură mult ma,i puter
nică cu ,publicul... 

- Dar cine declara cu patos : ,.Fru
musetea este, de fapt, că ne păstrăm 
cu toţii (mai ales la 18 ani) un colţişor 
de viată în care ne credem unici... 
Poate de aici începe totul, poate că 
aşa am început_ să scriu poezii · şi să 
doresc să urmez Institutul de teatru ... 
Crezîndu-mă «puţin» unică... Crezînd 
că eu iubesc mai mult, simt mai mult, 
că în mine timpul şi spaţiul au _alte 
valori, lucrurile, sentimentele, alte di
mensiuni... Crezînd în oameni şi do-. 
rind să le pot dărui ceea ce simt fru-
mos în mine ... " ? • 

- -Da, Crăciunescu toana Luminiţa, din
tr-a XJ[-a, tD, Lieeul „Mihai Viteazul".
Şi cre.d că nu m-am schill11bat prea mult. 
Dar ... Spectacole în care să am convin
gez:ea că reuşim să facem arta noastră 
minunată să avanseze, fie şi cu un mili
metru, spre satisfacţia celor ce ne preţu
iesc şi aştearptă bucurii de la noi, frec
venţa specitaool<elor de acest fel este 
foarte scăzută, cam. o dată la cinci ani. 
Socotind, .se cheamă că voi mai avea 
acest fericirt ,prilej cam de două, trei ori 
şi apoi mă duc să mă cuJ.c. .. Este o mare 

6 

tristeţe şi nu mă poţ obi,şnui cu g-îndul. 
Nu am o structură com:petitivă, dar mi-ar 
plăcea c.a ştacheta să fie cit mai sus, să 

. ne luăm lia întrecere, oînd montăm - de 
,exemplu - un Shakespeare, cu Strehler, 
cu Brook ... Imh doresc nu atît roluri pen
tru mine, cit spectacole care să-mi ,placă, 
nu partitura mea, să mă în,c,înte, ci atmo, 
sfera din repetiţii. Pentru actor, cel . mai 
impo-rtant lucru este întîlnirea cu un re
gizor de valoare. Regizorul trebuie să mă 
fascineze şi să-l U111Tiez pr,eoum ;pantera 
pe -dres-or ... Aşa cum s-a intî,mplat oind 
am pregătiit Cum vă place. Pe Dan Micu 
îl J)tiu din irustiitut, de ,pe dna· a surprin,s 
cu Alexandru LăJpuşneanu şi Prinţesa Tu-

. randot. tn dois1Prezece ani am lucrat · cu 
el trei spectacole. Am debutat împreună 
1a „Nottara" cu Paradisul, acea „piesă po
lemică, piesă pamflet, elogiu indestructi
biilităţii omului", cum o definea autorul, 
regretatul Horiia Lovinescu. După şapte 
ani, l-am reîn1Jîlnit pe Dan Micu la Ka
r.amM;ovii, un spectacol de anvergură care 
mi-a oferit şi mie u,i rol extrem de in
teresant ...

- Trufaşa Katerina Ivanovna, ames
tec de orgoliu şi nebunie.· Probabil te-a 
interesat : ,,Obişnuiesc de azi / să stu
diez fenomenele vieţii făcînd disecţii 
/ pe inimă, creier, ficat" .. ; 
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- M-a uranărit teroarea roluriolor ce vin
din, dramatizări. Cînd am filmat Ion după
romanul lui Rebreanu, doi ani am trăit
din a-ceastă nenoroc-ire. ,Fără doar şi poate,
personaje -ca Ana le sărăceşti pentru că
trebuie ,să mulţumeşti atîţia cititorii şi
nu dispui decît de datel� tale. Pe cînd
în literatură există fraza bine .pus;) la 
punct care rezoivă toate „ambiguităţile". 
Mi-a venit foarte greu să reconstitui o 
im.agine veridică a K,aterinei, oare avea 
doar două a1Pariţii şi nu ajungea să se 
intîlnească şi cu Dmitri. Scena procesului 
a trebuit să o rezo1v doar dintr:.-un pa,s şi 
o !Privire. Dar ff°mi place foarte mult per
sonajul şi�mi .place să-l joc. Şi, iată, chiar
pe -căldură noi jucăm Karama.zovii şi
Cum vă place, nu piesele bulevaT'diere .. .

- ,,Cortina· de lumină se lasă" .. .
lncepuseşi să povesteşti despre Cum 
vă place ... 

- Dan Micu de data asta a fost într-o
formă fantastică. iNe-a cucerit' prin lec
tura sa inedită, atît la figurat (concepţia. 
vÎlziunea .de ansamblu),· cit şi -la propri'u 
(în repetiţii juca toate rolurile la fel de 
bÎJlle). Ne-a .creat sentimentul -că totul 
decur,ge firesc, dar mai ales ne-a imsuflat 
convingerea că nu sîntem sirniPli execu
tanţi, d ,păr�i ·ai actului de creaţie. 
Acelaşi ,contaminant elan de dăruire şi 
entuziasm a venit şi din partea compozi
torului, Vasile ·Şirli. Şi cum in această 
montare murzi-ca depăşeşte va1'oarea func
ţională obişnuită ... -Mi-ar plăicea să fie tot 
timpu-1 aşa. Li1bertatea a mers pînă acolo 
încît ep, Celia, şi Rosalind,- Dana Dogarn, 
avem o Telaţie perfect pusă la ,punct. evo-' 
luţia noastră este extrem de riguros cir
cumscrisă, dar am putea oridnd în joc 
să ne schimbăm .p0ziţia (asemeni unor 
moou1i) şi, de ce nu, chiar rolurile ... 

- Să înţeleg' că ţi-ar slţl"îde, măcar
uneori, să-ţi ·poţi alege singură rolul? 
Mai ales că : ,,Specialistli desăvîrşită 
măcinam în gol posibile stări. / Nobile 
sentimente." 

- Cariera mea ,poate fi luată [n consi,de
raţie doar dacă se cumulează ce am făcut
bun în teatru, .prea puţin, cu ceea ce am
reuşit .în filim, şi ev-entual adunînd şi
poez�a ... Ar fi minunat să existe posilbi
Jitatea, -ca şi noi, a,ctorii. să ne decidem.
într-o dt de infimă măsură soarta. Să
putem şi noi să ne alegem - · de exem
plu - regizorii cu care să lucr5m, după
rufinităţi, dUIPă silmpatii. Pentru staP:iunea
in . curs se întrevede posibilitatea
unei colaborări cu .regizoarea Cătălina
B=oiianu. Am convingerea că [ntîlnirea
cu această regizoare, -ce ştie să des-copere
şi să ,stiniuleze ;posibilităţi şi caipacităţi
nebănui,te, care are o mare ,putere de
muncă şi un fler artistic excenţional. va
fi o întîlnire deosebită. De altfel, relaţia
actor-rl;!gizor ţine de iubire. ·Nu a.re C'Um

Ultima cursă : Cristina mi I-a făcut
partener pe Ştefan Iordache. 
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Timon din Atena : Asemeni felului 
meu de a fi, eram martor mut al 
intîmpllirii. Leneş şi gol, mersul 
mi-era singura ,,replică" (alături de
Ion Dichiseanu şi Dorin Mogal

Casa Bernardei Alba : Marth·io -
prilej

° 

şi sărbătoare a complexelor ! 
Cocoaşa însă, ,,butaforie agăţată-n 
chingi pe spate", o purtam în suflet 

Scoica de lemn : Iris David nu e· 
trecută in „Cartea cu prieteni" a 
lui Fiinuş NeHu, dar figurează in 
cartea netipărită a sufletului meu 
(în imagine, impreunl\ cu Florian. 
Pittiş) 
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Calandria : Sînt băiat şi fată, pe 
rînd ! (îri imagine, alături de Ştefan 
RadofJ 

fi altfel, şi dacă nu se intîmplă aşa, 111c1 
reuşite nu s,înt. Nu cred în demonstraţii 
i.!m,puse. Eu �erg doar pe Hber consimţă
m[nt. •In general actorii sînt firi despo
tice (deşi de oibkei, despre regiz,ori se 
spune asta), actorii sînt încăpăţînâţi, în
chi.staţi chiar. La r1:Wetiţii1 un actor poate 
să execute totul cum i se cere, ca !În seara 
premierei să facă cum îl taie capul, cu 
atîta n001JŞalanţă, cu atîta inocenţă, 6:ncît 
nici, nu te poţi sUJpăra pe el... 

- "Toate idealurile care mă mai tin
zîmbitoare în ·viaţă / merg zilni'c '. şi
exersează pînă la disperare / figuri
,j;mpuse la bară / într-o şcoală cu pro
gram fix de balet !" ... Ce înseamnă
pent,ru un actor de 'teatru ·experienţa
platoului de- filma.re, în �e măsură a
ceste două tipuri de travaliu se pot
complini?

- Mai bună în film cred că am reuşit
să fiu, pentru ,că am unele calităţi nece
sare. Sînt din fire foarte nerăJbdătoare şi
în, tea:tru regizorii se chinuie mult cu
miiile. Abia, in ultimele zi,le fac rolul. 
Pină atunci adun ca o furnicuţă, am me
morie,- înregistrez perfect toate indicaţiile, 
mi le repet chiar. Să execut pătrăţel cu 
pătrăţel mă plictiseşte, mă usuc şi-,rni 
doresc să fug. In film e cu totul altfel. 
Imediat, pe loc, trebuie să te transpui 1n 
sistemul de trăire şi gtîndire al persona
julu:ii respectiv şi să joci o dată pentru 
totdeauna. Deşi se i;pune că teatrul este 

Karamazovii, : ,,Am să caut să fiu 
instrumentul fericirii lui, resortul, 
mecanismul. Asta e hotărîrea care 
am luat-o." (în dialog cu Alexandru 
Repan) 

o artă efemeră, mie m� se pare cinema
tograful şi mai efemer, pentru că oricît
s-ar conserva •pelicula, actul .propriu-.zis
al interpretării se consumă a,proarpe i,n
stll!Il taneu. Firrmul e o şcoală bună ,pen
ttu că aduce un surplus de firesc. Apoi
mie âmi place şi rpentru că îmi· dă po
silbilitatea să cunosc medii noi, să merg
,pe un şantier sau într-un fund de sat ...
La filmare e ca la jocul de ş.ah. T-oate
mutările sint calculate, ai greşit - nu mai
poţi repara... In t�atru e rul,tfel : • perso
najul lîl construieşti tr-1:Wtat şi apoi în fie
care 5peetaco1 poţi încerca să-ţi ridici 
penormanţa, ai posLbi.litatea să te redre
sezi dacă ai demarat mai greu. Dar şi 
în teatru, ca şi lin film, trebuie să urml!
Teşti, să .gîirudeşti rolul mai intîi in func� 
ţie de oontextul reprezentaţiei, de an
samblu. Sigur, talentul nativ nu trebuie 
pus în chingi. Dar e necesară o su1Pra
veghere interioară ca să nu survină ne
potriviri, erori. Coerenţa unei compoziţii 
se ,poate verifica scenă de scenă doar ra
portată la desfăşurarea întregului. Poţi 
să-ţi găseşti explicaţii zeci pentru un 
moment al tău, dar dacă �n acel loc este 
nevoie de un respiro sau, din contra, de 
o accelerare ... Nu cr-ed un genul de vedetă
care trage la pulblic. Eu, 1n astfel de oa
zuri, mă duc, spăl vasele. Renunţ... De5i
am voce destul de 12uternică - am exer_
s:at-o doar pe toate oimpurile - nu pot
să ridic glasul clnd trebuie, nu am dezin-
" 
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- .,Sînt tristă... / Sint mîndră... / Sînt
iar băi... I Şi nici nu· ştiu / dacă mai
sînt I ce sînt / surdă tocmită la. cu
vînt" ... ce roluri ţi-ai dori ? Te bă
nuiesc aimbiţioasă : ,.Celulele creieru
lui meu curate ! / Luminos de curate 
şi moarte ! / Puse odihnitor la uscat. I

lnoî,t poţi chiar prin transparenţa lor 
fină / Să IJ)riveşti de pe o scară de in
cendiu / mersul lumii şi al stelelor''. 

- !mi place mult literatura rusească.
Mi-ar !Plăcea să joc în Căsătoria, să atac
,şi zona grotes•c-,sentimentală. Aş vrea să
am ,ocaziia să-mi ,încerc ,puteri,le şi în
Caragiale ... In film m-ar tenta viaţa Ma
riei Tănase. Port ,în suflet tot felul de 
lucruri minunate .pe car,e le-am auzit des
pre această fiimţă. Şi, ştii cum se 'întîm
plă ? Ai citeodată senzaţia că poţi fi ci
neva. tDeşi n-am ochii verzi, m-aş machia 
în aşa fel... 

:..... ,,Mă chinuie noa;pte de ,noapte mun• 
tele netrecut / niciodată." ... 

- D.ar... cel mai tare şi mai tare imi do
resc .să fiu Lady Macbeth. Am făcut un
act �n instiitut ... Cam ştiu cum sînt oame
nii c,înd vo,r ,putere, am acumu1at destule 
despre ,or:goliu şi despotism. E un r•ol pe 
care simt că l-am învăţat deja foarte 
bine. iBoate ,să. a;ştept încă rvreo trei ani 
şi să mă bat cu Dan Micu pentru el. Pe 
urmă m-aş lăsa de teatru şi m-aş duce la 
ţară să scriu poezii... 

- ,,JPoemele ... I vor fi familia mea."
- Piînă una alta, am descoperit un ,per-
sonaj şi simpatic• ,şi cu succes la public.
în Ex de Aldo Nicolaj. Am mai avuţ
partituri care c<h1ar da<!ă erau comice nu 
erau i;;i simpati!ce sau nu eram eu in stare 
să le fac să fiie. Acum am satisf<!-cţia unui 
copil ,care primeşte o ciocolată. De cîte 
ori in.tru fo scenă sînt 1întîmpinată cu un 
murmur de interes ... 

- A-propos, în ce mlisură arta - ar
ta teatrului, a poeziei - ţi-a umplut
s�letul, · ţi-a ailinat inima ? ,,Inima
prmsă-n copci / ,Pînă-n gît."
Eu am fost un copil foarte matur în

a.îndir . iDe la o VÎl'Stă foarte fragedă dă
deam sfaturi pădnţilor, care au recunos
cut d1.Wă ani că bine ar fi fost să le !i

luat în consLderaţie. Fiind destul de lu- · 
"dă, îndîrjir a de a izbîndi pe drumul 

Odată ales m-a oţelit şi m-a ajutat să-mi 
în in complexe! . Aveam certitudinea 
1 uşit i şi o lipsă totală de îndoială. De 
ltfel, p ntru admitere nici nu m-am pre-

tlt. p11 b •eliminat.orie am reci1a 
din v r m11 m le ca apoi să mă trezesc 
eă n-am m n l . Am învăţat la repe
z la unul împrumutat de o generoasă 

ntra ndi<iată, şi u di perare (mai 
ram şi rli ită. ecum) l-am d bitat pe 

n uflnt . M ny Gh l rt r, a �rui levă 
rn f t, v a. ă-mi pun câ el to tim
ul nu .I' e. alte d it ă întrebe 
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Ex : Excentrică, exa�t�tă, exagerată, 
exasperantă, excesiva, excitantă, 
Marcela nu este altceva decît un 
exemplar rar privit printr-o oglindă 
convexă! 

dacă ortensiile pe care le purtam în păr 
erau naturale ... Am răsădit în curte pa
truzeci ,de straturi, poate mai reWieSC să 
păcălesc pe cineva... 

- ,,Gestul meu prea decis / panica,
ochiul zăpezii deschis / în cetoasa a
renă / hăituită de · vis mă-nvîrteam, /
·cu ochi aburind în jurul meu la fel /
se-nvîrtea o tînără hienă" ... Anii de 
studii cum au fost ?

- Minunaţi. ·Era şi o epocă <le mare efer
vescenţă 1n teatrul r-omânesc. Bucureştiul
gemea de 51Pectacole bune. Noi, studenţii,
er1fm nişte n-orocoşi cobai, pe care :pro
fesorii de la regie făceau cele mai inte
resante experienţe, şi aşa aiveam să ne
moli,psim, :fă:ră lea-c, de nou. Atunci am
juaat in ambi.ţiioase spectacole-examen :
Priveşte înapoi ,ou minie şi Woyzeck, pen
tru <:are se am:enajase special o sală la 

• Institutul de .arhitectură. Av,eam senti
mentul că ,partkijpăm la o, manifestare
de mare amploare şi simţeam că acel cli
:nat ne este _1intru totul favoraibil. ,E foarte
important să nu aler,gi de anul singur ...

Discuţia am purtat-o în casa pă
rintească, ·unde se păstrează intac
tă căldura mediului în ca're adoles
centa precoce şi-a început drumul 
în viaţă : cîteva tablouri, rafturi 
înalte, cărţi şi bibelouri, o cuver
tură de dantelă într-un alb dormi-

Cum vă place Cum vă place ? (se
condîndu-i strălucit pe protagoniştii 
Dana Dogaru şi Dragoş Pâslaru) 

tor, vase mari de sticlă transpa
rentă, pocale şi carafe, într-un1cuier
o rochie de seară (,,trupuL meu 
strălucea mb luciri de paiete"), o 
pălărioară de pai pe un bufet, gra
cile flori în glastre (,,gingaşul meu 
gît de girafă") ... Am ales formula 
contrapun"ctului liric pentru că am 
constatat că versurile sînt asemeni 
unui ecou în care transpar gîndu
rile acestei actriţe, atît de sensibilă 
şi diafană, totuşi robustă, capabilă 
de fior tragic, dar şi de colorat, 
pitoresc umor, maliţie şi chiar ci
nism. Alcătuită parcă din miere şi · 
fiere, o graţioasă prezenţă de ca
lină feminitate şi mbtil.ă inteligenţă, 
doar aparent fragilă şi delicată, în 
fond extrem de putern'ică prin forţa, 
ştiinţa şi voinţa de a-şi converti 
trăirile intime în expresii estetice, 
fie în pagini de carte, fie la rampă 
sau în faţa obiectivului cinemato
grafic ... 

Convorbire realizată de 

Irina COROIU 
* Versuri d-in volumele : Scrisori

dintr-un cîmp de maci - ,,Cartea Ro
mânească", 1977; Duminica absentă -
„Cartea Românească", 1980; Supa de 
ceapă - ,,Dacia", 1981; Iarna clinică 
-,,Cartea Românească", 1983; Maşi
năria cu aburi - ,,Eminescu", 1984. 
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PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN 
.., 

PREMIERA ABSOLUTĂ 

TEATRUL „BULANDRA" 

TRENURILE MELE 

de Tudor Mmmteicu 
., 

Data premierei : 15 o-ctombric 
1985. 

Regia : PETRE POPESCU. Sceno-
grafia: MIHA!l MADESCU. 

Distribuţia: MIHAI MEREUŢA 
(Manole Dragu) ; ZOE MUSCAN 
(Eleonora) ; VALERIA OGAŞANU, 
MIHAELA GAGIU (Mari.a) ; BOG
DAN GHIŢULESCU (Gogu) ; DAN 
DAMIAN r(Radtă) ; GHEORGHE O
PRINA (Eftimie Nacu); MlliAI CA
FRIŢA, MARIAN LEPADATU (Puiu 
Nacu) ; OVIUIU SCHUMACHER 
(Anghel Morărescu-Tarapana) ; E
MIL REISENAUER (Ion Albu); RO
DICA TAPIALAGA (Miss Tulcea) ; 
SIMION HETEA (Dumitru) ; MI
HAI BADIU tNăică de la bodegă,). 

TU/d!m- Muşatesou a rămais, .pentru ei 
mai mulţi, aru1torrrul unei singure pdese 
Titanic Vals ; lla rilgoaire. ne mai :ami'll
tiim. everurual, ... Eseu sau' Visul unei nopţi 
de iarnă. E o „fa1lailitarte" care i-a UII'
mă!r1t şi pe alţi s,cridrtori.,, de l-a noi sa,u 
de a,hrrea. Uneari.,__ pe nedrept. Nu î;n;s,ă. 
şi î,n cazllll de faţă, căci Trenurile mele 
este, 1n bună parnte, o replică estompată 
- ca v;irrrulemţă saitiJrică. reli!ef al! cairac
tererlor şi invenţie dir'alffiatică - a caipo
dQperei dr<alffiaJtuingu•l'll.i. Pa:incipailele da/te 
ale Titanicului sint transferate, nu fără 
umele stingăicii_ de Limbaj, în epoca de 
î.ruoeput a noii 011înduiri, cam dul)ăJ, lr94\7 
(piesa e scrisă în 1949). ErioUJl comediei, 
i\/Ianole Dragu, este un Spi,raiahe Necşu-
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·Jesau î.n o ;nouă i,postaim (fost meoanic
de liooomotivă şi priozator cl!in plăcere),
caire, dUlpă pnesurprusa cîşti,g.an·e a „loz,uliui

.cel mare·". se v,ede aidulat cu tpocr.izie
i!niter,esată de umii, şi repudiat de alţii -
o eneri�că şi des1rul de hrăipăreaţă con
soairtă, un prieten dti,n copilălrre, epi.sodiic
:mlanis.rt şi OOTIIS1Jant adeprt ail ,lruli Bacch'l:1.S,
un tovairă.ş de mlUIIllCă, a•ltfel bine inten
ţioniait, în sfilrşirt, o fiiică ail1rrnilnteri devo
tată şi î,n,cxeZă!tofil.'e în talenuuJ. literar al
tatălrui. Toţi îi reproş-e,az:ă zgîJr'cenâa şi,
pe rând, il părăsesc. Da.r. d111pă o serde
de peripeţLi, adevărul - aioela că bietul
am abia o dluooa, de fapt, de arzJiJ -pe mii
;ne '- iese la :iJvceailă şi foştiâ deni�,atori
se îmorc Srpăisiţi lingă l\lliam.ole, care, pe
deasu_p..ria, dntră cleotiv în pO'Sesi,a mrUJlt
irwooatelor rmi[toarne. După oom se vede,
textul! 111U se :ilh.usrtrează prdn oo-ilgimraili.tarte.
Ceea oe se ·reţime din el este sclipirea
sthlu1ui, inCIOIIllhmdabHul sibiil ail „muşatis
me1oo-". Îlil caire irionila şi li;rtÎISlJTin.ll fuzio
nează în „poam,tă" de ooa mai bum.ă cali
taite ; 5e 110ti�. de msernenea. fiim..eţea ob
se!Il\T,a,ţiei psiholrogice, oonciretdrmtă ÎQ mdci 
bijruteriJi de o savoaire 1i111Jg,vi,stfoă s,iJn®u� 
lară - de pildă, conversaţia lui Manole 
cu puştilulL ra ca:mu v.oce se a1ude !din cu
lise, ori serita de răvaşe pe caire le pri
meşte falsU!l mtl!iJoruar. (DealJJtfel. ,,,ep.isto
le,Ire v.esele" au .lidst, să nu uirt:ăm, o altă 
,.spec,ia,liltaite" mUŞ1aitistă.). 

• Piesele de aicestt <tiip - SJo1td construite,,
cu ro1uri genen.,oa,se şi diia1og spumos -,
piesele „ bine sc:r>ilse ", ,se pun, aulm se - zip!,
smgll.lJJ.·e în scenă ; bineîlruţel�s, niu e de
aorJ,t ca asta chim să se şi întî!IIJ(Ple. La
,,Bulandirla": din păcate, s-a întîmplat.
Regj,zoru,l Petre Bopeoou s-a mă,r�i111itt la 
o mizarrusoenă s/tn:irot „:flillorLogică ", lăsîmd,
adrucă, teXIUUl Să „cUJrgă ", făină alte inter
venţii decît minime precizări în carac
teri2Jarea viJZ1UJaJlă a perisonrajelor. în con
secinţă, în cadrul scenogr,aiftl!c exact ca 
atmosferă, conceput de Mih.aii Măldiescru, 
spectaool:ul se desfăşoairă cÎlnd mai 1€(llJt, 
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'.Zoe Muscan şi Valeria Ogăşanu (stînga) ; Mihai 
Mereuţă şi Rodica Tapalagă, în două momente 
din spectacol 

-dnd rna.i. v,iJoi. Îlll funcţie de temipenam.en
turl şi •dispozi,ţia li!nJterprieţilor, practic, fie
-ca:r-e faoe C'U,ffi or1ede că e maJiJ bil!1e, după
puteri şi inspiraţie. Ev.idenit, 1a girad,u[ de
pT1ofes1cmaili� al triu.pei de la „Bu -
la1I1dra ", · �ardwe grave sî.nt exclvse� �u
e man puţÎIIl adevăr.art; însă că rueomogem
zarrea manierelor de joc - majoni/tatea,
impecabiUe în sine - este swpămăltoa:r�.
De pildă, tomul sfătos. umorull . molcrupşi patosul ,dlilsetret ale ll\l'Î iMilh,!lli l\'.lereuyă,, 
identificat pe deplin cu personaJul sau,
Mianole Dr,a,giu, nu aire nilmilc a face ou
ironia de nuanţă grotescă şi poza vădit
persifilantă a1e l,uii Mihai Ca:tirîţai, care
evso1uea,ză -ou totaJlă dilsuanţare de eroul 
lui, j'llileJl� amorezat Puiu Nacu. La fel,
scMţa de perimet a unei fana,te, dair te
ribill-tampeJ;')all'Ilenta!le miss (miss Tulcea,
în speţă), r,eailizaită ÎIIl culo1ii ta,d (P_?ate,
,cam prea tarr-J.) •de Rodiioa TlaJpal1aga se
poate gireu a-Ha cu desenu,} mom,ocirom,
di111 linii puţine ,(1poa,te, cam. prea puţine)
.al suavei Miamia, executat de Valeria 0-
�ăşruruu. E fu,ept, volubiilitat_ea iltiepresi
biilă şi co1ţoşen:La foao:te i-erestră ,a.le nP.
vesteî tradJiJţilcmaile" rru1mu,pate de z,oe
"'.'v'lmcan" d:mton,ează mad• plU!ţin C1U eahm
brul prooar 'şi vositilrea „îngăilată," _(c�Spune Cara,gi'alle) pe care Dam. Darrmain 1 
le atribuie veş.nilc arrnatornlui de lil,aţi
uni Rad/tă cu onctuozita,tea şi prefăcu,ta
na,îlVitate ·ale al:Yiiliulluli negustor creionat
de Ov.i(dfuu Sohumacher, ori cu gălunoşe
nia împlăin,ată de Jfose a .rostului „ex,ploa
ta,tor" Na,OUJ, îlnoornart; de Gheocghe OpTi
na, dair impresila globală rămîn-e una ?e
new.chega-r,e şi dezordine deloc .. �
tică ". 

· Or, de la Teatrul .,,Bulandra ". �tep
tărn. (Îlll c0il1ti.rtuare) cu totul altceva.

Alice GEORGESCU 

/ 

TEATRUL „NOTTARA" 

BRAT /lRL\ FL\LSJl 

de Paul Everac 

Da.ta premierei : 25 septembrie 
198:i. 

Regia : EUGEN TODORAN. Sce- · 
. nografia : TUDOR GHIMEŞ. 

Distribuţia : DORIN VARGA (E
duard Bartali) ; MIRCEA ANGHE
LESCU (!Alee Iacobovici) ; ION SI
MINIE (Timon Barg); TONY ZA
HARIAN (Ignaţiu Golian); CON
STANTIN GURIŢA (Georg Donat) ; 
DORIN MOGĂ (Clement Dolinar) ; 
ŞTEFAN SILEANU (Anibal Don
ga) ; ŞERBAN CANTACUZINO 
(Sergiu Stanoev) ; MIHNEA MOI
SESCU (Nic Zapran); VAL SAN
DULESCU, ION PORSILA (Dr. 
Liptac); VASILE LUPU ,(lani Boş
neag) · iCATRINEL PARASCHI
VESCU (Astrid Mundelius); DIA
NA LUPESCU (Ade�aida Zotter); 
LUCIA MUREŞAN, CRISTINA 
TACOI (Emilia Bartali) ; CAME
LIA ZORLESCU . (Sorella Danei·); 
VICTORltA . DOBRE TIMONU (Ed
meea Albon) ; RUXANDRA SIRE
TEANU (Angelica Dux):-.. 

Brăţara . falsă lansată Î11"1 ,premieră 
absolută de Teatru!l. ,Nottiar,a" - se în
scmie pe lirniHe unor ccmrtmuităţi ale �

, aţi.ei lui Pa!.11 Everac, iJncontestabil un 
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dn,matwrg ex,ponenţia1 al contemporainei� 
tăţii. Ma,i intîi. o continuitate :iJdeatică. 
Moralist intransigent şi justiţiar, seismo
gr·af sensibil al unei lumi în care s-au 
produs falii grave, .adesea devastatoare, 
în1.re �devă,r şi putere, intrre politic şi 
etic, între lege şi implementarea ei în 
via,ţ,a colectivităţii, Everac întrepri[)Jsese 
raid:iJografii r:eleiv.ante pentru dezacocdurile 
flagralilte di,n,tre aparenţele şi esenţele 

· lum.i!i. co1nstn.lâte pe ineohităţi sociale, în
lin fluture pe lampă şi Acord - în 
ace<ste piese examin,înd. pe srstem'llll po- · 
larităţilor, ddferenţeJe de substanţă din
ke socialism şi societăţile de consum -
sau în Salonul, incriminare violentă. a fe
nomem.clui de,grndăiri.ii 'l.lllD•ainulud prin sa
c."I1i!l'icarea va1brilar spiTitului î,n favoarea 
'Îcumullăn.·,ii de bwnuri m,1teria11Je. Toposul 
este ["e,luat în recenta piesă, auto�'Ul in
veslttiigînd, Îil1.să, cu o mai mar,e înverşu
r.aire, mani1pUJlaTea mecanismelor 1dere
glaie ale jus1J.iţi•=i• de către forţe ce in
treţin abjecţia şi crima, pentru· care le
gea şi sistemele instittuţiolTlale aferente sint 
doar mijloacele pentru· desfăşurarea ne
stingherită a afacerilor crapuloase. Por
nind ele la un caz ele banală delincvenţă 
- o brăţară falsă fusese oferită drept una
autentiioă. - judecătorul Edu�d Bairtali
descoperă pe p�cu1rsul iTI.Sltrucţiei o re
ţea cu vaste fasciculaţii ce se ,ocupa nu
ntunai, cu trafic de stupefiante sau cu
alte operaţii frauduloase ci era impli
cartă în înseşi del9�urăir:iil.-e politice atle
lwnii. Spectartioruilui i se dezvăluie ,trep
tart textura complicată a unor relaţii in 
caire funcţionarii de stat - de la baza 
prnă la vîTfuJ. piramlirdei justiţiei - sînt 
&imp,1Ji pioni ai unei II'eţe1e cu radicu
laţii inlternaţiOJ1Jalle. Eviden,t,, iproiblema 
ab011dată nu este inedită, imagim,i ale 
amticu•laţitiilor sale c:a'Illceo:dzaJte iregăsiin
du-se în numeroase romane sau ;fi,Jme. 
Merit'lll 1ui Ev&ac constă în a fi iim
bogăţit dosairUJl eicn.uzaţiei cu 111oi test1mo
n.ii, Îil1.trieprin:oî,nd pros�ii spre eti:o'lo
gia răului social, menţfnînd Îil1. atenţie 
grav,e şi. endemix.:e p;ro!Cese a!lJe con.temp,o
ra111eiităţii, aveirii,zînd asupira f-unestelor 
l>ar repercusiurui.

Brăţa.ra falsă se însoo1e pe o diirec-ţie
de corutirrmi.iate şi Îll1 ceea ce priveşte
prilncipiUJl c0111JStrrulcţiei di'.a:matiice. Sc,rii.tor
polivalent, Evei;-ac nu se canto1T1ează în
tr-o singuiră famnuliă artistică, f.recven
tmd, aillăiturli. de piesa cu -oon.s1mucţie clla
sică, atît drama ca�·e dilată eveniimente1e,
mart;;rice de semniftllcaţii, cilii; ş,i drama în
caire pe:riipieţiiQe 5,ÎJl1t supuse unei d!rasmce
reducţii, accentul fiind aşezat pe preg
nanţa şi dramaticitatea discuţiei. Brăţara
falsă se Î.I)-SOCiie ,î,n ulitima modalitate, prii
vilegiată, îndeosebi, de draima de i'dei,
expei,imentată de autor în Ape şi oglinzi 
sau în Acord, în caine dismiţi<a. din ele
ment in,te�at, devine element 6.niteg:rator.
Marter:ia dram.atieă a Brăţării false nu
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trebuie căutată, aşadar, în cascada eve
niJJnentelor obiective, ci în acţiui1i,le con
ştiinţei, în coliziunea ideilor şi concepţii
lor, 1cleldmi.ti.ncl amtudini şi i,postaze exis
tenţiatle. Piesa se însmiie în categorli,a aşa
zisului „teaitrru sa,tilric", înteme,i,at pr-ogua
m.a,tic pe dinatm.ica internă a conştii111ţe-
1or şi iideiJor, formulă vaJlidată air.tis1Jic, în 
dr,aimaturgia naţionallă şi strărl!nă, cwn1 se 
şt-ie, de opere de priimă mărime. 

Coru:;ecvent este Everac şi uniei alte 
preocupăTi : de esenţializare a personaju
lui, de stilizme a acestuia înt1r-o viziune 
expresionistă, personajul şi acţiunea sa 
fiind p1101iecţiile draimatice ale· unei ridei 
şi a!Le un'Uli1 crez morail. Afimliităţile -iui 
Bao:rt:aili au Timotei (Ape şi oglinzi) şi
Ioviiţă (Cart•za lui Ioviţă) sînt- indî,scutabile. 
Si el este rnn peirsoruaj configurat pe o 
idee cardinală, aceea de justiţie i!llflexi
biilă - ocupînd ,,o poziţie de excepţie 
i.nll.r-,o l•ume oarecum un•ilfor:mă" 1pi:-iir1 
devotamen�uft său i,ncoruptibi:l fată de 
prnpiria condiţie morală şi intelectuală -, 
angajat înt�·-un conflict cu valenţe a,rhe
ti pale. Batrtali măirturiseşte, Ide ailitfel, că 
se află iin ,,:război", rprin imtevmedliul 1m
prejurărilor conerete pa.rC1Urse, ,,cu trăuJ. ", 
unia dintre ipos1a21ele ad.v-ersam,ve cu care 
omi.il s-a confruntat dintotdeauna, în 
apă11airea Ollidi111iid morale a i•rudividului şi 
a s-0cieităţii. Va•lenţele tragiice :aile perso
najului - ·din caitegoria arheti:puiluii „ero� 
Ullui civi<li.za,tor" - s.î<nct frapante : ,tr'alils
form�,nd vu!!lle.rabiM,tatea în energie spi
ri.tua1lă. •trăind cu ardwre mtr-o convin
gere, el v,i•zează ,aibsolu1JuJ, cornştient că în 
ac,est aiot de afua·m,arr-e a UJmaI11UJlu.i iten
tează imp0Sii.bi11'ul şi acceptă/ Lucid ipll'evi
zibiJ ul sacrificiu spre a face să ,triumfe 
omenescul şi :ideea de dreptate. 

B1·ăţar1t falsă pr::>pune, aşadar, o vizi
une idnamatică in,cirtJantă, demnă ,de cel 
ma,t mar:e :i!nteres peirutru aă întneţine una 
clintr,e ,terudiilnţele emergenite aile drama
tmgiei, contemporaJne. Satisfaicţidile oferite 
de p,remisele, viziUJnii drama1ruirgice nu se 
mai :regăsesc-, totuşi, dedt pairţiail in oeea 
ce p1'1iveşte de21vo:Ltarea 10,r in conc>reteţea 
scrie!'lii, ce inu se si:tmeaza la cotele va
lorice aJLe rtextJe'1or \reprezentatd,ve pentru 
a_u,tor. Cauza r,e,ziitdă, C!I"edem, în exciLusi
v,ismul cu care au fos,t a:p>licaite ptrioo
pirill.e de construcţie dramatică a!le piiesei
di,scuţie - pindită de mai mari riscuri 
decit cele ale pies.ei tradiţionale - .ne
cesi ,tînd u:n mulrt; mai :fil!n acoo�d ,de 'ima
gine. Obsedat de acuitatea dezbartJelrdi de 
iidei. au,torm.l a epurait prea dtrastiic su
poa:tUJl eve,,imenţial. ,imidi,s,pensabil totuşi 

• sw-e a r1dioa, voJtajUJl ClO!'Wlictului şi a fa
vcmi.za dezvoltairea :a,cţiuni-i dnamaitice nu
nUIIIllaJi, pe ooizontaiă, ci şi ipe ver,tica,lă. 
Untvocitatea eroulrui a fost înţeleasă une
orti, ca unill:ateralitate, schematizîndu-1
înţtr-o .anumi,tă măsură, iar pawsul aces
tuJJa. generat de i1ruc:arndescenţa princi,pili
lor etice, adoptă, J111.1 de· puţi111e ol"i, o
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ia,'.)tură discursivă, ,retorică, de pedagogie
încruntată. Tratiaireia în alb şi negru a 
unui tablou ce presupunea o' p,re
zenitare policromă şi o valryrizare to
nală trădează .prea ttam.şa'Illt ,demersul
ildea1Ji!c ; o eJqY1orare ,mai Jll\lla,nţart;ă a me
.diUJluiL sociail, �a o varietate în unitate,
ar :fii fost benefÎ:Clă priesei. Deşi cairatele
Brăţării false nu sînit cele obişnui,te în 
creaţia dramaturguklli, piesa suscită un
cert :imlteres prin atitudinea polemică faţă 
de rp.a1lfo,rh1,aţiHe :Lumii o01ntempo1nanie;
'Prin limpiditatea şi generozitatea mesaju
lui ir.ald!iant, cit şi prin secvenţele de 
înailtă antă. ÎJl care 1-arrn regăsit cu în
dntare pe Everac din marile lui piese.

Spectacolul se de&făşoamă în decorul 
propus de Tudor Ghiiimeş, bazat :pe o
metiaforă ca:r'acteri�antă : o .pînză de pă�
ia,njen acoperă spa;ţiiU!l de joc, sugeTînd
·ca,ptilVitaitea omu[ui în stmcturi1le tenta
-cul,are. 1n :fiiool, p.Î!ne;a de plă.ianjen do
b�ndeşte ,o fu:nc1;ie actmvă, !fiind coborâtă
aSUIPl1a ÎII1teripreţhlor, dai în semliologia 
reprezentaţiei manevra .al'.'le un 001·,acteT
redflliil/dant, exipH,citîmid di!dactic sensuri ce
peir,c,u,ta,seră !La s;poot,ator . 

. DLrecţi.a de scenă aipa;rţine 1ui Eugen 
Todoran, c.a,re a optat, în general, pentru Lucia Mureşan şi Dorin Varga
o regie atentă 1a mţelffi'llll.'i1e <tex,tua!le, 
ob�d!ientă mai puţin faţă de virtuţile, cit 
maa ales faţă de serfVi,tuţi1e :piiesei. Con- forţă malefică dezlănţuită. ContuTuri�e
trairiază mau ia:les' .pmpenshmea sa de partreUU!lui h1:1 Alee I.aic,obovd,ci, zlilairiis.t a
schemattilzare a per.sonajelor, î:nd�sebi a căIDui conştidnţă, sub âSaltul DnIULtor in-
celor tarate, care-şi exhibă cinismul sau joncţiu:rni, ,1li!I11de să se atrofieze, oscilind
degn:ada!rea, uneori. cu vo<luptuoas·ă osten- în.tre condamnări de pdnci.piu şi conoi.li-
taţie, greu de înţeles ffiaJi all-es în rolu- eri de fond. retice:nt, capiitJullard chiar:, au
fli1e ce ofer,earu. ş,ainsa U!Ilei .adîincfa•i psi- fost trasate de Mircea Anghelescu, actoru1
hologic'e şi a 'lllllUÎ, joc de transparenţe. nereuşind însă întotdeauna să deconspire
Dacă regizmml a înţeles maâ exact domi- în pliurile replicilor gîndurile şi stările de
n.ainta perwn.aju,lui, axiiail, ,e!l ir.ăirmille rede- s,pi;dt ,contlraidliloto:r>iJ aile per..sonajul•UIÎ.
vabi,l prin imagilruea puţi,n co:nvtl,ngătoare CdIJJstan,tLn G;uu:iţă transpune în general
a mediuil'l1Ji social în Cail'e se conS'llmă corect un .potentat ootilLp;t, . Georg Donat,
diliama. felon, mistificaţ ,pînă la automLstilficare, 

Sarcina difiici!lă de a da expresie sce- împletund ;pensu;a,s�unea cu ame11.1i1nţarea
nică incoruptibilului judecător Bartali, cel pentru a mbuşi aldevăirul. Rolul ,a,r fi 
ce îşi determi:nă exliistenţa de parcă aT avut de ci.ştigat dacă actorul giăls,ea o mai 
fi vo,rba de un destin străin, şi-a .asu- exactă �ă.sură în cuprinlderea într-U!Il 
ma,t-o Dori!n Varga. Dernons,t,r.îndi O ma- silngu1r gest a atiltudill1lii afişate şi a auteh-
tură ex.perJ�ţă, el tmam.scrie ÎJl gesturi tkităţii lăuntrice a personaj-uluii şi ,n,.aJI'
CUJmpănite, într-o, atitu<l!iine cel mai aide- fi developat negia,tivuJ acestui.a cin.a si'tu-
sea •aJScetică, rt;rădi:n:d în înoremeniri�e fil- aţia 'impunea în contiinumie run joc de 
gurii dinaJil!Î5IIlJlfil i,nterietr al oonştiliinţei, disimular'!. Il reţinem, de iasemenea, pe
exaltairea per.sonajul'UJi subjugat lll.Ilei un.ieie Ion Sim!ililie în Tirrno:n Barg, un i�1terme-
1d�1 cMăuziitoare : ,ajplrrcarea legii. Une- diliar al corupţiei şi Clrimed:. penidiu•lînd în-
o.n este însă monocord, ruair, febra J.ă'llll- tre arroganţă şi s,palilmă, alte:r!l11Î.T1d aipeliul
triciă a 1-UJptătoru.llu.i obsedat de dreptate la compasiune 'CU ritoase mLtocănid. Ce-
scaide, prezenţa lui ooen!ilcă fiind Îlil a- lelalte rolU!ri maisculine au foot interlpr,e-
ceste momente •ev,anescentă. In oaid:m.tl ta/te de Tony Zahanan •('ll[l lgJnatiiu Go-
d:istnibuţiei se detaşează. într-u.n ml ide lian inaiµrt;entic). DOIIlÎn 1\/!oga (un lineair
mică îrutindere. 1diar ·cu pondere în oîim-1 vice-ministru, Clement Dolinar), Şer-

l
pu,l seim

1 
anitk .ltl •spectacoluutl!Î., .Ştefan Si-

.

\{, 

.

.
. b

iv�
· Cantacuz_ino (Sergiu Stanoev), Mihnea

eanu. n im,ter1rmeta'l1ea sa, AnibaJ. Donga � .. : .,01sescu (N�c Zapran), Val Sănidulescu 
- compus cu ,mi,jloaioe •pamcimondoase, dar ,'l(Dr, Li,ptat), Vasi11e Lup,u (I.a!Ili Boşneag). 
fei.,me şi :ex;presive.· cu o l!10ISUiLI'e ,albă, Dintre par.ti•tu11He femini'lle se reţi!Ile î.n 
aparenţa e1 calmă fiind asemenea liniştii- mod deoseb.Lt cea a· Luciei Mures:an care 
apelor_ din . centrul oiiclonUJlruii - este un cu o forţă de interiorizare, aşezind iscusit
autentic „rigă". al violenţei şi terorii, o aooentele diramaffice, propune afli�ia ,unui 
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personaj (Emilliia Ba:ritali) de nobila ex
tracţi,e · spirituală, ce îşi dorruină drama
şbliltuidinii găsd111Jdtu-şi un pU111!ct de spri
jin în de,yotamentul fiartă de va1LoI"iJ.e mo
ra!le ce dau existenţei sens şi plliI"ilta:te. 
In nol ul fm.nmoal5ei !Alstri d, în v1ihl uită în 
milster, a jucat Cati.iine!l Pairaischivescu, 
creinid un persQlniaj vi,abil, în gener:al, cu 
o imemoraib:iil.ă prezenţă în scena confe
sărnii :fiaţă de Bartaili ; dar aim fi dorirt ca
jocul ei, în prima pacte a spectacoiulJrui,
să se si;tuez.e iin mai mru:e măSIUTă la li
ziera din,tTe impliicarea :pi1erneditată, IIIW.
niipu1Ja,tă, şi ,iJmpuJşurriile aifootive. Atde1aida 
Zotter, fui:iţă nărulită sufleteşte, cu bu
sola tdereglată, vidată, irătălctiJtlă, Î!Il il u
zi a moa,rtă a U!llej posirnle :iJubilri, este 
interpretată de Diana Lupescu, actriţă cu 
n,arv şi inventivi-bate, c,arr,e, scon,trnrl însă 
pe efecte scen:i.ce irnedilate, exteriorizează 
personajul, impunîndu-i o impudoare 
agresi,vă, ocolind .mqdu.baiţiifo de semito- · 

nuri, impllicate î:n baladările saile, IDtre 
protest, teamă şi nădejdea într-o posi
bilă îrnpl!ini'i:-e. Au mai jucat : Ca.mel'ia 
Z()(I'\Lesou (Sorella Dauer). Victoria Dobre 
Timonu (Edmeea • Albon), Ruxandra Si
reteam.u (AngelJiJca Dux), ou ooriecli,tud:i!ne 
fată de 1·olu1ri şi strădaln,ii mer:iJtuoiaJSe. 

Examinată ,în cadrul dramatuirgiei liui 
Paruil. Everac, Brăţara falsă nu este, de
sigur, o sC!l'liere-reper, ci U1I1 sindrom 
semmlificativ pentiru căurtJările . neistovite 
ale unwi, creator · a,V1ild să parr,cur� noi 
drnmurtii, aifl!indu-se, ap.rioape de fiooaiie 
dartă, la o altă răspintie. Situartă în con
figwraiţi:a repe:rtorti.11.111Ui actualei stagiuni, 
în viiiz'.iibilrull sau previzitbilul său reldef, 
p;ie.sa se dovedeşte necesară şi =·chează 

· o reLativă alti-tllldli!ne într-o geogirafie 111u
prea vaITTi,a,tă. Dacă nu a1s,pirră la dUI'ată,
piesa răspUIIlde fără îndoială momentului.

Constantin MACIUCA 

PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN . NOI · VERSIUNI SCENICE 
TEATRUL NATIONAL 

.,,VAS�LE ALECSANDRI"DI� IAŞI 

INSULL\ 

de Mi�eil SeLastian 

Pentru teatrul românesc, Insula 
acest cintec de lebădă al autorului (dacă 
nu socotim şi Nopţi fără lună, după 
Steinbeck, singura lucrare dramatică 
care i-a succedat) - va rămîne pentru 
totdeauna o zonă mis,terioasă şi .jncitan
tă. Ce s-ar mai fi putut întîmpla, în 
actul al UI-lea, cu femnecătorul trilO 
Boby II - Nadia - Manuel? In fa
yoairea cui s-iair 11rtainşa dilema sent.imen
ita1ă a Nadiei ,Cad,Tţiţînd că s-ar tranşa ... )? 

Ce reacţ:i!i şi metamorfoze caracterologice 
ar fi -putut propune finalul ? Şi multe 
-alte îlntrebări, urmate c1e supoziţii, toate
rămase - din nefericire - vane, căci
manuscriisul lui Sebastian 1se opreşte 1a,
celebrul monolog al Nadiei de la sfîr
şintl actulturi. II. Probab:i!I. că fieoore în
drăgostit de teatrul lui Mihail Sebas
tian (şi cîţi n-au fost, între timp !) şi-a
imaginat ·o v.ariantă proprie de epilog,
cîţiva dintre ei iau şi PUS-'<> pe hîrtie şi
au îngădu!it ,teatrelor să o airticuleze în
spec!:aoo'I (uiltilma, dacă n111 · mă înşel sem
nrattă de Mia-cea Ştefănescu; a vâzi.tt :iiu
mlna raan)pei la Teatrul Matei Mi!l'lo u 

din Timişoara). Epiloguri �ai mult sau
mai puţin fidele literei ori spiritului dra
maturgului. Dar cum l-ar fi scris el lnsuşt
aceasta rămtne o altă poveste.
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Data premierei : 18 octombrie 
1985. 

Regia : DAN STOICA. Scenogra
fia : RODICA ARGHIR. Adaptarea : 
DAN STOICA. 

Distribuţia : TEODOR DAN ACIO
BANIŢEI (Directorul) ; MARIETA 
SANDU (Dactilografa) ; DORU ZA
HARIA (Un tînăr) ; ANTOANETA 
GLODEANU (O femeie) ; PUIU 
VASILIU (Bătrînul); ADI CARAU
LEANU (Bob) ; MONICA BORDE
IANU (Nadia) ; TEOFIL V ALCU 
(Manuel B. Manuel) ; PETRE CIU
BOTARU (Agentul) ; CORNELIA 
GHEORGHIU (Proprietăreasa) ; 
GHEORGHE MARINCA (Hidalgo) ; 
CONSTANTIN AVADANEI GELU 
ZAHARIA, VALERIU BOBU (Re
voluţionarii). 

Un exemplu o constituie şi proaspăta 
„aidaptare" ;pe caire o semnează şf pe oare 
a pus-o în scenlă la Naţiona!ltu!l 1eşean 
�i�oruJ. Dam. Stoilca, aidaiptare ce Uri!Ilea
za mdElc!prroape - mai a,les în ceea ce 
prjveşte ruJiima parte - varialnta Tea.1lru
lui . de Comed:ile. Dar Clalt"e îşi ,îngăduie
o_ rnberttate S11.11p1innenta,ră, şi faţă de ooi
gLillal, . şi .flaţă de edlilţitiJJ.e lui apocri.f.e : itn
v�ntarea unui context al intrigii propriu
ZIJSe. Acesta este format din dmag:i.nliJe 
ca!I1ÎICaitum!l.e ail.e 'llnor revoluţid de palat, 
în care combaJtanţld se· urăsc şi se ur
m� cam ca în PloieştituJ :Lui Conu' 
Lean�da, intersectează mereu cursul fi
resc al acţiunii, revin pină şi m finaJlul 
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:f:im,cbl.ului, pentru a răsturna încă o dată 
si'111.mtia şi a ne obli� să credem că to
tul începe şi se sd'.îrşeşte Î!tl pa,rodre, e
ven1ru� o iparodie poliltică. 
I Ceea ce !llJU este adevărat, cel puţin în 
ceea ce pri,veşte tex<1ru.ll lui Seba!S<ti.am.. Nu 
cred că cineva rpoa,te să demonstreze, ou 
lrune airg,u:merute, că Insula este o piiesă 
scu::isă cu iln1lenţia de a demasoa precarJ
taitea revolluţiilor pri,pite, a am.arhismullflli 
i:respcmsa,biQ şi a ş:am.itaj:irlui pairtizain. A
ceste teme IIle SÎlflit f,am:iliar-e nouă cei 
c;are petrecem sfîrşitul secolului XX, nu 
şi celor ca'I1e trăii.aru. spruima fasciismwui, 
încă ameninţărtor. Sebasuiian era cel mai 
îndreptăţit să o ştie ; or, el şi-a ilntituillat 
piesa Insula, deci s-<a gin.dit Ila, o oaz,ă, Ia 
o s:ailvare. Pe el l-a interesat acest trio, ·
în apa.."lellltă de neoondilliat, şi nu oia-CIUi!Il
stanţele caire l-au ad1.mrait în aceeaşi si
tuaţie-lrilmictă. Să,�• că în. text există şi
detaliii (mairoacte de personajele secu.n,da-
1·e), care Dilgu,rează. o real:irtlate liJn'divi�a
limb�lă. Dair ele sîrut doar deuailii pito
:veş:ti, şi atît 1(ared eu). 

Cu toate că Dan Stoica a atribui,t sem
JJi:f!ilcaţii ma,joc,e unor p,air,agrarl'e făiră im
portanţă (mergÎl!lid pînă la ooea.rea >Uiilor 
personaje noi şi a UlnO,r secvenţe de tea
tru ra:n.ltasmagor.iice). spectacolul Ju;f re
zjstă. Rezistă în special pri,n ceea ce 
avea şi are ,pCX111dere în , textJuil: iruţia,1 : 
dr.aana (ciomedJ.a ? tJragedia ?) a trei per
sonaij,e de extracţili: sOciale OOllTiiplet di'fe
irHe, care sn inevoi,te să coabiteze mo
ral şi fimlc un timp nedetffi1minat. �ă 
coabirteze paşru,c, mtr-un fel de ,,aintan
tă ". Să su,porite iaicEIS(t limpi]:acabill „îa:n,pre
"lllniă,", pentmu a continua să exdste. In 
acest pumct, a.,egi00l'ul a trecurt pe '1î1r1Jgă
o temă importantă, 1lur,a,t de miJrlajul alu
zihlor ou efect imlediiat.

Cei trei• - caire d.au consistenţă mon
tării - sînt Team Vâku (Mam,ue1). Arlii. 
Carauleanu (Bob - de ce nu Boby II ?) 
şi Monioa Bo.r1deilarrw. (Nraidia). Alutdairea 
scenografilei. (altfel funcţională) l-a ne
dreptăţit pe primul, .atri'buioou-i o pere
<'.he de ooheliari de soare cu :rarmă albă, 
în prianele şi cele d!iln n.urmă momente ale , 
spec,taco'lrul'\Jii, ooheLami. care fil fac să .se
rnen.e ou o jmagil!le oami,caturală a Wali
SUreet-ului,, aşa oum oiJrlc:u1la în arnii '50 ; 
d_� Vâillou ştie aÎJnd să-şi scoată ochela
ru, şi aiturroiJ pr:iv1fo:ea lrui are oamlck>aire şi 
1ucidiitate. Oalllidoare, şi maJi, ales mobili
tate, are şi Adi Ca,11aJl.l!leanUJ, cel mai a
taşant component a,l trJ.o-uiliui. Mo� 
�eia:n,u se situează între două pu1ructe 
de l'�er: SU!s este Ulll1lbra Nladi€tl {sedu
căltoaire), jos este rosti,rea ei (cane se mai
p()alte reparia). Antoaneta G<l.ddeanu Gelu 
Zaihal1i:a, Marieta San<lu, Doru Zalharia, 
Ccmnie:Ua Gtieorg1hJu. Petru CillLbota.ru 
Puâu ViasilÎIU, şi alţii completealllă. fauna'. 
a�estei · ,,insule" în caire o tabacheră se 
vmde pentru un ✓ vis. Dacă ţine ... 

Dinu KIVU 

Cei trei care dau consistentă mon
tării : Adi Carauleanu, Monica Bor
deiami şi Teofil Vâlcu

TEATRUL „A. DAVILA" 
DIN PITEŞTI 

MIELUL TURBAT 

de l\urel. · Haranga 

Data premierei : 15 septembrie 
1985. 

Regia: MIHAI RADOSLAVESCU.
Scenografia : EMIL MOISE SZAL
LA. 

Distribuţia : CRISTIAN TUTZA
(Spiridon Biserică) ; ION FOCŞA 
(Mitică Ionescu) ; DUMITIRIU DRA
GA,N .(Cristescu) ; EMIUAN COR
TEA (Oava.fu) ; DEM NilCULESCU
(Toma) ; FLORIN !PRETORIAN
(Bon�); MIR.ELA BUSUIOC, RU
XANDRA RADOSLA VESCU (Ma
lia) ; CRIISllNA RA!DU (Margare
ta); CONSTA,NT,I,N STAWUL (Ta-

, che lmireanu) ; PETRE DINULIU
(Doctorul). 
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Exis,tu 1n sociologiin madc.i (mtt.la .frl:itrud, 
se şmie, ,un fenomen sodliall) o teo:rdle icon- • 
form că,rieti1a veşmLruteLe de a,c,u,m 20-30 
de .a.nJt nJEJ wpu,f- IJ'J,()Uă, IC'e'k><r de azl, mai 
drntl(Jt1Jă1fie (,!1,dild1, desiu,t,be, deipăşilie, r.l!dii
oo,Le rchll�) doo1,t ooJie <le amun 50-60 de 
wrui, Explli.cu,ţl110e ISIÎnt muilite ş1 siu,btile -
s-a 'Vo11·1bilIt die<sip111c ldoa1Lliltloliull dlmtire gen,e- .
111a1ţl!ille „taldJL!llc<erute ", dosl)Jilie evol,uIţi,a l(.'tbc,lkă
a wu!Slbui11Ltli croc. -, dwr mal llnrtmieM!11t e
fla!ptiuil că IQ/bs, 1t'1V,ruj;J,u plQ�be ili ap/1I!,caită şi 
�b0<r itltm1enll. 1111 ce 1p�11Jv&o;;rtle idra,m.atu,r
�ia, ,dic p,llidl't, c1t'€1cl dl foru:be ipu�i1rni s5nn;
WCJeliit IC�llre lcl/1' 1p,u bea idOOlall'la, !Cili ,l'l'llÎ111ia p,e
iJl!hmă, di 1aib1tt1 a,� lie,au:xt,ă să vnldă 11,a ,beiaitr,u
o iplitesă „de a1C'bU1a1l,J,!iu1l.ie" 15IC1l'IÎISă 1i1n 11:mM '50.
$i ibol.iuJşi, 1P'uib'iilou1l omtie a ,ms1lsibat la ,))II',e
J11'liera li.n�{1Li�Llltiul./'1 a s1l:aig11iu111Jii pi1tl:!Şlbe.n1e -
Mielul turba,t, clit1JW1Lii de aiurt.oIr „ma111t.ie 
19511 - 111Ip11lllie ,1!152" - ruu niu1111m1 ,că s--.a 
W111JU1:t.at, , um -s,c 2lÎlOc

1, 
1C01plos (ldta1bo111ittă, die-

sd1giu,1·, .şl Jo,cuiliu,i irucbd1t'lilc, c. d1c111· lj,n ,pt'li!mlllll 
n1Tu1Jd I t.a21u�1UJJ sl,tuia1tliror ·tlj1p1iic,e de tat"să 
şi VetW'el 'l'eJl)llÎIOÎiLOll·, diecd .a11,tcl ,counedtlo
glliadmce a !buii IB-a1Mltllga), ci a şi �-eaicţiio-
11ia1t 1pit1omp1b lu renJ.ita.tea fa1ptelou· ,ce s,e 
pellt.'lec pe s>cenă. Oe d!ov,edieşitie 1a1S,ba '? Plt1i1n
tt,e iallit'cl , a!CllUilba1beia pri brid ortllh1Icie a l1U1i 
Blail.1a1tlgia, ca11:1e ş.i. ...a folc:alllim,t i1mtle.ni\Ja S1a -
bi11u,că ,a u,pl'cl. ltn'O't' tare fioante IOOZli iten!be, 
di111 ,păcalte, (111,u .numaii) 1.a iatmel,e il.!ittero
tutlii : bht'Qet,a,ţîa, J�ÎJl;a;tea, dimpo 11r.a. 00-
t'U,pţiia, Mai dov1ed!e te. lx>todaită. ac.it,er,:i 
preci · ,a "'I>OCbaicolWlui semna1t de M1lha1i 
Ra.tlool,a CIU, un ,8\POOhalOOd il llJCl'at Cili ia -
teJ1Jti pen,ti.•u det,a.1J.hrnl ·emnificaitj, i p,e.n
tt11.1 ' ,renta dierrumstnaţiei. tf€1, �r,:mul 
p1a,n ,ad Jml)Qttanţici e 1,cze.rv.at nu a; .a,t:1-
i1t11rlil•o.r p,t'l()f,esilOJl!al .ale .. m;,eJuaui ·• �pi:n
do.n rn e. ·1că şi rnid tn'C.lr�ptăţi,tiei ,s.alc 
.,tu�ibătl'', ci one.roas-elo1• m.:w ,pere :al<" 
V&'tetlllu.i d l - Ca, .a.f.u - Toma -

l3onbai:ş ; tioa ,a,c ttc,,a conv ,r,g l0s,�'c r,. r0 

pli.il◊ uQ mo,l'lJtă,r,i,i, ,oa foan ' : •,mă f,· .a-
h1 ,cam h 1naitic al pi • i (•e<d\nţa de 
� l ,· 1,e - g,ria.ţi UJl<ei in1i1Je,rv-c11 ii ex 1 a
llil a - a imr.ent,a:t<o.1-u:Lui B '1Si>.r.i0

• 'i do 
„<Cll.'li.<ti<"".ă i a1uto1or�:t'că « a <letra,c·t'(r:·.rno.r s.M 
<l tlll.� atnnct) S-ntl.·-un fin.1!1 d chlis,, 
r<i<s1rte rrion ·t : ,:-.a -,"Chi,n ha 001� î11tr ...... 'l-

v.ăo.· lllliCl.'UO. ·a · ·t.ă ,· ţă ? 

pul tilciill.oouillU.i ,i.mper::iiect, =e mai are 
.înJcă eziitămi ful a llllIDţi şi iprofrita, dar ca;re 
lruoreia7..ă au asidn.mltartle ÎIIl1UITu „tlesăvirşi
ll'ie ". F.lot'1Îll'l P.rello.niiam. dozează funte!l!igen,t 
Udleihe'ltismua şi bonomia ; 0JCl1Jorl\.l.ll aicQpeiră 
partfedt 11.'olLuil şi e die dorii t oa ['.aipoir;bul ,a -
ceslla să l1lU se inw�ns,ez,e, ten11aţiia „cirli -
ge.lior" iJJa ipu/h'IJi,c ifiirrlld iarproa,pe. Tom.a vă
�u,t de Dem Nli!Quilesicnl e 'llltl moŞ111eguţ 
biilrioidrat şi ,înJcull'ICă-lliurrne, ci·nuliia. lliildliloolul. 
îi a51Clllll'l(Cle ip,enfilid<ila ; Ide l!"eil'Ilall'lcait dezill1.
vollroulI'a au oalt'e aic1brrul ru11Ji!1Ji.zea.ză :aiic,i 
,grtailiuJl region1aa 1(imolidi01Ve�c). Ou UJ111.o.r 
JPO!Il/clleirlcllt 1şi tlll.'O'ruile 1S1U1biaoon tă ide bună ca -
J1iillaroe, Ion 1F1oioş,a 1Îlfll5'Uifile�şte -un perscxnaj 
diesrtlull de illimlilalr (M'irtlită I.olfllesK!ru,). Exice
[enJlle s,ah!iIţe K'lle 'POrrboot !I'eawiz,eaiză, di:n .Li
inili, pu,ţi..n,e, daJr si1g1ull.'e, OonJStanrtJilrl Staiv:r.ii 
tŞi Petre IDiiruulldn.1. Ortitsrtli1rua. iRlald,u e o dac-
1li!lio,�ă-sporrtli1Vă 1clliiJ,e·tamltă, ipi].Iim,ă de a
,g1'€\Slil\lle fa,rmeic,e Jlemimli:nie. In icel m:aii să
ll'01c 11dl, Milrieil.a IB1uls1U1io1c .se 11-eţim.e· p,rtin 
dan:tiltaJbea. dlik:!ţiJuliliii ,şi mimim met'eu con
tn:ioll.altă. 

Alice GEORGESCU 

TEATRUL GIULEŞTI 

Sl\ NU-TI FL\CI 
PRl\\ll\LiE CU SCL\Ri

l

de Eugen Barbu 

ata premier i : 20 eptembrie
1985. 

Regia : SANDA lUA U. Scenogra
fia: MIHAI T FA, . 

Distribuţia : OLGA TUDORACHE 
(Elena Domnişor); IO, PAVLES
C (Dumitru Domni or) ; RADU 
:eANArlARE1 CO (V ile Domni
.zor) ; ALERIA SITARU (Silvia) ; 
OLGA UCĂTARU (Domnic3, Dom
nişor) ; FLORIN D BROVICI (A
le ·and1·u): JEA I E TAVARA
CH ( ina) ; AGATHA , iCOLAU 
( omni ara Aurica) ; SEBASTIAN 

APAI NI (Ioni � Pară ; MIRCE 
MIT (Gic" li.au- au), 

� un adevăT indieob te aioc.epitat ci 
o_ Pi · i · a1� o Men1litate stabilă, m 
1�np .c,e un ·pedaooJ te o creaţie cu 
atc şi cara<'t ri ti i d<'u-rminatc cle per o-

nru.iit.atea i�,�1-eţiil r şi a · rorului <le 
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Olga Bucătaru, Olga Tudorache şi Ion Pavlescu 

ti,mpiuil <Îl!l ,oan:-e se .jOlaJcă, ide pubLl,cul că
ruia li sre aiwesea,ză. 

Să nu�ţi faci ,prăvălie cu scară· idie 
Eugen Barbu, la Teatrul Ciuleşti, este o 
man'tlaire· re 1Vme .pair,că Wt'lJlffie să întă
re.a!S\Oă aJCleai.5tă li:dee, ,cu a\tiî<t mai mult oo 
dît 111eigi:zoia111ea .şi pktoou.!l ISIClen!o,ginatf, Sall!da 
ilVI01n u şi Mihaii 'Dcxf,a,n, sr)IIllt iaioeliia:iş i cme.a -
rtoI'li c,ame 0/U ,seirnnalt rşi siPe!ciJaJCJolrul de l,a 
TeartmuJ Nat(iion:ail, de ra,c,U!ffi 'ajp;r,o,a,pe un 
deioonli1U şi jru)Inătaite, ce rpălrie,a :că ri'runn-
1Pe dle rpe' ooenă, re:văinsiÎillld illl1 1oa1Sirade ;pri-
1JOII"6SlCuil. i.şi zl:xuJcli.rumUJl. IUIIlei rrrurmi ce 1rămă
sese idoair -o .a!lil!Î'.1'.llÎJl:'e. 

.De51aqpemilm iîn rrede111ba iprernlireră ide l:a 
Gtln.tileş,tJi, ,nu lll\.llffiali .un lbext ,oizelait "5i de
sărvJII1Ş1t dle E!u� Biarribru de-ia l!Ju1n,�il a-
0000", cli -ma!i · ailres 10 . 111ou,ă !in ye1egere .clJi:a -
[leabiJcă ,a raitweltorr pr.ă,b;uş,irrii 1u,I11ilV1el.1SUIUUd 
ZJLl®r,ăJvli,t ide 1pain:a s,CJrJ irtornu[uli. Lt.umea 
,,IDoimnJilşoJ.'lillorr ", ia ineg)UISlbooHior ide rpe -Ca
lea Griviţei, cu fortăreaţa lor clădită pe 
răutaite, '!LăJoomli1e, IUJf,ă, sete :ele rurn1bogăţi1l' 
II'la,p.i\dă,, sie 1pr.ă'bwşeşite iSIUlb tlorv.Î/1l1..lrrl1te ,urnei 
aumi .noii ,(,pe cair,e o sim,ţim imu.lrt .mai 
dan· ,P11eZJenrtă di1111ool-o rdte sicenlă, <lecit Jn 
ip,nim,a v,an:iiia!l1ltă a roex buJ1un•, 1c\în1d .ea:-a iad us 
ff.n !fa.ya JllO:aJSt:ir.ă ,şi IUITl a:ie,p.rez,enlbamt ral a
OOslieira,, :mumidrtJomuil· Bou,oe1an). Lwmea v-e
cll:e rdii5i]Jlarre 1P•e1I11b11u că ,ş.i-ia 1piirendlU t ,raţi-u -
inea idle .a :f.1, şi-ia ,pilendltlrt ,em,ein@i,a .şi ome
'111Îla. ,A,c,eaMă /I1afţi•une a eXlisbart cin:dv.a, 
fimd mra.te11i;al1Ji,zată în lfianţ,a şi drng10ste.a 

• 

de 'Viaţă a năprasnicului Enache Domni
şor, !Î.l1 ien�i,a şi tbum.lll�silmţ lce rrna,i per
s\iL5ită a.a bă1mîna E1ena IDoon!niiJşor, &nsă a 
dliL51Pă1rJU,t .la fti•ili' lOir - VralSli!lie, C!all1e 1Jră1eş-
1te 1drorair ipellJbl:'u a oourrnuil1a, işi 'Du:mi1mu, 
refugiat în băutură - de asemenea şi la 
cei doi nepoţi - Alexandru, pătimaş al 
curselor de cai, şi Silvia, oi-bită de falsa 
st11ălruoime ,a 1lui Itcmhcă Pară. 

,Nourr SJI)eatalodl al .sanct ei 1Mia·D1U ai1'C 'l.1111. 
c.airlacte!I' idie ;firesoă oodilallă şi rde mw,a,v.un:ti 
d�naită 1011 1'1..llcildlirta, c,u ,5I}J1r.it ,ani:tilc., iclJaJr 
fă!r.ă Îl1Jgl.io.şămi IS!alU exagerălrti\, dit'esJcă a 1U -
1I11ei epooi. sUJI1pr,itruse :în diime,m;,i,uu1li.iJ..e ei e
senţiale, fără prea multe amănunte pito
reştii., ce rorătieşte anali alles ,priiln IP'EII1 on.aje
tle 1I1ealhi:m.1te lffil one;dlitruţă şi dăinuiiu·e '<.ie că
:nre m1lefiWieţi. AjungJil/d aa l!llCltoni, 1111u ip.u
item moope d-ee!Ît lffil a1cltu:lii(la oa.11:ie a dat 
iVJlaiţă Elleniel D01rnruilşo,r, Ql,ga 'Duldor.aJClhe. 
Oreaiţira. a.ieal,izaltă Jd1e a1cea1S1tă maire aiabrlirţă 
esi1le ,oo ta1devămalt ,exi1maioindiimlară. Bătr&rua 
o.ÎlrlClÎIUlmăir,ea.să e,ste !Vde,, a.tLevărnaită, 'tlră:ileşte 
,au 'tlo,art:ă ipu tenea fid[1ţei sale î.n fuecsame 
ges,'t, .îin d:Iilelcatie ,auwnt, 1PăJbr,_ulillSă de iu11;p0r
'1lainya fa!millliieil, '0011\Ş11iJemltă \de p.r.ălhuşiJl1e.a 
•aiees,tffila:, oreZJîin!d i111să ,ş.i .îmrtJr-o 1eviemrou.ailă
iI'egen�rie, dn.ub.inld'u,-;şi oo,pi>ili ·şi n poţii,
dau· li1Ulblilnldiu-\Sle mari murrt ,pe siJlle. trăiillll.d
dliln 1a1rrriJnlti,ni•, diair şi 1dliln ipr,ez,e1n1t, ,�a.ta să
s tera .!ia rta,ilf.as !OU •S1en:w1iltoome.a, dau- ad-uci:n
du -tşi lbmUJS:c anlllim,ne JCă es'te s,tă,pină, rner
,gînd •cu co111şUiinlci1ozirta:te l.a ,ci'mit:•r, şi de
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vchd 1 J1W1'?1,M, d1.w şi J,)enJbru că aiaoao este 
Jooul ru1niiie te Jn.g,ropat 1bă!r:b.aitllil ipe came 
J-a iwrwt •şi l-a alOOr1alt totodată. Nu şlliie şi
1n-.a ştlruit •nll,ci.Qcl,alt.ă icairte, dair n1U ti-a ră
mQ\<J 1ndmJIC nooun!O'&Curt tdlilll, m:aiooa icaa:,te a
vd�Li Şi i0LLeŞOO IÎII1 oamenii OU IU� CU
oao:,e alliţl,11 <lesiclli\rează n,i.rtJerel,e şi. se mvJ,o
a•oo.zll ort! d di te ortL ,poort;e dii IUIU!ILă,, diiie
oh!ilEl!r şi ,pentru o:nălrti.rtillşull D� lA.u
lt1!Jcai, ll)l'Op,t'lietăl'ca1Sa i1Jimildă işi [Plt'10'SIJurţă a
'U!l'llU(i moidiest maig,a2Jl111 ipe1nlb11U mlilr'esie. 01,ga
'11uid� a cireart; .Ulll ţper\S<Ol!lla(j tCle aooc.i:a -
ză dlstlnc:ţiu şi vulgaritat a, care ar. me
a.,!Jtio, ă illile ipă.sibriait şi î,n m m,OII'liia peliilc1uilei,
� 11.l'I'U'MIŞi. Allărtn.uni1 de eai, se iSli 1lu.ează

eba(!IJia,n P,a,p1a1ilalll-i î1n [IOO'lliJcă IP.amă. Se
btlS Uan apai nl n •-u obişnuit in ultimul 
tilmp IOu o:nălle!Slbrli,a, s,a pl'llnă ld,e d!IWenrtii:vti -
t.rute Sll'li a.-ezollvau.,oo. IP [ISJOllllcl(je'.loir de ft,a mao:
�lll ISIOOJ tMiii1

, a şim.ec1h.eil1iil.olri, ,a ,h 1,i�OJ' 
l 1buZll.111'1181re, dau.· ll'.lliJciilo'<ia!tă n-a. ;t:oot; ,atî1t

d � ic;a, 00\.1/lll. lin iu,tl.i:l!iz.atreia g1na'Cl,ai'.(1 
şi u ma u.r a midftoaJooLoo.• die ex.pire6ti,e, 
in , ăS11roa 181Cle1liull E!OhliU1ilbr11.1 icl1ilf1�clill, .aitît d,e 
�· aiot'Olt'l\.llliu�1 ,a,11t1ITT1CU cln!Ci idă viia.ţă 
'll�'llOlt· \SI001laU h,ik:1Joia51e ,chl1n pn.1i11k::.t de v,e
d! m ainU,, p,e Clait le OOSIP'ill1@Ji oo minibea 
şi IQU sufil 1luJ, diaJr ipe oau,,e llie-latl ,prtiivJ J.a 
Jlfl[l\ltnlltt IP nibl'l.l ,că SIÎttllt [ iat1i!Uilte eu aJrtă' 
silnrt d�· n ,blU<:iullllie eci't bilCă.. !I-a găsu,t 

ibalStlia.n, aipadlanil 2ieai de Tllll18l111\le aic>e6-
illuli zl1a1t1ist li a.iaJnlt, ialClestuli atf.alce1r1i\s1t mă-
iunt 1, ICll"lnltă�Ull'lidl\.t �i Cil.I lalb:ildrba•te :i!n-

. llll o pe ii1v1181, l!TlOŞtenlilto.arnea. 
VI lL' J l ilnd 811' niail.11.lll IUlnlLUi OUIOOl'li'lloo.· d 

n 'h�l� ţi t ou io SII.J!pldmeln.ta,ră 
uind .a: man,ţioia.să ". !Pe alceea,şi 
dillil run t' rtli pu,ni ·u vakl ia:n/tdllJ,gli.că 

o 

m,n..i m· !Anmilcla. iln. 1inteir-
nm1bur � a.aith'ei. Ndoo!lan.1. Bioo-
' l nru IOe iP081I'tă il'lltllmel e 

'lh'a �u a 1"et1ş:it. 51n 
'ţilL\ IS6 ISIUI erezie �a 

i domnu b triî,ne, 
,u1it dalte, re .t,ră-

pu1tennJ i · atlim.faun-
isernm11e, dar �inca,pab:i-

a.-,aimentailia Jeairuilne Slla!vi.alraJoh, ,,S1U1bretă « 
bu/all!r,eşteaină, ffn Llm:a, şi iMlitroea Dumi
rbru\ exact şi milnl\.llţ,ioo în ool oe reuşeşte 
s-o sperrie ,pwnă şi ipe Elena ll>omnli,şor.

Speia'llaioolliull Teart:rn.illJuli GtiJulleş,tli rJJU, �
dîtuşi de .puţill1 I\.IJll. ,p:;ernake ", oi, o reai1.ă 
Vlildtortie ia regilroalreli ş.i a :ialltJen,preţilior. care 
al\li ,arewi1; m 'Wllloairea aJCleStn.ui_ 'tleXJt, m.ă!r
tUJrliie 1J11U IJ'llUo:n.aJi a ,urnei, llruJmi d!is,păn,ulte, ci 
maâ. ales a ip,o2JLţiieil ISICI1ii tarn.illJuli. !fail;ă ,de 
ea,, a ciaipa:,cti,tă,ţid .e� ia [ud! Eugelil 
Bairlbiu ld,e ,a la!OOllti:za rtmeoutuil ,au oClhii !Pfe
�-

Ileana BERLOGEA 

TEATRUL NAŢIONAL 
,,VA.SILE ALECSANDRI" 
DIN IAŞI 
- secţia Suceava· -

Rl\CEL\LL\ 

de Marin Sorescu 

S1lrn.liaturile ludiice din piesa lui Sorescu 
-· ce par destinate să amortizeze, cuntinuu,
sensul profund grav al d,iscursuhlli f.illo
zooc - fac ca acest text ne.obişnuit, cu
o arhitectură deooincerrnantă şi i,nc0111SeC
ventă, să fie prizat şi d� public (cu con
diţia unui" .a111ume oarat al montăirii), dar 
- imai a11es - cte· ,areatoir:ii de spectacol,
cru:e Vlăld ÎIJ'l el (,pe bu:nă dreptate) 1U'11. 
teren fer t.ii pentru imp,1antUTi1e de fan
teziie regizorală, scenog:raflică şi actari
!!e,a;scă, o materie flex;i,bi,lă, îmbibată de 
.uges,tii fecunde, ce pai1."Că îşi aşteaptă
modelatorul inspirat, ba chiar il reclamă 
cu ii111 istenţă. iUn astfel de mode'haltor in
spâu,art; i-a fost - la premiera lu!i abso
luită - Dan Mucu. în fruntea excelentei 

h.i,p,e de ,J.a ,Bulia:n.dra ". Şi tia,tă că,
aou1m, ştafeta viet'.S'iunilo.r sale sceil!i.ce 

p1·e'.luart:ă de cel mai tnnăr colectiv 
teab:1ail clin \;al'ă. secţia suceveană a Tea
tnlllui NaţianaJ ·din Iaşi sub con1duK:erea 
unui r uiz<>r• (Nicoleta Toia) care i;;i-,a de
monsk t în ail11Î - pr1nbre meandre, sui
şuri şi cobotiîşuri - pro:fesionailismul şi 
întelli e.nţa. Opţiunea uooveană este ex
pli bilă t• cmai plin invitaţia la i.magi
n tl 1 li b r t creatoare pe care o 
on\jne Ră ·ea.la. I t· ardoarea i talentul 

t r 'n rl actor-i - aliat în mod în
t l ţt calmul şi p nd rea regizorului. 

ta olul t al rt, conci ,i - a-
µ tot p r ur ul său - clar. 

t' upn,iul r gizoral t făcut cu 
· u.1-nntl\, in J 1 l trupei, în primul
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Două scene din spectacol 

Data. premierei : 16 octombrie 
1985. 

Regia : NICOLETA TOL'\. Sceno
grafia : RODl!CA ARGHIR. 

Distribuţia: CRISTIAN ROTARU 
(Locotenentul ; Ministrul de război ; 
Văcantl; Nebunul satului); ADRI
AN PADURARU (Turacan; Primul 
ministm ; Toma) ; CONSTANTIN 
FLOREA (Beşleagă ; Stratos ; Pin
zaru ; Oştean III) ; RADU DUDA 
(Radu cel Frumos) ; NICOLAE MA7 

:t".JOLACHE (Paşa din Vidin ; lmpă
ratul ; .Oştean II) ; LIVIU MANO
LIU (Mahomed al Ii-lea; Oştean I); 
ADA GIRŢOMAN (lmpărăteasa Bi
zanţului ; -Safta) ; MIOARA IFRIM 
(Izabela; Floarea); VASILE COJO
CARU (Călăul ; Căpitanul Papuc) ; 
CARMEN CIORCILA (Stanca) ; PU
ŞA DARIE (Vica); MARINA ŞTE
FANACHE (Gherghina). 

rî�d (cere 26 de rolurr-i ale piesei sînt 
aooperite de doar 12 interpreţi), evitm
du-se.hiatusuri oe air fi putut deveni stîn
jendtoare, survolîndu-se nonşalai,1t frag
mentălr.i:J.e exoesrilve ale aicţiunui. Polii idea
tici ai mlii2Ja11Scenei sirut II'eprezerrtaţi de 
două morale inconciliabile şi i-reducti
biUe - cea a taberei lui Mahomed al 
IJ-•lea; pe de o pairte_ şi cea a lumii 
vailahd.lor, pe de alrta, (1)T'iIT11a, O!PUJlenită, 
conitOlr'Sionartă slll!blt!hl şi penvers. a !doua, 
sobră şi esenţializa1lă•. c1e o simplâtate ar-

hetipală), morale antrenate -într-un con
flict pe caire autoTlllll .n.lll! îl rezolvă „de 
fapt", c.i „de drept", atent man puţi,n la
deta!liJU� i,sto.ri,c, dt la semrndficaţia sa 
etică. Pasajul ma!i. puţin coerent _şi 1irrn
pede (neld!eipăş'i!nd ·ambiguitatea incontes
tabilă a scrifuturii) este cel ail cUlI',ţii Bi
zanţu!lui, imagine cu rever,peraţii contra
diotorLi, ţia'tînd şi de parabolă ţo v.tzilme 
a neputinţei şi dec-,a,denţei), şi de im'pli
calI1ea m realitatea iJinediată, şi de me-
diltJaţie asupra rosturilor artei.
' Cadnil plastic (autoare Rodica A:r
ghi[') a:les pentru acest dialog mora-1 este 
spaţiruil gol al .scenei, făll."ă ni�i u1J1 fel de 
fundal ,(la „cărămidlă.", cum s-ar spune), 
popuilat de puţine obiecte de decor, de -
citeva aimoounte de vestimentaţie,· cău
tate c,u grijă pentru coMonanţa lor colo
ristilcă şi pentru ex,presti.vitatea lor ca:rac-
1Jel'o1og,ică. FormUll.a de joc e1&te de. tea-

' tru deschis. cu schtihnbări la vedere, cu 
ac!torii aaire îşi c01I11tern,plă adesea pu
blicul· ou li,njşte şi un di1Scnit interes ; 
„jocul", 0011Nentta, siîint pi-ezente mai tot 
timpul în scenă, fără ostentaţie, mai de
grabă ca o inviitatie explicilţă la partici
pare ce:riebrală. RepllJiciJ.e ln.Jii Sorescu se
·înlănţuie cu voiciune, -însoţite de gesturi
măsurate, punctînd împreună, e:lii.cace,
mo1m€ll1tele-chied,e. In,treaga distiribuţie pair
tiicd,pă efe:ct.â.iv la închegairea spectacolului,
dar în reHef 1se detaşea!Z.lă doaa.- cîteva por
trete, mai darnic î=es1ll.·aite şi de a'lltor,
drur şi i1nter,pretate cu un plus de perso-
nalitaite : Raidu Duida (Radu cel Firu-
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mos) - un „negaJtiv" dintme cei cei mal 
interesanţi, C1U p!l',estianţlă, 'ilrrtmos,pecti,v şi_ 
labil, devo ·at de febre . dostoievskiene, 
LilvJru. Manolliu (Mahomed al II-lea) * -
o vOlinţă · încăpăţînaită şi rece, caire îşi
joacă în fo1rţă slăbiciun;ile, ca pe tot ati
tea atu-'UT'i. CoiruS/tam.ti,n F1o['ea (Beşleagă)
- un 111ou Mi;rcea Di'aconu, î:ncă „cn1!i",
dar cu uri simţ comic remaroabil, păstrîn
du-şi inteligenţa �i în tragi,c şi in muca
lit, Nicolae 1\/Lanoloohe (Paşa din Vildiln) 
- sfîşiat între revoltă şi laşitate, silu
etă c:reiona,tă cu .fiineţe şi piigmentart;ă de 
accente de umor sec ; în J'i,ne, Ad!-ian 
Piădtwan:u (Toma) - imtag.i:ne robustă, 
apa:oaipe patetică, a jertfei, VasHe Cojo-
---� 

*J\,umesc, mai sus, doar rolurile care-i
caracterizează mai elocvent . pe cei în
cauză, dintre mai multele cărora ei 
le dau viaţă. 

AL TE PREMIERE 

TEATRUL GIULEŞTI 

8/lRHIERUL DIN 
,,, 

s·EUILL/l 

de Beaumarchais 

Data premierei : 10 octombrie 
1985. 

Regia şi scenografia : DINU CER-
NESCU. Traducerea: ViALENTIN. 
LIPATTI. 

Distribuţia : GEO 1COSTINIU 
(Contele Afmaviva); IR,,ADU PANA
MAR,ENCO ('Bartholo); ILEANA 
OERNAT (Rosine); ,SEBASTIAN 
PAPMANI ,(Fig.a.ro); JORJ VOICU 
(Don 'Basile) ; ION CHIŢOIU (Al
cadele). 

fa,1Jă 1UJ11 5/Pecrnaladl can,e în:c�1Ye die-am
dătr'ateJiea, au s&şi,tul ,aidliJcă : dll!Pă stin
gerea IC'.a1111dieLaibiroel:or,, 1!a mildildan'e.a aoITTlti:ruei, 
ipe 15,oenă vedem, drept ldieo0tr, ,t1,ei pereţi 
(de iaeao."ş,Wllll'li lallil:J.e) tdiilspuişi IÎn ,caire,u şi 
s,căJklaiţi ,îin 11.iumiln!i• ,bleu şi II'OZ, daT lllliim 
u:n iaotOll' ,(,că!c:i ei SÎln,ţ in sp,aJ!Je1e cea:i."'.Şafu
ri:Jior). D.111Pă ,ce, g,raţie a:celor ,spo'1Juri e,o
lomte IVeniilte 1d;in d:iu1I11d1wl sioeneli,, !Vedem o 
SCIUII1tă ipan,tomfună idie 1wmbme 1chli1I1Jez,eşin -
umbrelor actorilor· - desfăşurată în acor
dwnil!e ,tirlisltei anelod:iJ :a luri Oh:aplliJn des-
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cam (,OăllăuJ) - apariţie tertiifiam.tă, cu IUJl1 
joc economicos şi efiaient, Oannen Cior
cilă (Sta,nca) - mască tragi,că, de un vi
bm,lo înalt şi in,c,andescenrt;, Crilsltian Ro
ta,i,u (Locotenentul) - versart;il şi omni
prezent, cu un pirompt instiulct al  poan
tei. 

N-am affi'iln.tJi,t întfunplător, mai înainte,
de pa•eanJi,era abs•O'lută de .de .,Bman.dra" ; 
străluci�·ea îi era datorată - 11m o 
daită - aurei .pernonale a interpreţilor, ei 
înşişi străluciţi. La Suceava - în ciuda 
faptului că nu am fost martorul unor 
astfel de redtaluri - am descoperit, cu 
prilejul Răcelii, o omogenitate valorică pe 
care alte exprimări• ale acestui „mezin" 
al · teatrelor noastre nu o demonstraseră. 
Lumina ei nu orbeşte, este (încă) oarecum 
difuză, dai- stărnie. 

Dinu KIVU 

pre un clovn şi un salt mortal, în su
netele acute ale unei trompete - care 
cîntă nostalgic-sfîşietor, ,,Silence" - ·cade 
00t1'1Uililla ! Cade, .penltmu ,a sie ri\di.c,a tl:aT, 
die ICliatia aloeasta •ca I.Să IÎJ111gătdrud1e idenullairea
ltexrtn.tlliu!i ! 

Surprizele de avanscenă 001I1Jti,ruuă : 
dµpă l!)aU1Ză1 IUITllitoa. ,î,n s.p;oo1laiooll, l';(ună gm'l
_giuil, re srtfun:g Jru1m1imle şi Sie o:,eajp,riilnd ire� 
ip'edie ; tlair L51UJI1ă . g001guil ,şi dlair se stinig au -
mimlill>e, ic.a să ,s,e o:,eaJPirtimldă IÎlmle(di1at ; şi iair 
Sll.lilllă gom:�, şi :a t!Jr,eiJa oamă, &r ilumi
i!1li1l.e TăJffiÎl11 sbilrus<e, lîn ISlallă oarltliin:a se x.i
�ilcă şi ,pair:tea ia idouia moope. 

1îm'tlr,eiafg,a ;r�r,e21entaiţi,e IOU Băr,bierul din 
Sev.il1la este ,p1ilnă de 131Stliel ide \9Ulnp11ize, 
c.aire !Pil'OIV'oaJcă IUILmiJrJ rnrwesellitte ,şi ,aipo:i 
ldesll.1U1şitoame. • 

1La laldesit .sipeataJCO'l IP;u,b!!Jilc,uJJ. IIiÎ de c,u p.o,f -
ită, dliin: p1iim şi d�imMdl.it, oocli aid!Jartil jlOla -
că illil a!şa lfe1 şi iCIU o laltlî.t de eviidentă 
pilă,oer,e âinldut ;tJoa,te c.el!e şase limrtler,pr,etăl!: 
aJlioă�c iUITll mJOWIÎ.IC dJe ,micr,ome)criJtaJ,u,ri 
cOll11IÎICiO-IÎ111omoo--OYulf,e, di.lba!ai !Pf!eSăliatte în 
preajma momentelor conflictuale de vîrf. 
La acest spectacol rîdem de dragul tea-
11n'1.lllruti,: slianţim, dwn ialclildiitaibeia Mio1entă, 
dar şi spumoasă şi sclipitoare, a replici
iloir ll.iu,i iP;i,em,e iOair.001 ,că $.llb lbainlall.el-e · IP€
aii;peţili la/J.!e IU11iei IPOVeşt.i ide ldir\aigoste mul
te T.ădiwi.lelti <drlmlt11e idJI'l8!Il1al1Jurng şi ooctl•eta.te 
a;u fosrt; iî,n,aheii1ate ,cru &uaoel.S ; {la ,aiaest'spec
tarool mdlem ide Jtea1mu, :a!d;i1� ldte t.oa1te p:001-
ci,f€!1.1e, sicfu,emele, iooţ;e1Jele ,şi IQOiD!V,enţiona-
1i.sme1e �a:teil :adomtceşbi.•, iCie s-la!u 1aiqU1m;wLrut 
de-a lungul timpului : retorismul sonor
g[l]Jgîi)t ia!. 1f<l.wie'i şi ta:l. f,răJmîmăil'ii ·'1ăll'Il.tni
oe, pa\sliJcmallii,taJbea �1T11ge110ta6ă hii1s1p,am,ifcă, 
graseierea şi rictusul dicţiunii ă. la fran
�aliLSe, bMă<Că,r.eru1a necilPmcă şi \Cl\l ton 
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răs1li:t ioa iÎiil „di,v()lflţ iirtlailii:an ", şoialJ;)iba rostJi1tă 
call<l, dJair ta1bmupt !reţill/Ută., ,,ltna!de i111 En,
g1amd ", dnrtmă1rti. iememalre ful s,oenă gein 
„SJUJPeirltilia!n ", air<i:i de Olpe!ră,' uJVeir1Ju.r!i şi 
pa,rrt.i'tru:ni Ide bal1et, tiJai. oohijlţlaită 10, pmă
bulşilne �a m „,oommedliia ld1efil'airltle ", dmwl o 
- ipaşi de fu.do, ,tima\de a!CIOIITllJ)all1liffie de
bUJb!Uli:lluil in.inete1oni, g)al.,°'lllrti. OOi1110irie ca i n
:fiiilnneile !OU Stam şi IBirain etlc., şi lista pr'o
balbiille!llOtr ti.'<llen1fufil,căni €'Ste meprnilZaltă, idlatr
şi limiu'tillă, căiai 1S1peabaiodhlil i!n.Id ,DfrJIU Celr
� iaJr1e o „ahe:i.le" ,es.teililcă ,pDecis ex
primată şi consecvent respectată, de la
prima replică pînă în momentul final, de
ieşire la aplauze, cînd actorii, după toate
posibilele poze de luat adio de la specta-
1J0trj1, tră'IIlU!Il ifrtî;ruţi IÎJl dtO!UJă,, p.e ,1a mi,j:Loc, 
oa IIllilşite 1Păipu;şi ân 1oame i!llr1mtl s .Ja rlte.s/tiln,s ; 
alce'astă ICllreile ies.te lialpitdta1r ş,i linntpecaibil 
e:x;pusă fără ICIU'Vli:nibe â'n ceea ele :am n;1.1-
·mu1t suuprize de avanscenă. 

Pif'Î,m,a -dilln!tme ,e!le - ,oea ICIU!Ptl1Îil11Să IÎIIlke
lnJâiQ şi ,a Joou,a .ni\dtiJcyi!l'ie de 100 rtiJnă - O
consider a fi prim act al spectacolului

· (nota bene: şi iillU atl.' [liiesei), aicrt î,n c:a,r,e
re�.rwriull. â,şi ex:pune 0itJi,uu1dd1I100 sa .ar'i,1Jiică
faţă de limri1ga, de su.'b:iieotull piles,ei J,ui
Beaumarchais : hărţuială, zîzanie şi ca
oilai1male liooaite mtre niilşrt:e 1UJmbre ,d,e 01a
me1lli,� ru,mbr,e p:r,oâoota.te pe lUIIl ,c,e'a,rrş,af a
căr1Uli s;uipmatfarţă inoi ,o •pµJtem 1po,pul,a, IC'll m
v,rem şi cit ,sun;te;m ,în 1stair,e, icu oc.,i,car,e
p,enoo� dlsitorJ1C.O-,gioo�iatfk.

Duipă 1des:fă,ş;uira1r1ea stlimp�tiLSitei dlil,tr.i gJ ia -
moroase, de care chiar Beaumarchais işi
balte j,o,c m1lr-'u,n,a dlimlttre trepl.hiloj[e :pi_es,ei
s,aii,e, ·purbern :aido!I1ffili. 1hliillişti,ţi, n,e aisâg,u,ră
acest prim act al reprezentaţiei, neame
ruill1lţia/ţi de coşmainUil :v,ne1U1111Eli ailu zili la a -
dll'le6,a, 111!ool51Ură, ta p:u:biliiJC!Ulltu� 1die ami. Aşa
Wlll', ,pame ,a s1p,u1I1e 1I1egii!Zlou;Uil, ,mo,n,'tez aicesrt;
text IIllU I perutriu :ipn;pOII'lllall1�,a QOD;fihl1atullud1 

cti., p.enrtn:,u- sa.-V'OalI'ea metPllliici:i ,ş,i, 1matl :a,1es,
pem,1rnt.L 1Plă1ceirea de a fuuoisi .toaroe s101Ju ţi.i
le IÎIIlrtJeriprJetailli.1Ve, ta'Zli 1dievenâllie ,rezli1du1u,ri
air1lilstu'Ce sau mo.srt;r,� Ide 1amhii1Vă.

Oolillaepţi,a megli:2Jorafră esite iPe,rsd:fJ:a,n�ă,
p:r\i111 aiooasita rnzbwt.ill1!d o 1dli1Stamr\la,re de t.ip
breahibilam,, ,d,a,r n1u :faţă rlie 1nealljrtJalt,ea re
filetc,taită de tea;tr;u,, ,ci fa;ţă. de rnijl,o,a,c,e1e
all:'!tli�titoe IJ;lil1i1Il !Clar.e itea,ta)uil �1eJ'l-ec1tă ltu mea.

,Oell:e .tre!i gongJUJrJ dre du:pă p,a,uză, ur·
mla:te ide stli1rugie:rea !Şi iaip11i,11JdeJ.iea il.um.ini:i,
ltot tu!Il. iffilO!d nlI'IOIIllilc ide ,a 1e�pri,mia atirtiudi
o:iea fuţă de slUlbţ:i,r,ian,eia oOOlifl:itdbuil u.i, ,pa:r a .
spunie că ip'olVlesibea u1ncitl.10it,ell,011· ,airanjamen-
te şi manevire de <iulllilse Jn spnij,inul a-
morezti.holl" lffilali. iIJ,o,a,1Je 100111rtlin1ua ,al te drt1eva
a.cite, ou ta1e1eliatşi lftilll!aJ p,e ,carrie-;l veţi ve
de.a iaiou,m !

Oiin, ,c\olm!Pllie:xtllta!bea ÎII!'Îi1Jeg,mu1i sp-ec.ta,co1
şi abia la sfîrşitul lui, rezultă că ironia
este subtextul surprizelor de avanscenă ;
a1Ltlrnii,111teni, lcllc'este ta1cte de sunet şi 1-umi-

1n dialog, Rosine (Ileana Cernat) şi 
Figaro (Sebastian Papaia1ii) 

nă alU un evddent şi ;r,e!laxanit ,ca,raic.ter 
Uudic. 

Miairj satisd',a,c,ţiti orer.ă tPUbJtl,oull.'Ufi dnter
pretările celor cinci personaje, plus Al
,c.,aJd,ele. 

1Di.lnJtre e!1e, FlilgtalJ:10, !Îmbrătea:t iîln negru, 
1POa1te ca steJmn 011 1dlr,ă,CiOl\llenli'i.!l:oir rce Ie p,a -
111,e la ,aatle, ,ame, �i 1d'iln IP'lIIIlrat Ide vedere 
literar, o particularitate : aparte-urile sale, 
spre deosebire de ale celorlalţi, consideră 
pubJ.ii.iau,l ICla filiTIJd ll.TIIl 1m:amtm: la f,el ,cl,e 
s,piirtimuial, clie !C'atpaiW 1d!e ,iT1oruiJe, fil,egma.ti,c, 
saincalSltic şi s1a1ga1C1e ,c,a· 1şi ,el, persionaj;u�. 
!IIlJVlÎlotră 1loa[,e,a. şi dllaitain.fu 1(:penltiill;l pu b.hi1:)
v,ilc.llffillie ta lu!i Fjg,a;no Ue laif'U:Il1Că ,p,e ,c1el1e
laJLte 1Personiarje, 1p,i1oo;c,u,pa1te oum s,înit să
înţJele,agă ce se mbîmplă ICUi e'l.e, !Î1l ,cairce
Q",a ;p:r,o,pu.•iilo,r lio,r 111 iiT'gi'111i1r1i1 1suf1ebeşlti şi d,e 
c,aina,c.ber .. 
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Aşaidiam, daică „,cJJi\9tamlţa1neia" 11iuri. Sebals
itiliam, Fiaip.anlall1d e1.S1be 100lllSlulb.srtlam!ţiallă, ioolu1't.1,i 
să11 . .11, ,,dlilsltlalruţămi!Le" Wi Gie10 OdsbiJnliiUi (Caru
lbelie Af 'IDaJViilva)' iRJalclnl IPianlarrnairer {Ba!r
ith:o!Lo), llllila!nia OeWJJart;. (iRJosimie) şi J.oirj 
Vlodiou 1(0oin iBia51i:Le) SÎillt ll'ealliJzaroe ipniJn rfo
lliooio:-ea ,a, 10eea oe iarrn TIJl1lIDlt 1iezilidlun.uru şi 
mostre die amh!iivă teatlratle. 

să · d.eJbuiteşte ex.aot, ou străllooire şi siub,ti -
litate, să 'dezvolte personajul prin chiar 
tn,ulourr1ill,e · şi sd1emeLe � oame 
s-aiu inăslQUJt OÎJldlVa dim. oonlf:mrnlt.amea driln-
1lre n,a,tllira repl,ilcii şi IClOO]JVen,ţirule rtJeartiraile 
[Jlffi1ilnlcllalte ,dle„a lnxn!glu:l. 'VII"lelI11iiJ 1Pe SICelillel.e 
1beialbrel.100:- in ilu,me. 

� Cootiiinilu a.iealJ.-irlJela,ză /lllIJ. Conte 
iEohilp,a, cflonmaltă ldâ111 • a,e,eşlli iaptor.ii, 1pni.n 

dăJrruilllie!a, en�i:a. .şi tPlăiC'e!I'lea! de a j,ulca, 
se II'lildd,că Oia 10 aiclmliIDaibilLă ootă :v1al.oa-tiJoă . 
.'ElsitJe SUiI)eI1flu1U să dmartH şi să iaaJiilflim ms
oana a1e illIWemiţ.ili, dle soihu,ţiJi.• ald1Jooii1C1eiş1n 
pc care ei o revar ă pe scenă. Admira
bH 1estte ,că tfliieca,re idtimltlI'le 01cto!riid ,oare d1n
teir1I)lrle1Jealză ,pemcxnaljele :rtildlilcuihll7Jalbe âlrJ. :i;xi,e-

All!miaivJiv,a, 'Clajpalb'iJl să se t!JriattlMomne d!ÎaJ. 
im,g,îm!tial1Jull găumios ICle era îrualilnlte Ide a se 
idrăgosti1 în inteligentul realizator al 
propriilor sale strategii sentimentale. 

•Jileamfa Oertnlat domirnă l<ilCena ,au o stiră
lucire incontestabilă ; ingenua Rosine, prin 
I1Learrua Oemart, este � ou tooite 

reprezenta�la nr. __ 

... S9 

NEÎNSEMNAŢII 
ele Terry .Johnson 
Teatrul „BULANDRA" 
3 noiembrie 1985 

Dacă spectatorii, binein-' 
ţ.eles, sînt atraşi în prunul 
tind de anecdotică (eroii 
calchiind per onalităţi mar
cante. cu existenM reală), 
actorii, făl-ă i'nldoială. au 
fost :ilnteresaţi de inatur-c1 
�ă a ro1ua::iJlar. Acei 
1eritabi1Ji idoJd. ai anilor 
'!)() selectaţi din domenii 
iiferibe - ştiiinţă, &"'tă, 
politică, sport -, au in
:aTIJ.at mituri născute ca 
;n'Qiecţii exponenţiale ale 
:-efuzului de i.rrip.lli,care în 
reali taite reprezenta.li ve 
pentru tm anume moment 
istoric. De aceea, poate, 
iismbuţ.ia a fost gindită 
nu neapăl'at după clite
rttul asemănării fizice, ci 
1n eh ia deloc le nicioasă a 
oontre-emploi-ului, care săi 

blige la atenţie sporită 
ta-ţă de subte>..t DuPă ce 
a lucrat cu deosebită acu
rateţe pe canavaua ·piesei 
llinărului dramaturg en
gle2 (car militind pentru 
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acelaşi ţel, cel al oonştien
tiză.rii, pentru responsabi
Li.-taite socială şi m()(M].ă., îşi 
'revenidlică apairtenen,ţ,a la 
teatrul „furioşilor"), regi
zQli\J.l Ion Caramiitru intră 
şi el în speata/col, ca ac
tor. modiilfi01"nd într-o oa
recare măsură eohiiiliilbrrull 
reprezentaţiei. Amllidn
du-se, d:aT şi suputnîndtHre 
unui exer:ci..ţ;i.u sever, prei/a 
o ;parrt;i tuo:-ă care, 1a prima
vedere, nu i se ipotrtiveşte,
illna,ginează o biografie
mai complexă şi diă o
nouă consistenţă perSOln.a.
j.ulUli. respecti;v. Performe
rul stadioanelor, după ce 
îşi face apairojţia în for,ţă. 
(şi publicul gustă şa,rja 
cam.i:că dezvol:taltă cu mă
SUlră), începe să se dezvă
luie: sub masca vulgarită
ţid, . a gro.solăniei. se as
cund vuln&abi.'1.i-tăţi, in
:filrnliităţi .su:fileteşti. Se la
mentează asemenu unui 
alt J'ti.mmy Porter şi are 
momente de oam.didlă l'a.şi
tate care-l amintesc pe 
Bill.y mincinosul. In S!{)a
tele 'Cl.uriită.ţii se ghiceşte 
fragilitatea psihică. Crispa
rea, agitaţia maladivă 
a erioulu:i astfe:1 recontu
rat con.fem, iprin contrast, 
mai multă strălucire şi 
partenerei, Actriţa, :Eiinţă 
plăimădi·tă din sensibi1i-

reprezenta�la nr. __ -

tate şi anxietate, _in1lelli
gen.ţă iintuiltiv'ă şi inerţie 
patetică. Micaela C.all'acaş, . 
în tem-eraim tentativă de 
a· o:-,efac,e pe scenă profiiliu.1 
celebrei blonde rămase a
tît de vie pe eoran. este 
fermecătoare. O autentică 
vibraţie ii asigură combus
tia necesară, iar delicata 
detaşare, exuberanţa mi
mată ironic, miopia simt1r 
lată cochet o scutesc de 
pastişă. Dezavantajat din 
start de schema caricatu
rală a rolului, George 
Opri na nu reuşeşte 
să ·depăşească handi,ca.pul, 
continuă să joace desaqpe
rit, negli-jîlild tolJal dinwn
si'l.llilea ma!l.efiică a celui ce 
a împI1Umutat nuttnele său 
unui regim de �unie 
şi :terooire. Este aceasta o 
neîmplini.;:e a piesei, ne
rezolvată nici d,e regie, şi 
ca'I'e coboairă 1leiffilpera tur a 
montărlii. Deşi -aiproa,pe oă 
se păstrează în umbră, 
Virgil Ogăşanu desăviII"
şeşte în continuare p,or.., 
tretul în peniţă al Ptro
fesarului - pr,i,viire bla
jină, suris îngăduitor, ges
tllalÎ! obosite, dar a,ti tu.dine 
fermă -, savantul con
dannnat să ab,dice în, faţ;a 
forţei, ca.Te însă are tănia 
de a o Lua mereu de 1a 
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f,aml'elce.Le oer,urfle de v,QCalţi,a iaJce&1rui ltill) 
de !l)Ell'S'OIIlad : laoeea rdJe a trece dlilil sîclÎi
:ticniutl ,pmioon!iJElI1aft lall tui1lelei j1U1nitd!i.1oe iii 
dlesd'ărtiăJtoiriuil IPlliZJO.ruLieriaJt afl a:n;a/I1i.!alj,ul!Juii dim. 
dmalgoote. ·m,eamia Oer'nlalt 1a1re, [PI1i1Il ,a,oest 
rol; ,şainoo. IUIIllei.· �edtalaullioiai.sie irevienrurJ Ln 
JalteinJţila IP'Ulblli\cu.l'l.l!i. 

aiprure iî:n. soeină s1.11b tmOIIll\llmenJtlalle lall:'laald e 
SlaD!Olr'e IŞi dese iinrtJotdielaiulnJa sami\Slfălouit de 
faptul că a mai ciupit un gologan, 

ifillidtu PatniaunlaJr,e!Illao, IÎln. Biatrithdllo., 111eu -
:şeştJe să oomici.zeze llllI"SU0€1I11iia şi ISUSIPioin.t
� şi să p,11dc1ll)Că ;vie;eliiJa, IQU dmamabi,c,a 

S'llrOO\.!TiÎnjc1u-se iprJ111rtme laJOeSl1le II)'ensl(mal,i e 
şi !IIllalnlewiÎJlidiu--lJle, . Sebastiiatn (P� 1:şi 
iiln!zesi'1looalză ipetr\scmajlUll IFulgairto ru IÎinlcă llLil 
hiair : ialoella. ICJ..e a fi 'llll'l „deuls ex i!Ilalohi -
IIlla" m moicl IP:airia:dox.al mlcLaroolralt :fli-inţ;e]Jor 
că11:1011a Ilie �oiieş,te desttniull. Harwil„ KlOIIl1!i -
eul izbucnesc din porii fiecărei clipe de 
SjpeC'tJaiaol. ,NIÎJVe.11\.ll !a111Uistlilc lal lalde'Slteii IITlOiI1-
'1lăir11 lâ!şi meniită � idi�llilil a:fil'UXJUll de 
siMctlatani pe oalre, 111/U e l@t'eu •lg_le .bănuit, 
îl va avea de amum lîlncollo. 

.sa iÎtrl!fiiiÎh,giene se.rutimenita!lă. J,orj -V Olijou 
-eS1Je IUll1, [).o;n IB!aslille rilchliooll m ialdmliiraţ,ia 
.sa d:13lţă idle IClallidmnli!a pe ICiaJqe 1I1Ju sv a :fii ni -
,aiqdia/tă iîin S1ba1I1e să o IIDalillÎ!pul,eze ; grav 
.şi 111aitetL1C IP]Il,ă la sntl[)jidârtlartJe, dJcm BasUe 

:începUJt. Astllstînd aparent 
-pasiv la in,tt,uz;hmâJLe de 
tot fe'llul in viaţa sa de
dicată exclusiv studiului, 
mersu:lui înainte a!l unna
nită,ţiii, depăşind cu seni
nătate ,inoilden.tele în caire 
,, .. :>mul se opune omului", 
el devi•ne raisonneur, puT
tător de ouvfuut aiJ. aiuito
wui. conlsiderat, pe bună 
.dreptarte, un · moral-i:st cu 
:simţul um011i1.lllui. 

Irina COROIU 

... 23S 

l\MINTIRI 

de Aleksei Arbuzov 
'Teatrul ,;BULANDRA" 
10 noiembrie 1985 

Reilmplicat întJr-,o mon
taire-Qperă !fillldtă, căreia el 
î-nsuşi îi stabillise confi•gu
.ra,ţia., Ion Cairamitru a 
fost pus în situaţia de a 
sohiimba ungh'iu'l obiectiv 
,cu cel subiectiv„ Dar re
·@itzorul-.actor I nu s-a pu
tut 1a1bam.dona total rolu
lrllli preluat. oi se împa:rrte
'într,e i1I1teif1P11etarea .j1,cmictă.
;şi oantemp1a,rea -severă.
Astfel. un delilciu al revj
:zionăit'IÎii acestui specta:aol,.
J>ăstrat excelent -La trei
.ani de la premieră, constă

:5 - c. 1700 

în urmărirea evoluţiei de 
ciruic A-riel, Ide va:n.i,tos 
Pygmallrlon, a totdeaiuna 
îmcînrtă'1Jorului actor. In
tfil'PI'etul şi -a impus u ii. 
plan seound, clin oare, cu 
ochi aritic, să poartă şi su
p:rave.�hea I dooullarea ac
ţiuDJii. TurbuJentul, zăna
ticul şi iinsol!ffilturl Denis 
a devenit acum un comi
den.t aboolut, lui i se des
tăinuie în ch,�p r,elevan t 
ceilail.ţi eroi - un ,perso
naj-pretext pe came--'! cirezi 
cinel, în .filnal, îşi neagă 
însăşi consistenţa materi
.i.lă. 

Conflictul declanşat de 
drama conjugală se îm
pleteşte cu po'Viestea U!Ilei 
iubi.ni incipiente, aproape 
ţreallă. P;rotag0111i,s.tă, Gi.na 
Pa1miiohi poartă nestimlsă. 
f.laaă.r.a eroinei, Lii1.11bov 
Ghearghievna. caire în
cearcă să su,parite sufe
nirnta cu decen,ţă, dar .vrea 
totodată să c1esco,pel"e !l.'a
ţiunea 11eno:110ci11•iri. abs:uiI"de 
care-i 1dli1stlruge aămânul. 
Judecind cu imparţialii,tate 
şi ma:i ales cu generozi� 
tate, ea va reuşi să-şi di:s-
culPB soţul şi să-şi cîş
ti.ge, la rîndu-i, o amară 
J:ibei-,tate. Calea aceasta a,
nevoiloru5ă de la disperată 
autocompasi-une la draima
ti,că Tesemmare aclll"iţa o 
pa;ncuQige cu :imepl.Jl.izabi,la 

Paul Cornel CHITIC 

sa vervă şi forţiă de .i,nte
riorizare, în extraordin.aire 
treceq de la o sitare la 
alta, de la-rîs la pliî.ns. 

Aimbianţa caii.dă, de tr-ă.
irJ aiutentioe, este menţi
nută. şi de ceilla,lţi mter
preţi, în aceeaşi tonalitate 
iniţială. Beate Fl'edanov, 
fie că-şi Tosteşte mcmolo
gul nostalgic d-e&P!'e ora
şul Blocadei, fie că doar 
cit'eşte o carte, umple 
scena cu prezenta Sa eal
mă, .stemică. Ion Besoiu 
işi cu!Jtivă scru,pu:lJOIS com
poziţia : savantul zăpăcit, 
afectuos, îndrăgostit., eg,o.-. 
ist, aureolat fiind de o 
desuetudine hazlie. Deli
cată şi palidlăi, Mar.iama 
Bu1r:uiană îşi ocxns,ulmă 
stilllgheră şi tni.stă cni<za, 
adolescentină. M-i-rela. Go
�ea perisistă în poate prea 
teaitrniJ.a andoare a firavei 
şi totuşi aprigei neaju:
toraţe. O altă ipostază 
a feminităţii ce-şi caută 
independenţa şi iluzo
ria fe1icire î-n,truchipeatză 
fugitiv Mihaela Gagiu. 
Temperamental,a, Zoe Mus
can precede în mod nece
san: un moment de fru
moasă poezie. A'ntioilpat şi 
de un intemnezzo muzical 
sooi;inut cu vigoare lir,k:ă 
ele Diana Lungu, aicomlpa.- • 
niată în su1tlliirui de. ine
puizabilul Carnnn.iJtru ... 

I. C.
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Am terminat piesa, mi-a 
:spus voios prietenul meu, 
am, predat-o teatrului, sînt 
destul de mulţum'it de ea, 
dar şi peste măsură de is
tovit, am avut, personal, 
un an greu, muncă, muncă 
şi iar muncă, rnerit şi eu 
niţică odihnă, niţică linişte, 
plec la ţară ; nişte rude de ' 
depc,rte au acolo o căsuţă 
cochetă, confortabilă, re
trasă la poalele pădurii, 
stă mai tot anul nelocuită. 
Mă retrag c,colo, mă fac 
siha-stru, zece zile nu vreau 
să ştiu de nimeni şi de 
nimic, vreau să ascult foş
·netul pădurii, să mă pli11'ib,
să dorm. Şi a plecat. Bă
·nuiam că vreme de zece
.zile n-o să am nici o slire
,de la el, avea să-mi · lip
sească, oarecmn ..

Eu mi-am văzut ele tre
buri şi doar cinel şi cînd, 
·în clipele ele răgaz, sim
ţec,m că-mi lipseşte veselia
lui molipsitoare.

Aşa a trecut o: săptă
mînă. Socoteam că aveam
să-l revăd clupă trei zjle,
mă bucuram să-l s.tiu
odihnit, refăcut, gata · de
·muncă, plin ele idei şi de
entuziasm. Dar n-a .fost să
.fie aşa.

Peşte şc,pte zile de la
plecarea. lui, foarte de di
·minec,ţă, sună telefonul.

Era vocea lui, nu încăpea
îndoială, dc,r mult schim
bată. Vorbea şu"ierat, gîfîit,
,cu pauze mari, ferindu-se,
parcă.

Ascultă,· eşti ·singur ? Si
gur ? Nu mă întreba nimic, 
11,u-ţi pot răspunde, urcă în 
maşină şi vino imediat. 
Dacă poţi, fă rost şi ele o

VIRGIL MUNTEANO 

Ultima piesă (încă nescrisă) 

a prietenului meu 

armă, ceva, un cuţit mare, 
orice, mai adăugă prietenul 
meu şi închise telefonul. 

Eram consternat. O ase
menea schimbare trebuie· 
să se fi întîmplat drept ur
mare a unei drame ale că
rei origini îmi era imposi
b'il să _le ghicesc. 

N:a-<rni rămînea decît să 
răspund apelului disperat, 
ceea ce am si făcut. Mi-am 
luat, nu • fliră dificultăţi, 
trei zile libere, nu am luat 
nici o armă, fiindcă nu 
sînt vînător, am luat, în 
schimb, după o consultare 
cu mine însumi, două sticle 
de vodcă. Cine stie... Pe la 
amiază, am int,:at în satul 
rle la poalele pădurii. Nu 
mi-a fost greu să dau de
prietenul meu, toţi local
nic-ii stiau căsuta unde lo
cuia, ·căsuţa se' înălţa, lu
minoasă şi liniştită, chiar
la marginea pădurii de ste
jari bătrîni, o adevărată
oază de singurătate. Am
urcat. în grabă poteca
abruptă şi am bătut la
uşă. Nu mi-a răspuns ni
meni. Am încercat usc1. Ern
încuiată. Am mai, bătut
oclată. Tare. Cu pumnul.
Am văzut perdeaua de la
fereastră mişcîndu-se uşor,
pe urmă am auzit paşi şi
nişte zgomote . îndărătul
uşii ele parcă· cineva ar fi
mutat mobile grele. !n
sfîrşit, cheia s-a răsucit în
broască si usa s-a între
deschis. Apoi -a deschis
larg şi, pentru o clipă, am 

· dat să fug. Era prietenul
meu, nu încape îndoială,
dar avea hainele în clezor-.
dine, chipul schimonosit şi
în rri-ina dreaptă avea un

cuţit lung, de bucătărie. 
N-ai fost urmărit ? M-a

întrebat si mi-a .făcut loc 
să intru. ·rncăperea era în 
cea mai mare dezordine, 
Mobila era mutată de la 
locul ei, ferestrele barica
date, uşile spre celelalte 
odăi erau blocate, din loc 
în loc cioburi, pe masă, 
printre hîrtii, se afla, aşe
zată la îndemînă, o ghioa
gă ciobănească uriaşă. 
N-am spus nimic. Mi-am
tras un scaun, 1n-am aşe
zat şi am aşteptat.

Prietenul meu s-a lăsat 
să cadă pe patul răvăşit 
fără să lqse cuţitul din 
mină. 

ll stiam ordonat, iubitor 
de curătenie pînă la pe
danterie: îngrijit. !n faţO: 
mea, înconjurat de cea mai 
desăvîrsită harababură, şe
dea p1:ietenul meu, total 
schimbat. Avea ochii în
cercănaţi, părul încîlcit şi 
barba nerasă. Ai adus cu 
tine o vodcă ? m�a între
bat. Mut, i-am arătat sti
cla. Aproape mi-a smuls-o 
si a băut direct din ea. 
cîteva înghiţituri bune, el, 
care era atît ele cumpătat. 

Nu sint nebun, mi-a spus 
cu un glas răguşit. Nu. sînt 
nici beat, nici nebun, dar 
de cînd am venit aici se 
întîmplă lucruri pe care 
mintea mea nu poate să le 
priceapă. 
- Şi, fără . grabă, alegîn
clu-şi cuvintele cu qrijă,

prietenul meu începu să
povestească,

Ială povestea lui ... 

(Urma,·e la pag. 91) 
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ION BĂIEŞU 

Sursa 
piesă în două părţi 

(şase tablouri) 
şi un epilog 

Personajele 
' 

IVENITA 
GHEORGHE 
DORU 
DORA 
BUDIN 
SECRETARA 
COSTICĂ 
MILIŢIANUL 

DIDI 
TASE 
NINO 
DIRECTOAREA 
SOFRONIE 
ZARE 
PROCURORUL 

PARTEA I 

Tabloul 1 

,,Puneţi mîna şi gîndiţi J" 

O încăpere nu prea spaţioasă, într-o casă de ţară. E camer"a 
pentru oaspeţi, cu un pat, o masă, o ladă veche şi sculptată, cu velinţe, 
carpete şi ştergare cusute cu arnici, cu preşuri colorate pe jos. Gazda, 
Iveniţa, o femeie dolofană şi zdravănă, de circa cincizeci de ani, aran
jează lucrurile prin cameră. Apoi intră Gheorghe, soţul ei, un bărbat 
înalt şi blînd, de aceeaşi vîrstă. Are o raniţă în spinare şi o :puşcă 
de vînătoare. 

IVENIŢ A : Tu erai ? IVENIŢA: La dracu' să-l cinte. S-a dus 
pe rîu. De ce mi l-ai adus pe· cap pe
nebunu-ăsta ? 

GHEORGHE: Eu eram. (Se aşază pe un
scaun şi-şi aprinde o ţigară.) Unde e 
inginerul? 
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IVENIŢ ,-\ : Nu trebuie să-mi spună ni
meni, am văzut cu ochii mei. 

GHEORGHE : Adică ? 
IVENIŢA: Alaltăieri l-am găsit în gră-· 

<lină culcat între bălării si uitîndn -se 
în pămînt. ,,Ce faceţi aici,' domnu· in
giner?" l-am întrebat. ,,Nu mă de
ranja, mi-a zis el. Mă uit să văd cum 
·creşte firul ierbii". ,,Dar de ce faceţi
asta?" l-am întrebat. Şi el ce crezi
că-mi răspunde ?

GHEORGHE : Că a�a i-a spus doctorul. 
IVENIŢA: ba. Ca să nu-l mai doară 

capul. Ţi-a spus şi ţie ? 
GHEORGHE : Mi-a spus. E astenic. Boală 

boierească. 
IVENIŢA: Asculta, că n-am t�minat. 

Ieri-noapte - tu dormeai tun - au-1 
buf-buf în curte. Ies repede, şi mă iau 
cu mîinile de cap. Ce crezi că făcea ? 

-Luase un topor şi ne tăia aracii pen- ,
tru vie pe care dădusem un curcan
de cinci kile jumate. Ştii ce mi-a zis ?
Că tăiatul lemriclor este o muncă re
comandată de doctori, ca să-ţi ia gîn
durile. Azi-dimineaţă, cînd dădeam
mîncare la păsări, vine să-mi spw1ă
că vrea ciorbă de cocoş. ,,Păi, ii ;,ic,
să mă duc prin sat să vă cumpăr unul".
,,Nu, zice el, eu îl vreau pe-al dumi
tale, că e mare şi frumos". ,,Păi nu-l
tai, zic, nici pe-o mie de lei, pentru
că îl am de zece ani şi mi-e drag
de el".

GHEORGHE : N-ai înţeles? Cocoşul nos
tru îl trezeşte noaptea di11 somn �i 
vrea să scape de el. Mi-a 7.is c-0 să--i 
sucească gitul. 

IVENIŢ A : Nu poţi să-l duci la altă 
gazdă ? Intr-o noapte, cine ştie, ne dă 
foc la casă. 

GHEORGHE : Ajutăm şi noi un suflet de 
om necăjit. A muncit mult, � obosit, 
trebuie să se refacă. Doctorul i-a zis 
să stea o lună de zile într-un sat li
niştit, să bea lapte proaspăt, să nu 
facă nimic, să doarmă mult. 

IVENIŢ A : De ce nu ia buline dacă vrea 
să doarmă? 

GHEORGHE : Păi aici . e chestia, (':°t tel 
vrea să se vindece fără med:camen�'!, 
cu ajutorul naturii. Asta e ultima ,;[1-
selniţă a medicinei moderne : aer, miş
care, linişte, vitamine. Acum vreau 
să-l iau la vînătoare. il duc sus, la 
cabană, îi pun o puşcă în mîini şi ne 
_aşezăm la pîndă. Poate· venim cu un 
căprior, cu un mistreţ, ·cu o cioară, 
ceva', nu ne întoarcem cu mina goală. 
Fă-i un pachet cu mîncare. 

IVENIŢA: Mă duc să-i fac. (Se u'ită pe
fereastră.) A venit. (Iese.)

(Intră Doru, un bărbat mărunţel, ,wlicl, 
de circa 30 de ani. E nemulţumit, încrun
tat.) 

DORU: Salut. Care-i baiul, primare? 

GHEORGHE : Ce mai faci ? 
DORU : Fac pe dracu' ! Nu pot să-nchid 

un ochi nici ziua, nici noaptea. De ce ? 
GHEORGHE : Pînă te obişnuieşti cu 

odihna. 
DORU : La aer stau, lapte beau, plimbări 

fac... Ia să vedem ce mi-a mai spus 
doctorul. (Scoate o hîrlie clin buzunor.J
S{\. privesc cum creşte fir:ul ierbii. 
Aiurea. L-am privit o juma' de zi, nici 
nu s-a clintit. Poveşti. După părerea 
mea, toate plantele cresc numai noap
tea, pe furiş, cînd nu le vede nimeni. 

GHEORGHE : Sînt ruşinoase. 
DORU : Probabil. Ce mai zice doctorul? 

(Se uită pe listă.) Pescuit. Am fost şi 
la pescuit. 

GHEORGHE : Şi ? 
DORU: Am aţipit cu undiţa în mma şi, 

cînd a tras peştele, m-am speriat şi-,im 
căzut în apă. Plus că mi s-"1. a!:i1ţat 
un ac de ureche. Uite-l aici. trebuie 
să mi-l scot. Aveţi dispensar? 

GHEORGHE: Avem. 
DORU: Ce mai zice doctorul? Să mă 

las de fumat. M-am lăsat. 
GHEORGHE: Şi cum te simţi? 
DORU : îm[ vine să muşc. Cine-a adus 

tutunul în Europa ? Colwnb ? 
GHEORGHE : Da, parcă el. 
DORU : Si cafeaua ? 
GHEORGHE : Probabil tot el. 
DORU : Cred că i se răsucesc oasele în 

mormînt de cit l-am blestemat. 
GHEORGHE : Cite caf,ele beai şi cite ţi

gări fumai? 
DORU : Păi să-ţi dau un exemplu. în 

ziua cînd mi s-a făcut rău... Ţi-am 
povestit? 

GHEORGHE : Nu. 
DORU: Aveam un proiect extraordinar 

de urgent, ne pusese ministrul sula-n 
coaste, îl vroia a doua zi, mort-copt. 
Am lucrat pînă la patru dimineaţa. 
Zic : ce să mă mai duc acasă, mă culc 
pe canapea, în biroul şeful,1i. N-am 
putut să dorm, bineînţeles, băusem opt 
cafele, aşa că am lucrat mai depdrtc. 
Dimineaţa, la şapte, vin colegii, cole
gele, se uită la mine şi-mi zic : ,,Măi, 
tu eşti cam palid". Zic.: ,,Am dormit 
prost azi-noapte". ,,Du-te acasă, îmi 
zic ei, odihneşte-te şi vii după-masă". 
„Lasă, zic eu, mă simt bine". Tipii 
ce fac? Anunţă şeful, şi şeful cheamă 
doctorul. ,,Ce vreţi, dom'le, cu, mine, 
n-am nimic, sînt sănătos tun !" - am
ţipat eu, furios. După care ce crezi că 
am făcut?

GHEORGHE: Ce? 
DORU: Am leşinat în braţele doct,)ruiui. 

(Gheorghe rîcle.) M-am făcut şi de 
baftă. 

GHEORGHE: Şi cum ai nimerit la noi? 
DORU : Mi s-a dat concediu medical 

obligatoriu. Subliniez : obligatoriu. După 
care m-au îmbrîncit, pur şi simplu, 
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:ifat·i'.t clin Bu ·ureşti. Cică : ,,Dom'le, GHEORGHE (enervat): Auzi, sint sătul 
tlu-te uncie-oi vedea cu ochii, dar să pînă-n gît de ecologişti de-ăştia fana-
l!' înlorcl sănătos, că avem nevoie de tici ca dumneata, la care le dau la-
tine". Dr0pt pentru care m-am suit in crimile de duioşie cînd văd un pui de 
L1·1•11, .ibsolul la întîmplare, hotărît :;ă găină cu· puf auriu şi care, cînd se 
cobor unclL' ml-o plăcea mai mult. aşază la masă, o mănincă pe maică-sa 

C!ll�ORGHE : ,5i {i-a plăcut 1n noi ? pînă la ultimul oscior. Nu-mi plac ipo-
DOH : Da. lVIi-a pWcut di am văzut criţii, ştii? 

, 1•t·clcaţii nmWi, vari multe, şi cai. Şi DORU : Mă rog, eu de vinat nu vinez. 
dt totul e aşezat, frumos, pe vale, şi Du-te sing.ir. (Pe această replică intră.
dl toalc casele sînt alb . Jveniţa cu pachetul de mîncare.) Sînt 

GllE RGlIE: De la i:iar:1 ai venit dm,,·.t categoric împotriva a două sporturi: 
la mine, la primărie, şi mi-ai zis: vinătoarea şi boxul. 
,, rcau sii închiriez p ntru o lună o GHEORGHE : Eşti însurat? cam ,r;), o ,·a ă cu lapte , i cinci hec-
lll', dC' linişte''. (Rfde; Gheorghe e un DORU: Incă nu. 

tip Vl'.'l'l, bonom.) J\Ii-ai plăcut şi te-am GHEORGHE : Inseamnă că eşti şi împo-
tnfial JW loc. triva femeilor. 

DOR : \111 , Ctzut o fată in grădină DORU : In privinţa lor, n-am luat încăcitind. o hotărîre definitivă. Mai adun date.
�IIEOR ,rm : E a noa tdt. Invaţă J)Nll!"U , IVE IŢA : Da' ce virstă aveţi ? Nu văfacultate. 

D Rl : La c dă? supăraţi că vă întreb ...
, rr, RGH • : La construcţii. DORU : Treizeci şi trei, împliniţi în mai. 

D R : Ing'in ria e grea. De c nu face IVENIŢA: Cînd m-am născut eu, tata 
o llml ă 1,tdiină ? avea tot treizeci şi trei de ani, dar şi 

H ' RCHF.: Ea a ale . Anzi? Am venit patru copii. 
<:ă t îau c-n nune pe munte. DORU : Cînd mă fac bine mă însor şi 

D R c :s,'l facem acolo ? eu. Dacă m-oi face. H • RG iE: c odihnim, vînăm. 
DOR : , ,înăm? IVENIŢA: Vă faceţi. Avem aer bun. 

HE KGHE; m luat bon p<'l1tru un DORU: Intr-ac.evăr, e bun. Cînd plec, imi 
,pl'IOl'. i\[ergcm, îl împu,căm, P' urmă iau o reze1Tă în aeamantan.' 
a cm o frigar in aer liber, bem un I\'ENJŢ_\: V-am adus mîncare pentru 

,·in r�u... drum. 
RU ·(î.11crtrntat) : c zi 0ai ă impu:;,- DORU : Nu. că_ nu mai plecăm. 
' 11 ? GHEORGHE : Dinsul e împotriva vina• 

B R ,H : n ăprior. ăpl'ioar,i� sint tului. 
in crzi <' P<-'lltru \·inat. JVE, IŢA: Mă rog, cum dore5te. 
RU : ă riorit nu ? DORU (după O pauză) :- Am ceva de vor-Gl �F GIIF.: Kn, . i-: .a int pre.1 bit cu dumeata, în calitate de primar. l ulţi. Ceva erios. 
R : . ._i de e , ,. -1 îm1 u,t· pe că rior" IVENIŢ A : Eu să ranun sau să plec? 

n OR HF. : • i:--1 mîncăm. Poate aveţi secrete. 
DORU : -avem mc1 un secret. (Cătr.::

Gheorghe.) Auzi, mergind pe rîu, l:l 
plimbar ... 

GHEORGHE : Ai văzut ce apă ii.111p�de 
axem? 

DOR T : Am ,'ăzut. .Am . i băut c!m c:.. 
'i atent ce de opăr, · la un moment 

dat.. .. 
GHEORGHE : Ce ? 

OR - : O moară veche .. i pără51tă.. 
GHEORGHE : O .. tiu. Proprietărea a a 

E 

i am stat 
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GHEORGHE : Te gîndeai ? 
DORU : Probabil. Ştii cum ne zice şeful 

nostru... figură mare, dealtfel: ,,Mâ, 
' puneţi mina şi gîndiţi, că vă ia mama 

dracului!" 
GHEORGHE : Zi chestia cu. becul. Ţi-'l 

venit vreo idee ? 
DORU : Exact. (Conspirativ.) Iţi spun o 

chestie care deocamdată rămîne intre 
noi : din moara aia prăpădită se poate 
face o minune. 

GHEORGHE : Am înţeles aluzia. Vrei să 
n" dai ideea s-o punem din nou pe 
picioare. Mersi. Ne-a venit şi nouă. 
Dar ce să măcinăm cu ea ? Pietre ? 
Noi avem în total patruzeci de hectar.-! 
agricole pe care punem porumb pen
tru animale. 1 Plus că există o moară 
mPcanică la patru kilometri de-aici. 

DORU : De ce te-arunci ? Ascultă-mă -pînă 
la capăt. Eu nu vreau să facem dintr-o 
moară veche o moară nouă. Vreau 
riltceva. 

GHEORGHE : Ce ? 
DORU (în şoaptă, ca şi cum i-ar spune 

un mare secret) : O microhidrocentrală. 
GHEORGHE : b ce ? 
DORU : Exact ce-ai auzit. 
GHEORGHE : Te pricepi dumneata '" 

aşa ceva? 
DORU : Păi asta e meseria mea. Am pro

iectat pînă acum şapte hidrocentrale : 
două pe Bistriţa, două pe Argeş şi trei 
pc Olt. Fii atent. Din paragina asta 
de moară o să scoateţi curent elcctriC' 
pentru tot satul. 

GHEORGHE: Avem curent. (Ii arată be
cul din tavan.) 

DORU : Da, dar o să aveţi curent grati, 1 
Gratis, înţelegi ? Curentul vostru, nu 
:il statului. In al doilea rînd, din lacul 
de acumulare o să aveţi apă potabilă 
în fiecat'c casă, plus apă ca să irigaţi 
lunca. Trei avantaje dintr-o dati't. 

IVENIŢA: Apa ar fi tare bună, că anu
ăsta a fost secetă. Ne-a secat şi puţ1JJ. 
n-am avut cu ce uda gră<lina.

GHEORGHE: De unde bani? 
DORU: Bani pentru ce ? 

GHEORGHE : Pentru materiale, pentru 
util;_:ije. 

DORU : Faceti rost. 
GHEORGHE � De fondurile strînse din 

autoimpunere nu pot să mă ating. Tn'
buie să terminăm căminul cultural, �ă 
asfaltăm strada principală şi să îa,'c•m 
o popicărie. Dacă nu rezol, clw•;ti;Je
astea pînă în primăvară, cînd sînt '"i r,
gerile, nu mai iau decît două voturi ·
pe-al meu şi pe-al nevesti-mi.

DORU (după o pauză): Deci. nu te ,r • 
teresează ideea mea? 

GHEORGHE : în principiu, da, dar nn 
acum. Poate la anu'. 

IVENIŢA: Să vă aduc cite un păhărut. 
de ţuică? 

DORU : Eu nu beau. 

GHEORGHE : Nici eu. 
DORU (se plimbă îngîndm·at) : La anu' 

e tîrziu... Ştiu eu dacă o să mai l.in 
peste un an pe-aici ? 

GHEORGHE : Dacă n-o să fii dumneata 
o să fie altul.

DORU : Ascultă ! (1nfierbîntîndu-.ţe.) Che•; • 
tia a ta numai eu o pot face ! Num.1i 
eu ! Şi numai acuma, cînd sînt libc?r. 

IVENIŢA: Păi n-aţi venit să vă odihniţi 
şi să vă vindecaţi ? 

DORU (enervat) : O să mă vindec. Ast;1 
mă priveşte pe mi ne. (Către Gheorghe.) 
Stii ce-mi trebuie ? Cincizeci de ·,aci 
cu ciment, zece metri cubi de cheres
tea 'şi mînă de lucru. Atît. Nimic ln 
plus. 

GHEORGHE (enervat),: Doamne ferestP t 
De unde să-ţi dau ciment şi cheres{l!a, 
cînd eu aştept repartiţia pentru cămin 
de două luni jumate 7 

IVENIŢ A : De ce vă certaţi ? 
GHEORGHE : Nu ne certăm, discutăm. 

Du-te şi vezi-ţi de-ale tale. (Iveniţa 
iese cu discreţie, pentru ca apoi s:'i. se 
întoarcă peste cîteva minute cu o st,·a•
chină plină cu fructe şi să dispar.i din 
nou.) Şi .utilajele ? 

DORU : Care utilaje ? 
GHEORGHE: Păi cu ce produci curentul? 
DORU : Facem rost. 
GHEORGHE : De unde ? Astea costă oani. 

(Doru continuă să se plimbe prin în

căpere, muşcînd dintr-un măr.) Plus 
că-ţi trebuie o groază de aprobări. 

DORU : De la cine ?· 
GHEORGHE : In primul rînd de la InL1:•!

prinderea de morărit. Aprobare ca !:-ă 
schimbi destinatia morii. PC! u:mi\, d<> 
la Consiliul popular, de la Din!,�ţia 
proiectări şi sistematizări, de :a Direc
ţia apelor, de la dracu' şi de la lacu' ! 
Numai aprobările durează o juma' dp 
an. 

DORU · Cu alte cuvinte, ideea mea e,te 
excE entă, dar nu se poate realiza. 

GHEOI- GHE: Anu' ăsta e imposibil. 
Practic, imposibil. (Pauză.) Oricum, iţi 
mulţumesc că te-ai gîndit la noi. 1Se 
ridică să plece.) 

DORU : Mai stai un pic ! Vreau să-ţi spun 
ceva. Eşti atent? 

GHEORGHE: Sînt. (Se aşază pe scaun.) 
DORU: Tatăl meu a fost inginer. Buni

cul meu a fost tot inginer. Ingineri ei<> 
poduri. La noi, în familie, ingineri:1 e 
o tradiţie ; eu, dacă o să am .copii, tot
ingineri îi fac. Ştii ce-a zis bunicul
odată, după ce terminase un pod de.�
pre · care toţi spuneau că nu se poate
construi cu nici un chip ? ,,Mă, doc ă
nu faci măcar o singură dată în \-;ată
un lucru imposibil, geaba ai mai· tră
it ! " Ai înţeles 7 

· GHEORGHE : Ce să înţeleg ?
DORU : Vreau să-mi dau seama dacă e

_ceva de capul meu sau sînt„ pur �i 
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simplu, un tîmpit. Ajută-mă să verific 
chestia asta. Te rog. 

GHEORGHE (zimbind) : Pe cuvîntul meu 
că-mi eşti foarte ,simpatic. 

DORU : Dumneata n-ai nimic de pierdut. 
Nici eu. Eu şi-aşa n-am ce face ... De 
dormit nu dorm, de citit n-am voie ... 
Lasă-mă să-ncerc. 

GHEORGHE : Te distrează chestia a ·t'l ? 
DORU : Nu-i vorba de distracţie. Cred că 

e altceva. O ... nu ştiu cum să-i :i:tc .. . 
O ţicneală de-a mea ... O idee .fixă .. . 
Du-te la pl'imărie şi adu-mi nişte hîrtii. 

GHEORGHE: Ce fel de hîrtii? 
DORU : Nişte adrese pentru maten1lc. 

Cînd e prim\Jl tren spre oraş ? 
GHEORGl;;IE : Peste trei sferturi de oră 
DORU (îl ridică de pe scaun şi-l împinge

spre uşă) : Fugi, că nu mai e tin1p. 
Eu mă îmbrac şi. vin imediat. 

GHEORGHE : Dumneata crezi că nişte 
adrese se fac aşa, ceac-pac, cit ai zi-::c 
peşte ? ! Ce, eu sînt de capul meu aici ? 
Trebuie să discut, să ... 

DORU : Ştiu, dar acum nu mai av,•m 
timp. 

GHEORGHE (întîrzilnd să iasă): HîrtUJ" 
respective trebuie semnate, riu 7 

DORU : Bineînţeles. Cu ştampilă. 
GHEORGHE : Şi dacă-mi iei materialele 

din cota repartizată pentru cămin, eu 
. ce fac pe urmă ? 
DORU : Nu iau din cota dumitale nimic. 

Iau o repartiţie specială. 
GHEORGHE (nedumerit) : Specială ? ! 
DORU : Da. Specială. 
GHEORGHE: Cum adică specială? 
DORU : Nu te priveşte. încerc. Am ceva 

de pierdut? 
GHEORGHE: Şi ce zic, concret, in 

adrese? 
DORU : Zici aşa : ,,Pentru repararea unei 

mori vechi de peste o sută de ani... 
în interes turistic ... " 'Bîra ... bîra ... Ceva 
confuz, din care să nu se înţeleagă 
mare lucru. Eventual dă-mi şi o hîrtie 
în alb, ştampilată. 

GHEORGHE : Dumneata vrei să mă bagi 
la puşcărie ? 

DORU : Da, asta urmăresc. Du-te. 
GHEORGHE (face doi paşi) : Mă mai 

gîndesc. 
DORU : Te gîndeşti pe urmă, după ce 

plec eu. Sau mîine, că e duminică, tot 
n-ai ce . face. La biserică nu mergi,
stai în casă şi te gîndeşti.

GHEORGHE: Ştii bancu-ăla cu ardelea
nul şi cu gînditul ? 

DORU : n ştiu. Le ştiu pe toate. Hai, 
du-te! 

(Gheorghe iese. Doru începe să-şi îm
brace la repezeală un costum de culoare 
închisă.) 

DORU (strigă): Dadă Iveniţo !. Cravata ! 
IVENIŢ A (intră, speriată) : Dar de ce vă 

trebuie cravată ? 
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DORU : Cum de ce ? Vreau să mă spîn
zur. 

(Iveniţa îi dă cravata, apoi iese. Peste
cîteva clipe uşa se deschide uşor şi intră 
Dora, fiica Iven"iţei şi a lui Gheorghe.) 

DORA : Bună ziua. 
DORU : Bună ziua. Cine eşti şi ce vrei? 

Zi repede. 
DORA : Mă cheamă Dora. 
DORU : Dora ? ! Grozav. 
DORA: De ce? 
DORU : Pentru că pe mine mă cheamă 

Doru. 
DORA : Şi ce-i cu asta-? 
DORU : Nimic. E o coincidenţă. Geme 

lumea de coincidenţe. Ştiai ? 
DORA : Ştiam. 
DORU : Pe cine cauti ? 
DORA : Pe tata. E aici ? 
DORU (aranjîndu-şi ţinuta): Da. Sub pat. 
DORA : il caută cineva. E la primărie ? 
DORU : Da, dar nu-l deranja. Are !Nşte 

treburi în care sînt direct interesat.
Inţelegi ? ' 

DORA: Nu. 
DORU : Ce te uiti aşa la mine ? 
DORA : Nu-i voie 

0

? 
DORU: Nu. 
DORA: De ce? 
DORU : . Sint bolnav de astenie si docto

rul mi-a interzis să am emoţii şi, in 
general, să fiu tulburat. 

DORA : Si eu te tulbur ? 
DORU : Incă nu, dar există riscul. Pleacă, 

s-ar putea să intre maică-ta.
DORA: Şi dacă intră, ce? 
DORU : Nu vreau să-şi închipuie că . ., 
DORA: Că ce? 
DORU : Că încerc să ·te corup. 
DORA (se aşază) : în ce sens ? 
DORU:. in sensul că ... Auzi, pui prea 

multe întrebări pentru vîrsta ta. 
DORA : Păi dacă nu-mi răspunzi clar 
DORU : Ce să-ţi răspund ? 

. 

bORA : Cum mă corupi... Cum... 
DORU : Ascultă, tu nu eşti prea zdravănă 

la minte. Iţi arde de prostii. In loc 
să înveţi, să te pregăteşti... 

DORA: Unde pleci? 
DORU : In misiune. 
DORA : E secretă ? 
DORU: Deocamdată, da. 
DORA : Dacă-ţi pui cravată înseamnă că 

e ceva oficial. 
DORU : Cînd mă întorc, îţi spun tot, dar 

acuma trebuie să plec, ca să nu pierd 
trenul. 

DORA : Şi cînd te întorci ? 
DORU : O zi, două, trei... Depinde. S-ar 

putea să iasă o chestie grozavă. 
DORA : Serios ? !' 
DORU : Pe cuvînt. Mă ajuţi ? 
DORA : Dacă pot. 
DORU: Din moment ce vrei să te faci 

ingineră, poţi. Eventual, te fac ad
junctă. 
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DORA: Da? ! Grozav. Să-mi aduci ceva. 
DORU : De unde ? 
DORA: De-acolo, de unde te duci. 
DORU : Ce să-ţi aduc ? 

I 

DORA : Ceva ... Orice ... Dar nu un obiect 
Altceva ... 

DORU (îngînclurat) : Bine. Am să-mi no
tez. La revedere. (lese. Dora rămîne 
cîteva clipe în scenă. Doru se întoarce, 
grăbit.) Mi-am uitat mapa. (O ia şi 
pleacă spre uşă.) Un intelectual fără 
mapă e ca un ţăran fără... (Grăbit_) 
Gîndeşte-te la o comparaţie ... (lese.) 

DORA (concentrînclu-se cle-aclevăratelea) : 
Un intelectual fără.. mapă e ca un ţă
ran fără ... Fără ce ? 

IVENIŢ A (îngrijorată) : Dqra, scumpa, 
vezi, ai grijă, că omu-ăsta nu-i prea 
sănătos la minte ... 

DORA: Cum adică să 'mă grijă, mamă? 
IVENIŢ A : .Adică să nu asculţi tot ce 

spune ef.. 
DORA : Cum să nu ascult, cînd sînt ad

juncta lui? ! Sînt obligată. (Iese.) 
IVENITA (încremenită): Adjunctă? ! (Ho

tăr'ită.l Să-l ·ia mama dracului! Il mu
tăm! 

Tabloul 2 

,,Dudul sau gutuiul?" 

Biroul setului de depozit de materiale de construcţii, încăpere 
modestă, cu o masă, un telefon, cîteva scaune. Budin, seful depozitului, 
e un tip durduliu şi roşcovan, o fiinţă care iubeşte 'şpriţul, fotbalul, 
vînătoarea, popicele, adică bucuriile obişnuite ale micului potentat pro
vincial, ghiftuit cu de toate. E brutal în expresii. şi gesturi,_ are voce 
groasă, dogită, e după chef, îl doare capul, încă nu s-a dres. 

BUDIN (vorbeşte la telefon) : Alo ! ,,R -
pasul căprioarei" ? Vorbeşte, mă, ai 
prune-n gură ? ! Dă-l pe Mişu la apa
rat ! Unde-i ? Cheamă-l ! Mă, tu n-auzi 
ce-ţi spun eu? Şi ce dacă a spus să 
nu fie deranjat ? Zi-i că-l deranjez eu, 
Budin. (Urlă.) Budin, idiotule ! De la 
depozit. Aşa, vezi că ştii? (Aşteaptă 
-cîteva · clipe, încearcă să fu11ieze, clar 
nu poate, se simte mizerabil.) JYI,işu? 
Să trăieşti ! Mă, fi-ţi-ar pastrama a 
dracului să-ţi fie ! Ai pus cinci kile 
de sare pe ea. Am băut azi-noapte o 
găleată cu apă. M-a ars colita de-mi 
venea să mă urc pe pereţi, credeam 
că dau în primire. Vorba ardeleanu
lui : ,,seara mîncat bine, beut bine, di-

. mineaţa trezit mort". Vinul ? Vinul a 
avut şi el un mare defect : a fost prea 
bun. Criminal de bun, de sec şi de 
rece. Auzi,. picoliţa aia nouă e ca focu
ăl mare, dacă nu. mă cununi cu ea 
pentru o noapte nu-ţi mai dau nici 
bună ziua. Da, domnule, e rezolvat, 
nu ţi-am spus? Să vină omul la mine. 
Ce vrea ? Ciment ? Cit ? Bine, îi dau 
şi cherestea, îi dau şi cărămizi, îi dau 
şi gardurile. Ce ţi-e.? Cumnat? A, e 
fratele picoliţei ? Păi aşa spune, dom'le. 
Să zică atît, că vine din partea dumi
tale. Auzi ? Vezi că trec mai încolo 
pe- la voi să mă dreg, altfel îmi _sare 
capu-n aer. Ce-mi pregăteşti ? Ai un 
crap ? Sălbatic ? Aruncă-l pe grătar. 
(ln- clipa următoare se aucle un cio
c.ănit uşor în uşă ;' intră Doru. Acesta 
stă o. clipă\(. în picioare, apoi se aşază 
pe un scaun,,_ Budin continuă discuţia, 
dar, neştiind cine e oaspetele, devine 

prudent, vorbeşte cifrat.) Auzi, tovarăşu' 

Mişu, atunci rămine cum am vorbit, 
dom'le. Pregăteşti raportul ăla cit mai 
rapid. Da, să fie treabă serioasă, nu 
fuşereală .. _ Să fie pătruns bine ... Adică 
pătruns de idei, de răspundere, de ... 
Să aibă toate problemele în el, plu?··· 
anexele. Da, tot ăla de aseară... Rece 
şi ... sec ... Plus miliţia, pţus pompierii.._ 
Persoana care raportează... raportul... 
Să fie acolo prezentă... Altfel, n-are 
nici un haz raportul... Cam într-o oră 
să începem şedinţa_ Hai să trăieşti ! 
(lnchide, îl priveşte pe Doru, abulic. 
Doru îi zimbeşte suav.) 

DORU : Dom'le, nu ştiu ce faci dar arăţi 
senzaţional, parcă ai douăzeci şi cinci 
de ani şi şase luni neîmpliniţi. 

BUDIN (nu ştie cine e Doru, dar bănu
ieste că e o cunostintă mai veche) : 
Pe' dracu' ! M-am în

.
grăşat ca o beşniţă. 

DORU (scoate clin servieta-diplomat un 
pachet de „Kent" şi o brichetă, îl ser
veşte, apoi le lasă pe birou, la dis
creţie) : Ei, acuma, ce vrei şi mata, 
mai e şi vîrsta, care ne ajunge. 

BUDIN : E adevărat si asta. Cu zece ani 
în urmă �ram ca· o sfîrlează. Acum 
mă îngraş şi cu aer. 

DORU : Am p reţetă de slăbit extraor
dinară. Te interesează? 

BUDIN : Cum dracu' să nu mă intere
seze ? Doctorul mi-a cerut să arunc 
cinşpe kile urgent de pe mine, nu mai 
pot să respir, hîrîi, cîrîi, gîfîi. Şi vor
ba-aia. n-am decît doi poli, sînt în 
floare. 

DORU : Păcat. 
BUDIN : Ce-i păcat ? 
DORU : Păcat să nu slăbeşti. Ia o bucată 

de hîrtie şi notează. 
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(Scoate un pix şi i-l dă.) 

BUDIN (priveşte pixul, apoi rîde) : Ai 
dracului capitalişti ! Numai prostii le 
trec prin cap. E cu femei goale. 

DORU : Ţi-l fac cadou, dar cu o condiţie : 
dacă ţi-l găseşte nevasta, să nu spui 
că-l ai de la mine. (Budin rîde de se 
prăpădeşte.) Notează. In prima zi, di
mineaţa, o cafea neagră fără zahăr, la 
prînz, o salată verde, ia-r· seara o sută 
de grame de boabe de griu fiert. A 
doua zi, o cafea neagră, fără zahăr, 
dimineaţa, o sută de grame de porumb 
boabe fierte, fără sare .. La prînz ... 

BUDIN : Auzi, tată, păi ce sînt eu, vită 
furajată, să mă ţii numai- cu cereale ? 

DORU : PăL nu vrei să slăb'eşti ? 
BUDIN : Păi vreau, dar nu aşa. Să slă

besc, dar să mănînc o friptură de porc, 
nişte- mici, o raţă pe grătar, o pastra
mă, un crap, un şalău... (Rîde.J O re
ţetă de-asta vreau I 

DORU : N-am ăe-asta. Imi pare rău. 
BUDIN : Vii din partea lui Mişu? 
DORU : Care Mişu ? 
BUDIN: De la „Popasul căprioarei". 
DORU : Nu, eu sînt din Aldeni, nu mă 

cunoşti? 
BUDIN : Parcă, dar nu ştiu de unde· să 

te iau ... 
DORU (voit confuz): Nu ştii c-am fost 

odată la unul, cum dracu-i zice ? A 
ieşit cu lăutari, cu băutură, cu frigări 
şi , alte minuni. Nu-ţi mai aduci 
aminte? 

BUDIN; Nu. Cînd a fost asta ? 
DORU:· Păi, stai să mă gîndesc. Va să 

zică .. 
BUDIN ·: Zi care-i problema, că am o 

şedinţă urgentă. 
DORU (îşi ia avînt) : Tată, te ştiu om 

drăguţ şi serviabil. Ajută-mă �i pe 
JŢline. Te servesc şi eu cînd o fi cazul. 

BUDIN : Numai să pot. 
-DORU : Poţi. Mata poţi orice. Dă-mi şi 

mie nişte ciment. 
BUDIN : Iti faci casă ? 
DORU : Nu, e cu totul altceva. (Scoate 

o hîrtie şi i-o dă.) E pentru o con-
strucţie necesară localităţii.

BUDIN (citind): Aldeni... Aveţi o repar
tiţie pentru trimestrul trei, nu? 

DORU : Aia-i altă gîscă, e pentru cămin. 
Asta ne trebuie pentru altceva ... Pentru 
o urgenţă ... Un dig.

BUDIN : Dig ? I Ce dig, dom'le ? Cine 
v-a aprobat să faceţi diguri din
ciment?

DORU (evaziv): Nu e dig, µe fapt, e un 
baraj... Un bărăjel... Unul mic ... O 
moară veche pe care vrem s-o repa
răm şi s-o transformăm... Primim zi
lele astea aprobarea ... Nu-i nici o pro-
blemă... 

BUDIN (îi dă hîrtia înapoi): N-a111.. 
DORU : Te rog frumos. 
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BUDIN : Zău .dacă am. Dacă-ţi dau ce 
ceri dumneata acolo înseamnă să trag 
obloanele. Stăm prost de tot. Depozitul 
e aproape gol. Plus că n-ai repartiţie. 
O surcea dacă dau fără repartiţie sînt 
belit imediat. 

DORU : M-ai nenorocit. Contam pe mata 
sută la sută. 

BUDIN : Iţi dau din repartiţia pentru 
cămin. 

DORU : Nu pot să mă ating de aia sub 
nici un chip. !mi trebuie ceva supli
mentar, înţelegi ? 

BUDIN : Ia mai dă hîrtia. (O ia şi o 

parcurge ceva mai atent.) .,Interes tu

ristic". (IZ umflă risul.) Doa:mne fe
feşte ! Cine crezi că-ţi aprobă dumitale 
materiale de construcţie pentru inte
res turistic? ! Nu ştii că sînt indicaţii 
speciale în privinţa asta ? 

DORU : Dom'le, nu ştiu cum să-ţi spun, 
dar chestia nu e chiar turistică ... Tu
ristică e un fel de-a spune. 

BUDIN : Atunci ce e ? 
DORU : Vrei să fiu sincer? 
BUDIN : Zi-i. 
DORU : Intentionăm să facem dintr-o 

moară veche o microhidrocentrală. 
Nu-mi trebuie decît nişte ciment şi 
nişte cherestea, cu restul ne descurcăm 
pe plan local. Vreau să încep lucrarea 
imediat. 

BUDIN : Aprobări ai. ? 
DORU : Le iau pe parcurs. 
BUDIN : Dom'le, dumneata nu eşti zdra

văn la minte? 
DORU: De ce? 
BUDIN : Cum 1ncepi o asemenea lucrare 

fără aprobări ? 
DORU : Le iau între timp. 
BUDIN : Nu ţine. E pericol. Pericol mare. 

Mai ales pentru mine, în caz că-ţi dau 
materialele. De ce nu iei întîi apro
bările? 

DORU: E chestie de timp. Sint presat, 
trebuie să încep treaba acum. Miine. 

BUDIN : Dragă, gîndeşte-te bine ! Te lan
sezi într-o investiţie fără să ştie or
ganele de stat şi, mai ales, cele finan
ciare? Banca, dacă n-are aprobarea 
pe masă, îţi acoperă cheltuielile ? Ia 
zi, că te văd intelectual !

DORU: In mod obişnuit, nu, dar aici e 
cu totul -altceva, se face prin contri
buţie obştească. 

BUDIN : Indiferent prin ce se face, iţi 
trebuie aprobare de- la un for tutelar: 
Nimic nu se __.face fără aprobarea fo
rului tutelar. 

DORU: Va să zică, nu poţi să mă ajuţi? r 
BUDIN : Nici c-un oftat. Vrei să intru 

în belea? 
DORU : Nu intri în nici o belea. Eu răs

pund. 
BUDIN : Dumneata răspunzi pe partea 

dumitale şi eu pe-a mea. Sînt · păţit. 
DORU (se ridică; pauză; îşi ia ţigările, 
· bricheta, hîrtiile, pune totul în. servieta-
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diplomat şi se îndreaptă spre uşă) : 
Imi pare rău. 

BUDIN : Şi mie. 
DORU : !mi pare rău, rău de tot. N-aş 

fi vrut să fac chestia a-sta în ruptul 
capului. 

BUDIN : Păi, dacă n-at cu ce, n-o faci. 
O laşi pentru altă dată. 

DORU : Nu, nu-i vorba de lucrare. Lu
crarea o fac oricum, mort-copt, E vorba 
de ce fac eu acuma, după ce plec de
aici. 

BUDIN : Ce faci ? 
DORU : Păi asta e, că fac o chestie pe 

care n-aş fi vrut s-o fac în ruptul 
capului. Un gest mizerabil şi scîrbos. 
(Se apropie de el, confidenţial.) Nimic 
mai josnic pentru un om, mai ales un 
intelectual, decît turnătoria. 

BUDIN (nepricepîncl nimic) : Aşa e_ 
DORU : Mi-e silă, dar n-am încotro. Mi-e 

silă de mine şi milă de dumneata ... 
BUDIN : Milă. de mine ? 
DORU : Da. N-o să-ti fie lesne. Deloc. 

Intri în rahat mare: 
BUDIN: N-am înţeles. 
DORU (confidenţial) : Atunci, cînd am 

fost în noaptea aia ... la chiolhanu-ăla ... 
"Cînd te-ai îmbătat lemn ... 

BUDIN : Cînd ? 
DORU : Ai uitat, bineînţeles. Eu n-am 

uitat. Ştii ce-ai spus acolo? 
BUDIN: Ce? 
DORU : O grămadă de chestii Te-a luat 

gura pe dinainte. De fapt, nici ·nu tre
buie să le spun tot ce-ai spus. Spun 
numai un sfert din_ ce-am auzit. Atît. 
Un sfert. (Pleacă spre uşă.) Doar ches
tia cu dudul. 

BUDIN (năuc): Care dud? 
DORU : Sau gutui, nu mai reţin exact ... 

Pomu-ăla cu rădăcini de aur ... 
BUDIN (vine spre el, ameninţător) : 

Dom'le, dumneata nu eşti sănătos la 
minte? Du-te la doctor. Văd că vor
beşti în dodii.

DORU : Dom'le, dumneata nu-mi da mie 
sfaturi, că ştiu unde să ·mă duc. Fii 
liniştit. (Pune mîna pe clanţa uşii.) 

BUDIN (îl opreşte): Vorbeşte clar. Des
pre ce-i vorba ? 

DORU : Lasă că ştid mata despre ce-i 
vorba. Nu fa.ce pe naivul. Ce dracu' ? 

(Pauză lungă. Cei doi se privesc fix, 
vrînd parcă să se hipnotizeze reciproc. 
Budin cedează primul.) 

BUDIN: Ia dă, dom'le, hîrtia aia s-o mai 
văd o dată. (la hîrtia şi se întoarce 
la birou, răsfoieşte grăbit un dosar.) 
Ai un noroc chior. Să aprinzi o lumi
nare la biserică. 

DORU (se întoarce, sc;oate pachetul de 
,,Kent" şi-l serveşte) : De ce ? 

BUDIN : Ceapeul din Cărpiniştea � amî
nat nişte grajduri. (li semnează hîrtia.) 
Iţi dau repartiţia lor. Dar taie chestia 
cu interes turistic. Pune alt interes ... 

DORU : Interes general. 
BUDIN : Perfect. 
DORU (stăiJin pe situaţie) : Ştampila ! 

(Budin se conformează.) Mersi. (Pune 
hîrtia în geantă şi se ridică. Pleacă 
spre uşă.) Şi... în general vorbind ... 
mănîncă mai puţin, dom'le ! Vorba 
unui celebru bucătar : totul trebuie să 
fie potrivit. Inţelegi ? (Ajunge la uşă.) 

·BUDIN (vine după el; e înnebunit ele
curiozitate, de spaimi;i. şi umilinţă, a 
transpirat) : Auzi ? Cine eşti dum-
neata? 

DORU : Ce contează ? 
BUDIN : Şi ce e cu chestia cu dudul... 

Sau gutuiul? 
DORU : Am citit odată într-un ziar că 

un şef de depozit îşi ascunsese caseta 
cu un kil de bijuterii în curte, la ră
dăcina unui dud sau a unui gutui, .în 
speranţa că pomul o să facă fructe de 
aur. Bineînţeles, bijuteriile erau adu
nate din micile lui economii. Chestie 
de un milion ... Dar poinul nu a făcut 
fructe. N-a avut cînd. Cineva l-a lu
crat la rădăcină. Inţelegi ? 

BUDIN (năuc) : Şi ce legătură are asta 
cu mine? 

DORU : Nici una. 
BUDIN : Aha. (Pauză.) Şi cînd am fost 

noi la un chef împreună ? 
DORU : Niciodată. Acum te văd pentru 

prima oară în viaţa mea. 
BUDIN : Şi-atunci ? 
DORU : Şi-atunci, văzînd că nu vrei să-mi 

dai aprobarea de bună-voie, deşi ma
teriale aveai, după Cl.lffi se vede, m-am 
uitat bine la dumneata şi mi-am spus : 
„ia să zic eu ceva la întîmplare, ăsta 
.trebuie să aibă atîtea pe conştiinţă 
incit n-am cum să nu-l nimeresc·'. 
Şi-aşa a fost. (Pauză.) Ce zici de flerul 
meu ? Ţi-a plăcut cum te-am lucrat ? 

BUDIN (s-a făcut negru la faţă) : Ştii 
ce-ar trebui să fac eu acuma? 

DORU: Ce? 
BUDIN : Să te-arunc pe fereastră. 
DORU : Pe mine ? ! (1Z umflă rîsul.J Nu 

te uita că arăt aşa cum mă vezi, sînt 
născut în Ferentari, am o viteză de 
execuţie nemaipomenită, patru lovituri 
pe secundă, am făcut karate. (Scoate 
un strigăt c"iudat şi face o demonstraţie 
scurtă, aiuristică, a la Bruce Lee.) Ce 
zici de mine ? 

BUDIN (încremenit): Am înţeles. (Ridică 
telefonul şi formează un număr.) Alo ! 
,,Popasul căprioarei" ? Mişule, pregă
teşte şi un perete. Da, un perete. Ca 
să mă dau cu capul de el. Mersi. 
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Tabloul l 

,,O dragoste mai găseşti, dar un prieten - ba !" 

Anticamera inginerului-şef. O secretară dră�ţă care bate la ma-
şină. Doru stă pe un scaun, răbdător. 

SECRE1 ARA (fără să riclice • pl'ivirea de 
pe maşina ele scris) : S-ar putea ca 
�edinţa ::;[L dul'eze. 

DORU : am cit ? 
SECRET,\RA : In ă o oră, două ... 
DORU : E ccn important ? 
SECRETARA (nu prea binevoiloare): 

ormal. 
DORU (deschide servieta-diplomat şi 

scoate imbatabilul pachet de· ,,Kent") : 
Serviţi? 

SECRET ARA (11u e capabilă să ,·efuze) : 
Mulţumesc. (Ia una; el i-o aprinde.)
M-am lăsat de fumat, în principiu, dar
din cînd în cînd ...

DORU (încearcă o convenaţie): Şi eu 
m-am lăsat, tot în principiu. Dar, din
înd în cind, vorba dumneavoastră ...

(lşi .zimbesc.) Să nu-mi spuneţi că n-aţi
în er at la o facultate ?

SE RET ARA (ţigara o îndeamnă sp1·e 
confesiune) : 1 u. O să vă mire. 

DORU : Chiar că mă miră. 
ECRETARA: Nu am dat din spirit de 

acrificiu. 
DORU : ţi luat serviciu ca să vă ajutaţi 

familia. 
SE RET ARA : 1 u. Ca să-mi ajut logod-• 

nicul. Era orfan de tată, maică-sa avea 
o pen ie mică. Şi am decis să lucrez
eu, a ,să-l ajut pînă termină medicina.
Iar după ce ne căsătorim, să urmez
i eu facultatea la seral.

DORU : Şi a terminat ? 
ECRETARA: Cine? El? Nu. E în ulti

mul an 
DORU : ă nu-mi spuneţi că intre timp 

s-a căsătorit cu o colegă !
SECRET ARA {trăgînd aprig din ţigară, 

profund tulburată) : Bineînţeles. -au 
căsătorit încă din anul patru. Mie mi-a 
pu abia după doi ani. El era căsă

torit şi continua ă aibă legături cu 
mine. Cu asentimentul ei, fireşte. 

DORU : Al oţiei ? ! 
ECRETARA: Da. Din spirit umanitar. 

u cumva să fac un oe.
DORU : Grozavă che tie ... 

ECRETARA: oroc cu o colegă de-a lui, 
care mi-a seri . 

DORU (după o pauză) : Şi ? 
ECRET ARA : Si ? ! Asta e. El iese doc-

tor, iar eu am răma dactilografă. 
DORU : u mai încercaţi la facultate ? 
SECRET AR : u mai am nervi. 
DORU : Vă înţeleg. 

ECRET ARA (terminîndu-şi .ţigara) : In 
firşit, să nu mai vorbim de pre asta. 

DORU : Totu i, n-a vrea să rămîneţi cu 
o impresie proa tă de pre ...

ECRET ARA : De pre bărbaţi ? 
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DORU: Nu despre bărbaţi. Despre oa
meni, în general. Am să vă dau un 
exemplu personal. Şi pe mine m-a pă
răsit ·Jogodnicâ o fiinţă în care 
aveam încredere oarbă, aş fi putut să 
pun mina în foc la modul cel mai 
propriu pentru ea, îmi dăduse cele mai 
grozave dovezi de dragoste şi credinţă. 
Şi, totuşi, o dată, cînd a trebuit să 
stau aproape două luni la Porţile de
Fier - am uitat să vă spun - că sint
inginer -, ea m-a părăsit pentru un 
refegist cu care plecase la mare şi cu 
care depusese actele de căsătorie. Tot 
ce mi-a rămas de la ea a fost un bi
leţel găsit în vaza cu flori. 

SECRET ARA : Vă lăsase flori proaspete ? 
DORU : Exact. S-a căsătorit, a plecat, are 

de toate, are şi un copil, dar e profund 
nefericită. 

SECRET ARA : De ce ? 
DORU : Nu ştie nici ea de ce. Probabil 

nu se adaptează. 
SECRETARA: Sau poate că vă mai iu

beşte încă. 
DORU : Asta în mod sigur. Imi scrie des, 

îmi telefonează, dar fără să se ascundă 
de bărbat. 

SECRET ARA : Dacă vă iubeşte, de ce a 
plecat? 

DORU : Nici asta nu ştie să-mi explice. 
Cred că a simţit la un moment dat 
tentaţia să încerce o experienţă, o altă 
variantă de viaţă. Aproape toţi sim
ţ_im această tentaţie. 

SECRET ARA : Da, e adevărat. Şi eu visez 
tot felul de întîmpl.ări de genul ăsta : 
că mă mărit cu un miliardar, că fac 
plajă în Bahama , că joc la ruletă .. _ 
A doua zi mă sperii şi-{).1.i dau seama 
că n-aş avea curajul. Sînt foarte fri
coa ă. Dorm cu veioza aprinsă. 

DORU : Ştiţi ce-mi scrie ea.? Că oamenii 
sînt la fel de nefericiţi chiar şi atunci 
cind îşi împlinesc un vis, adică atunci 
cind au tot ce le trebuie, cînd pot să 
facă tot ce vor. Tot la fel de singuri 
se simt. 

ECRET ARA : Depinde ce fel de om eşti. 
DORU : Da, există o anumită categorie 

de oameni predi puşi spre nefericire, 
mai ales visătorii. Nu ? Eu, de pildă, 
sînt un visător notoriu, stau ore întregi 
gîndindu-mă la lucruri absurde si 
inexplicabile. 

SECRET ARA : De pildă, la ce vă gîndiţi ? 
DORU : De pildă, mă gîndesc la materie. 

Materia e încă o noţiune neelucidată, 
de-abia de-acum începem cit de cit să 
descoperim ceva din misterele ei. Pe 
mine - ca om, nu ca inginer - mă 
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iinteresează extraordinar acest subiect 
.şi visez, uneori, că merg _prin materie 
ca printr-o peşteră pe care vrei s-o 
cercetezi bucată cu bucată, pentru ca, 
la un moment dat, să te rătăceşti şi 
să nu .te mai poţi în�arce. Altă dată, 
mă gîndesc la alte lucruri, cu ap.evărat 
absurde. In fine, firea asta a mea e 
cam prip1ejdioasă şi neavantajoa ·ă, şi 
atunci am găsit remediul. 

ECRETARA (e fermecată de poveştile
lui Doru) : Ce remediu ? 

JDORU : Conctetul. Mă arunc în concretul 
vieţii aşa cum te arunci în _ştrand. 
Asta e solutia .cea mai sănătoasă îm
potriva angoaselor şi a stress-ului, în 
general, scumpă domni oară. Dacă fa�?i 
tot timpul ceva, un lucru sublim sau 
unul mărunt şi banal, cu aceeaş"i pa

·timă, cu aceeaşi dorinţă şi interes sin
,-cer; nu te mai interesează că timpul·
.trece ireversibil, că avem o singui:ă
, existenţă, că sîntem plasaţi înti'-un
univers care e în plină fierbere, că ne
,poate lovi tra,mvai,ul sau infarctul, că ...
-etc ... etc ... Cum spunea cineva, un fi
lozof pe tare nu ştiu cum îl ·cheamă,
trăieşte-ţi fiecare clipă ca şi cum ar fi
ultima.

:SECRET ARA : Asta nu e posibil practic. 
DORU : Bineînteles. Acum vorbim teore

tic. Dar, de fapt, nu asta vream să ·vă 
spun. De la ce pornisem? A, da! Vream 
să vă spun că eu, personal, nµ sînt 
supărat, n-am fost supărat şi n-am 
suferit pentru femeia aceea care ;n-a 
părăsit, şi vă sfătuiesc şi pe dumnea
voastră să faceti la fel. De ce? Oameni 
răi cu adevărat, oameni răi în totali
:tate nu există, decît în cazul că sînt 
bolnavi psihic, categorie pe care o ex
•dudem din discuţie. Adică şi logod
nicul dumneavoastră şi logodnica mea 
au comis vizavi de noi un gest, ca să 
.zic aşa, negativ, care ne-a adus sau 
ne-ar fi putut aduce nefericirea. Dar 

•ei au făcut acest gest în favoarea lor,
,pentru mai-binele lor. Pot eu să con
damn-un om care se gîndeşte mai întîi
la fericirea lui şi apoi la a mea ?

'SECRETARA: Există şi oameni care 
uită de fericirea lor în favoarea al
tora. 

:DORU : Există, dar puţini. Trebu{e să 
.ai o vocaţie specială pentru asta. Şi 
1,eţineţi că noi nu vorbim aici de fe
.ricire în general, la modul ideal, ci 
de fericirea aia mică şi meschină, 

·strict personală. Spuneţi-mi, dar fiţi
·sinceră : nu există sau n-a existat în
viaţa dumne;:ivoastră un bărbat mo
dest, lo1al, cinstit şi sincer pînă la
Dumnezeu\ care v-a iubit sau vă iu
beşte in taină, dezinteresat ?

SECRETARA (tulburată) : De unde ştiţi ? 
DORU : Nu ştiu -ţl.im:ic. Vă întreb. 

:SECRETARA: Există. (Pauză.) Există un 
._ om care mă iubeşte de cînd eram 

elevă. E fostul meu profesor de fizică. 
E · în stare oricînd să divorţeze pen
tru. mine. 

DORU: Şl? 
SECRETARA: Ne întîlnim de două ori 

pe săptămînă, ne facem tot felul de 
planuri, discutăm, dar n-am luat nici 
o hotărîre. El mi-a susţinut moralul,
singură n-aş fi reuşit să mă redresez
după şocul pe care l-am trăit. Dar aş
vrea să nu mai vorbim despre asta.·
Vreau să uit.

DORU : Da, mai bine vorbim despre alt
ceva. Ce fel de om e inginerul-şef ? 

SECRETARA: ln niei un fel. Munceşte 
enorm. Nu-l inte1,esează altceva. Di
rectorul e plecat aproape tot timpul 
13. Bucureşti sau în străinătate, greul
cade pe el. lntr-o zi 'i s-a făcut rău
din cauza enervării.

DORU : Cîţi an.i are ? 
SECRET ARA : Treiştrei. 
DORU : Ca şi mine. Unde a terminat 

facultatea ? 
SECRETARA: La Bucureşti, mi se pare. 

· DORU : Ca şi mine. Cum îl cheamă ?
SECRETARA: Penescu.
DORU : Penescu ? ! Penescu Constantin ?
SECRETARA : Da ..
DORU : Blond ?
SECRET ARA : 11 cunoaşteţi ?
DORU : Mi-a fost coleg de grupă. (Se

·ridică şi dă buzna în biroui ingine
n1,Lui-şef. Decorul se schimbă, fireşte:)
Costică, fir-ai al dracului, mă ţii la
uşă de o oră ? Măgarule !

COSTICĂ (e aplecat asupra unor hîrtii):
Cine eşti dumneata ? 

DORU: Poftim? 
COSTICĂ (îl recunoaşte) : Doru ! Ce-i 

cu tine? (Se ridică şi-i vine în în
tîmpinare ; · se îmbrăţişează.)

DORU : Am ventt să te văd. 
OOSTICĂ (îl priveşte cu admiraţie) :

Ştii c-arăţi excelent, nenorocitule ! 
DORU: Aiurea ! Sînt astenic în ultiIJ1ul 

h�. 

COSTICĂ : Pe cuvînt c-arăţi bine. Bei o 
. cafea ? 

DORU: N-am voie cafea, alcool, tutun, 
piper, sare şi femei. Restul - la 
discreţie. 

(Rîd amîndoi. Sînt · realmente fericiţi
că s-au îmîlnit.) 

COSTICĂ : Tu şti,i de cînd nu ne-�m 
mai întîlnit noi ? De ... cinci ani. Ne-am 
văzut o dată, într-o noapte. la bar, 
la „Melody". Eu, provincialul, venit 
în delegaţie, am intrat să mă destră-. bălez, tu, bucureşteanul erai cu o 
damâ grozavă la masă. Pe urmă, ai 
dansat cu solista. Erai mare, de-,,abia 
ai schimbat două vorbe cu mine. 

DORU : Pe-atunci, într-adevăr, eram băr
bat bine, mă distram, mă aiuream 
Acuma beau lapte ... 
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COSTICA: Hai, termină, că n-ai nici 
pe dracu! Arăţi bine. Eu sînt la 
pămînt 

. DORU : De ce ? 
COSTICA : Muncă multă, belele aici, 

belele acasă... 
DORU : Ce-ai acasă ? 
COSTICA : Am un copil bolnav. Hipo

calcemie. Cînd nu te-aştepţi, i se 
face rău, leşină. Am dat o avere pe 
medicamente, pe doctori şi - nimic ! 

'DORU : Işi revi:ne pe la paişpe ani. Ce 
e, fată? 

COSTICĂ : Da. 
DORU : Işi revine. Mai cunosc un caz. 

Ce face nevastă-ta? Mi-e dor s-o 
văd. 

COSTICA : Ce să facă ? E profesoară la 
liceul industrial, ţine gospodăria, 
creşte copiii, s-a îngrăşat, a încărun
ţit. 

DORU : Aşa repede ? 
COSTICA : Din cauza fetiţei. Eu mai uit, 

dar ea e tot timpul obsedată de boala 
asta nenorocită. Tu te-ai însurat ? 

DORU : Incă nu. 
COSTICĂ : Ar fi cazul. Rămîi deseară 

la noi? 
DORU : Nu. Trebuie să plec. Am nişte 

treburi. Auzi, Costică ? Ca să fiu sin
cer, cînd am venit aici, la tine, eu 
habar n-aveam că eşti tu.

COSTICA : Cum nu ştiai ? 
DORU : Nu ştiam că lucrezi la fabrica 

asta. Eu venisem cu o treabă la di
rector, Mi s-a zis . că directorul e 
plecat. Hai la inginerul-şef. Noroc 
chior : te găsesc pe tine. 

COSTICA : Deci, eşti venit în interes 
de servJ.du? . 

DORU : Nu chiar de serviciu. Dar nici 
personal. Juma-juma. (ll priveşte 
ung.) Costică, ajută-mă, că de nu, 

te ia mama dracului. 
COSTICA: Cu ce? 
DORU : Am nevoie de un electromotor. 
COSTICA: Pentru ce? 
DORU : Iţi explic pe urmă. Zi dacă-mi 

dai sau nu. Cu plată, bineînţeles. 
COSTICA : Dar la ce-ţi trebuie ţie aşa 

ceva ? Tu proiectezi ditamai hidro
centrale, monştri industriali, şi ceri de 
la mine un motor amărît ? 

DORU : Dacă ţii neapărat, îţi explic.
Sînt în concediu medical şi m-am 
1nstalat într-un sat, la voi, în judeţ. 

COSTICA : Unde ? 
DORU : Departe. La vreo şaizeci de kilo

metrii.. 
COSTICA: Şi? 
DORU : Am găsilt acolo o moară şi vreau 

să le fac peizanilor o microhidrocen
trală. Ca să mă distrez. 

COSTICA : Tot sonat ai rămas. 
DORU : Probabil. 
COSTICĂ : Măi băiete, păi cum să te 

ajut eu pe tine ? Toată producţia 
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noastră e pentru export. 
DORU : Toată ? 
COSTICA : Pe anu-ăsta, toată. 
DORU : Şi nu poţi să-mi dai şi mie 

unul ? Unul silngur ! 
COSTICĂ : Eu -îţi dau şi zece. Adu-mi 

repartiţie de 1� minister. 
DORU : De unde de la minister ? 
COSTICA : De la direcţia comercială. 
DORU : Imi dau ăia repartiţie ? 
COSTICĂ : Bineînţeles că nu. Adică: 

nu-ţi dau de la mine, dar îţi dau de
la altă fabrică, sau de la un depozit. 

DORU : Boală lungă, moarte sigură. Mie 
îmi .trebuie acum, pe loc„ 

COSTICĂ : Pe loc '.' ! 
DORU : Mă rog, în cel mult cîteva zile_ 
COST1CA: N-am cum. Decît dacă îl fur. 
DORU : Nici chiar aşa. Hai să găsim 

o soluţie.
COSTICĂ : Ce soluţie? 
DORU ; . Nu ştiu. Tu eşti de-al casei,. 

tu ştii ce se poate face. · 
COS'DICA : Nu se poate face nimic. 
SECRETARA (intră pentru o clipă) : 

Sînt doi tovarăşi de la Centrală. 
COSTICĂ : Roagă-i să aştepte cinci mi

nute. Dă-le cîte o cafea sau cîte un 
pepsi. 

SECRETARA (sobră) : Bine. (Iese.)· 

DORU : Deci1 în cinci minute vrei săi
scapi de mine ? . 

· 

COSTICĂ: Nu, dragă, fii serios. Mă 
aştepţi puţin şi mergem să mîncăm 
ceva împreună. Mergem la un restau
rant, acasă nu e decît soacră-mea şi, 
nu vorbesc cu ea. 

DORU : Costică, hai, găseşte o soluţie ! 
Dă-mi un motor. Am hîrtie oficială la 

· mine, cu ştampilă, cu tot ce trebuie.
COSTICA ; Nu înţelegi că eu nu lucrez 

direct cu beneficiarul ? Toată produc
ţia mea pleacă direct în portul Con
stanţa. 

. DORU : Ce producţie ai pe zi ? 
COSTICA : Cincizeci de motoare. 
DORU : Şi nu poţi să-mi dai şi mie 

unul? 
COSTICA : Nu. Nu mă lasă legea. 
DORU : Legea ? ! 
COSTICĂ: Da, legea. 
DORU : Legea nu e făcută pentru noi ? 
COSTICĂ : Da, pentru noi. 
DORU : Eu vreau să fac o faptă pozi

tivă, în interesul obştei. , Recunoşti ? 
COSTICA : Da. 
DORU : Şi legea mă împiedică s-o �ac ? t 

Tocmai legea, care, în mod logic, ar
trebui să mă ajute?! 

COSTICA : Depinde de situaţie. Acum, 
de pildă, tu vrei să faci un bine. 
dar cu abuz. 
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DORU: Nu asta contează. Contează fap
tul ca atare, sensul lui. E sau nu 
faptul de care-ţi vorbesc eu în inte
resul societăţii ? Legea e făcută în 
interesul societăţii? Este! Atunci? ... 

COSTICA : Atunci, ce ?

DORU : Caută o portiţă de ieşire. 
COSTICA : In principiu, adică teoretic, 

tu ai dreptate, o lege justă în prin
cipiu poate să mă il).comodeze într-o 
chestiw1e concretă şi la fel de justă, 
dlar nu se poate altfel. 

DORU : Hai să terminăm cu teoriile. 
Dă-mi motorul. Ce păţeşti dacă se 
află? 

COS'I1ICA : Mă scoate din funcţie. 
DORU : Şi ? Te faci inginer într-o sec

ţie. 
COSTICĂ : Da. Şi pierd o mi,e două 

sute din 1eafă. Ce părere ai ? 
DORU (îngîndurat) : Cam mult. 
SECRETARA (intră din nou) : Ce fac 

cu ăia de la Centrală? Nu vor cafea. 
Sînt nervoşi. 

DORU : Spune-le că e înăuntru cineva 
de sus. De sus de tot.... (Ii face cu
och"iul.) 

SECRETARA : Mă rog ... 
COSTICA (foarte încurcat) : Roagă-i să 

mă scuze încă două minute. 
SECRETARA: Mă rog ... (lese.)

DORU : Nu-ţi face iluzii, că nu scapi 
de mine în două minute. 

COSTICA : Atunci, aşteaptă-mă alături 
o juma' de oră.

DORU: Lasă că ştiu eu ce înseamnă o 
juma' de oră cînd vin doi tipi de 
la Centrală. Ăştia te freacă pînă 
diseară. 

COSTICĂ : Bine, atunci rămîi aici. Tre
buie să-i chem înăuntru. (Se ridică.)

DORU : Stai jos ! (Joacă ultima carte.)
Costică, tu ai uitat că ţi-am făcut 

. şi eu odată un bine în viaţă? 
COSTICA : La ce te referi ? 
DORU: Mă jenez să-ţi aduc aminte. 
COSTICĂ: Nu te jena. 
DORU : A cui prietenă era în anul întîi 

de facultate Nicoleta, actuala ta so
ţie ? 

COSTICĂ : A ta. 
DORU : Şi cînd te-ai îndrăgostit tu de 

ea, ca o lu1ea, n-ai venit la mine şi 
m-ai rugat s-o las în pace, că vrei
s-o iei de nevastă ?

COSTICĂ : Şi ce�i cu asta ? Vr-ei să ţi-o 
dau înapoi ? 

DORU : Nu fi ordinar !

COSTICĂ: Nu văd ce legătură are una 
cu alta. 

DORU : Ai· dreptate, sînt un tîmpit. 
Iartă-mă. 

COSTiCCĂ : Bi,ue, te iert. Du-te şi aşteap
tă-mă alături. Sau plianl>p.-te prin 
oraş. Vizitează catedrala. Are o acus
tică grozavă şi o orgă celebră. 

DORU : Stai un pic, că am o idee. Ştii 
că, în materie de idei, sînt mai bogat 
ca o bancă elveţiană .. 

COSTICĂ : Ce idee ? 
DORU : Trăsnet. Fii atent. Cîte motoare 

ai rebutate la ora actuală ? 
COSTICĂ : Vreo douăzeci. 
DORU : Le recondiţione2Jii ? 
COSTICĂ : Vreo cindisprezece, da. Cinci 

nu rentează. 
DORU : Şi ce faci cu ele ? 
COSTICĂ : Le casez. 
DORU : Adică le dai la fier vechi ? 
COSTICĂ : Da. 
DORU : Dă-mi-le mie. 
COSTICĂ : Ce să faci cu ele ? 
DORU : Văd eu ce fac. Din cinci, scot 

unul bun. 
COSTICĂ : Imposibil. Au boţ>inajele arse. 
DORU : Oe te prliveşte · pe tine ? Treaba 

mea cum mă descurc. Uite cum pro-
cedăm : îl cunoşti pe şeful de la 
I.C.M.?

COSTICĂ : Da. 
DORU : 'fu i le predai lui şi el mi le 

dă mie. Iar eu îi dau lm cantitatea 
respectivă de filer vechi. Ii dau chiar 
dublu. Vorbeşti? 

COSTICĂ (în situaţie imposibilă) : Dragă, 
nu ştiu cum să-ţi spun, dar n-am cu 
el asemenea relaţii ca să-i propun un 

· mişmaş de genul ăsta. Tipul poate
să mă toarne oricînd.

DORU : Hai_, mă, nu fi. speriaţ, du-te 
dracului ! (Apasă pe un buton. Intră

Secretara.) Domnişoară, fă-i dînsului 
Legătura cu diirectorul Intreprinde1ii 
de colectarea metalelor vechi. Te rog 
frumos. 

SECRETARA : Imediat. 
CO;,TICĂ (către Secretară) : Spune-le ce

lor doi să intre. (Căt1·e Doru.) Hai să 
vorbim · de-alături. (Se îndreaptă

amîndoi spre uşă.)

DORU : O furgonetă găsesc eu în oraşu
ăsta împuţit ?

COSTICĂ : Cum adică „împuţit" ? (Ies

, împreună, vorbind.) Vrei să spui că 
Bucureştiul tău miroase a levănţică ? 
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PARTEA a II�a 
Tabloul 4 

,,Fiat lux !" 

Un colţ de pădure, un colţ de moară şi, eventual, unul de riu. 
Doru scrie pe o scîndură ceva, cu creta, apoi, cînd termină, o agaţă de 
uşa morii. Pe scîndură scrie: ,,Acţiunea FIAT LUX. Inaltul comanda
ment". Dora stă mai deoparte şi-l urmăreşte. Doru îşi încropeşte o 
masă din scînduri, care să ţină loc de birou, şi aşază în jurul ei cîţiva 
buşteni, în Ioc de scaune. Apoi aranjează, la cîţiva metri distanţă, o
altă masă, mai mică. 

DORU : Aşa ... Ce ne mai trebuie ? 
DORA : Un te1efo,n, 
DORU: Deocamdată, o să. ne descurcăm 

şi fără. Deci, ăsta € biroul meu, de 
înalt comandant. 

DORA : Iar ăsta e al meu, ca secretară. 
DORU : !nalţii comandanţi nu au secre

tare, au aghiotanţi. 
DORA (arătînd spre • firmă) : Ce în-

seamnă „Fiat lux" ? 
DORU : Să se facă lumină. 
DORA : Asta cine-a zis-o ? Dumnezeu ? 
DORU : �u se ştie exact.· Unde e 

taică-tu? 
DORA : Inăuntru. Se uită şi tace. Azi 

noapte n-a inchis un ochi. 
DORU: De ce? 
DORA : Cred că i-e frică. A băgat mama 

groaza în el. (Strigă.) Tata ! 
GHEORGHE (apare dinăuntru; e îngîn

durat) : Ce s-a intîmplat ? 
DORU (scoate din mapă ma.i multe su

luri de hîrt-i-i : planşe, schiţi; însem
nări) : Să aruncăm o ultimă privire 
asupra planului de bătaie. (Desfă
şoară hîrtiile pe masă.) Dumneata ... 
Eşti atent? 

GHEORGHE : Sînt. 
DORU : ... te ocupi de baraj şi de canalul 

de aducţiune. Canalul, de fapt, există, 
- trebuie numai lărgit şi finisat. Eu

mă ocup de motoare.
GHEORGHE (sceptic): Oameni. Ne tre
. buie oameni. 
DORU : Bineînţeles. Ne trebuie oameni. 

Pînă n-a apărut omul nu s-a făcut 
mai IIlimic ca lumea pe Pămînt. Ia să 
vedem de ce forţe dispunem. Cîţi 
bărbaţi există la ora asta în sat ? 

GHEORGHE : Eu sînt unul. Miliţianul -
doi. Praznicul de ·la primărie ... 

DORU: Trei. 
GHEORGHE : Moaşa... Că . e bărbaL. 

Adică-i ţine locul... 
DORU : Cîţi ani are ? 
Gt!EORGHE: Şaizeci. 
DORU : Patru. 
GHEORGHE: Un pensionar de război, 

ciung şi chior. 
DORU : Cinci. 
GHEORGHE: Didi, gestionarul bufetu-
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lµi. ), 

DORU : Şase. inchide-i prăvălia pentrii 
i�1ventar. 

GHEORGHE:· Doi pensionari de boală, 
ambii be�ivi : Nino şi Tase. 

DORU : Opt. Ii dezalcoolizăm prin 
muncă. 

GHEORGHE : Atit. Restul sînt navetişti. 
DORU : Ii folosii!)- duminica şi sîmbăta 

după-amiaza, plus în zilele libere. 
Plus elevii. Ei trebl.l!iie să fie baza .. 

GHEORGHE: Mă am rău cu directoa
rea. Nu mă înghiJte. 

DORU: Vă împac eu. Duceţi-vă în sat şii 
aduceţi-i aici pe toţi. 

GHEORGHE: Şi aprobarea? 
DORU : Ce-i cu aprobarea? 
GHEORGHE: Incepem treaba fără apro

bare, de capul nostru ? 
DORU: Incepem. Concediul meu nu e 

decît de-o lună. Intr-o lună trebuie
să facem chestia. Deja au trecut 
patru zihle. 

GHEORGHE : Şi aprobarea ? 
DORU : Ţi-am spus că mă duc după ea. 

Azi mă duc. 
GHEORGHE: Şi ţi-o dă-pe loc? 
DORU : O să văd eu, mă descurc. Totur 

e să-ncepem. Hai, dă-i bătaie, du-te
după oameni ! 

GHEORGHE (din ce în ce mai ne-d-ume
rit) : Eu cred că sînt un tîmpi.t. Din 
moment ce mă iau după dumneata, 
sînt un timpi.t. 

DORU : Dragul meu, nu fi sceptic ! 

Crede în Idee ! Crede în Faptă ! Nu
mai cei care cred înving. Du-te şi re
petă în gînd de o mie de ori : cred, 
cred_, cred, cred ... 

DORA : Eu cred. 
DORU : Perfect. Hai, duceţi-vă ! Acţio

naţi ! (Cei doi pleacă. Doru iese din 
transă şi începe să cerceteze hîrtiile, 
îngrijorat.) Cum dracu' facem aici ?' 
(Dă o fugă în spatele morii, cercetează, 
se întoarce, notează.) Mda. Aşa trebuie 
făcut. Aşa... Dar de unde fac rost de 
un g,reder ? • (!şi notează.) Totul e să 
nu plouă, să nu... (Apare Miliţianul 
p.e bicicletă.) 

MILIŢIANUL (tînăr, simpatic, vioi) : Mă 
întîlnii cu primarul şi mă trimise în-
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coace. ( Se uită la firmei) Comanda
ment ... Chestie serioasă, deci? 

DORU : Păi dar cum ? Ce, ne jucăm ? 
MILIŢIANUL : Cu ce vă ajut ? 
DORU : Eşti oltean-? 
MILIŢIANUL : Dăn Băileşti. 
DORU : Şi cum ai ajuns aici "? 
MILIŢIANUL : ·va1urdlle vieţii. 
DORU : Fii at�nt, ai o sarcină extrem 

de importantă şi hotărîtoare. 
MILI'fIANUL : Ordin ! 
DORU: Cum te cheamă? 
MILI'Ţ'IANUL: Vasile. 
DORU : Vasilică, fii atent ! · .Ieri, cînd 

m-am întors, am văzut la vreo zece
kilometri de-aici o echipă care monta
o linie de înaltă tensiune.

MILIŢIANUL : Da, trag o var1iantă pen
tru explotm-ea forestieră de la Făgeţel. 

DORU : Cum facem noi să împrumutăm 
niste scule de la ei ? Am nevoie ca 
să· desfac nişte motoare defecte din 
care să scot unul bun. P,entru asta 
îmi trebuie scule speciale şi aparate 
de · măsurat. Cunoşti pe cineva 
de-acolo? 

MILIŢIANUL: Nu, dar şeful de echipă 
face naveta cu Trabantul şi trece pe 
la noi prin sat. Ii iau carnetul. Merge 
cam ta11e. 

DORU : Fii nemilos. 
MILIŢIANUL : Clar. Peste o oră trebuie 

să treacă. L-am găbjit. 
DORU : Perfect. Ştii de ce mai avem 

nevoie ? Pentru o singură zi, maxi
mum două. De un gr,eder." Unde-l gă-
sim? 

lVIILIŢIANUL : Găsim la un şantier, prin 
vecini, nu-i o problemă. 

DORU: Bravo. Imi place de dumneata. 
Eşti om de acţiune. 

MILIŢIANUL : Păi asta-i meseria ! Ceac-
pac ! (H.îd amîndoi.) Să trăiţi ! 
(Pleacă.) 

(Apar, ca pe bandă rulantă, Didi, ges
tionarul bufetultii, urmat de haimanalele 
satului, Nino şi Tase, semn că Gheorghe 
şi Dora lucrează cu _eficienţă.) 

DIDI (indignat) : Tovar·ăşe dcragă, nu vă 
supăraţi, dar eu vreau să protestez ! 

TASE: Şi noi! 
DORU : Ce s-a întîmplat ? 
NINO : Am fost umiliţi şi jigniţi. 
DIDI : Şi bruscaţi. 
TASE : Aproape ares,taţi. 
DORU : Cine-a făcut asta ? 
NINO : Primarul. 
DIDI : Cu ce drept ? 
TASE : Pe baza cărui act ? 
DORU : Staţi jos şi explicaţi-vă mai lim

pede. Pentru •ce v-a umilit, v-a jignit, 
v-a bruscat şi aproape v-a arestat şi
pentru ce aţi v.enit să reclamaţi toate
astea la mine ? (Cei trei se aşază.)

-DIDI : Eu sînt gestionarul bufetului.
DORU: Aşa.

r, - r:. Li!JD 

DIDI : Acum un sfert de oră mă aflam, 
ca 'Jrice om al muncii conştient, la 
serviciu, unde îi serveam pe aceşti 
clienţi de bază cu cîte un fernet mic, 
sch.imbînd, totodată, şi diferjte impre
sii generale despre diiferite ,. chestii 
generale, cînd intră pe uşă primarul. 
Noi il salutăm respectuoşi, la care 
dinsul ne întneabă : ,,Ce f,aceţi arici ?" 
Eu zic : ,,Sînt la locul meu de muncă 
şi-mi fac datoria". ,,Foarte bine, zice 
dînsul, din clipa asta nu-ţi mai faci 
datoria la locul ăsta de muncă, ci la 
altul. inch.izi localul, iei un tîrnăcop 
i;:i pleci spre moară. Acolo găseşti un 
inginer care-o să-ţi spună ce ai de 
făcut". ,,Păi, zic, pe ce bază să în
chid localul, ce motiv am în faţa cli
enţilor". ,,N-ai nevoie, zice, de nici 
un .motiv în faţa clienţilor pentru că 
vor merge şi ei tot acolo". (Le face 

· semn· celor doi sd continue.)
DORU: Şi? 
NINO : Cum vă spunea tovarăşul gestio-

• nar, noi tocmai ne aflam în local 
pentru a lua cite un fernet mic, fernet 
care e 0 băutură pe bază de plante na
turale şi care ajută foarte mult digestia 
în cazul în care ai probleme în acest 
sens cum e cazul nostru, cînd tovarăşul 
primar se întoarce spre noi şi ne zice : 
,,Fuga repede pînă acasă, luaţi-vă cîte
un tîrnăcop, şi pas alergător pînă la 
moară ! · Cronometr-ez : dacă nu sînrteţi 
acolo într-un sfert de oră, aţi dat de 
dracu' cu mine ! " 

TASE : La care · eu mă ridic şi strig : 
,,Tovarăşe primar, dar noi sîntem pen
sionari de boală, sîntem· suferinzi, 
avem , certificate, avem reţete, avem 
documente". El - nimic. ,,Am zis un 
sfort de oră. Dacă întîrziaţi mai mult 
de un sfert de oră, vă las fără pen
sii. Pamziţilor !" 

DORU (o-ripilat) : Aşa v-a zis ? 
DIDI : Aşa 1e-a zis. 
DORU : Nu se poate ! 
NINO : Tovarăşe inginier, . uitaţi colea 

cîte reţete am şi cîte diagnostice. ( li

arată nişte hîrtii pe care ])oru se 
preface a le studia cu atenţie.) Am 
toate bolile care. se termină în „li.tă": 
hepatită, arterită, colită, gastrită ... 

DIDI : Gastrita l-a costat două gîşte. 
TASE (îi fa.ce semn la obraz) : Nu fi 

ordinar, că pe urmă ... 
DIDI (neri:os) : Că pe urmă, ce ? 
TASE: Putem zice şi noi despre tine, 

car,e stai zi de zi la bufet. că nu 
te-a văzut s"Jarele la faţă de doişpe 
,ani. Poate c-ar mai putea să vină 
şi altui în locul tău, iar tu să treci 
la munca cîmpului. Sau în cîmpul 
muncii. Cum preferi ? 

DIDI ,: Auzi ? E dîhsul aici, că ţi-aş zice 
eu ceva! 

DORU (s-a făcut că n-a auzit cearta 
dintre cei doi) : într-adevăr, din do-

Rl. 
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cument.e reiese că sînteţi realmente 
suferinzi. 

NINO : Păi da, eu sînt realimente bol
nav, tovar'ăşe inginer. Atunci de ce 
mă trimite la muncă obligatorie, ca 
:să nu-i zic forţată, de parcă aş fi 
priwnLcr de război, ca săracul tatăl 
meu? De ce? 

DORU : Păi nu l-aţi întreba;t pe · pri
mar? 

'!'ASE : Cum să nu ? Ştiţi ce ne'-a zis ? 
„N-aveţi nici pe dracu' ! Sînteţi roşii 
in obraji ca nişte pepeni". 

NINO : ,,Păi, i-a1'n· zis eu, ce contează că 
sînt roşu in obraji dacă sint pal!id 
pe dinăunlru ?!" 

TASE : Eu, dacă beau cîte o cinzeacă pe 
zi, o beau la recomandarea medicu
lui. Ca să mi se clilate vasele. 

DIDI : Du-te, dom'le, de-aicea, cum o 
să-ţi recomande doctorul alcool ? 

TASE : Păi uite că mi-a recomandat ! 

DIDI: Cît? 
TASE' Un litru pe tnimestru. 
DIDI : Şi cite trimestre are, la tine� o 

săptămînă ? 
DORU: Nu vă certaţi, că nu e frumos. 

Mie-mi pare rău c-aţi păţit ce-aţi 
păţit. dar n-am nici o vină. 

NINO : Nici nu v-am reproşat dumnea
voastră ceva, Doamne fereşte ! 

DORU : Din partea mea, puteţi să-l re
clamaţi unde vreţi. 

TASE: Păi il reclamăm, n-aveţi nici o 
grijă. 

NINO : Că ne pricepem. 
DORU : Sigur că da. Acum dumnea

voastră, totuşi, ca oameni maturi 
şi serioşi oe sînteţi, trebuie să-l în
ţelegeţi şi pe el i să vă puneţi puţin 
în situaţia lui. Lucrarea trebuie fă
.cută U!'gent, mină de lucru nu există, 
toţi bă1·baţii sînt navetişti. Pe cine 
să te bazezi ? (Tăcere.) Pot să vă 
ajut cu ceva ? 

(Cei trei se uită unii la alţii şi se 
înţeleg din priviri.) 

DIDI : Tovarăşu' inginer, dacă vreţi, 
puteţi. 

NINO : N-aveţi un post de curier ? Sau 
telefonist ? Sînt de meserie. Numai 
asta am făcut în armată. 

DORU : N-am. din păcate. Schemă mică. 
TASE : Atunci treceri-ne de la tîrnă

c6ape la altceYa. · Eu· am lumbago. 
NINO : Daţi-ne la secţia lopată. E ceva 

mai lejeră. 
DORU : De acord. 
·DIDI : Mulţumim. O să vă fim recunos

cători. (Confidenţial.) Ce preferaţi ? 
Ceva mai sec, mai demi sau ... 

·DORU : Deocamdată, n-am voie alcool.
Dar nişte cafea primesc cu plăcere.

DIDI : S-a făcut (Cei trei se îndreaptă
spre riu.) Să trăiţi ! 

-noRU : Succes ! Dar primarul unde e ?

.82 

TASE (se întoarce) : Am uitat să vă 
spun. Cu noi, la bufet, mai era şi 
Gigi, o haimana, un parazit, are 
treizeci de ani şi trăieşte din pensia 
maică-si. l!:l zice că nu munceşte pen
tru că învaţă limbi străine, vrea să 
intre chelner la Bucureşti, la .,Inter
continental", dar pină acum nu şi/ie 
decît „ies" şi „sior". Cînd a apărut pr;i
marul şi-a auzit despre oe-i vorba. 
individul s-a strecurat pe sub masă 
şi-a zbugl1il-o. Primarul i-a strigat : 
„Nu fugi, Gigi, că te găsesc şi-n gaură 
de reptilă". Şi s-a dus după el. II 
găseş•te prrnis, am avut noi grijă să-l 
informăm unde are ascunzătoarea 
dandesiină. La revedere. (Iese, stri
gînd către ceilalţi.) La fapte, la fapte, 
condiţiile sînt coapte ,. 

DORU : Bravo ! (Apare Directoarea şco
lii, circa treizeci de ani, elegantă, în
ţepată, orgolioasă.) 

DIRECTOAREA : Bună ziua. Sint direc
toiarea şcolii. 

DORU (curtenitor) : Sărut miinile, sti
mată ;,i frumoasă doamnă ! Sint ono
rat să vă cunosc. Vă rog să luaţi loc. 

DIRECTOAREA (tuşată de primirea 
curtenitoare care i se face ; se aştepta 
la altceva) : Mulţumesc, 

DORU : Şi dumneavoastră ? 
DIRECTOAREA : Poftim '?

DORU : Şi dumneavoastră aţi venit să 
vă plîngeţi împotrJva primarului ? 

DIRECTOAREA : Da, şi eu. Dar cine s-a 
mai plîns? 

DORU : Nişte haimanale, n-are impor
tanţă. 

DIRECTOAREA: De fapt, eu nu vreau 
să mă pltng dumneavoastră.. pentru 
că nu aveţi, din cite am aflat, nici 
o calitate oficială.,

DORU : E ade,vărn.t, sînt ventt pe oaile 
strict padiculară. Nu fac altceva decît 
să dau o mînă de ajutor la o treabă 
care priv.eşte exclusiv interesul satu
lui dumneavoastră. 

DIRECTOAREA : Satul nu e al meu, eu 
sînt V•eruită aici doar de un an şi nu 
am de gind să răinîn decît cel mult 
încă unul. pînă îmi găsesc catedră 
în oi,aş. Despre altceva vroiam să vă 
vorbesc. Aici, in acest sa,t, există o· 
mentalitate nefericită, care aparţine, 
de fapt, pdmarului : la toate acţiunile 
obşteşti, baza sint elevii. Totul se face 
cu ei, prin ei, cu cadrele didactice 
în frunte. S-a intîmplat să mi se ceară 
să duc elevii pînă şi la un meci, de 
fotbal, ca să facă galerie echipei co
munale, mi s-a impus să fac repetiţii 
cu lozincile pe care să le strigăm. 

DORU : Asta-i culmea ! 
DIRECTOAREA : Da, e culmea, dar e 

adevărat. 
DORU : Acum însă e vorba de o treabă 

serioasă, ·ae o lucrare ce va rămîne, 
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sper, în istoria satului ca un adevărat 
monument. Cînd vor fi mari, eLevii 
dumneavoastră ·;or spune, cu mîndrie, 
copiilor, lor : ,,Uite, aici am lucrat şi 
eu cind eram ca voi,, am ... " 

DIRECTOAREA (dură) : Domnu' inginer, 
n-are rost să faceţi propagandă pue
rilă cu mine, chestiile astea le ştiu
mai bine ca dumneavoastră. Dacă
vreţi fraze de acest gen vă debitez
cite doriţi, pînă deseară. Eu am venit
să vă spun că avem cu elevii un
plan ferm de strîngere a plantelor me
dicinale, p1an pe care trebuie să-l
raportez îndeplinit la Inspectoratul
judeţean în cel mult zece z,�le, dacă
nu, risc să fiu sancţionată. Pe mine
asta mă interesează, nu lucrarea du
mitale.

DORU : îmi pare rău. De ce nu i-aţi 
spus asta primarului ? 

DIRECTOAREA: Păi nu i-am spus? 
DORU: Şi? 
DIRECTOAREA : Ca de obicei, a fost 

obraznic şi grosolan. Dînd de înţeles 
că vreau să fac carieră cu cod.ilţa şori
celului şi ochiul boului. Bineînţeles 
că l-am pus la punct de i-ai..1 mers 
fulgii. 

DORU : Bine i-aţi făcut. (Pauză. Cei doi 
se privesc în tăcere.) !mi îngăduiţi să 
vă spun că arătaţi excelent? Aveţi 
un prqfil de actriţă pro.filată pe tea
tru antic. 

DIRECTOAREA (măgulitii) : O,. nu-mi 
aduceţi aminte de teatru. N-am mai 
vă,:ut un spectacol din primăvară. 
Mi-e dor şi de· operă. Am auzit că 
s-a pus „Boema", opera mea prefe
rată. Vreau să mă duc neapă:rat în
tr-o duminică. 

DORU: Dacă pot, aş veni şi eu. Mă 
luaţi ? 

DIRECTOAREA: Bineînţe1es. 
DORU : Sper să nu se supere �oţul... 

Să-şi închipuie cine ştie ce. 
DIRECTOAREA: Soţul e la reciclare. 
DORU : Mi-ar face plăcere să ne mai 

vedem, să mai discutăm. 
DIRECTOAREA : Şi mie. Serile sînt atît 

de pustii şi de plicticoase aici. Vă 
invit deseară la o cafea şi un Vivaldi. 

DORU : Vă mulţumesc. 
DIRECTOAREA : Unde aţi dispărut cîte-

va zile? 
DORU : După materiale, după un motor. 
DIRECTOAREA : _ Şi le-aţi procurat ? 
DORU: Da. 
DIRECTOAREA : Cu bani ? 
DORU : Mai mult cu relaţii. 
DIRţ:CTOAREA : Fără relaţid, în ziua 

de a:.:i, eşti ca un invalid, 
DORU :" Nici chiar aşa ... 
DIRECTOAREA: Pot să vă între::> 

ceva? 

' 

DORU: Da. 
DIRECTOAREA : Nu vă supăraţi ? 
DORU: Nu. 
DIRECTOAREA: Din cîte. ştiu, aţi venitj 

aici in concediu medical. Adică să, 
vă odihniţi. 

DORU : Sinteţi informată exact. 
DIRECTOAREA: Din moment .ce sînteţi 

la odihnă, ce v-a venit să. vă ocupaţ{ 
de aiureala asta cu microhidrocen .... 
trala ? Vă trebuie balamuc, dureri, 
de cap? 

DORU : Ca să fiu sincer, nici eu nu 
ştiu de ce. Cred că din viciu. Probabil 
sînt un maniac. 

DIRECTOAREA : Nu vă înţeleg, în loc 
să vă odihniţi, să vă p1iimbaţi, să vă· 
distraţi... Simţiţi nevoia să faceţi bine 

·unor oameni car,e nu merită ?
DORU : La crne vă referi�i ? 
DIRECTOAREA : La ţăranii ăştia. Sau 

-vreţi să-I ridicaţi în _grad pe primar ?
·DORU : Nu. N-am nici un interes.
DIRECTOAREA : Sînteţi cumva rude ?
DORU: Acum l-am· văzut pentru prima_

oară. M-am oprit în satul ăsta din_ 
intî:'nplare. Am pus degetul pe hartă. 

DIRECTOAREA : Şi de ce staţi la el 7; 
N-aţi găsit altă gazdă ? Sau vă inte .... 
resează fiica lui, o fiinţă la · fel de 
obraznică şi înfigăreaţă ca şi taică-. 
su?! 

DORU : Am impresia că nu sînteţi în 
relaţii pr,ea bune cu primarul .. , 

DIRECTOAREA : . Da, pentru că m-a luat 
tare de la mceput, înoercînd să mi\ 
intirnidez-e. Pe urmă, văzînd că nu-i 
merge, mi-a făcut curte. Bineînţeles, 
în stilul lui grosier. L-am repezit de, 
i-au mers fulgii. De-atunci, cînd m',

° 

vede, i se urcă sîngele la cap_ i_:i
s.Eîrşit, nu vreau să vă plictisesc c1.i:
micile mele necazuri,

DORU: Stimată doamnă, am o rugă-_ 
minte intimă : îmi daţi şi mie o mini\ 
de ajutor cu elevii ? La muncile 
uşoare·. Adică la niv,elat canalul de. 
aducţiune. Vă rog din suflet. 

DIRECTOAREA (îl priveşte lung şi. 
semnificativ în ochi) : O fac numai 
pentru dumneata personal. Te rog.: 
să reţii. ( Se ridică.) 

DORU (îi sărută mîna) : Indatorat pen-:.. 
tru totdeauna. 

DIRECTOAREA : Intr-o oră sîntem aici. 
La reve·dere. 

DORU : La revedere. ( Directoarea pleacă._ 
Ap.:ire Gheorghe, ·primarul, care stă-,_ 
tuse ascuns.) 

GHEORGHE : Ce păr,ere ai de scorpiq. 
asta? 

DORU : Ne-ai ascultat ? 
GHEORGHE: Cîteva minute. Ai văzut. 

cît 'll'enin aruncă împotriva mea ? · 
DORU (ca să-l tachineze) : E adevărat. 

că i-ai făcut curte ? 
· · 

GHEORGHE: Ar fi vrut ea! 
DORU : Cum stăm ? 

8� 
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GHEORGHE : .Ţi-am găsit un oin formi
dabil care să te ajute la motoare. 

DORU: Cine? 
GHEORGHE : Un pensionar. Figură 

mare, se pricepe să repare orice, de 
la maşina de tuns la locomotiva Die
sel. Cînd i-am spus, îi sfMiau dege
tele. Trebuie să p1oe. 

DORU : Perfect. 
GHEORGHE: Are ll!l1 singur defect: ne

vast::i nu-l lasă să plece singur 
de-aca,;;ă de frica băuturii. Aşa că 
baba o să stea tot timpul pe capul 
vostru. 

DORU : Nu-i nimLc. O punem să ne 
dnte. 

GHEORGHE : Mă duc în sus. V.ii şi tu � 
DORU : Du-te ! T.rebuie să apară şi co

piii. Eu îmi pregătesc documentaţia
pentru rnîine, la judeţ. ·Mergem îm
preună., da ? 

GHEORGHE : Im.i pare rău, dar te duci 
singur. 

DORU: Nu vrei să vii? 
GHEORGHE: Nu. Eu nu pot să susţin 

o idee care nu-mi aparţine.
DORU (surprins) : Mă rog. Deşi... 
GHEORGHE : Poftim ? 
DORU : în ce calitate mă duc eu acolo 

să cer aprobare "/ 
GHEORGHE : In, aceeaşi calitate în care 

ai procurat materialele. 
DORU: Perfect. O să încerc să mă 

de cure. Cum îl cheamă pe şeful sis
tematizărilor? 

GHEORGHE : 1 u ştiu Stiu că, decît să 
dea o aprobare, · �ai degrabă îşi 
scoate-o măsea. (Pleacă.)

(Doru se apleacă deasupra hirtiilor.
După un timp, apare Dora.) 
DORA : Tovarăşe comandant ... 
DORU (precizează) : Comandant-şef. 
DORA : Tovarăşe comandant-şef. vă ra-

portez că am făcut ro!;t de şase femei, 
care vor lucra la canalul de aducţi
une. 

DORU : Bravo. Eşti o comoară. 
DORA : Ştiam. 
DORU : De unde ? 
DORA : Aşa îmi zice şi mama. Cică : 

„ Tu ori eşti o comoară, oti o 
o belea !"

DORU : Du-te pe teren şi fă o primă 
inspecţie. Vii într-o oră şi-mi rapor
tezi. 

DORA: Am înţeles. Să trăiţi! 
DORU (ingî.ndurat, privind-o absent) : 

Şi, în general... (Pauză.)

DORA : Ce doreaţi să spuneţi ? 
DORU : Nimic ... Vroiam să spun că aşa ... 

în general... Scuză-mă, dar comandan
ţii sint, uneori. cam distraţi, uită ce 
au de -spus. A. mi-am adus aminte. 
Vroiam să spun că tu ar trebui să 
cam stai pe-acasă şi să te ţii de 
carte, dacă vrei să dai examen. 

DORA , N-am problieme. Intru pe locul 
unu, doi, trei sau patru. 

DORU : Cind am timp, te verific. lmi 
dai voie? 

DORA : Cînd doriti. 
DORU : Bine. Du-te. 

(Dora. pleacă. Apare Sofronie, mecani
,.ul pe-ns-ionar, figură pitorească.) 

SOFRONIE : Să trăiţi ! Sînt Sofronie. 
Unde-s motoarelie? 

DORU : Inăunlru. 
SOFRONIE: Mă duc să le demontez. 
DORU : Ai scule, nea Sofronre ? 
SOFRONIE : Scule ? ! Eu, cu o şurubel-

niţă îţi demontez şi-un vapor. Dar 
cu o condiţie : să nu stea nevas<tă
mea pe capul meu. Acuma ştiţi unde 
e ? Acolo, ascunsă după copaci. Mă 
urmăreşte de cincizec;:i de ani. Acum 
i-am 2liS : dacă te apropii 'la o distanţă
mai mică de o sută de metri itrag cu
şuruburi în tine_

DORU (incîntat de şarmul bă.trînului) :
Şi nimereşti "/ 

SOFRONIE: Vai de mine! Am o preci
zie perfectă. Mă duc să încep. 

DORU : Mulţumesc, nea Sofronie. După 
ce le desfacem începem să le facem. 
Atunci intru şi eu în acţiune. 

SOFRONIE·: Fiţi fără grijă, motorul o 
să iasă. 

DORU : Să dea Dumnezeu. 
SOFRONIE : Sînteţi credincios ? 
DORU : .Nu. Dar vorba unU.i mare ateu : 

Dumnezeu nu există în mod sigur, 
dar, dacă există, am sfeclit-o. .(So
fronie rîde de se prăpădeşte. Apoi
pleacă. Doru se pregăteşte şi el de 
plecare. Apare Dora.) 

DORA : Pleci ? 
DORU: Da. 
DORA : Mereu pleci. 
DORU : Mă duc după trebt.Lri. 
DORA ( meiancolică.) : De cite ori pleci 

începe să bată VÎntul. 
DORU: Da?! N-am observat. 
DORA : Eu da. Şi • se :fia.ce mai rece. 
DORU : Atunci o să vin repede. Poate 

chiar în noaptea asta. 
DORA : Am să te aştept. Am să ţin 

lumiJna aprinsă. 
DORU : Care lumină ? 
DORA : A lunii. 
DORU (absorbit) : Nu. A lunii e prea 

mult, 'Ţine ap1insă doar o stea. Una 
din dreptul ferestrei tale. Atunci am 
să .:;tiu că te-ai gîndit la mine. (Pauză.
El îndrăzneşte să o mîngîie pe păr.) 
De fapt, nu te gîndi la mine. Gîn
deşte-tc la ale tale. 

DORA : Păi ce am eu al meu ? Mai ni
mic. (Pau,ă.) La ce te gindeşti ? 

.DORU (ambiguu): E o chestie foarte 
ciudată problema asta a atracţiei. 

DORA : Atracţia cui ? 
DORU : Atracţia astr,elor, a obiectelor, a 

fiinţelor. Atracţia \n general ... Nimeni 
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nu s-a incumetat să ne-o explice. (O 

sărută pe păr.) 
DORA : Te simţi cumva atras de mine ?

DORU : Da. Şi nu-mi explic de ce. Uite. 
acum, de plidă, vreau să plec şi nu 
pot. 

DORA : Ce ciudat ! 
.DORU : Nimeni nu a putut explica acest 

fenomen din punct de vedere ştiin
ţifilc. 

DORA : Nimeni ? 
DORU : Nici chiar savanţii. Nici filozofii. 

Nlici Inţe1epţii. 1 
DORA : Nici înţelepţii ? !
DORU: Nici. 
DORA : S-ar putea să fie vorba de legea 

atmcţiei universale ? 
DORU : S-ar putea. Adică tat ce exis-tii 

în Univers să se simtă atras de ceva 
ca,re-i este cel mai aproape în clipa 
respectivă. O infinită so1idaritate a 
materiei. Inţelegi ?

DORA : Forrnidabi,1 ! 
DORU : De la atom pînă la coloşii ga

lactici, totul e căutarea de silile şi de 
seamăn, o veşnică sete· de apropiere, 
de comuniune. Inţelegi ? 

DORA : Nu. Adică da. 
DORU : Atunci am plecat. Să nu pierd 

trenul. Ai grijă de trebur.i... de oa
meni... Mobilizează-i ! Entuziasmea
ză-i 1 Insufleteşte-i ! (Dispare.) 

DORA (singură/: Să-r însufleţesc ... 

NINO (gîfîind) : N--avem cozi la l>:>peţi ! 
(Apar şi „colegii" săi Tase şi Didi.) 

La tîraăcoape, la cazmale ... 
1' ASE : N-avem unelte. Cu ce să lucrăm? 
DIDI : Ne pare riu, bunăvoinţă am 

avut... Dar fără cozi... (Dă să plece. 
Ceilalţi, la fel.) 

DORA (disperată): Stati ! Nu plecaţi ! 
(Rupe cîteva c-,engi din pomi.) Uitaţi, 
aveţi cozi cîte vreţi ! Poftiţi ! 

NINO (către ceilalţi, dezamăgit) : . 
într-adevăr, există ... 

DORA ( către cei tre·i şi către ceilalţi) : 
Fraţilor,_ nu vă lăsaţi ! (Face eforturi 
teribile ca să improvizeze cîteva lo
zinci.) Pe şantier activaţi ! Căraţi pie
tre şi pămînt... Cu plăcere şi avînt. 
Căci... (Singură.) Căci, ce '? (Urlînd.) 
Căci, aici, la. noi, pe vale... con
struim microhidrocentrale ... (Singură.) 
Dar, de fapt, de ce am zis la plu
ral? No,i facem una singură, de ce să 
exagerez ? Atunci cum ar veni ? Căci, 
aici la noi, pe vală... evnstruim o 
micro ... (Din ce în ce mai precipitată.) 
Fraţilor, nu vă lăsaţi ! Canalul să-l 
săpaţi! Digul să-l ridicaţi ! Pietrele 
să le căraţi l (ln criză de inspiraţie.j 
Tra, la, la, la, la ! (Cei trei o privesc 
nedumeriiţi şi. speriaţi, după care 
pleacă înapoi, la lucru. Dora răsuflă 
uşurată.) Gata, i-am însufleţit ! 

Tabloul 5 

,,A mai trecut un an d_in viaţa mea !" 

ln biroul unui şef local, Zare, bărbat în vîrstă de circa 60 de ani, 
cu o figură blîndă şi cumsecade, binevoitor şi surîzător, sfătos, pus pe 
confesiuni. Pe o măsuţă, Doru are nişte hîrtii desfăşurate, nişte planuri 
pe marginea cărora cei doi au discutat pînă acum. 

ZARE : Mulţumesc, dragul meu. M-am 
edificat. (Sună telefonul.) Alo ! Da., 
scumpa mea, vin la masă la ora obiş
nuită, sigur că da. · Am la mine un
tînă-r inginer foarte simpatic, cum 
termin cu el am plecat. Nu, n-am 
·uitat, în drum iau aspirine. Pa. (ln
·chide.) Soţia mea pune aspirine la
murărturJ - ultima cucerliTe a ştiin
·ţei. D� dragul meu, m-ai conv,i,ns, e
bine, foarte bine, n-am nici o gl'ijă
că va ieşi un· lucru minunat, poate
chiar o btjuterie.

DORU (.emoţionat de solicitudinea cu 
care e primit) : O bijuter.ie n-o si 
iasă, din păcate, pentru că n-am cu 
ce, n-am oameni ca s-o finisez, s-o 
bibilesc. N-am aici materiale, n-am 
nici timp. Sînt legat, din păcate, de o 
-anumită dată precisă, v-am spus că
eu sînt aici, în concediu, ge douăzeci
·şi opt trebuie să fiu la Bucureşti la
treabă. Şeful meu e o figură rar în
tîlnită, J?Oţi să-i furi l<eafa din buzu-

nar, te iartă, dar să nu întîrzii cinci 
minute dimineaţa că urlă ca drin 
gură de şarpe, în materie de disci
plină e neamţ. Sigur, dacă aş fi avut 
la dispoziţie trei, patru, cinci luni de 
zile, plus oameni de meserie, o fă
ceam cu toate, dichisurile, ca la carte. 

ZARE·: Dragul meu, contează să meargă, 
,adică să dea lumină. 

DORU : O să dea. Din moment ce există 
sursa, adică apa, n-are cum să nu 
dea. 

ZARE : Da, n-are cum să nu dea. Din 
moment ce există sursa ... 

DORU : Acum, vorbind între noi, pro
fesioniştii, eu am comis o necuviinţă 
venind la dumneavoastră pentru avi
zare tehnică cu zdrenţele astea de 
hîrtii. Sper însă că dumneavoastră 
o să mă înţelege-ţi : aici n-am avut
condiţii să fac nişte schiţe ca lumea,
n-am avut nici măcar hîrtie de calc
ni,ci tuş, n-am ,-rut nimic, astea sînt,

8.5 
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li hlţ , nu place, gata, o iei de nevastă pe loC', 
altfel te răzgîndeşti sau ţi-o ia altul. 

DORU : Imi place cum gindiţi. Vă mul
ţumesc că mi-aţi dat curaj. 

ZARE : Păi să ştii că gestul dumitale 
e unul de curaj. 

DORU (modest) : O mică aventură. Un. 
hobby. 

ZARE : Ei, da, dar există o mare dife
renţă între un hobby care constă în. 
colecţionarea· cutiilor de chiQrituri şi 
unul ca al dumitale, care aduce folos. 
omului eţetera. (Sună telefonul.) Alo ! 
Da, draga mea. Am înţeles : iau şi. 
clrojdie de bere. Mai am puţin. Pa ! 
(!nchicle.) Spuneai mai înainte că ceea 
c faci dumneata e, de fapt, �i o 
aventură. Dar te întreb, dragul meu : 
cîţi oameni mai sînt în stare în ziua 
de azi de avehturi ? Mă refer, desi
gur, la aventuri dezinteresate, · aven
turi in sine, aventuri pure şi întru. 
totul sincere. Am citi.t recent despre 
fapta extraordinară a unei femei care· 

traversat singură Atlanticul cu o
mică ambarcaţiune. Ce curaj, ce gest 
superb, îmi ziceam. Ei bine, ea l-a 
făcut pentru a cîştiga un premiu de 
nu ştiu cît.e mii de dolari şi ca să-şi 
facă popularitate. Dacă vrei o aven
t.ură fă-o doar pentru tine, nu pen
trn glo1ie, îă-o fără să te ştie ni�eni, 
doar pentru propria ta satisfacţie." Ain; 
�ă-ţi fac o mărturisire strict intimă, 
s ţ.in mea nu ştie nimic. Peste opt 
luni i apte zile voi ieşi la pen ie_ 

tii c am de gînd ă fac ? Să fug 
d a a ă. Unde ? - mă vei întreba 

u ,tiu xact. tntr-o aventură. o aven
turâ lip<::ită de un cop anume. 

U : Totuşi, un cop trebuie să aibă,. 
v l :1 -n teri„

ZA : Fir�· 

bil. 
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.lăitoresc. Acum, însă, vreau să cu
:nosc lumea. Nu oamenii, lumea. Ce 
. este lumea ? Lumea nu înseamnă oa
meni adunaţi la un loc, ci totalitatea 
acţiw1ilor şi gindirii lor, a resorturilor , 
intime, ale gesturilor şi simţirii, ale ... 
cum să zic... Eţetera. (Pauză.) Asta 
vreau să fac peste opt luni şi şapte 
zile, dragul meu. 

:DORU : Asta, într-adevăr:, e o aventură. 
O aventură grozavă. Trebuie · să fiţi 
un om cu totul deosebit ca să puteţi 
face aşa ceva. T,rebuie să fiţi un om 
.foarte curajos, un om cu totul ales. 

:ZARE : Incă nu sînt. Dar v◊11 fi. Sau, 
cine ştie, poate nu vai fi. Poate nu 
voi avea curajul s-o :f!ac. Gîndeşte-te 
că va trebui să plec fără ştirea so
ţiei, care nu va fi de acord cu asta 
mei în ruptul capului, ea nu s-a des
părţit de mine nici o singură zi în 
treizeci şi nouă de aru de căsnicie. 
Marele meu act de curaj nu va fi 
aventura in sine, plecarea în necu
:noscut pentru mulţi ani, ci gestul 
acel3. pe care-l voi săvi.rşi în zorii 
unei zile. cînd voi reşi tiptil din· 
casă şi voi dispare fără --.să-i spun 
nici un cuvint. Şi, asta, cui ? Unui 
om alături de care am ,trăiit o viaţă. 
Ei, ce zici ? Te-ai simţi ÎJ1 stare de 
aşa ceva? 

:DORU : Nu ştiu pe moment, dar, în 
general, sînt dispus să fac orice, cu 
cond.iţia să fie ceva interesant şi fru
mos, ceva care să-mi dea un senti
ment pe car,e nu l-am mai cunoscut. 
Cred că... (Sună telefonul.) 

'.ZARE : Alo ! Da, draga mea. Da, poţi 
să pui supa la încălzit. Plec în urmă
toare!Je două minute. Da, am să iau 
şi o piine. Pa ! (lrichide. Se ridică, 
pregătindu-se de plecare.) Mi-a pă
rut foarte bine de cunoştinţă, dragul 
meu. Eşti un băiat de isp.ravă. (Se în
dreaptă sp·re uşă.) 

(Doru îi priveşte nedumerit, apoi îi 
fotinde o hîrtie.) 

DORU : !mi puneţi şi mie un avJz pe ... 
ZARE: Un ce? 
DORU: Un aviz. Primarul e un tip 

cumsecade; dar speriat de formalităţi. 
Vrea neapă-rat o aprobare scrisă. De 
.principiu, sdgur ... 

ZARE : Dragul meu, dumneata m-ai în
ţeles greşit. Eu sînt de acord cu ideea 
dumitale, în principiu, mai ales cu 
gestul dumitale sincer şi generos, cu 
spiritul dumitale inventiv, activ, non
şalant... cum să�ţi spun, m-ai impre
sionat pur şi simplu... Eţet.era .. Dar 
aprobarea cum să ţi-o dau ? Pe ce 
bază? lţi trebuie o documentaţie, o 
argumentaţie, nu ? Chiar dumneata 
spuneai că astea sînt nişte crochiuri, 
nişte mîzgăleli făcute în grabă ... 

DORU : Mă gîndeam la ceva provizo
riu, ca să avem pentru început o aco
perire ... o formalitate .. : 

ZARE: Vai de mine! Dar, dragul meu, 
eu sînt ingi.ner, sînt di1rector, nu-i aşa, 
lucrez în această meserie de aproape 
patruzeci de ani, aici, în judeţ, sînt 
o per8onalitate respectată. Crezi că
eu dau aprobări aşa. la botul calu
lui ? Ce-ar zice superiorii mei ? ,,Asta
a înneburut � chiar acum, cu opt · luru
şi şapte zil-e înainte de pensi-e, s-a
luat după un tînăr aventurier".

DORU: Dar am înţeles că şi _dumnea
·voastră iubiţi avientura şi aţi visat la
ea !.Il fonna sa cea mai pură.

ZARE : Da, sigw- că da, ai,n visat şi 
visez. Dar una e visul şi alta e rea
litatea... Visul e tentant, tulburător, 
fascinant... Realitatea implacabilă, 
concretă, a dracului de concretă, în
ţelegi ? Eţetera ... 

DORU (dărîmat) : Deci... 
ZARE : Dumneata_ "._'ii, prop�

! 
faci şi 

pleci. Noi rammem a1c1. Aici ! 
Eţetera. (Sună telefonul.) Iar şi-a adu� 
aminte de ceva. Răspunde dumneata 
şi spune-i c-am plecat. (Iese grăbit.) 

DORU (la telefon) : Alo : Da. A plecat. 
doamnă. Chiar , acum cîteva clipe. 
Cine sînt ? Da, tînărul inginer de care 
v-a vorbit soţul mai înqint.e.... Sim
patic, da. Ce să fac.? Da, sigur. Deci, 
o sticlă de oţet şi hîrtie igienică.
Cîtă hîrtie igienică ? Un sul, două ?
Trei· ! Perfect. îi transmit imediat. Sărut
mîinile. (lnchide telefonul şi deschide
fereastra.) Alo ! A zis să luaţi oţet.
Şi hîrtie 1gienică. Şi grăbiţi-vă, că se
răceşte ciorbica... tocăniţa .. : Eţetera ...
(ln timp ce închide fereastra, trist şi
sdrbit.) Aventurierule!

Tabloul 6 

,, Veni, vidi, viei" 

Acelaşi decor ca în tabloul 4; adică sediul „Comandamentului". 
Doru, murdar pe mîini şi pe haine de ulei, iese din moară împreună 
cu Sofronie şi Miliţianul. 

MILIŢIANUL: V-am spus eu c-o să 
meargă? Merge! 

să v-o declar, deoarece mă obligă 
con:;;tiinţa : aveţi geniu tehnic. 

.SOFRONIE: Domnule inginer, sînt nevoit DORU; Pe dracu'! 
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SOFRONIE: Nu glumesc. Cum de-aţi 
mitocosit dumneavoastră piesele astea 
ca să iasă un motor care să meargă, 
pentru mine e o minune. 

DORU : Asta e un fleac pe lingă ce 
încurcături am avut acum un an cu 
o hidrocentrală de pe Olt. Ba mergea,

. ba nu mergea. M-am dat cu capul
de pereţi zece nopţi şi zece zile. Şi
cind colo, era un fleac.

SOFRONIE : Acum, că am terminat 
treaba, pot să mă duc şi eu să beau 
o ţuică mare ?

DORU': Poţi, nea Sofronie. Iţi mulţu
mesc pentru tot ajutorul. 

SOFRONIE : in caz că am scandal cu 
nevastă-mea .. 

DORU : O trimiţi la mine. Ii spui că 
eu ţi-am dat aprobare să te îmbeţi. 

SOFRONIE : Daţi-mi-o în sciis. 
DORU: Oe? 
SOFRONIE : Aprobarea. 

nu-i minciună. 
Ce e-n mînă 

DORU (îi scrie ceva pe o hîrtie) : 
Poftim. 

SOFRONIE : Mulţumesc. Hai, plu niere ! 

PROCURORUL: Şi? 
DORU : Şi - asta f· Acum aşteptăm: 

aprobarea. 
PROCURORUL : Am impresfo că tre

buia inve:rs. 
DORU : In principiu, da. intîi aproba

rea şi pe urmă lucrarea. Dar nu îa-
totdeauna prÎlnci<piile se brodesc cu 
faptele. Chiar şi dumneavoastră, acurn, 
dacă aţi vrea să dărîmaţi lucrarea 
- şi bănuiesc că asta vă trece prin
cap - aveţi nevoie de o aprobare.
Adică nu puteţi dărîma fără aprobare
o lucrare _făcută fără aprobare. Aici
e cfie.stia nostimă, şi pe asta am con
tat eu, înţelegeţi ?

PROCURORUL: Cît a costat lucrarea? 
DORU : Un rahat. Cîteva mii de lei. 

Totul s-a făcut prin bunăvoinţă in
divLduală şi obştească. 

PROCURORUL : Totuşi, cît a costat 
exact? 

DORU : Exact, exact nu ştiu, dar nu. 
cred să fi trecut de vreo zece miL 
Un fleac. Menţionez că transportul 
l-am plătit din banii mei personali

(Cei doi pleacă. Doru. v să intr.? • i că mai am în buzuna,r o singurii 
_ută care nu-mi a}unge să-mi iau 
bilet de accelerat pînă la Bucureşti, 
ceea ce înseamnă că ori merg pe blat, 
corupînd conductorul, ori cu perso
nalul, ceea ce n-aş dori nici duşma
nilor mei personali, inclusiv dumitale, 

în moară, dar apare, g ,a • • Gheorghl!..J 
GHEORGHE (panicat;: �ezi că a veni 

J.lllul • de la p.rrn::arafura jjwl!eţsma. 
Dis�u - cu el _ 

DORU: Ce să�'! 
GHEORGBE: llll s!tiillll. Dm:i mttJreabă 

de mme. ii � ci\ nnun şm llWD]]C. 
2. Peste ditleirm fflJlD(e 1111.HJX!!I.U"e ttn
llin2,, VII. - mm iilmisJP)e.Cltează

- iimuw.mlfl//lttii.J

l'RCX:l.J!M)Jlll.1IJ)]L : lBinmn;âi :z:iil!la 
DORU : lBmnmiă zii1w;;a__ � JP)e cilmeva ? 
P.ROCUJJ!M»Ja1IJ)]L : Da. lP'e nlhuumrnnMwroostră. 

SiIID.1t «lkr:! ].� JP)IDllIDJllil.aitfmIIra. jjnnal!e(team_ 
!)()Jlll.1[JJ : Cmnm!l w:ă lillllmllllliiţ ? 
PBOIClrD1!llOJll1IJ)]L :: lW-aune iÎllllllJl!XDll1hamn1Jâ 
DOR1DJ : ".li:'©JW.anr* JM�1tamn1jă. luaţi 

b:. 
PROL..�JIW]L, (['1&e ca'i,lWZlii !j'.i, /flOOl!4te un 

do:BDJ,r a1fii11J, 1B'IJIJl[Pii'}) ; A!llm. JP)l!'ÎÎlllmli1t O Sesi
zare mm � w � Jncrare. 

DORU: Aşal..-
PRocmroJa1IJ)]L «�» : hii daţi. voie 

să confunm ? 
DORU : a :t!1lllg. S'll!llt.etfii iilm�l meu. 
PROCURORUL: Aş wire;a fă. ş!tiillll cu a 

cui aprobare a1j]. <€ZJ!'l!'mld�...o. 
DORU : Sînteţi cmiiru;? 
PROCURORUL:ExHrem.. 
DORU: Am depus la !.«mm]e judeţene 

documentaţia pentru aprobare. Chiar 
din prima zi a lucrărilor. 

PROOURORUL : Şi ? 
DORU : Incă n-am primit răspunsul 

PROCURORUL : Şi ? 
DORU: Şi?! Intr,e timp, noi am termi

nat lucrarea. AdiX:ă apa curge roata 
se învîrteşte şi dă lumină. Uitaţi� 
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i că - notează şi asta - n-am cu 
ce-mi plăti. gazda şi va .trebui să-i 
trimit costul şederii din leafa ·viitoare. 

PROCURORUL : S-ar putea să aveţi mai 
mult de plătit. 

DORU : Plătesc, nu contează : Am leafă, 
am de unde. 

PROCURORUL: Cît v-au costat utila-
jele ? 

DORU : Nimic. Le-am luat de la fiare 
vechi. N-am plătit decît cimentul şi 
cheresteaua. Iar dacă e să-mi impu- · 
taţi, îmi imputaţi numai cimentul, 
cheresteaua poate fi recuperată. Altfel, 
vă reclam. Că• ştiu şi eu să reclam. 

?ROCURORUL : Unde lucraţi dumea
voastră? 

DORU : La Bucureşti, Ia un instiţut de 
proiectări. 

PROCURORUL: Puteţi să-mi spuneţi,nu
mele şi adresa exactă a institutului? 

DORU : Nu. E secret de stat. 
PROCURORUL : Buletinul de identitate 

puteţi să mi-l daţi ? 
DORU: Nu. 
PROCURORUL:- E tot secret de stat? 
DORU : Nu. Dar nu-l am la mine. 
PROCURORUL : Nu-i nimic. O să ne 

mai vedem. 
DORU : S-ar putea. Deşi nu mi-ar rece 

nici o plăcere. 
PROCURORUL : Bună ziua. 
DORU : Bună zi'l.la. (Procurorul. 

Apare Gheorghe, care stătuse 
după un copac. După el apare 

pleacă. 
ascuns 
şi Ive-
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niţa.J De ce ţi-e frică, dom'le ? 
<GHEORGHE: Cum, de ce? 
DORU: De ce? 
-GHEO!lGHE : De ancheta asta ! Crezi

· că-mi pică bine o chestie ca asta îna
initea alegerilor ?

DORU : Adică, ce se întimplă ? 
GHEORGHE : Cum, ce se întîmplă ? Nu 

mă mai alege ! 
DORU: Ce? 
GHEORGHE: Primar. 
DORU : Foarte bine. Mai lasă locul şi 

altuia. Ce, te-ai născut pr.imar ? 
IVENIŢA (în culmea indignării): Auzi? ! 
.DORU : Sînteţi foarte interesanţi, voi, 

ăştia, de pe-aici. Puneţi mîna pe o 
funcţie, cît de mică, şi n-o mai lăsaţi. 
Ehe ! 

lVENI'fA : Auzi ? 
DORU: Aud. 
lVENITA (vrea să-i zică ceva urît, dar,

între timp, au apărut Tase, Nino şi 
Didi, c1trioşi să asiste la scandal) : 
Cine m-a pus pe mine să te primesc 
în casă? 

DORU : Dracu' ! 
<GHEORGHE: Dracu' să te ia pe tine! 
lVENIŢ-A : Şi să te ducă unde şi-a-nţăr-

cat copiii ! {Cătr,e Gheorghe.) Ţi-am 
spus eu de-atunci că e nebun la cap ! 

DORU : Şi eu ·v-am avertizat că sînt 
bolnav. Am şi certificat şi reţete. 

TASE: $i noi avem. 
DIDI : Cu toate astea, am muncit. .. 
NINO : Forţaţi. 
'GHEORGHE (alarmat) : De cine? 
no• (precizează) : De împrejurări. 
TASE: Exact. Nu de oameni, de împre-

jurări. • 
'NINO : Oricum, noi sîntem mînd1i de 

această realizar:e. (Către Doru.) Se ci
teşte pe chipurile noastre mîndria ? 

DIDI : Se ci,teşte. 
NINO : 'l'u de unde ştii, că eşti analfa-

bet ·: ! • 

DORU : Eu, personal, aş vr,ea să vă fe
licit într-un cadru festiv. Neavind 
cadrul festiv, vă felicit în acest ca
dru particular. -Aţi fost minunaţi. Nu 
numai că aţi muncit permanent, dar 
aţi şi creat o atmosferă propice : ve
seHe, umor, bună-dispoziţie ... Ştiţi cît 
valorează la un loc de muncă nişt� 
elemente umane producătoare de 
bună-dispoziţie ? Aur ! 

TASE ( emoţionat) : Vă mulţumesc din 
suflet. In numele meu şi al acestor 
colegi de b11easlă şi viciu. 

DORU : Dar ştiţi ce vreau să vă mai 
spun? Că eu nu mă feresc şi nu mă 
jenez, ce-am în guşă şi-n căpuşă ... 

Acest primar, aici de faţă, v-a vorbit 
îngrozitor de urît, de... jignitor, de ... 
murdar, v-a făcut paraziţi sociali, 
haimanale etîci. 

NINO : Primarul ? ! 
DORU : Da. In locul vostru, eu nu i-aş 

mai da nici un vot. Pe cuvînt. 
TASE : Păi ce, rîndul trecut l-am votat? 
DORU: Nu?! 
DIDI : Şi tot a ieşit. 
DORU : Atunci, dacă tot iese, votaţi-l. 

Aoleu ! Cit e ceasul ? 
NINO (se uită la ceasul de mină, dar

a·cest.a s-a opr,it ; îl scutură - ni
mic ! Apoi se uită la soare) : Trei şf 
şapte minute. 

DORU : Vai de mine ! La patru fix am 
tren. Mîine dimineaţă trebuie să fiu 
la serviciu. S-a dus concediul meu ! 
Vă salut şi r'ni-a părut bine de - cu
noştinţă. 

(Le strînge mîinile lui Didi, Tase şi 
Nino. Gheorghe şi Iveniţa îl ignoră. 
Doru le face cu ochiul celor trei şi se 
se îndepărtează. fluierînd. Cîteva clipe 
de tăcere. Apoi apare, val-vîrtej, Dora.) 

DORA : Unde-i ? 
IVENIŢA (după o pauză) : Cine? 
DORA: El,! 
GHEORGHE : S-a dus. 
DORA: Unde? 
JVENIŢA: La dracu' să-l pieptene. 
DORA (încurcată) : Adineaori a veniit 

cineva la noi acasă. 
GHEORGHE : Cine ? 
DORA : Cineva de la judeţ... Cred că 

era primul secretar. M-a întrebat de 
tine şi de el. I-am spus că sînteţi 
aici, dar l-am _îndreptat pe alt drum, 
ca să ajung eu înainte, pe scurtătură, 
să vă avertizez ... 

IVENI'fA (către Gheorghe) : Prostule, 
acu' te-ai nenorocft ! N-ai vrut să mă 
asculţi pe mine, l-ai ascultat pe el. 
Unde-i aprobarea scr.isă ? Unde-i ? 
(Gheorghe tace.) Hai să mergem. 
Măcar să nu te vadă cu moaca asta 
de lovit cu leuca. (Gheorghe nu se 
mişcă.) 

NINO ( către cei doi co Legi) : în caz ·că ... · 
vom da noi raportul, nu-i aşa ? ,,To
varăşe prim ! Subsemnaţii, aici pre
zenţi. .. Vă raportăm că ... " 

DORA: Vine! 
NINO (solemn) : Atenţiune ! Alinierea ! 

(Didi şi Tase se aliniază alături de el, 
cu mîinile la chipiu şi cu Lopeţile ridi-· 
cate, ca nişte arme, pe umeri. Gheorghe 
·se ascunde după un copac. Dora rîde de
se prăpădeşte, cu faţa în palme.)

Epilog 
'--- Gara de Nord. A sosit un tren. Călătorii părăsesc peronul, cărînd
după ei !1eveste, copii, bagaje. F_iguraţia - după posi.bilităţi - va fi, 

• 
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eventual, filmată. Doru aşteaptă în capătul peronuli.ti, îngîndurat. Trec 
toţi călătorii. Vrea să plece, dar mai întîrzie o clipă. Apare Dora, cărînd 
două geamantane. Descoperindu-se, cei doi au ·o surpriză care-i ilumi
nează, brusc. Nici unul, nici altul nu sperau o asemenea bucurie. O 
bucurie 'pe care şi-'o reţin cu decenţă:. Doru merge spre ea ·-şi-i ia 
geamantanele. ' 

DORA : Pe mine mă a ·teptai ? 
DORU : Dar pe cine ? 
DORA : Ştiai că vin ? 
DORU : Ştiam că trebufo să. vii pentru 

exame1. 
DORA : De cînd mă aştepţi ? 
DORU : De două săpti1mîni. 
DORA : La toate trenurile ? 
DORU : La toate. 
DORA (emoţionată) : Hai, că eşti gro

zav! 
DORU : Stai să-ţi explic. (Ridică cele 

două vali;:;e, dar le lasă jos, imediat.) 
Ce dracu' ai în ele ? Parcă ai căra 
pămînt. 

DORA : Intr-unul am cărţi şi în celă
lalt hr::mă rece : slănină, cîrnaţi, afu
mături. 

DORU : Grozav ! 
DORA : Ce vroiai să-mi spui ? 
DORU : Ce vroiam să-ţi . pun ? A. da. 

După ce m-am întors de la ,·oi... cu
ză-mă că nu mi-am ·ua atunci. la 
re,·edere de la ine. dar eram presat 
de timp ._i al�e eh 

DORA : Da. ·u.. Ai a - un chimb 
cam dur c 

DOR : Da, llill de 'deL. Mai 
ales C11 lirai - 1a. Cmn iţi spuneam.. 
dupd. m-:am m acasă. a,eam o 
:ta..,: �.-.ci. -�� cimllara., ceva 

nu ea fu � C'llll , _ eram ne-
fuaistii:t. jpsea 
�.:a.. - desc : dom'le 
ce-o � "':! imnm 11D1!i!!Dăr mîinile. 
pkjooi;rellie, llIIliedlnii.ll C1rlnli. dinfli .. 

DORA : ?.â;nmll_ 
DOR , • Dia., � ]lliâiinm].. Ttllll!!tre eau la locul 

Ol!'. ·· 
� :mw� o 5Sl23:e de ...

DORA : Fltw&11ItiilDite.._ 
DO : �- lElră!! = g C1lllm îmii lipsea 

o m;a::afuâ allte ffiiiimi\ţâ C'-� crezi că era
buca[a „

DO :Enn� 
DORU: DeWJ1J!lle$11iii? 
DORA : Pen11.rn a::ă dlniia;ir eu . • -mn pro

voca tarea astta 
DORU: Tu?. 
DORA: Da Să- î explic cmr_ După ce-ai 

plecat fără o vorbă. fără o promisi
une, fără o <;peraoţi. , am supărat. 
Şi ţi-am transmis imedia chestia
asta printr-un fascicul. 

DORU : Care fascicul·? 
DORA : Păi nu ţi-am spus ? 
DORU: Nu. 
DORA : Eu emit fascicule de idei şi sen

timente spre orice punct uman do
resc. Am această proprietate. Dacă 
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vre,m să anunţ pe cineva de ceva. 
nu trebuie să-i scriu, să-i telefonez sam 
să-i telegrafiez, îi trimit un fascicul. 

DORU : Din cauza asta aveam eu, une
ori, impresia că sint bruiat. Mă gîn
deam la ceva sau visam şi, deodată,. 
bîzzzz ! 

DORA : Eu eram. Pot oricînd să iau un· 
brevet pe chestia asta. Tr,ebwe să. 
gasesc, însă, formularea ştiinţifică : 
,,Propulsie individuală ... intensivă, vo
litivă şi..." cam aşa ceva ... 

DORU : Da�· să ştii că eu simţeam că. 
eşti tu. Tresăream şi stiigam : E ea ! 

DORA : Sigur că da. 
DORU: Hai să mergem. 

,,. DORA . Stai un pic. Stai să-ţi spun ce· 
s-a intîmplat după plecarea. ta. A fost
nemaipomenit de nostim.

DORU (se aşază amîndoi pe aceeaşi va
liză) : Spw1e ! 

DORA : Abia plecaseşi şi apare primul 
secretar de la judeţ. Tata şi mama 
o sÎecliseră. Ştabul întreabă : · ,,Unde
e tipul?" ,,Care tip ?" - zice tata,
pierit. ,,Inginerul, zice, care a făcut
chestia''. Tata : ,,A plecat". ,,Unde-a 
plecat, cum îl găsim, cum punem na 
pe el?" Tata: ,,Păi, anunţăm organele, 
îl găsesc ele, acum trtbuie să fie deja 
in tren". ,,Să ştiţi, sare şi mama, băr-· • 
batu-meu n-are nici o vină, ăla l-a 
aiurit şi l-a zăpăcit, fir-ar să fie de
escroc �i de haimana, c-a plecat fără: 
să ne plătească masa şi casa pe 
douăzec-i şi opt de zile şi jumătate ! ". 
„Dom' le, zice ştabul, trebuie musai să 
punem mina pe el, să ne mai facă vreo· 
zece de-astea în judeţ, plus 'că vreau 
să-l propun pentru decorare, cum îl 
cheamă, unde lucrează ... ? " şi aşa mai' 
departe. Tata rămîne cu gura căscată. 
mama - la fel, rîsul de pe lume r 
„Păi, zice tata, nu-i ştiu numele, am 
uitat să-l întreb" ; mama zice : ,,Poate 
fii-mea ştie, că-i vedeam mereu şopo
tind". Dar eu zic în gîndul meu : 
„Păi cum, adică eu mă duc acolo, iar 
el să vină înapoi, aici ? Nu, zic, !'lu· 
mi-a spus decît numele mic, şi ăla·.
pe jumătate ... " 

DORU : Sper că nu l-ai spus ! 
DORA : Stai să vezi ... 

(Cortina cade, da.r cei doi continuă sif 
vorbească, străini de tot ce se întîmplii, 
în :,ur,.tt lor, ca două fiinţe îndrăgos.tite 
ce sînt.) 
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l(Urmare de la p. 67) 
Iată povestea lui... ,,Am 

,ajuns aici, hotărît să 
mă odihnesc. De luni de 
zile visam căsuta asta li
"11,iştită, pădurea bătrînă, 
-·oamenii cumsecade din sat.
Mi-(lrn desfăcut putinele
bagCIJC', le-arn pus în· ordi
ne, cu1n îmi place să le
.stiit, mi-am asezat hîrtiile
_pentru însemnări pe masă,
'<Im cul.es din grădină nişte
flori, le-am pus în apă şi
ile-am asezat alături de 
cele trebuincioase scrisului,
pc urmă arn plecat pe
uliţă să revăd satul, oa
menii. N-am zăbovit prea
1nult. Cînd m-am întors
,acasă, arn găsit uşa dată
,de perete. !mi amintesc
precis, închisesem uşa, nu
-0 încuiasem, aici nu se �n
•Cuie niciodată uşile, dar o
închisesem si a.cum era.
·dată de perete. Şi uşile
spre celelaite încăperi erau
<deschise. Cineva, în lipsa
mea, mă vizitase. Am făcut
-un control rapid. Nu-mi
lipsea nimic, nici un lucru
➔or. Numai că vaza cu flori
-era răsturnată, apa se
scursese peste. hîrtiile me
le, iClr două sfeşnice cC1re
se aflau pe scrin, uite colo,
-.erC1u aruncate pe jos, cu
luminările smulse si frînte.
Aşternutul era îngrămăclit
la mijlocul patului, dezgo
�in� salteaua_: A_m cercetat,
incapere cu incapere, toată 
-casa. Nu era nimeni bine
'înţeles. M-am gîndit' că ci
neva făcuse o glumă
proastă sau, poate, voise
să-mi atragă atentic, în
tr-im mod mai origindl, că
:nu sînt binevenit.

Am făcut ordine, mi-am 
însemnat cîteva. idei ca
·re-mi trecuseră prin cap
peste zi şi pînă seara uita
.sem totu.i.

VIRGIL MUNTEANU 

Ultima piesă (încă nescrisă) 

a prietenului meu 

A doua zi, dis-de-dimi
neaţă, am plecat să mă 
plimb. M-am pl'imbat mult 
prin pădure, am mîncat 
zmeură şi am cules ghebe, 
a jost nemaipomenit. Cînd 
m-am i1itors, am găsit uşa
închisii, cum o lăsasem, în
schimb, fereastra era larg
deschisă. Scaunul de la
masa ele lucru era răs
turnat, dintr-o fructieră
care e colo, pe bufet, lip
seau merele, cîteva erau
doar pe jumătate mîncate
şi arunca.te în · batjocură
peste tot. Am scotocit fie
care cotlon. Nimic. Banii
erau la locul lor, sub len
juri, hîrtiile neatinse, pe
masă ; numai merele, mîn
cate pe jumătate, şi scau
nul răsturnat arălau că
iara.�i fllsesem vizitat.
Mi-am zis să stau, totuşi,
de vorbă cu miLiliamil.
I-am poveslit hiuZ: M-a
privit oarecum ciudat, m-a
întrebat cum :;tau cu nervii
şi mi-a prom1:; că va cer
ceta cazul. N-am insistat·.
Mi s-a "părut că mă crede
ţicnit. Noaptea, tîrziu, am
auzit la usa ele la intrare
zgomote ciu·clate. Cineva
încerca să intre. M-am
înarmat cu un cutit uite
cuţitul ăst(!, m-am 'apropiat
tiptil de uşă şi am des
chis-o brusc. Jn beznă,
n-am zărit pe nimeni. To
tuşi, mi s-a părut că aud
paşi furişaţi spre pădure 
şi un fel ele rîs înăbuşit. 
N-am închis ochii pînă la
ziuă. !ti' mărturisesc cin
stit, miJ..,, cuprinsese teamCI.
Nu mai părea să fie o glu
mă. Cineva, cine, nu ştiu, 
îşi propunea să mă scoată 
din minţi. Noaptea, mă 
baricadam si dormeam cu 
bîta lingă inine. Ziua, ră
tăceam năuc prin sat, în
cercînq să uit. Degeaba ! 

Intre timp, lucrurile evo
luau clin ce în ce mai i·ău 
Au început să-m·i lipseasciJ. 
lucruri din casă. Jntr-o zi, 
un pui fript şi o jumătate 
de pîine au dispărut ele pe 
masă. Jn altă zi, am cău
tat zadarni� un pulover, un 
prosop şi citeva perechi de 
ciorapi groşi. Am lăsat in
tenţionat pe masă cîteva 
sute d.e lei si niste mărun
ţiş. De sute nu· s-a atins, 
în schimb, măruntisul era 
împrăşliat prin toată casa. 
Noaptea, mă trezeam brusc 
din somn şi auzeam zgo
mote ciudate, rîsete înfun
date, ciocănituri stranii, o 
dată chiar un fel de sc-în'
cet de copil. Uneori mi se 
părea că cineva nevăzut 
mă priveşte cu ochi reci şi 
răi. De cîteva nopţi nu în
diicl ochii. Azi m-am hotă
rit să te chem. Îţi spun 
cinstit, mi-e frică." 

M-am uitat cu atentie la
prietenul meu. Nu, nu pă
rea să-şi fi pierdut min
ţile, dar arăta jalnic. !şi 
trosnea clegetel_e, dinţ_ii îi

cl.ănţăneau, genunchii îi

tremurau. Am simtit că si 
pe mine mă trec fiorii, dar 
am încercat să mă stăpî
nesc. 

Nu-i nimic grav, i-am 
spus fără convingere, cel 
mult un copil rău sau, de 
_ce nu? vreun nebun, ne
bunul satului, se mai în-
tîmplă. Acum sîntem doi, 
la noapte vom sta de ve
ghe pe rînd şi nu se poate 
să nu dezlegăm misterul. 

Am inspectat amînloi 
toate încăperile, bineînteles 
că nu am găsit nimic, 'apoi 
ne-am pregătit pent1'ii o

noapte de veghe. ,5'i. a ve
nit noaptea ... 

(Urmare la pag. 137) 
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PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN NOI VERSIUNI SCENICE 

TEATRUL MUNICIPAL 
DIN PLOIEŞTI 

■ CONUL LEONIDL\
FL\Tl\ CU

't 

REL\CTIUNEL\

de I.. L Caragiale 

Data premierei : 29 oct.ombrie 
1985. 

Regia : DRAGOŞ GALGOŢIU. 
Scenografia: VITI'ORIO HOLTIER. 

Distributia : CORNELIU R,EVENT 
(Conul Leonida.) ; MARIAN RÂLEA 
(Efimiţa); MARILENA PATRU 
BUGEAC (Safta). 

Cortina se ridici. ,,O odaie modestă de 
mahala ... '· Decorul, cu fraghla butad'orie 
a celor trei pereţi, e împins mai aproape 
de spectatori, la limita .rampei. Sist.emul 
de referinţă al · montării începe să func
ţioneze urmînd o curbă ascen<lentă : di
latare, cumul, aglomerare, proliferare, 
p11ogresie întru idee. Maniera barocă a 
il.·egLzorului concordă .şi de astă dată cu 
spi!riillul textului. In perspectiva spectaco
lului total, însuşi teo:rieticianul Caragiale 
a militat pentru „grămădire raţională de 
matcrialuri ·• diferite, intre care nu lt;e
buie neapă�·at să primeze cuvîntul, deşi, 
in aJ11samblul arhitectural al reprezentaţiei 
1Jeatrale, constituie „un -obiect solid". Ex
cesul de vizualiza;re rămîne, desigur, dis-
01.utaibil ; unele tentati,ve sînt pleonastice 

' 

92 

(de exemplu, cînd se vorbeşte despre „le
gea de murături", în prim-plq.Il tronează 
un borqm cu .g,ogonele ; protagonistul, po
menind de ,întJîmplări similare, rosteşte 
şi ·mai aipăsat „cîte d-aste� n-am citit eu. 
n-am păr în cap!", etaJ.înd o splendidă
chelie, căci nu :poartă „clasica" scufie etc.
etc.). Dar multie dmtre aceste efecte fac
part.e din a,rsenalul teatrului• .popular, că
ru'i:,a îi aparţine farsa. O aicceler.ar,e a rit
mului ar spori fluenţa, convergenta argu
mentelor demanstra,ţiei, care „detali.a,ză" 
inventiv din primul moment. Ea, Efimiţa, 
la fereastra „cabinetului"; îşi face toaleta 
de ;noapte - după corsetul tocmai lepădat 
şi ,ulterioaire :,poze", ,poate părea, o co
chetă „trecută", altfel cămaşa cu arnici 
şi alte acces-orii vestiment:are o ·arată a fi 
o persoană frUJStă. El, iLeonkla, nebăgat
în seamă iniţial, dooim-itează pe un scaw1.
- un „rva;nic:'' senil. ca pretins „republi
can" îmbrăcat cam fistichiu : panta-
1oni â la Napoleon şi vestă <le lame
care abia îi mai: cuprinde pîntec-ui, un
halat de satin roşu aprins şi, semn al ire
vocaibilei băbtineţi, un f.ullar de l[nă. Tre
.i:it brutal pentru o frugală masă de seară,
soţul începe să debiteze istoria de La
-11 ,Făurar din 1Ploieştiul natal. Inepţii,le 
ctIBg după tiipire, 1stăvi1ite doar de acţiuni
colater-ale, ,,improvizaţii" adiacente ale
har.niieeil şi :temătoarei consoarte. DincoJo
de dteva gesturL dor.it .graţioase şi tan
dre, ,partenera - cînd geloasă, cind fu
rJbasă, cînd apatică - e do.an.· pe alocuri
inter,esată în oonversaţie şi, în cele din
urmă. absentă, adoarme Jegănată de pro
pria :imagina,vie exaltată .. ,Bovarica" Efi
imiţa (in delicioasa compoziţie a luii Ma
rian Râlea poate fi ,vo11ba şi de aşa ceva)
n-o să aibă un coşmar, ci. o să vjseze
imaginea colorată a „1·evoluţiei"., pe care
Leonida, o va confunda cu „reacţiun�" 
în a,lertă, mai ales că. speriat, apelează ila 
gazetă şi, bineînţeles, găseşte o sibilinici 
explicaţie : ,, ... ca un strig-oi în -întuneric". 

' 
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Corneliu Revent 
(Conul Leonida) 
şi 
Marian Râlea 
(Efimiţa) 

La geamlkul pridvorului a · apărut însă 
U!Il paşnic persO!Ilaj de carnaval, o suavă 
damă blondă, -ce 'împrăştie confetti. şi re
suscitează subconştientul „refu1latei" ero
ine ; aceasta. în ac-ordurile unui valţ ro
Tnanţios, încearcă p,aişi de dans, cu miş
cărUe de2'iordonate ale unei marionete 
dezaifectaite. O rutinieră, dacă nu cumva 
cong,enittală oecitate simbolică îi ,împie
dică pe ,cei d-oi er-oi să comunice efecti-v ; 
tandemul lor funcţionează în contratiinp : 
unul, mereu parcă îin transă, pluteşte (a
doraibile, stîn,găcii<Le inerente travestiului 
c,omk) .; -celă,lalt delirează înfo�at. bătîn
du-se CfU pumnii în piept şi dind ochii 
peste -cap. In tlnterpretar,ea sarvu:roasă a 
lui Corneliu Revent, Leonicla îşi cultivă 
voluptuos ·mania log-oreei-, ambalîndu-se 
entuziast în· cele mai, stu:pide raţi-ona
menbe. Dezorientarea pr,otagoriistului e' 
caricaturi,zată î.ntr-o secvenţă fulgurantă, 
cînd se lasă slll'pri'ns pe o scăriţă, oscii,înd 
lînibre spaţiul „teluric", rprivata, şi cel 
„cosmk", hulubăiria. Avîntul oratoric şi-l 
alimentează metodic, cînd cu melodtlile 
.patetilce aJe unui. gramofon răguşit, cînd 
cu sticla de ţuică pitită la piciorr·ul mesei. 
iPli'n de năduf, sufocat de suficienţă şi la 
figurat şi la propriu. e mali ţio,s cu mai 
slaba de inger paTtener.ă de viaţă. dar se 
pierde uşor cu fiirea, se agită dis,perat. 
intră ,în panică ; însă, tot atît de repede. 
iredevine „stăpîn pe situaţie" şi lansează 
o nouă enoirmitate - de data aceasta.
prin gura luil ,grăind adevărul, căci la
cheful de la ,băcan a fost implicată „poli
ţia 'Î.n persoană", respectiv Nae -Ipinge cu. 
Relatind despre „obkeiurile mi tocăneşti". 
distracţie inaccesiibi'lă ei, slujnk.a Safta. 
la rnndu-i. suspină nostalgic ... Str-ivite de 
pTopriul -lor veleitairism meschi,n şi ridi-
eol, aceste ,biete suflete mic-buirgheze fi
g�ă :perpetua diramă a degradării. Jn 
vidul unei existenţe fără ori2'iont, i:ncapa
bili a-şi d�ăşi condiţia, ,eroii-, obsedaţi _de 

un activism iluzoriu, sînt de fapt anihi
laţi de propria lor pasiivitate: Criza în 
caire se află €Ste fără ieşire, ei se învîr
tesc î111 cerc. 

,Fr.UJffioasă ( deşi manevra decorurilor · e 
g,reoaie şi obositoare), metafora sce
nografică a rotirii. altern.anta inte
ri-or-exterior a „casel,or''. Aparenţa,
oîndva aitît de la pr,eţ, a dispă
:rut, contrastul CU! esenţa e anulat 
prin dezvăluirea unui trist adevăr : din
colo de formă nu există nici un dram 
de conţinut, faţada ascunde doar nimicul 
aibso.lut. Aşa cum aminteşte monumen ta
lu,1 fronton cu amoraşi, Alea jacta est.

Dictonul este înscris alătu1i' de o dată 
fatidică, 181'2, şi probabili nu întîmplător ; 
asocierea vi,2'iează in extremis absurdita
tea lumii pe dos, sug,eraită şi tle oglinda 
atîrnată de.asu.pra patului, în care perso
na,jele, !l'efuzînd !l'ealitatea, îşi descoperă 
cu spaimă chipul distorsi-onat. In final, 
ceii doi e:roi, rămaşi la faţă de cortină. 
redevin dovni• : o mască .pHnge, o mască 
rîde. Dar, mimind jocul acesto.r fantoşe 
- experienţă derizor:ie. car-e poate reîn
cepe oricînd - ei şi-au pierdut, odată
c,u inocenţa, pro.pria lor dublă id-entitate.
Deşi păşesc şi dincolo de perimetrul oon
venţiei în convenţie (scena de ue cenă).
ei nu fac decit să descrie o altă ci:rcum
ferjnţă a in-�omunic.abilităţii. Stenică a·ă
mîn:e do.al' intenţia de a con.verti tragi-eul
în ,grotesc, speranţa că rî.sul ar pute.a to
tuşi alunga stu:pilditatea ...

Cîşti.gaţi de seri,ozitatea propunerii, de 
a valida sceriic teze ale ex,egezei ,car.a
gialeene, actorii Corneliu Revent. Mari.an 
Râlea, Marilena Pătru Bugeac, scenogra
ful Vittor:iio Holtier l-au urmat cu dă.roire 
şi cu fantezi•e pe mereu incitantul Dragoş 
Galgoţim, reuşind! ll[l spectacol ce face 
cinste teatrului dim. Ull1bea marelui come
diograf. 

Irina COROIU 
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-• MOllRTEll UNUI 

L\RTIST 

d� Horia Lovinescu 

Data· premierei: 4 iulie 1985. 
Regia: LIUDMILA SZEKELY

ANTON. Decorul : CONSTANTIN 
RUSSU. Costumele: ANCA PAS
LARU. 

Distributia: DUMITRU PALA
DE (Mano

0

le Crudu); OLGA DU
MITRESCU (Claudia Roxan) ; 
CORNEL CIUPERCESCU (Vlad) ; 
VALENTIN POPESCU (Toma) ; 
DANA BOLINTINEANU (Cristi
na) ; LIANA DAN RIZA (Aglae) ; 
EUGENIA LAZA (Domnica) ; 
STEFAN CHIVU (Doctorul); FA-
BIAN GAVRILUŢIU (Reporte-
rul). 

SpectacoluJ a.,egizoarei Liudmila Sze
'kely-Anton îşi ,propune să analizeze şi 
reuş�te să expriJille <lezechilib.r.ul vremel
nic şi deveni:riea întru ,înţelepcillllle a crea
torului conrruntat cu întrebările ultime. 
Spaima provocată de prăpastia de la 
capătUl fiecărei vieţi şi neputinţa de a 
mai fi credinci,os unei arte caire semnifică 
„puterea omuluri a.supra haos1.tiui şi a 
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Dumitru !Palade 
şi 
Olga Dumitrescu 

., 

morţii" s,înt elementele care ordonează 
în spectacol drama sculptorului Manole 

. Crudu. 
In succesiunea temporală din piesă, re

laţia cauză-efect :pare a f.1 simplă. Sem
nele sfîrşiltuluii1 alungă starna care ar fi 
permis •ÎTufăptuirea urror proiecte <le tipu•! 
„Zburătorul" sau ,,•Primăvara". Dar dacă 
totul e jnve.r,s ? Dacă :impasul creaţiei pro
voacă moartea u:nui artist ? Spectacolul 
iillU dă un >răspuns c-ert acestei ipoteze, 
dar formulai-ea ei- în ţesătura imaginiilor 
scenice ,eonferă ,pi:io'funzime şi con�istenţă 
dra1Ţ1.ei. Contestaţia fiilor Şi tulburarea 
emsului ,nu sîmt simple accidente ale vie
.ţii fam�liale, ci tr.a.nscrieri al-e dilemeil de 
idei în registrul acţiunii Şi al sentimen
telor. Manole Crudu, omul care ,n-a_ cu
noscut sfîşierea, airtistul care n-a ştiut 
ce-i îndoiala, •învaţă într-un tîrziu, plă
tind preţul suprem, valoarea unei cuprim
zătoare ordLni mo:rale şi a unei nuanţaite 
atitudini• estetice: In dialogul atît de ra
tional al textului, în abundenţa de ciţate 
şi <le trimiteri cultUJrale apare tensiunea 
llinei, trăiri pe care cuvintele n-o pot co
munica şi pe carie c-ultura a înregish·at�o 
cu sfi>oasă umili:ntă. :Cărarea pe care se 
pregăt�te să păşească Manole, călăuzit 
de Domnica, dislocă ramele „realiste" al_e 
;piesei, dind spectacolului o ,ori�anică di-

. mensiune <le spiritualitate. Cheia acesţei 
lecturi este persnna'jul Doinnicăi (.,cu un 
picior aici, cu altul di11col,o"). c?mentator 
,privilegiat al acţiunii : pregătrndu-1 pe 
Manole ,pentru moarte, ea îl iniţiază .ca 

· pentru o taimă <I -nunţii. Imagine.a sceni,că
a ,acestei •treceri adună în sine sensur.ile

www.ziuaconstanta.ro



rosti:rii şi durerile. trăirii. Ceea cc urmea
ză - moartea propriu-zisă - poate fi 
consider,at doar UIIl accident biologic. 

SpectaooluJ. este gîndit cu seri•ozitate 
di!n ,perspectiva zilei de azi asupra. tota� 
lităţLl tea,trului lui Lovines,cu, piesa Moar
tea unui artist fiind ciitită nu doar ca un 
răspuns al scrciitorului - datat 1964 -
în dezbaterea desp:re arta luminii şi arta 
tenebrelor, ci ca o meditatie sub semnul 
interogaţiei despre arta d� a trăi. 

Dialectica acestei lecturi, evidentă l.n 
semnele spectacolului (urnele poate cam 
simpliste), capătă pregnanţă doar în mă
sura în care interpreţii izbutesc să suge
reze, prin adevărul trăi,rii, tensiunea gîn
dilrii, ,prin certitudinea clipei, tulburare.a 
timpului. Dumitru ,Palade, în c•onoordanţă 
cu concepţia regizorală, renunţă la con
trastul Pe care l-ar putea crea între vita
litatea inconştientă a începutului şi tris
teţea lucidă a .sfîrşitu1u,i. De 1a prima apa-
1·iţie, person'ajul este sfîşiat de întrebări. 
şi nepăsarea faţă de ,ceilalţi nu se dato
rează vreunui egoism func1ar, ci unei 
te•r�bile concentrării interioare. Treptat, 
zăgazu�·ile se :rup, neliniştea se inc•orpo
rează în cuvinte, clar, cu excepţia Dom
nicăi, nimeni nu realizează p:re21entul : şi 
fiii, şi femeia pe care într-un fel o iu
_beşte, vor,besc cu fostul Manole Crudu. 
Actorul interiorizează această noneornc,or
danţă, are iTitări candide şi şovăieli ado
lescentine, - năprasnice străfulgerări de 
mînie. Doar a--elaţia sa, cu Cristina n-.a1·e 
greutatea dorită, rămînînd în planul ca-· 
priciului şi al hî-rj-oanei. 01.ga Dumitrescu 
în rolul actriţei Claudia Roxan compune 
,,teatralitatea" personajului în tonuri stri
dente, momentele de adevăr sînt jucate 
crispat. Cornel Ciupercescu nu apasă pe 
c.air.acterul demonic a.J lui Vlad. constru
ind •cu a,bilitate amestecul de trufie şi 
nesi1gu:ranţă, setea de adevăr şi de afec
ţiune. Vale!l'lti·n Popescu j,oa,că fa.rmecul 
simplităţii, izbutind să facă sesizabilă lu
mina pe care o impTăştie Toma. Dana 
Bolintineanu sugerează starea de graţie a 
tinereţii, ea transmihe tristeţea în faţa 
descoperirii complk.aţiiloT şi compli.cită
ţHo,r vieţii. Liana ,Da11 Riza punctează e
chiliibrat mes,c:hiJ1ări.a. drăgăstoasă a me
na'jerei Aglae. slugă cu vocatia pa,rve
nirii. Eugenia .Laza în rolul D-0mnicăi este 
un impartant rep,er al spectacolului : •ea 
are o blîndeţe majestuo,asă, dramatism 
implicit, echiilibru şi sigu:r.anţă. 

Decorul semnat de Constantin Russu 
urmăreşte cu stricteţe indicaţiile autoru-
lui. Rezultatul este o ambianţă lipsită de 
personalitate, cu apa:renţe destul de şu
brede. un cadru în care se mi,ş'Că p-er
sopajele. 

Magdalena BOIANGIU 

TEATRUL DE COMEDIE 

llRM/l SECRET!\ 

de Dumitru Solomon 

Data premierei :. 8 noiembrie 1985. 
Regia : GRIGORE GON'fA. Sce

nografia: ION POPESCU-UDRISTE. 
Distribuţia: AUREL GIURUMIA 

(Arhimede) ; IARINA DEMIAN 
(Teodonia) ; DANIEL TOMESCU, 
FLORIN ANTON, MARIAN RI
LEA (Ctesibios) ; VIRGINIA MIREA 
(Eunoa); ŞTEFAN TAPALAGA 
('?lisis) ; DUMITRU CHESA (Xe
mos); AURORA LEONTE, MAGDA 
CATONE (Meropa); CORNEL VUL
PE, FLORIN ANTON (Hieron al 
II-iea) ; ŞERBAN IONESCU, MA
RI�N RÎLEA (Zophyrion); SILVIU
STANCULESCU, GHEORGHE SI
MONCA (Marcellus) ; DUMITRU
RUCAREANU (Tcles) ; SORIN
GHEORGHIU, ŞERBAN CELEA,
THEO COJOCARU (Hecates).

Caz mai r�ir întîlnit - ca, la trei ani 
de la premieră, un spectacol să fie re
făcut pc aceeaşi scenă ! Altă conceptie 
regizorală, o nouă ambianţă plastică apar
ţinînd aceluiaşi scenograf, cîteva schim
bări de distribuţie - înlocuiri sau du
blări, chiar triplări ale rolurilor. Prilej 
pentru o analiză critică a dinamicii unei 
reprezentatii teatrale în concliti i li bei· ac
ceptate, ele implicită emulaţie, presupus 
exigentă. 

Reluarea acestui text de mare frumusete 
morală, nu numai literară a fost făcută 
în numele sporirii accesibilităţii, sub sem
nul „culorii", la propriu şi la figurat. Re
prezentaţia s-a clorit, şi reuşeşte cu pri-
sosinţă să fie, extrem ele „colorată" şi 
,.vie", la aceasta contribuind micile re
ducţii (care au afectat �i titlul piesei !), 
1·itmul alert, susţinut. Priza la public este> 
mai mare şi compensează, într-un fel, 
auu,'>tcritatca (sacrificătă) a montării-prin
ceps. Esenţializat la maximum, decorul 
proiectează pe un fundal negru, opac, 
pîrghii, scripeţi, trolii, cîntare, sfori multi
colore, felurite perdele manevrate la ve
clei·e : cele galbene sugerează lini�tea cal
mă a locuinţei modestului inventator ; fal
duri sîngerii delimitează un lăcaş al pu-
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terii - sala tronului ; din pi112e verzi se 
închipuie un cort roman - simbol al tru
fiei nemăsurate. Dar regizorul a fost atent 
doar la una dintre cele două coordonate 
ale jocului metaforic pe care-l propune 
Dumitru Solomon. In demersul său dra
maturgie, acest atît de original scriitor 
1·eiterează în sens alegoric principii (nu 
neapărat ale fizicii) reintegrîndu-le 
în sfera vieţii curente, cotidiene. Animă, 
dramatizează ingenio relaţia dintre idee 
şi existenţă. In actualul spectacol primează 
ceea ce s-ar putea numi materializarea 
conceptelor şi a fost mai puţin exploatată 
tentativa generoasă de spiritualizare a 
concreteţii. Căci Metafora (semnul teatral 
preferat de autor), ca mijloc de cunoaş
tere esenţială, provoacă revelaţii, elibe-
1·ează subconştientul, dar şi incită la re
flecţie, sensibilizează intelectul, rafinează 
gustul. Virtualităţi care, în mod normal, 
se răsfrîng şi asupra creatorilor înşişi. 

Grigore Gonţa - pare a fi deocamdată 
cucerit total de o anume manieră de in
terpretare, tributară procedeelor comme
diei dell'arte, simulate mai mult sau mai 
puţin gratuit. El fiind înainte de toate 
actor, gindeşte în special prin prisma in
terpretului, cu intenţia de a-l evidenţia 
- de unde şi adeziunea, simpatia echipei
de care se apropiase cu ocazia unui alt
spectacol, montat, relativ recent, la acelaşi
teatru. Supralicitarea stilului de joc bur
lesc prezintă însă citeva pericole ce tre
buie luate in consideraţie : pantomima
poate ajunge simplă gestică pleonastică ;
clişeele parodice duc la autopastişă, im
plicit la monotonie, aşa cum şi efectele
facile, umorul gros, înclină spre vulga
ritate.

Frizînd permanent grotescul, actorii sfir
şesc prin a-şi pierde acea minimă deta
şare necesară autocontrolului individual. 
Chiar dacă unii spectatori sînt predispuşi 
să aplaude şi ceea ce nu se aude sau nu 
se înţelege, neglijenţele de dicţiune sînt 
inadmisibile. Următoarele aprecieri asu
pra evoluţiilor şi involuţiilor din acest 

• spectacol au fost făcute plecînd de la
aceş_te cîteva repere. stfel, Aurel Giuru
mia păstrează contururile iniţiale ale erou
lui : este omul la fel de uimitor de, inte
ligent şi în familie şi în agora, blajin şi
neînfricat în faţa flotei inamice ca şi în
faţa tiranilor, sfidînd constrîngerile abe
rante, ignorînd convenienţele superficiale,
dar mai ales ferm în convingerile sale.
Actorul pare marcat ,de o uşoară oboseală
, i personajul îşi dobindeşte inocenta mă-,.
reţie abia în scena finală, cind, odihnin
du-se ca un copil mare ce este, după o
joacă mai complicată de-a viaţa şi moar
tea, un scrînciob il ridică deasupra con
tingentului, dea upra tuturor josniciilor.
lncercind o schimbare radicală, Iarina
Demian a trecut de la duioşia şi sfiala
unei sotii iubitoare la volubilitatea unei
cumetre· oarecare. Florin Anton, după ce
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a creat un Hieron de neuitat, încearcă şi 
o altă partitură mai la indemină, tinărul
Ctesibios - învăţăcel mediocru şi gi
nere norocos. Cuceritoare, la prima ei
întîlnire scenică cu Eunoa (pare-se, de
bti.tul la Teatrul de Comedie), prin pros
peţimea netmcată, Virginia Mirea se do
vedeşte atinsă prea de timpuriu de mor
bul manierismului, forţindu-şi vocea şi
uzînd în mod exagerat de rictus. Ştefan
Tapalagă se implică în improvizaţii cu
entuziasm nedisimulat. Aurora Leonte, de
astă dată foarte decorativă, a devenit mai
evazivă, o zburdalnică slujnică versată
într-ale amorului. În nota sa obişnuită,
Cornel Vulpe este un mic despot obtuz,
condus din wnbră de un supus dubios de
zelos. Atent la compoziţie, Şerban Ionescu
e agil ca o felină, mereu cu urechea la
pindă, se- prelinge cu trupul său deşirat
pe lingă imaginare ziduri, stăpinindu-şi
cu greu braţele prea lungi, gata să înhaţe
indiferent ce. Silviu Stănculescu a elimi
nat din ecuaţia rolului său dimensiunea
paranoică a învingătorului, coborindu-şi
personajul la mai terestre manifestări de
autoritate stupidă şi arogantă. Dumitru
Rucăreânu si Sorin Gheorghiu nu mai au
acelaşi aplo

0

mb, deşi se achită fără cusur 
de sarcinile lor, ca şi Dumitru Chesa de 
altfel. 

Considerată în sine, fără comparaţia, 
totuşi inevitabilă, cu prima versiune, mon
tarea are strălucirea ei, cu stridenţe şi 
agrementări muzicale pitoreşti, ca orice 
spectacol popular." Cu speranţa că mesa
jul umanist nu va rămîne fără ecou în 
conştiinţa spectatorilor, i se poate preve
"dea, deci, o existenţă îndelungată. 

Irina COROIU 

TEATRUL GERMAN DE STAT 
DIN TIMIŞOARA 

COPII ŞI Pl\RINŢI 
de Ion Hai�iu 

Subintitulată ;,prelucrare de Bogdan 
Ulmu, tradusă în limba germană de Ildico 
Zamfirescu", Copii şi părinţi nu este o 
piesă de Ion Băieşu, ci o alăturare, mai 
mult sau mai puţin arbitrară, a două 
dintre piesele sale scurte, Boul şi viţeii
şi Vederea, pornind de la „ideea" că ni
mic nu i-ar putea împiedica pe Gelu şi 
Coca, din prima piesă, să devină părinţii 
Silviei, din cea de-a doua piesă. Mai pe 
şleau : de ce să păstrăm piesele şi să 
schimbăm interpreţii, aşa cum s-a pome
nit de cînd lumea, cînd ne putem mani
festa originalitatea şi inventivitatea regi
zorală schimbînd pie ele şi păstrînd in-
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Data premierei : 18 octombrie 
. 1985. 

Regia : BOGDAN ULMU. Sceno
grafia: OLIMPIA DAMIAN-ULMU. 
Traducere în limba germană : 
ILDICO ZAMFIRESCU. 

Distribuţia : VICTOR LACHE
(Gelu) ; IDA JARCSEK-GAZA (Co
ca); WALTER ROTH (Nelu);
ANKE GUSBETH (Nuţi) ; OSKAR
SCHILZ (Bătrînul) ; JOSEF JO
CHUM (Tatăl lui Gelu) ; WILFRID
BAUER (Naşul); MARIANNE SI
MION (Silvia) ; PETER SCHUCH
(Pensionarul) ; MATHIAS PELGER
(Logodnicul) ; ALEXANDER STEFI
(Hamalul). 

terpreţii ! Doar nu de ciotul ideii de per
sonaj o să se-mpiedice întreg aliotmanul 
·viziunii regizorale ! Să nu insistăm însă.
A căuta logica intervenţiilo,r t·egizorale la
nivelul textului dramatic e · de multă
vreme treabă zadarnică, dacă nu cumva
chiar descalificantă pentru un critic de
azi ! Să ne mulţumim aşadar cu logica
spectacolului şi să vedem în ce-ar consta
€a.

Poate în faptul că regizorul a introdus 
în scenă - ca personaj ! - un soi de 
recuziter, care cară nu numai mobila ve
che, ci şi personajele ce ajung să se con- . 
funde cu ea ? Hai să zicem că, aici, un 

AL TE PREMIERE 

TEATRUL NATIONAL DIN 
BUCUREŞTI 

NU SE .ŞTIE 
NICIOD/lTl\ 
de G" H" Shaw 

A Crazy Comedy - o comedie nebw1ă, 
nu atît în maniera teatrului englezesc, 
cît a filmului american al anilor '30, pro
pune prima scenă a ţării spectatorilor săi 
dornici de divertisment. 

într-adevăr, Nu se ştie niciodată face 
parte • dintre acele. ,,piese plăcute", Plea
sant Plays, numite astfel de autorul lor, 
prin contrast cu alte texte, .de o virulenţă 

7 ·_ c. 1700 

firicel de idee tot ar mai fi. Dar cînd 
recuziterul acesta „atotputernic" întrerupe 
„la disci-eţie" spectacolul, pentru a mai 
căra o mobilă sau alta, asta, tot o idee 
regizorală să fie ? Dacă ne amintim de 
Scaunele lui Eugen Ionescu, cum pare 
să-şi fi amintit şi 1·egizorul nostru, fără 
vreun motiv anume, aşa s-ar părea. 

Numai că din hazul amar, din satira 
socială de o necruţătoare vehemenţă a lui 
Băieşu, în spectacol nu mai rămîne 
a,proape nimic. Şi, în loc să se rîdă (şi 
să se şi gîndească !), în sală, de ceea ce 
se întîmplă - în fond, grav - pe scenă, 
mai mult se rîde pe scenă, cu o vădită 
lipsă de gînd, întru cu totul alt fel in
trlstătoare ! 

. . Surprinzător ·nu e faptul că actârii s-au 
lăsat conduşi cu credinţă de acest regizor, · 
căci el a făcut tot aici, la Teatrul Ger
man de Stat din Timişoara, unul dintre 
cele mai izbutite şi mai frumoase spec
tacole ale sale, cu piesa lui Dumitru So
lomon, Elogiul nebuniei (sau Soldatul şi
filozoful). 

Surprinzător e doar faptul că un ex
perimentat teatrolog şi un fin exeget tea
tral, ba încă şi un regizor dotat, ca Bog
dan Ulmu, a ratat acolo unde se părea 
că e mai simplu şi mai uşor de pus în 
.scenă. 

Sau poate că Băieşu nu e chiar atît de 
simplu şi de uşor precum pare la prima 
vedere!? 

Victor PARHON 

.... 

• 

Data premierei : 14 noiembrie
1985. 

Regia:. MIHAI BERECHET. Sce
nografia: CON'STANTIN RUSSU. 
Traducerea: LUCIA STURDZA BU
LANDRA. 

D.istribuţia: CARMEN STANESCU
(Mrs. Clandon) ; CONSTANTIN DI
NULESCU (Fergus Crampton) ; 
GEORGE MOTOI (Finch Mc. Co-

1mas); MARIAN HUDAC (,,Maître" 
D. Williams) ; MIHAI NICULESCU
(Dr. Valentin); CEZARA DAFINES-
CU (Gloria Clandon) ; GEORGE
PAUL 4VRAM (De Bourne); EU
GEN CRISTEA (Philip Clandori) ;
MANUELA CIUCUR studentă
IATC (Dolly Clandon) ; CRISTINA
DELEANU (Nursa); DAN IVANES- .
CU (Chelnerul).
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Scenă din spectacol 

satirică mult mai incomodă pentru spi
ritele· puritane ale perioadei el� la răs
crucea celor două veacuri, XIX şi XX. 
De astă dată, atacul împotriva ipocriziei 
filistine maestrul ironiei sciipi toare îl dă 
printr-un mimetism absolut, care-i i·eu
şeşte ele minune : el însuşi vlăstar al epo
cii victoriene, nu s-a putut desprinde, 
chiar dacă le-a persiflat, ele id�alurile ei 
burgheze, în ciuda orientării sale spre fa
bianism - formă utopică a socialismului, 
respingînd măsurile rnclicale, revoluţio
nare şi limitindu-se la efortul indivicluâl 
ele raţionalizare a vieţii personale (după 
cum sună teoria „lucrurilor mărunte"). 

Adversar declarat al „pieselor bine 
scrise",, well-made plays, al amuzamen- • 
tului facil, acest Moliere al erei moderne 
riscă totuşi, astăzi, să incinte prin sarcas
mul uşor desuet, convertit (culmea !) în 
lirism nostalgic. Substratul polemic cu 
care devansa contemporaneitatea, aluziile 
şfichiuitoare au devenit „locuri comune" 

.., care - evident - se păstrează în actua
litate. Cum în limbaj, ca şi în construc
ţie, figura ele stil predilectă a scriitorului 
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irlandez era paradoxul, definit cîndva (de
Kierkegaard) ca fiind conjuncţie a con
trari.ilor, şi în special a eternului cu tem
poralul, regizorul Mihai Berechet şi-a per
mis să col)juge la preze"'nt acţiunea piesei 
scrise în 1899, pentru a-i releva perpetua 
valabilitate. Mai ales că tema centrală 
- emanciparea morală şi socială - păs
trează un constant coeficient de interes.
şi e nutrită de o extraordinară combustie
interioară, numită genepc life force ;: 
această forţă vitală (explică dramaturgul. 
şi în alte opere ale sale) este apanajul 
în special al femeii, care, fără doar· şi 
poate, deţine rnlul cel mai activ în viaţă, 
în dragoste. Bărbatul trăieşte doar cu ilu-
zia că el alege, cinel, ele fapt, nu e clecît 
o victimă neputincioasă (mitul Doru
Juan-ului avea să-l demoleze Shaw in.
Om şi supraom, 1903).

Subiectul, comic, este potenţat ele urr 
pronunţat caracter ele farsă ; apar mah 
mulţi păcălitori ce vor fi păcăliţi, cuplul 
comic şi tradiţionalul happy-end, care i·e
aşază lucrurile într-uri echilibru la· fel• de
precar, clar altul. O intervenţie stomato-
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logică fără anestezie este pretextul ce pro
voacă reacţia în lanţ a încurcăturilor. 
Mrs. Clanclon, scriitoare feministă ele 
,oarecare notorietate (clupă lista opusurilor 
in reeditare), se află pusă pe neaşteptate 
faţă în faţă cu fostul soţ, ele lingă care 
plecase în urmă cu 15 ani pentru că -(roise 
·să-şi smulgă copiii clin ghearele unui pă
rinte sufocat ele vederi prea înguste. Deşi

ocat ele felul cum i-au fost educate odras
lele, ·tatăl., bogat clar şi foarte ursuz� cio-
1·eşte să-şi recapete drepturile paterne.
'Conflictul se rezolvă ele la sine printr-un
mariaj fericit, care, clupă pri1hele apa
Tenţe, are toate şansele să reia povestea
,ele la capăt.

FăcîF1cl un calambur în spiritul specta
-colului, se poate spw1c că Shaw a pri:J.e
juit întotdeauna realizarea unor generoase

how-t:Iri actoriceşti (Lucia Sturclza Bu-
1anclra a figurat în fruntea distribuţiilor
-celor două montări româneşti anterioare).

Iradiind acelaşi farmec ca pe vremea
Femeii cu bani, Carmen Stănescu păşeşte
prin scenă cu eleganţă şi distincţie, întru
•chipîncl o fiinţă cîndva foarte autoritară,
:acum vag indiferentă, aedană,. preocu
pată mai mult pe sine, de tratatele ei ele 
·succes, afişînci în viaţă ca şi în scris un
-categoric nonconformism, care - în
fond - nu reprezintă ciecît premisa pre
judecăţilor viitoare. Un argument în plus
în sprijinul ingenioasei răsturnări operate
de regia deosebit de armonioasă. Ciufut,
:greu de scos din ale lui, uşor ele convins
însă cu motivări superficiale, Fergus
Crampton îi prilejuieşte lui Constantin
Dinulescu un rol nu mult deosebit ele
.alte creaţii ale sale. Exact distribuită pe
post de femeie fatală, Cezara Dafinesc1,1,
avînd toate atributele necesare, este o
.apariţie eclatantă : ţinuta impecabilă, un
botic nostim şi o privire de oţel, la în
-ceput distantă, rece, devine brusc pasio
·nală, scoţîndu-i din minţi pe bărbaţii că
Tora le pune gînd rău. La adăpostul unui
·surîs stas de star ele cinema retro, Mihai
Niculescu adqptă în evoluţia sa rigidi
iatea (condiţie a comicului, apuc! Bergson),
•eroul justificîndu-şi astfel crisparea : după
eşecuri repetate ca om _cinstit, a hotărît
·să nu se mai abată de la rigorile manie
Telor din aşa-zisa înaltă societate. încă
timorat de propriul său curaj, se avîntă
'în peroraţii despre inegalitatea dintre
:sexe, împăcat cu ideea de a fi dominat,
-clacă e vorba şi de un profit substanţial,
nu neapărat sentimental. Studentei Ma- •
'11llela Cfucur (interpreta fetei) şi lui Eugen
Cristea (i.nterpretul băiatului), perso
najele aflate la vîrsta temerităţilor ado-
11.escentine le-au apărut ca n9stimi arle
ichini ultramoderni ; extravaganţa compor
tamentală le îngăduie un joc în cascadă
<le o nestăvilită exuberanţă, un exerciţiu
briant pantomima automatismelor

emancipării ostentative. George Motoi se 
distinge în schimb prin discreţie ; jovial 
şi tolerant, afabil şi înţelept, el este un 
modest mediator cumsecade. Cu functie 
ele necesar deus ex machina se află av'o
�atul De Boume (George-Paul Avram), 
care descinde ultraelegant, clar purtînd în 
chip de mască un ridicol nas de carton, 
lucru care-l oripilează pe tatăl său, exem
plar maître al hotelului unde se leagă şi 
dezleagă firele intrigii. Bonomia, Marian 
Huclac şi-o drămuieşte ele astă dată pen
tru a-l caracteriza pe respectabilul chel
ner cu orgoliul breslei, dar şi cu mîndria 
ele a avea un fiu în barou ; respectuos, 
păstrează clista·nţa faţă de clienţi, dar ştie 
să satisfacă şi cele mai năstruşnice ca
pricii. In această „lume pc dos", în pos
tura unui stupid . simpatic, Dan Ivăn_escu 
izbuteşte momentele lui ele haz. In schimb, 
Cristina· Deleanu este clin nou cantonată 
într-un 1·01 ele cvasifiguraţie care nu-i so
liei tă talentul. 

Trepidantul ritm al zilei de azi, ce în
cearcă şă se substituie atmosferei ele fin 
de siecle a piesei, este întreţinut prin ilus
traţia muzicală şi prin ambianţa sceno. 
grafică, neutră ca datare, epatantă ca su
gestie. Frumoasă, în special terasa Hote-· 
lului Marinei, imaginată asemeni unei 
J3Unţi de vas ancorat lingă un far, o puntF' 
spre visare, pe care, în ultimul act, la 
lumina caldă a lampioanelor, eroii, sub 
pretextul balului mascat, îşi ,recapătă 
identitatea de personaje ele epocă şi dis
par în pas de vals ... 

Irina COROIU 

TEATRUL DRAMATIC 
DIN BRAŞOV 

DOI PE O HllNCil. 

de lllek5andr Ghelman 
• 

Data premierei : 25 septembrie 
l985. 

Regia : EUGEN MERCUS. Sceno
�rafia : DOINA ANTEMIR. Tradu
cerea : TUDOR STERIADE. 

Distributia : COSTACHE BABII 
(El) ; MELANIA NICULESCU (Ea). 

In sala mică a teatrului braşovean, Eu
gen Mercus a montat piesa lui Al. Ghel
man ·Doi pe o bancă, distribuind doi din
tre actorii de bază ai trupei : Costache 
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B:1bii şi Melania Niculescu. Piesa - co
mentată mai pe larg cu pri'.cjul premierei 
rlc la Teatrul „Bulandra" - c o dramă 
deopotrivă a singurătăţii şi a salvării ; 
dar, cwn singurătatea nu duce la clispe
r�re şi salvarea rămîne numai promisă, 
piesa degajă un fior tragicomic. Nu e 
ma'i puţin adevărat că e şi o dramă a 
necesităţii de a avea încredere în celălalt, 

pentru a ciştiga încrederea în sine. Regi

zorul Eugen Mercus a pedalat mai cu 

scamă pe ideea capacităţii omului de a 

fi fericit; cum, dintre cei doi eroi, femeia 

nutreşte cu mai multă putere dorinţa de 

a fi fericită, în spectacol Ea este aceea 

care cap;1tă pondere morală. ,,Cîntarul" 

etic ale cărui terezii personajele, în piesă, 

le apleacă deopotrivă cind de o parte, 

cind de alta, se dezechilibrează prin ferma 

aşezare a punctului de vedere regizoral, 

iar spectacolul ia şi el o turnură aparte, 

faţă de cel de la Bucureşti, de Qildă. El 

1·ămînc nu mai puţin îndreptăţit, in sens 

larg, estetic, deşi e evident că adevărul 

· demonsb·aţiei nu mai coincide cu adevă

rul vieţii, între ele existînd o doză de

a-pro xi mare.

Costache Babii intră în scenă cu non

şalanţă, plin de solicitudine, el imaginează 

un cabotin sociabil ; Melania Niculescu 

pătrunde circumspectă, parcă pipăind uo. 
teren nesigur. Costache Babii mimează de
ruta, apoi amintirea, cînd „o recunoaşte",. 
îl luminează într-atit, incit aprindereai 
erotică e o urmare firească ; Melania Ni
culescu il stopează ritos, ea vrea să ştie· 

cine este într-adevăr cel care a uitat-o .. 

Jocul continuă cu smulgerea pe rînd a, 

măştilor bărbatului, cu furiile dezlănţuite

ale femeii, cînd constată că e mereu min

ţită. Actorii îşi trăiesc rolurile, grima lui 

de cabotin sociabil şi drăgăstos nu vrea, 

să se şteargă, ea .nu oboseşte să se înfurie

şi să-l atragă în visul despre un cămin 

în doi. Actriţa se transpune, dar nll! 

depăşeşte prin joc rigorile eticii, aşa cum 

s-ar cuveni, ea nu vrea să mintă coche

tind, ca atare simpatia spectatorului în

clină către personajul ei, astfel că măr

turisirea dramei Bărbatului, care iubeşte

o soţie ce-l înşală, nu-l mai impresio

nează. De aceea, finalul, cinel ea îi în

minează .cheia celui prea slab încă să se

rupă din lanţurile iubirii şi disperării sale,

e încă un gest de mărinfmie, parcă aş

teptat. Surpriza şi înălţarea etică scon

tate de regizor ·nu se mai produc.

Constantin RADU-MARIA 

Costache Babii (El) şi Melania Niculescu (Ea) 
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TEATRU PENTRU COPII 

TEATRUL PENTRU corn 
ŞI TINERET DIN IAŞI 

PRINŢ ŞI CERŞETOR 

dramatizare de Ştefan Oprea 
Jupa Mark Twain 

Data premierei : 12 iulie '1.985. 
Regia: NATALIA iDANAILA şi 

CONSTANTIN BREHNE.SOU. Sce
nograifia : MARFA AXENTI. 

Distributia : CRISTINA ANCA 
CIUBOTARU (Tom Canty) ; TOMA 
HOGEA (Eduard) ; CONSTANTIN 
CIOFU (Henric a,I VIII-lea ; Osîn
ditul din închisoare) ; MIRCEA 
SAVA (Lord Hertford) ; ION AGA
CHI (Hitt; Pustnicul); CONSTAN
Tl<N AMUNTENOEI 1(Berkelay) ; 
NliNA DUMIT,RIU (Jane Gray) ; 
DOINA IARCUCIEVlCI ,(Elisabeth); 
NICOLAE BRIEHNESCU .(John Can
ty) ; ORTANSA ISTANESCU (Mama 
lui Tom); SI,MONA AGACHI (Bu
nica Canty) ; LIVIU SMîNTîNICA 
(Miles Hendon) ; GABRLELA D0-
BRESOU (Pajul) ; EMILIA PRAJI
NARU (Femeia cu copilul). 

Sipecrl:aioollrul iteşeiain ,a fost oorfcepiUlt C'a 
U\Il , ,imlilria!co1 " : ,tlmJP'a 1in Ură IÎlil s:ail ă şi o 
tTaivielI',Seaiză cu s1U1rle şi itoilJ.e,, CIÎ11i11Înid, dian
siîJ11d şi sl1mi1gÎIIlld IÎlil g11.ura mla!I1e - =m 
fălaela!U,, 1dî1Ilidva, rt:,r,upe(le iarrnlbUJLamlte - că 
IUII'll1leia,ză s,ă' :pr,e:z.illl1te, :m lfia'jla. rbuturioir, ii.n
aredrubdl1a,, in;emJali(POIITllendlta. 1P01V1eisite !a do Î 
c�i ,î,n1l!--af1l�t ,de ia\S�nătoiii ilia 1c,hli\p pe 
cît ele diferiţi c� obirşie. 

Odaită 1ulf!Ciaij;i pe s,cienă, aidJorj,i împîn
zesic co,tl o,alillelle IU!neti i/Illg,eni oase str,u:ctu 11i 
de il1emn,, catre la[ihiiltecrtru1r,OOJZă • to1aite viii
tOOJrele Uocumi1 ide j,oc, îşi ,împian-.t ool1wrJlle 
şi dieicilialiljşează peirti(PeţiJile. 

iMlilrialdoJu,l iteatral 's•e Wă(Pltludieşbe, ,p,e de 
o ipairte·, prilil dlilb ălcliia d� :a mcihregia, dJiJn
cltevia eil'emerllte de J.'l�Cilt7liită şi IQ'î,1Jeva i!Ju
mi.Ilii1 aldevăinarte „talb!Lo11wi' ide gen", c,a,r,e

fumjcţi,om.:elaiză, prlilil ,,IPlii1JoiresiQu[" ÎlIIlla!gJilnid, 
lC!a embllerrue !allJe il.oiqu]rutl, oo!aiiall şi ia!le &p,a
ţi'llllrui ,g�alfil!c IÎII1 oore re află peroonia
,j,eUe ; S!Ulb roohii S1Pectaiton,u]Juw, ldliierriibelle 
cOiITiiP,31I'11ll!l1lanlte iaUe ia.miJnitli'1leli srtiruJatumi dle 
lemn iaif.Late p,e SIOenă ,dtevliln tilil terJ/o,r de 
pa!Lart;, de iOOII1, maghierJlliJţă ide nniahaiLa, 
�tilnă, cllffilP'lie etc. 

Pe de altă parte, miracol este însăşi 
Sicihlilm!batl:'lela idesltilnelOII' lî.ntre IOOi idoli oo,p,i.i : 
ifejCjÎiOlmlJ.!Uli. ide ,rege îi l€l9te ldJalt să itr.ăliaocă 
un iooş.mair,, IÎJalr co,prulJuO.'llli ooiraic - să file 
1fia.1Vo;rJtzJai1lull iUIIlJOr Illeviisiaite (P!l1i:vtiueg,il' ,Rie
giia ialbfurtJeşlte să men,ţi!Ilă işi să 1dtezvoll te 
� � ,,mlimalooll" al1 S[llelcroaioolLulliui, 
itrja]ns�d călăro!I'tia pr.iln ţiuilruli pir;in dies
itlin'llll de IÎII1[p'l1Ulm1.trt; IÎln IOăllăJIJo,riie nţilaltiic.ă ; 
:fliJuJl de rleg,e ltnăJi,eşrtle iI11UilTili11iomwl ICIOmun ail 
1Jurtlu111cxr 'Vli,eţilOII' de sUJpruiS ia!l 1clrn110,anei hri
italruilCle : frica morţii ,(mo,airtea ,ptrtlrrl a.siasti.
lillalt, iprlin lfoarrne, pniln rumiJmre, :p.nin eiro:a
ire jruldlilam-ăi, IPl'Wl1 rletu=ire mooallă), şi 
IIlllllm/aJi o 1I11limnmle - imJtîilinlimea albsoill\1,t in
:1lîrrn,pi1ăto)aJrie ou l\1II1I iiliQbill slcăipă>ta!t cair,e� 
liia IÎln senioo ,d.E;!Cl,a!r,aJţi,a 1că e.l e !C!h,i1a1r nie
geile Am,gliilei - fil s,atlv,� Ide la i'ITiiÎ111en
rtJa SJU'P[iilmarie dii.ziică. . 

1Feiril1ai toorr-€11,e ,în�plăirti ltlrălirt:e de oor-
şelt=, iîn ipo'51UU1ria sa Ide lfi1u reig,all {Presu
pus a fi lovit de o boală mintală, devin, 

·IPenitnu 1V,neme!lnli100l cltiJrlilaş iaa run wi des
tin ,de 1511.wierialn, (P!l1iUej ,per:uuriu a iredu,oe,
ip:niln Slcihimbatreia 1ci!b0!11Va UegJi, !aJbera!Illta e
X'ericliltaire ia !p,U1Jerii molillalrlhliJce IŞ,i fieuda,l,e.

!RevenJia:ieia ceJor tdoii 1C10 pjJj_, diiecair,e [n
că1uşul :pirop!I'tieii ,soarbe, ,es,te tilil!oort.ă pină
[1I1 1u!lltiimellle sicene 'de specttla\col, dair faiptuil
că [-egi,a moe vJIZilblillă IC-OIIllVieruţio,nialla d111.-
1Jem,,en.ţie „d,en.ts ex n1JalcihiJ1ia" 1a SIClrdi,to,nu -
ilruii îll1lC!aJJ.ic.ă de semnliifiiic,a,ţiti muillt mali arrn -
p1,e :repirerenroaiţila teaitriaJ ă ,c 11.1 �c,est text.
Morntairea e.srte :fustu.OJaJSă, IÎIIl ailuidia puţi,nă
rtăiţid inecuzi teii, şi, 1p1ni1I1 1arurra folos�,r,e a
ti,u,pej, dă rlimpresia că p.cţ>ulaţia scen,_,_
este n11.1ime11olas·ă. Benleifii:cimd de o drall},a
•iiLza'I'le dlns(Pdlrlartă, 1a11.11iJOII"i1i a'u ,aJ\/i\.l't p.ainbi tur.i
deJ11Se şi momeint,e de iliec'1tall ador.icesc ·n
dtitvildruiail.

Rai)laiai'taibe, ti1căl10şie, .CII"\l,z'ilrne pînă la
bestiruJ/tlalte, exail.tarne 1pînă la !demenţă,
miir',şăvtie, �ooooă1I11i1e, p,ro,rruils1aulilta.te şi milă
disperată, acestea sînt „calităţile" pe
care „lumea ele subsol" şi le etalează,
sOIIlioir şi irrtfdolflalh't Qi1Dtterp1r,eţi : Nwc,o1a.e
B:Iiehlnieoou, Ortlalns,a Stănesw, Si11110i111a A
gach'il, i0miilli1a Pirăj'ilnialru).

„liumea 1dte s11..us ", ,qulritela !Elillgleză, prliin 
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Scenă 
din 

spectacol 

Constantin Gof.u, Mjaicea Saiva, Lo.n Ag.a -
citi Constantin Am1.1JI1<tenir:,ei·, iNI:na Dumi
trJU, Doina Ia:roucli,evlliai, 11şi idlezvăl1uj,e .în
girn.farea, dispreţuil, su!l:1�ciemţia,, dlrfuviol!i1tla
tea, obtuzitaJtea, î:mbUtill>amea, ibeţi1a 1p,u,ber1ii. 

Notabile smt ialita17Pnetăirihlle ciel1olr dlrni iWO� 
ai runcredlibilei [ntJîirn,plăirti : Tama Hioge;a, 
l!Il ['Ol'Utl Jl].iilI11ţiulLui ·EdUlaifid, ldesidnie m1e,pu
tlfuruţia fUJn,cî/airă şi jaJl:nlilQa dmJCJctnlş.1li1enţă a 
ifaivolrjirz.albuwuli prtiin n.aş,ter.e, ce a foim ainuin
oa/t iin j1U1111g1a iLLnJffi exJi!Stein�e oorldliide. 

Crfils.itJilnla Ancia Oitulb crtlairlu,, u:n a10J.,u1l :mi -
<iUJluJ ,c,emşert,o,r 'Dom CaITT.ity, li0btui1ieişte p,e 
d�J.:im. să ldezvăiliulie IDÎldÎJOo!liua :vweţii de 
hiwllUJr ,a ICllllr,ţiti •erug,lieze, tprill1 ciou1-
1Jr1a19t; IQU iplltD1laJrea IÎl11f\l:olliunrt1aJr ,gr,OSO-
J:aJ11ă şi S.ÎIIl!Cle:rla m1ed11.1unter!ilrle a ,omull(uIi 
Slimplu pus �n slLIJuialţLa de ,beinef\ildilalr al 
1uruuti hăiţi-ş de ooruveruţid, idle pniN'�1e�,i, a
vanrtla:j,e şi iposiilb!ildită,ţi ' dlnlilmalg;iITTJalbhle şi. 
dlni�dlilbille penlllru ie.I. Gmdlurud as,uIpu,a 
pU11Jeriii ioe ,o deţiu1e ifăir.ă să ;vi,eia şi fără 
să-;i ş1li!e î,nrtlimid�rieia, T,om dezvălJUJiJe stemi
li ta tca castei dominante. Şi, toate c1ces
tea, într-o cascşidă de mirări, de iritări, 
l'�Ul:ZJUJrj, Tleaicţiti ie:lQoelent j1u1mute Ide iiI1,ber
ip1,etă. 

Remlair1cia,'btill Şi 1benefilic m· lalclelslt sipec'ta,0011 
este f.aiptuU că o „poveste" ,ou ,mu;J;t,e 
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itÎ'llmlliti u1nJ1esnllite m�aillior s ti:eciila temi . a fost 
montată 1·espectîndu-se cu abilitate regu-
11.!iUie g,em1ulliuli. 

Pffi1Îlpeţ•iiile ;piiilnJţ,ull1UJi mt IPf!le.s,ăJmbe ou 
s!cien!e de 1,u;ptă, ,UJrmă�i:te iO\.I, s1lllf..l,Em.Iil la 
,gumă. Setea, Ide ia,v.enrtJU!ră :a [)reaidul1bu.1ui 
laillj1ait IÎlil ,po.si1Jlllra de sipec1Jalto,r -n-ia. mrui fost 
clolnl51ildea:1a,'1Jă 1UJI1 „irău 1aullltUJt1a!l. ", rum t01bsila
Kldl IÎlil idnumull S1_P1re ilii'ter1rutum dle 'Vla!l.0Iairie. 
Aicielalsltă ip1ălaa1je de :a rnmăJ1,i· ,aiv,en:1Jw11i 
!Pclll!Pii1lamlbe lelslbe' ilia, lllll1Illla IUII"m'e!�, re:file X ul 
.umIeu f,UIJ!cilalne oi,rus,te molnal1e : 1pu.,eaJdU1l tul 
miede ICă iBd;rue!l.1e ,şi Răuil ise pot :a.fi.a fa,ţă
Î.111 :fiaiţă şi că •Bme/le ,polaite înv,mge dti-
111e!Qt şi Î!I1 :bl.1\Ptă Jdir,e!a[),tă Răua. 

,Niaiilv.L'baite!a ia,ceaJ&ta, iPII101p.r1re iîlnjcă 1111ema -
Itu1rlii'liOIIi, !111U ra foot 'lllmillJiltă fPlrUm IÎl1101n1m11e. 
QplţilUJnlea II'ejpe:rtonila,lă IŞi 111e�ila iaJde.sltuli 
s�cP<l ,dIemooobooaiză Ică s� ldle de.s
fălbaiJ.1e ICJU: �_peaba,cuil®J.9e \Wilmn,diCIÎ mair
;ţiJa/l-j1t.1s'1lilţi� pOla<te iCOlllslliirouli! 10, ,aalle către 

· 1plăiooooa dlesci0jp€[1i,rili rvlalllOII1illo1r IIT1JOII'la1e şi

S{PilrliJbula.11e ialle JUlmalnliltăJţ,i'i, A!Slltfel de S!)ec
I1Jaiooll,e � daip;a1cilltaitea ide a dlomma g,ene-
1rlaiţitlilie :vii·NJolairie ide 1S1Pela1laltorr1i- id,e ,teiaitru. 
Iair Jdi:f,iJdill:a s.an:jc.i.Jnă ia U!IlJ'UJi lj)ea1t11u pentr,µ 
aOJpliii şi itm.1eiriet este 1Pe ldep]Jiln lîirudl�ilruLrtă. 

Paul Cornel CHITIC 
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TEATRµ DE PĂPUŞI 
TEATRUL „ŢĂNDĂRICĂ" 

GllLIUER ÎN 
T/lR/l Pl\PUSILOR 
� � 

.de Joseph Pehr 
şi Leo Spacil 

\/ersiunea româneasca 
de N„ Popouici 

Pentru spectatorul avizat este evident 
că textul acestei piese aparţine unor cu
noscători ai genului, familiarizaţi şi cu 
psihoiogia micilor spectatori. Dialogul 
·permanent cu sala, caracterele conturate
cu o tuşă sigură, într�un desen precis,
raportul om-păpuşă realizat cu natura
leţe, organic şi firesc, soluţiile tehnice
ingenioase, multiplele posibilităţi oferite
în mînuirea păpuşilor demonstrează că.
unul dintre autori, Joseph Pehr, a trăit
în lumea tea'tru,lui de păpuşi ; dealtfel el
este cunoscut ca 'virtuoz mînuitor de ma-
rionete. - ,

Povestea este simplă : Cristina şi Ştefan, 
doi copii cuminţi, îşi propun să cultive 
grădina cu flori, dar se izbesc de rău
tatea Hapsînului, care rupe tulpinile gin
gaşe şI-i alungă pe micii grădinari. Un 
spectator revoltat urcă pe scenă, cu in
tenţia de a veni în ajutorul copiilor, dar 
Hapsînul, cu o lovitură puternică de ..-:io
can, îl face să-şi piardă cunoştinţa. Copai 
apelează la Doctor, care, sosind în grab:1 
cu maşina „Salvării", reuşeşte să-l tre
zească pe spectator. O urmărire palpitantă 
începe, la capătul căreia Hapsinul este 
prins, imobilizat şi silit să-şi recunoască 
vinovăţia, ba chiar să-şi revizuia�d't 
- pentru viitor - comportamentul.

In mica lor „moralitate", autorii nu în
cearcă să motiveze acţiunea, nici să jus
tifice carac_terele. Copiii sînt „buni în 
sine", inventivi, au spirit ele iniţiativă, 
sînt săritori la nevoie, ele o fermecătoare 
naivitate. Hapsînul este · ,,rău în sine". 
fără o cauză anume, răzbunător, ranchiu- • 
nos, laş, mocnind ele ură. Guliver. (spec
tatorul} este motivat credibil prin revoita 
sa împotriva nedreptăţii. El nu mai poate 
suporta 11).îrşăviile la care asistă şi simte 
nevoia să intervină, spre disperarea (mi-

mată) a interpreţilor şi spre hazul (sincer 
şi copios) al spectatorilor-copii. ,,Reţeta·• 
e sigură, scena e de efect, dialogul - vioi, 
acţiunea - spectaculoasă, aşa cum o do
vedesc intervenţiile spontane, ajungind 
pînă la vacarm, ale publicului. 

Se recunosc, în acest spectacol, mina 
sigură şi ştiinţa de a supune detaliul sem
nificativ unei viziuni ele ansamblu ; re

gizorul Ştefan Lenkisch foloseşte toate de
taliile. decorului, creîncl neaşteptate' spaţii 
de joc şi asigurîncl, prin aceasta, cuni.
vitatea acţiunii. Scenografa Mioara Bu
escu .a creat personaje expresive, care se 
mişcă graţios, într-un decor simplu, dar 
deosebit de funcţional. Muzica de scenă, 
aparţinîncl compozitorilor Paul Urmuzescu 
şi Dorin Liviu Zaharia, este plăcută şi 
discretă, subliniind- momentele importante 
ale spectacolului. 

Cristina este Cristina Popovici, iar Şte
fan este Ştefan Săndulescu, apariţii sce
nice plăcute, dovedind şi profesiona
litate în mînui1·ea păpuşilor; Mihai Pru
jinski (Hapsînul) investeşte personajul 
cu trăsăturile de caracter impuse de text, 
rezolvînclu-şi rolul cu o oarecare distan
ţare ce oferă umor şi seninătate ; Mela
nia Petrescu (Cîinele şi Doctorul) reali
zează ambele roluri cu dozajul ·exact al 
funcţiei lor dramatice, iar Valeriu Simion 
(Guliver) se dovedeşte un actor cu 
aplomb, sincer şi, mai ales, cu haz. 

Spectacolul cu piesa Guliver în tara

păpuşilor este un cert succes ele public, 
o realizare firească în evolutia Teatrului
,,Ţăndărică".

Mihai CRIŞAN 

TEATRUL DE PĂPUSI 
DIN BRĂILA 

FL\T/l Bl\HEI ŞI 
F/lTL\ MOSNEL\GULUI 

� 

drama tiza re 

Je Ion P�iu Stoice.seu 
după Ion Creanga 

Destinat în p,rimul rînd celor din gru
pa mică, acest frumos spectacol este rea
liz;at în vechea tra�iţie a marionetelor cu 
tijă. Cei ce mai au pînă să poată citi 
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singuri basmu} lui Creaingă privesc fas
cklaţi dreptunghiul miTific al scenei în 
mtniatură, la rampa căreia se deapănă 
povestea celor două fete, fata moşului, 
<:ea harnică, şi fata babei, cea 'leneşă. Pe 
lîngă eroii :J?rincipali apar şi două noi 
pensonaje, veveriţa Î\llP, la drum un to
varăş de nădejde, şi logodnicul ©heorghi
ţă (probabil pentru a se respecta tipicUl 
finalului nupţial). Căţeluşa, părul, fîntî
na, cuptorul sînt ingenios însufleţite. O 
bună mizanscenă (Regia : Francisca Simio
nescu. Scenografia : Delia Ioaniu), abila 
deplasare a păpuşilor, a fiecărui element 
de recuzită, la care se adaugă şi o ilu
minare foarte sugestivă, creează impresia 
de fluenţă asemeni derulării unui film, 
existînd însă avantajul relaţiei nemijlo
cite cu micii spectatori. Aflaţi la virsta 
marilor mici descoperiri, ei se familia-
rizează astfel cu elementare modalităţi ele 

CARNET I.A. T .C. 

EUNUCUL 

de Terentiu 

Principala calitate a acestui sp�tacol 
este veselia : o veselie exprimată prin 
elemente din arta mimului şi a clovnu
lui, reluînd gaguri ale filmului mut, � 
rodiind melodramele cu luciu, şi care se 
transmite sălii datorită extraordinarei 
pofte de_ joc a celOT opt interpreţi, ener
giei lor comic;e, atent şi corect dirijate. 

Departe de a fi un exerciţiu de arheo
logie culturală, Eunucul îşi propune să 
verifice prin practica teatrală aserţiu.nea 
despre perenitatea marilor modele, por
nind de la ziua de azi către ziua de a
tunci - cînd curtezanele, soldaţii fanfa
croni şi sclavii aferenţi lucrau cu îndîr
jire lai destabilizarea sentimentală a ti
lil!erilor îndrăgostiţi, fie ei ,timizi sau în
drăzneţi. 

Un prolog solemn - dar scurt - cu 
măşti ne reaminteşte că ceea ce ştim 
despre spectacolul antic este incert ; o 
explozie de muzică modernă îmsoţeşte 
scoaterea măştilor şi iată-ne într-o dis
cotecă ; părăsind dansul, un tînă•r se 
plînge că iubita lui nu mai vrea să-l 
primească în casă ; altul - care se de
clară sclavul lui - încearcă să-l conso
leze ; apare însăşi „persoamr", adică iu
bita, care declară că ceea ce se vede 
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expresie ale teatrulu1. Un ABC necesar. 
Şi dacă savoarea scrierii marelui humu
leştean nu s_e poate păstra intactă, căci 
metaforele - în mod inevitabil - sînt 
sacrificate, dramatizarea prezintă totuşi 
acţiunea dinamic, evidenţiind cu priso
sintă valoarea morală a basmului. Per
son.ajele, · caracterizate prin aspectul pă
puşilor, realizate cu umor şi simplitate, 
beneficiază de maximă expresivitate şi 
prin interpretarea vocală, extrem de nu
anţată, susţinută· tot ele artiştii păpuşari ,(Eva Pavel, Nina Stoica, Henriette Gruia, 
Alexandru Negrea, Gheorghe Heinel, 
George Popa). 

In micul foaier al teatrului o frumoa
să expoziţie etalează tapiserii, păpuşi de 
tot felul, printre care se remarcă perso
najele basmului Scufiţa roşie.

Irina COROIU 

nu-i adevărat. Tinerii care nu au deo
camdată replică participă la povestea pe 
ca,e personajele o exiptliil, o mimează, o 
comentează şi din cînd în cînd o şi tră
iesc. Pe măsură ce va apărea necesitatea, 
fiecare dintre ei se va transforma întT-un 
per,00naij, Dacă va fi nevoie - chiar în 
mai multe. Oînd povestea nu le mai so
licită ene:r,giile, se dansează din nou. 
Costumele. vesele şi ele, ale Rodicăi Ro
şu pevmit o asemenea transform.are. 

Efortul depus în mod nol'IIlal de spec
tator pen,tru a se transpune în cor.venţia 
scenică este prestat aici de echipa de in
teI\preţi : ei compun şi deScomlpun aceas
tă conv.enţie cu ingenuitatea şi sattsifac
ţia pe care o au copiii cind descoperă 
taina unei jucării. Farmecul me-canism.u
lui imaginat de profesorul asoci,at Mi
hai Mălaimare şi de asistentul său Mir
cea Constantinescu se întemeiază pe pre
cizie : expresivitatea maximă a gestului, 
sincronizarea acţiunilor de grup, rapor
tlllri exacte între cuvîn,t şi imaginea sce
nică. Imaginaţia comică · şi măsuva au 
fost acceleraţia şi frîna acestui ad peda
gogic carr-e s-a convertit într-un act tea
tml apt să swporte diaiJ.ogul cu publicul. 
Dialogul nu presl.lip'Une doar încuviinţări 
de ctrcUJffiStanţă - el poate suporta şi 
nedumeriri, şi contestaţii, şi superioară 
î!l11gălduinţă, şi încrunta.tă into1eranţă. Im
p:ortant este că, dialogul aire un obiect : 
U111 s·pectacol care îşi validează . statutul 
pe scen,a unui teart.TU profesionist şi şap
te inter1preţi-studenţi, puşi în valoare în 
conldiţii de maximă soli-ci-tare. 
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Scenă din spectacol 

Stelian Nistor rezolvă cu abilitate sar
cina de a-i diferenţia pe cei doi fraţi în
drăgostiţi : caract&uJ năvalnic al primu
lui şi graţia imberbă a celui de-a1 doi
lea sînt exprimate cu vitalitate şi cu o . 
bună înţelegere a relaţiei dintre scop şi 
mijloace. Foarte· bi.rie integrată în con
cepţia a·egizorală, Elena Manoliu : esen
ţa şi aparenţa personajului sînt e:icpuse 
cu o seriozitate care declanşează hazul. 
Un cuplu comic de rezistenţă alcătuiesc 
Sandu Mihai Gruia şi Constantin Coti
manis. Parazitul viclean şi suHcient, sol·· 
datul fanf,a,ron şi păgubos îşi etalează ui
mirile şi de21amăgirile umilindu-se r,eci
proc, într-o relaţie ele dependenţă care 
COmU!Ilică prin cascada de gagu1ri un a
devăi;- psihologic. Iuliana Ciugulea carac
terizează su:mair, dar corect personajul 
Pamphilei ; efortul de a înfăţişa cwm-

,portarea unui bărbat bădăran Şi beţiv o 
depăşeşte - acolo unde ar fi fo. t sufi
cientă o sugestie, ea se străduieşte „să 
fie", lucru evident imposibil. Petre Pa
nait şi Cristina Oprean par a fi - deo
camdată - prea preocupaţi ele ceea cc 
urmează să facă în momentul următor, 
pentru a fi destul de atenţi la ceea ce 
fac acum. 

Mircea Constantinescu, perfect integrat 
ansamblului, dovedeşte ce ar fi putut fi

acest spectacol dacă preciziei i s-ar fi a
dăugat dezinvoltura. Se mai poate adr€
sa tutUJror interpreţilor-studenţi un re
proş cu privire la cultura rostiTii : rit
mul acţiunilor scenice impietează une
ori asupra clarităţii cuvîntului. Dar ceea 
ce se înţelege se înţelege bine. 

Magdalena BOIANGIU 

OJO 

Centenarul naşterii ma
relui scriitor Liviu Re
breanu a prilejuit, printre 
numer9ase alte manifes
tă.ri, organizarea, la Cra
iova, a unui simpozion 
omagial. Aici, la Teatrul 
Naţional, unde Liviu Re
breanu a fost o vreme se-. 
cretar litemr, au luat C¼-

vîntul tovczrăşa Constanţa· 
Lăzărescu, preşedinta Co

mitetului judeţean Dolj 

Lucian Albanezu, Constan
tin Sassu, Emil Boroghină, 
Petre Gheorghi.u-Dolj, Ele
na·, Gheorghiu, Remus 
1Wărgineanu au citit di1i 

/'j)entru cultură şi educaţie 
socialistă, George Maco
vescu., Al. Pi1·u, Niculae 
Gheran, C. D. Papastate, 
Ion Pătraşcu, Rodica Fi

rescu, Al. oiaru, Claudiu 
Moldovan• şi alţii. Actorii 

opera prozatorului, dra
maturgului, criticului dra
matic şi omului de teatru 
Liviu Rebreanu. 9 
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OLGA BUCĂTARU 

La absolvire, Olga Bucătaru părea să 
fie interpreta destinată unor personaje 
statuare şi oarecum reci, avînd o prezenţă 
scenică impunătoar� şi parcă impenetra
bilă. A fost o plăcută surpriză capacitatea 
ei de a contrazice aceste date avantajoase 
şi de a-şi elibera temperamentul din ca
rapacea elegantă ce părea să-l comprime, 
scoţînd la iveală, la debutul cu Alice din 
Arden din Kent (Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamţ), neaşteptate i·esurse de tra
gediană. Au urmat : Alta (Act veneţian
de Camil Petrescu), Vidra (Răzvan şi. Vi
dra de B. P. Hasdeu), Branguen (Tristan
şi Isolda de Jean de Beer), Ara (Arca
bunei speranţe de I. D. Sîrbu), Domni
şoara Belous (Neîncredere în foişor de 
Nelu Ionescu) ; în cele trei schiţe din 
Afară-i vopsit. gardu' ... de- Alecu Popovici 
(spectacol de „teatru total", cu cîntece şi 
acrobaţie, ·care a obţinut premiul întîi la 
Festivalul de la Nilrnberg şi. s-a bucurat 
de mult succes şi în alte turnee peste 
hotare), Olga Bucătaru a demonstrat unor 
spectatori fermecaţi cit ştie să fie de di
r.J.amică, de mobilă, de amuzantă. ,,La r.e
partiţie, spune actriţa, am fost încîntată 
�ă plec la Piatra Neamţ, trupa era o 
pepinieră de talente, iar· spectacolele, rea
lizate de cei mai buni regizori, erau con-
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siderate evenimente artistice. Intilnirea 
cu Dinu C�rnescu, la Tristan şi Isolda, a 
avut o importanţă esenţială pentru 1nine, 
determinîndu-mă să vin în colectivul Tea
trului Giuleşti..." ... pe a că1·ui scenă ac
triţa joacă din 1974, în Tofana (Patima
roşie de Mihail Sorbul), Şarca (Familia
îndoliată de Nuşici), Nina Damian ( ... Eseu
de T. Muşatescu), Stana (Ordinatorul),
Hortensia (A cincea lebădă) de Paul Eve
rac, Despina (Zidarul de Dan Tărchilă), 
Domnica (Să nu-ţi faci prăvălie cu scară
de Eugen Barbu). Regizorii de film şi 
televiziune, sesizîndu-i expresivitatea şi 
t·esursele de dramatism, au distribuit-o în 
filmele Buzduganul cu trei peceţi, Bariera,
Cursa, Avaria, Rîul care urcă muntele, 
Serenada de la etajul 12 ş.a., în mon
tările de televiziune· Prometeu înlăntuit
de Eschil, Regele Ioan de Shakespeare; în 
recitalul Nichita Stănescu etc. Vocea gra
vă, cu un timbru inconfundabil, frumu
seţea mereu proaspătă, feminitatea yi
tală, impresia de ardenţă stăpînită ce �e 
degajă din jocul ei plin de elan şi totuşi 
sobru îi deschid actriţei, în plină· mat:u
l'itate profesională, perii:îectiva unor t·o
luri din marele repertoriu. Deocamdată, 
Olga Bucătaru pregăteşte un rol mai mo
dest : Cecilia Epure din Simple coincidenţe
de Paul Everac. Regia : Constantin Dicu . 

.,Numele personajului' e uşor hazliu, 
oferă o sugestie de interpretare în cheie 
comică. N-=-aş putea spune că mi-a fost 
«simpatic» şi că am pătruns uşor 11i de-a 
dreptul în universul său sufletesc ; pro
babil că pe parcursul lucrului mi se va 
dezvălui şi sub alte faţete. Pînă. acum, 
văd în Cecilia un om frustrat în· tinereţe, 
frustrare care o marchează pentru tot 
restul vieţii, împiedicînd-o să trăiască în 
armonie cu hunea înconjurătoare . şi, im
plicit, cu sine însăşi. EKistenţa ei e o 
partidă guvernată de încrîncenare şi cal
cul, în care nu mai e loc pentru sponta
neitate şi dăruire. Fata candidă şi încre
zătoare a devenit_ o femeie vindicativă, 
rigidă, pragmatică. Scopul ei e de a se 
realiza ca individ şi de a-şi consolida po-
ziţia socială ; potrivit opticii ei confor
miste, aceasta înseamnă a-şi afirma dem
nitatea - -căci e obsedată de gîndul că 
dimensiunea ei umană a fost micşorată 
de acel prim eşec, şi acum trebuie să 
«compenseze». Nu e genul de rol căruia 
să-i dăruieşti un preaplin emoţional sau 
din care să te_ îmbogăţeşti tu însăţi, pe 
planul trăirilor creatoare. Nu e mai pu
ţin adevărat că şi un asemenea studiu 
al alienării unui om comun, cu transfor
mările de mentalitate şi de caracter pe 
care le comportă, este un excelent exer
ciţiu profesional, care poate oferi ·reale 
satisfacţii". 
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MIRCEA DIACONU 

De la ultima noastră convorbire la ru
brica „Viitorul t·ol·' au trecut cîteva stagi
uni ; între tiri1p, actorul Mircea Diaconu 
a intrat în colectivul Teatrului „Nottara ", 
unde fişa sa ele creaţie s-a îmbogăţit cu 
cîteva partituri fundamentale în cariera 
oricărui actor: Sciastlivtev din Pădurea 
de Ostrovski, Touchston'e din Cum vă 
place ele Shakespeare - personaje incon
fundabil particularizate, totuşi legate 
printr-un aer ele familie ele shakespea
reenii Sir Andrew (A 12-a noapte) şi 
Trinculo (Furtuna), precum şi de Filip 
al II-lea (Elisabeta I de Paul Foster) sau 
Palaestrio (Militarul fanfaron de Flaut). 

Socotit un actor imprevizibil, Mircea 
Diaconu este în stare să uimească prin · 
profunda autenticitate a interpretării, clar 
şi să intre pe neaşteptate în eclipsă ... După 
ce _s-a afirmat printre vîrfurile generaţiei 
sale, clobîndincl atit în teatru cît şi în 
film statutul de vedetă, actorul şi-a des
coperit nevoia ele a se exprima şi prin 
intermediul cuvîntului. !n ipostaza ele 

·mînuitor al condeiului, Mircea Diaconu
·nu este un simplu diletant care să pro
ducă notaţii agreabile, ci un talent ori
ginal, c� darul expresiei concise şi per
cutante. Susţine o rubrică în revista
,,Cinema", în 1977 scoate primul său vo
lum, Şugubina, urmat, în 1980, ele La noi
cînd vine iarna şi, recent, de Scaunul
de pînză al actorului ; semnează ca sce
narist filmul Piciul.

Acum, pe scena Teatrului „Nottara" a
început lucrul cu regizorul Dan Micu la
piesa• Ultimul bal, după romanul Pădurea 
spinztiraţilor de Liviu Rebreanu, adaptare
ele Ion Brad şi D�n Micu. Mircea Diaconu
va interpreta roiul lui Apostol Bologa.
Iată cîteva gînduri ale actorului...

„Eu mi-am petrecut copilăria lîngă o
pădure. Şi deoarece _tocmai mi-o petre
ceam, îmi permiteam tot felul de copi
lării. Adică, printre altele, nu citeam clecît
în pădure. Acolo am citit şi Cezar Pe
trescu, şi Rebreanu, şi Marin Preda, şi o
mulţime de cărţi cu eroi şi partizani. Pe
vremea aceea nici nu vedeam vreo dife
renţă între ele, mi se păreau toate nişte
poveşti cu oameni, lăcrimam pe ultii,nel'1!
pagini şi numai cînd se întuneca plecam
clin pădure. Grav cred că este că şi acum
cred acelaşi lucru, deşi ştiu că Rebreanu
este unul dintre cei mai mari, poate chiar
cel mai mare dintre prozatorii din pă
dure, aşa cum ştiu şi despre mulţimea
ele deschideri politice şi filosofice care
există în Pădurea spînzuraţilor. Dar clacă
ele există nu e treaba mea şi vor exista
în continuare, chiar dacă ciudăţenia sorţii
m�a aşezat pe mine să joc pe Apostol
Bologa. Căci oricum, atîta vreme cît este

drama unui om, poate să fie şi a mea, 
ba chiar, - spune regizorul Dan Micu -, 

· e mai bine să fie drama unui om sănătos
şi făcut să trăiască.

Ştiu foarte multe lucruri despre adîn
cimile textului, dar sînt dintre cele care
decurg dintr-un text ele valoare universală
şi nu trebuie deci jucate sau explicate.
Pe mine mă pasionează doar că-n locul
lui aş face la fel, deşi aş arăta ca mine.

Ştiu o mulţime de lucruri despre pre
judecăţile care suportă greu un Hamlet
brunet, clar dacă voi putea să mă simt
ca-n pădure, atunci cînd se vor aprinde
proiectoarele peste Pădurea spînzuraţilor, 
va fi bine. Singura persoană căreia i-aş
promite ceva ar fi Rebreanu, dar nefiind
printre noi, lucru care nu ştiu dacă-i l['ău
sat. bine, nu promit decît un spectacol
pornit dintr-o dramatizare foarte _bună,
cu o trupă cît putem noi de bună, care
va repeta din toamnă pînă-n primăvară
un text făcut nu pentru o comemorare,
nici pentru a scuti elevii de lecturi obli-.
gatorii, ci din convingerea unui spectacol
zguduitor de actual. Mai mult nu ştiu
nici eu, sau, dacă ştiu, tot nu pricep încă.
Poate la primăvară".
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EUGENIA MACI 

La un deceniu de la absolvire, Euge
n.ia Maci este considerată printre actorii 
afi11IY1aţi ai Naţionalului bucureştean. A 
contribuit la aceasta e�perienţa unox ro
luri desfăşurate pe un arc tematic şi sti
listic larg : anticele Antigona (din 
tragedia lui Sof-ocle), în producţia de 
absolventă, şi Mysis - Fata din Andros
de Terenţiu, faimos spectacol al primei 
scene, cu o impresionantă carieră inter-
naţională la festiyaluri (Amsterdam, 
Edinburgh), şi în turnee (R.F.G., Luxem
burg, Olanda, Belgia, Elveţia) ; clasice 
personaje de comedie - shakespeareana 
Maria (A 12-a noapte) şi autohtona Aris
tiţa (Coana Chiriţa- după Alecsandri) ; 
contemporanele Blanche (Dulcea pasăre a

tinereţii de Tennessee Williams), Mara 
(Gimnastică sentimentală de V. Voicu-
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lescu), Adriana (Comoara din deal de Cor
neliu Marcu Loneanu), Didona (Cartea lui
Ioviţă de Paul Everac), Lucia (Filumena
Marturano de Eduardo De Filippo), 
Libby (Poveste din Hollywood de Neil 
Simon) ; în sfîrşit evantaiul de cro
chiuri din Harap Alb după Ion Creangă 
(Fiica Impărntului Roş, Crăiasa furnicilor 
şi alte cîteva). Astfel, talentul ei, matu
rizat, s-a îmbogăţit cu atribute, cîştigate 
printr-o riguroasă practică profesională. 
Fineţea cu care receptează nuanţele par
titurii se aliază cu şţiinţa de a transmite 
ideea printr-o interpretare modernă, sub
tilă, · esenţializată. Tînăra actriţă cultivă 
plăcerea elaborării, intreţinîndu-şi astfel 
pro1:1peţtmea şi acurateţea jocului. 

In actuala stag1une a fost distribuită 
în noua piesă a scriitorului Platon Par
c;iău, intitulată provizoriu· învingătorul de
la Maraton, în rolul Verei, alături de Sil
via Popovici, Gheorghe Dinică, Claudiu 
Bleonţ. Regia: Grigore Gonţa. Iată cum 
arată personajul în lectura inte1·pretei : 

,,In cvartetul . dramatic al «!oneştilor», 
Vera pare făptura cea mai insig,nifiaintă : 
;mtorui o defineşte ca «o păpuşică, tip de 
stair de altădată». Dulce, calină, purtîn
du-şi prin scenă funcţia decorativă, în 
scurte treceri servind paTcă drept con
trast terusiunilor dintre ceiLailţi trei - oa
meni cu funcţii, implicaţi în bătălii de 
realizare perisonală -, ea e, din punci 
de vedere social,, minmă. Nu i se cere 
d.ecît să ţină «rangul» pe _care l-a do- · 
bîndit prin căsătorie, să-şi împlinească 
menirea de a continua spiţa. Şi întru
dt situaţia ei de viitoare mamă o face 
:firagilă şi · vulnerabilă, SOCII"ii, şi chiar so
ţul ei, un dlllr şi un ambiţios, se s.trăidu
iesc s-o ocrotească, s-o fereaJScă de con
tactul cu neliniştile şi nemulţumirile 1or, 
alcătuind în jurul ei un climat artificial, 
de seră. Dacă -sănătatea ei e tot timpul 
în atenţia tuturor, în fond, nimeni nu se 
-stnohiseşte de ceea ce-ar pute.a ea gîndi 
sau simţi. Dar înlăuntrul coconului în 
care vieţuieşte iwlată nu e deloc linişte. 
Cu inteligenţa ei medie, rafinată şi în
nobilată printr-o n-eobişnuită sensibilita
te - ceea ce se numeşte «l'i.ntelligence 
du coeur» -, Vera resimte acut umilinţa. 
·de 18 proveni dintr-o familie «cu pro'ble
:me», e însingurată şi priveşte C'U ·un soi 
de detaşare critică veleităţile celox ce-o
înconjoară•. Singura ei izbucnire e, în 
felul său, mai dram.atică dedt peripetua
descărcare nervoasă a celorlalţi ; fes la
iveală sentimente profunde şi păJreri
drepte şi cinstite care fac din Vera un
tulburător revelator al dezechilibrului pe 
oare-1 creează orgoliul exacerbat şi setea
de pUJtere".

www.ziuaconstanta.ro



MARIANA BURUIANĂ 

Rolurile jucate în Institut i-au alcătu-
1t Marianei Buruiană o excelentă „carte 
de vizită", începînd din anul doi, cu Da
niel-a din Simple coincidenţe de Paul E
verac (spectacol-examen al anului IV, 
-cJasa Eugenia Popovici), şi c-ontinuînd C'U 
pairtituri în registre stilistice diferite, ca
re i-au dat posibilitatea să-şi pună în va
loare o î:!1Jzes1lrare inter,pretativă deosebit 
,de bogată ; printre acestea, Julieta din 
.Romeo şi Julieta de Shakespeare, ocazie 
lPEmt>ru t>înă<ra actriţă să se bucure de 
:succes şi peste hotare, la Festivalul tn
ternaţional de la Durhai:n, Malrea Brita
nie, în 1978, unde spectacolul a fost dis
tins cu premiul special al juriului. ,,De 
Jr1na (Trei surori de Cehov) mă simt 
!foarte legată, cu, acest rol am dat exa
menul de admitere la Institut, l-am lu
oerat apoi 1a clasă, şi am debutat cu el 
:pe o scenă profesionistă, la Teatrul Tine-
1retului din Piatra. Neamţ, unde am fost 
•.repartizată", Tot aici a mai jucat în Cum 
se numeau cei patru Beatles de S. Polia
kQfd' (Nicola Davies), în musicalul Cei 
trei muşchetari după Dumas (tr�i roluri, 
printre care Constance) şi Didi-na Mazu 
(D',ale ca,rnavalului de I. L. Camgiale). 
DUlpă anii de stagiatwră, intră, pr1n con
CUI\S, în colectivul Teatrului „BuJandra", 
'Foarte tînăra actriţă şi-a cuoerit deopo
trivă partenerii şi spectatorii prin spon
taneitatea şi prospeţimea reacţiilor sce
pice. Fr.aigilă, delicaită, tip clasic de in
,genuă, Mariana Buruiană izbuteşte să dea 
.per,sonajelor sale o aură de făpturi o
�eneşti vii, purtătoare de taină, să, su
.gereze o anumită complexitate dramati
.că, jocul ei fiind în acelaşi timp limpede, 
susţinut de elan juvenil şi de candoare. 
·'tntr--o mu1ncă de echipă şi într-un climat 
.de competiţie artistică, talentul său s-a 
.dezvoltat firesc, cu fiecare rol : Marianne 
,(Tartuffe de Moliere), Armande Bejart 
(Cabala bigoţilor de M .. Bul,gakov), Kira 
,(Amintiri de A. Arbuzov), Ada · (Passaca
.glia de Titus Popovici) ; şi în, recenta 
premieră cu Hamlet, Ofelia, La teatrul 
-TV a jucat Ioana din Surorile Boga de
H. Lovinescu şi Carmen din Ciuta de
-'V, I. -Popa.

„Ofeliei, cel mai dificil personaj de 
-pînă aC'.l,,ITTI, pentru care am U!Il fel de ve
•neraţie, ·îi va urma î-ntîLnirea cu Ilse, u
;n,a dintre .er,oinele prindpale ale piesei
-Uriaşii munţilor de Luigi Pirandello. Pie
_,sa are o tonalitate aiparte, distribuţia a
-�ea.să vădeşte mari disponibilităţi, toate
-premisele ooncură la reaHza!rea unui 
-spectacol pe măsura colectivului nostru,
;iar pentru mine reîntîlnirea cu regizoa
rea Cătălina -Buzoianu -, cu care am
·lucrat în anul I-V:, la examenul de diplo-
1mă, Julieta •lui Shakespeare - este dătă-

-V
I.-

toare de curaj. Ilse, actriţă, sufletul tru
,pei de actori ce-şi. spune «a Contesei», 
nu poate fi privită decit î:n contextul pie
sei ; ea este elementul principal în dez
voltarea conflictului tragic ce ia_ naştere 
între lumea artei şi viaţă, atunci cind 
exigenţele fiecăreia sînt absolute. Exalta
tă, fanatică, dăruindu-se pînă la jertfa 
supremă, lise slujeşte cauza «misterului 
poetic», purtînd prin lume torţa nestinsă 
a artei cuvîntului rostit. Precum Ioana 
d'Alr.c pe rug, ea ande pentru con-vinge
dle sale, pentru menirea sa artistică, pe 
oare o consilderă mai presus decit pro
p1ia viaţă. Dar oricît de minunat e rolul, 
bucuria cea mare e să pătrunzi piesa,, în 
întregul ei, ea fiind şi o meditaţie asu
pra condiţiei artistului "în hxme. Practic, 
.ne inte1.1pretăm propria conrdiţie. Acuita
tea problematicii, factura specială a scri
iturii, necesitatea rezolvării unui final ce 
n-a; apucat să fie scris impun un regim
de lucru de o ma-ximă concentrare, Ia
repetitii instaurîndu-se atmosfera unui
laborator de mişcare şi exerciţiu vocal,
tinzî111d către cele mai înalte cote ale pro
fesionalismului".

Maria MARIN 
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Teatrul de Stat din Sibiu : ,,Don 
Juan" de Moliere (1962), regia Mihai 

Dimiu 

Bucureşti: 
,, Vedere de pe pod" ' de Arthur
Miller (1965), regia Sică Alexan-

drescu 

1965 
1985 

Imagini dintr=o 
posibilă istorie a 

teatrului românesc 
din ultimele două 

decenii (V)

Teatrul Dramatic din Constanta : 
,,Io, Mircea Voievod" de Dan_Tăr

chilă (1966), regia C. Dinischiotu 
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Teatrul Municipal din Ploieşti: 
· ,,Macbeth" de Shakespeare (1976), 

regia Aureliu Manca 

Teatrul „Nottara" : ,,Petru 
de Horia Lovinescu (1967), 

Sorana Coroamă 

I 

Teatrul Giuleşti: ,,Billy Mincinosul" 
de Keith Waterhouse şi Willis Hali 

(1965), regia Mihai l!>imiu 
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PAUL IOACHIM 

-

Aşteptam 
�-

pe 

altcineva 

trei acte 

( 
MARCEL, bărbat între două vîrste 
MARCELA, femeie încă tînără 
VALENTINA, femeie între două vîrste: 

P 
, t j TINĂRUL 

ersona;eLe 

I

FATA 

/. I 
VICTOR, prietenul lui Marcel 

"-
O voce diri vecini 

Acţiunea se petrece în zilele noa'sti-e„ 

��I 
+ACTU�L
¼;.J-+-H 

. I 

O cameră mobilată simplu : o canapea, o masă, scaune, un dulap, 
de haine, un fotoliu. In fund, uşă care dă pe un culoar unde se află 
baia şi bucătăria. In stînga uşii, o fereastră mare ; în dreapta, _pe 
perete, un tablou reprezentînd un clovn. Sub el, într-o glastră, -o floare 
mare, frumoasă. In dreapta, uşa de la intrare. 

Un moment, scena e goală. Sună telefonul. Pe fereastră pătrunde
lumină de amurg. De undeva din vecini, se aude cîntîndu-se la pian� 
Telefonul se opreşte qin sunat. Intră Marcel, un bărbat în jur de 
cincizeci de ani. Poartă un ·trenci scurt, pălărie - vestimentaţie ce-i 
dă ,un aer desuet. Ţine în mină un sac de sport pe care-l lasă lingă 
uşa bucătăriei. Apoi,. aşa îmbrăcat, se trînteşte în fotoliu. Are un aer
obosit. Stă cu ochii închişi, într-o totală relaxare. Telefonul sună din. 
nou. Intr-un tîrziu, răspunde plictisit. 
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MARCEL : Da. Nu locuieşte a1c1 mc1 un 
Marcel Adam! (Rîde.) He! He! He! 
Mi-ai recunoscut vocea ? Ce faci, Vic
tore? Acum am picat. Sînt obosit. îmi 
pare rău_ Săptămîna viitoare îţi stau 
la dispoziţie. Mi-am luat concediu. Păi, 
joi nu e marele eveniment al vieţii 
mele? Nu mă însor cu Valentina? 
Nu fi obraznic ! Cum o să mă răz
gîndesc? Nu veni, că m1-ţi deschid. 
Eşti jos, la bloc ? Te priveşte. Eu 
m-am culcat. Dorm. Sforăi. (Sforăie în
telefon şi închide. Brusc, se ridică fn
picioare ; ·îşi aruncă pălăria şi tren
ciul pe fotoliu.) Bine-am venit acasă.
(Face plecăciuni în stînga şi-n dreapta,
tabloului, florii.) Bine te-am găsit, bine

· v-am găsit. Ce mai e nou prin oraş ?
Cine m-a căutat? Cine nu m-a cău
tat ? (lşi trece mina prin barbă.) Ar
trebui să mă rad. (Se duce la baie. Se
întoarce bombănind.) Iar nu e apă
caldă ! (Se aşază din nou.) Mai bine.
Asta m-ar obliga să fac baie. Mai bine
fac scandal. (Formează un număr de
telefon.) Marcel Adam la telefon. Te
bucuri că m-am întors? Eu, în iacul

· dumitale, mi-aş da demisia. Păi ce
administrator eşti dumneata, dacă, de
cite ori vin acasă, nu e apă caldă ?
Cum ? Peste o jumătate de oră ? !
(Patetic.) Şi să mai stau o jumătate
de oră nespălat ? Asta-i barbarie !
(Trînteşte telefonul în furcă.) Tot nu
scap de baie. -(Scoate din saeul ele_
drum un pachet cu mîncare şi o sti
clă ele vin roşu, pe care o aşază pe
masă. Udîncl floarea.) Mirabela, floare
rară, ţi-a fost dor de mine ? Da ? Şi
mie, de tine. ( Aclresîndu-se clovnului
din tablou.) Fane, tu ai să-mi spui
ceva? Nimic? Linişte şi pace? (Din
vecini se aucle pimiul, ceva mai tare.
Bombănind.) Aşa pace să fie la duş
manii mei. Este, Fane ? Hai să mîn
căm- ceva ! Omletă. Specialitatea casei.
(Deschide radioul. Muzică.) Mirabela,
Fane, la opt am un interviu la radio.
Să auziţi ce grozav sînt ! Unde-oi fi
pus eu untdelemnul? Fac o omletă
să se lingă pe bot şi Fane. Este, Fane ?
Dar tăcut mai eşti pe ziua de azi !
(Revine în cameră. 1n aceeaşi clipă
intră Victor, un bărbat cam ele aceeasi
vîrstă cu Marcel.) Ţi-am spus că dorn1,
de ce-ai venit ?

(Din ctipa în care Marcel fi spune tă
doarme, Victor merge în vîrful picioarelor. 
Se aşază pe covor. Are la el un joc de şah 
pe care-l deschide. Aşază piesele, netul
burat. Marcel îl priveşte consternat, apoi 
îşi vede de treabă, neclîndu-i nici o aten
ţie; Muzica de la raclio se opreşte.) 

CRAI:ţ'HCA: Ştiri interne. Pentru început, 
transmitem o ştire importantă despre 
petroliştii de la Văduva. 

8 -- c. 1700 

MARCEL (venind din bucătărie) : Fane, 
Mirabela, transmite interviul meu. 
( Aluzie, pentru Victor.) Ascultaţi-l şi 
luaţi. notiţe, că aveţi ce învăţa ! 

CRAINICA : Petroliştii de la Văduva, 
muncind cu abnegaţie, au pus în apU
care un nou sistem de foraj, fapt care 
le-a permis să depăşească planul cu 
120/o. (Marcel, dindu-i cu tifla lui Vie
tot : ,,Aha, aha !") Muncitorii din ca
drul Combinatului chimic Vîlcea, în 
perioada care a trecut din acest an, 
au obţinut un spor de producţie-marfă 
de aproximativ o sută de milioane. 

MARCEL (peste vocea Crainicei): N-am 
înţeles, vorbeşte de alţii ? Pe noi, gata, 
ne-a terminat? Şi interviul meu? Fane, 
Mirabela, voi înţelegeţi ceva ? 

VICTOR (rîzînd cu poftă) : Şah ! 
CRAINICA : Starea vremii : în ultimele 

24 de ore, vremea a fost relativ caldă, 
cu cerul parţial acopPrit. 

MARCEL : Stai, cucoană, lasă starea vre
mii ! Spune ce-am făcut noi acolo, 
de-am depăşit planul cu 12% ! 

CRAINICA : în următoarele 24 de ore, 
vremea se va menţine caldă, cu cerut 
mai mult acoperit. Vor cădea ploi 
izolate. 

MARCEL : Uite, de ce-i arde ei ! Vrea să 
iasă la plimbare şi nu ştie ce rochie 
să îmbrace. Spune, cucoană, ce-am fă
cut noi, acolo, la Văduva ! (La raclio 
se transmite muzică.) Vă arde de pe
trecere. Lăsaţi- balul şi spuneţi cîteva 
cuyinţe despre băieţii ăia. Măcar de 
Andone... (Brusc, închide radioul. !şi
toarnă un pahar cu vin şi-l clă pe gît. 
Către Fane şi Mirabela.) Voi de ce tă
ceţi ? Spuneţi şi voi ceva ! 

VICTOR (rîcle) : Şah ! 
MARCEL : Idiotule ! (Sună telefonul; 

furios, la telefon.) Alo ! (lndulcindu-ş·i 
vocea.) Da, 'zîna mea, am venit. Adi
neauri. Interviul ? Da, n-a fost chiar 
interviu. L-au comprimat. L-au făcut 
pastilă, Bulin. Acum, de ce plîngi ? De 
bucurie- că vorbeşti cu mine ? Ce-ar 
fi să plîng şi eu că vorbesc cu tine ? 
Ştiu, Valentina, ştiu, căprioara mea 
rănită, că aşa îţi manifeşti tu dragos
tea pentru mine, dar sînt şi eu om. 
Ce facem astă-seară? Nimic. Dormim. 
Ne odihnim, să prindem forţe acum, 
înainte de nuntă. Cum să nu-mi fie 
dor, zîna mea, dar sînt obosit ! Iar 
plîngi ? Bine, după ce mă relaxez un 
pic, mai vorbim. (!nchide telefonul.} 

VICTOR : Cu femeia asta vrei să te căsă
·toreşti ?

MARCEL: Mă priveşt<ct. Ce număr de te
lefon or fi avînd ăştia de la radio ?
Unde-i programul ? Ia să ne distrăm 
puţin ! (Găseşte programul, citeşte.) 

VICTOR : Şah l 
MARCEL : Aha, bun ! (Formează un nu

măr de telefon.) Vă rog, aş dori să 
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-vorbesc cu cram1ca de serv1c1U, de pe 
programul I. In legătură cu · o ştire 
anunţată adineaori. Nu răspunde dînsa 
de această problemă ? Dar cine răs
punde ? (Foarte mirat.) Marcela Adam ! 
Atunci aş dori să vorbesc cu 
Marcela Adam. Cine sînt? Un abonat. 
Cum să nu : am şi nume, şi adresă, 
şi aparat de radio, şi păreri despre 
emisiunile dumneavoastră. Mă numesc 
Marcel Adam. Nu fac nici o glumă, 
aşa mă cheamă, Marcel Adam. N-are 
<lecit să şi-l schimbe dînsa... al meu 
e autentic, de la mama de-acasă. Nu-i 
pseudonim, ca la alţii. Mă rog. Stau 
pe strada Cascada Niagara nr. 9, eta-· 
jul 1, apartamentul 8. De ce v-am dat 
telefon? De-al dracului! Fiindcă nu 
înghit tîmpenii ! Clar ? Atît, pentru 
dumneata. Vreau să vorbesc cu dînsa. 
Nu e momentan acolo ? Dar unde e, 
primeşte marfă ? Cînd o să vină, o 
să discut cu dînsa Bună seara. Acum 
mi-e foame. (lncliide telefonul, Intră
în bucătărie.) Să ne facem o, omletă.

VICTOR : Nu mănînc 9mletă. 
.MARCEL : Te-a invitat cineva? (Sună 

telefonul.) Ce-i, zîna mea ? Nu, îr1că 
nu m-am relaxat, altminteri îţi tele
fonam eu. Cum, ce facem cu nunta ? 
O ţacem joi. Să vin astă-seară să pu
nem la punct amănuntele.? Jucăm şi-un 
tabinet cu mama ta? E foarte tentant 

·ce propui tu, dar nu mai sînt în stare
să vin pînă acolo. (Resemnat.) Iar
plîngi ? Bine, destinul meu ! Să-mi
mănînc omleta şi te sun. (Închide. Fuge
în bucătărie.) Gata să se ardă ! (Vine
cu omleta. Lui Victor.) Nu te· uita aşa,
că nu-ţi dau nici măcar o înghiţitură.

·VICTOR {aprinzîndu-şi o ţigară): Numai
mirosul de omletă, şi-mi produce gre
ţuri. 

-_MARCEL (pentru el): Asta nu mai e om
letă, e gumă de mestecat. (Tare.) Mi
rabela, Fane, poftiţi la masă ! (Pianul 
<lin vecini se au:de din ce în ce mai 
·tare.) A, nu vă e foame, mă rog, atunci
veţi avea privilegiul să mă priviţi
cum mănînc In felul :cicesta veti ·în

·văţa maniereie elegante. (lncepe sfi niă
nînce.) Nu se ţolosesc furculiţa şi cu
ţitul. Se ia direct cu mîna. Astfel.
rnîncarea e mult mai gustoasă.
Se mănîncă relaxat, fără nervi. Nervii
fac rău la stomac. Şi poţi face ulcer.
Dacă nu-l ai. Dacă-l ai, ca să nu faci
o criză să te ducă la spital, dai un
telefon în vecini. (Formează un număr
de telefon.) Sărut mina, vecină ! Da,
eu sînt. Am venit. Da, iar sînt la masă,
şi iar cîntă bobocelul dumneavoastră
de fată la pian. (Rîde.) Nu, sper să
nu mai fac o criză de ulcer. S-a obiş
nuit pînă şi stomacul meu• cu acest
vals, care a fost, cîndva, al lui Chopin.
Nu, nu mai e al lui, e al Luminiţei.
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De ce ? Intii : îl cîntă de patru ani, 
zi de zi, aşa că e mai mult al ei decît 
al lui Chopin ; al doilea, îl cîntă atît 
de fals, incit Frederic nu-şi mai asumă 
paternitatea. I l-a dăruit Luminiţei. 
Să fie al ei, şi să mf-1 cînte mie. Patru 
ani în şir. Cum? Şi ce dacă n-am 
copii ? Asta nu mă obligă să-i suport · 
pe-ai altora. Mai ales cînd cîntă la 
pian. (Disperat.) Il înscrieţi şi pe cel 
mic la şcoala de muzică? Puneţi-l şi 
pe el să cînte tot valsul ăsta. Să se 
creeze o trâdiţie. Pînă una-alta, eu des
chid radioul şi nu mai aud pianul. Vă 
doresc un sfîrşit de săptămînă tot aşa 
de plăcut ca al meu. (Inchide telefo
nul. Deschide radioul la maximum. 
Sfîrşitul unui concert simfonie, în care 
sunetul alămurilor face să vibreze to
tul în jur. Marcel, calm, îşi reia masa. 
Victor, tot calm, îşi ci.stupă urechile. 
Nu după mult timp, se aud bătă·i în 
ţevile ele la calorifer; apoi, soneria ele 
la uşă. Marcel, la fel de calm, conti
nuă să mănînce. Intr-un tîrziu, închide 
radioul. Merge la uşă, deschide. Vocea 
lui Marcel: ,,Ce s-a întîmplat ?" O 
voce: ,,Asta, care se aude!" Vocea 
lui Marcel: ,,Cred că aveţi halucinaţ'ii 
auditive. Eu nu aud nimic". Vocea: 
,,Acum nu se mai aude, dar adineauri !" 
Vocea lui Marcel: ,,Eu n-am auzit ni
mic. Jucam, şah ·cu prietenul meu Vic
tor". Vocea: ,,Nu mai înţeleg nim,ic ... 
Vă rog să mă scuzaţi". Vocea lui Mar
cel: ,,Mă rog ... Dar să nu se mai în
tîmple". Inchide uşa. Revine la masă. 
.Bea un pahar de vin.) Ce oameni ! 
Să nu te lase să măninci în tihnă ! 
( A terminat cu masa. Se aşază în fo
toliu şi soarbe tacticos din pahar.) 

VICTOR : Şah ! (Pauză.) De zece minute 
te anunţ că eşti şah. Dacă nu vii să-ţi 
muţi regele, o· fac eu, şi te va costa. 
Iţi spun pentru ultima oară : Şah ! 

MARCEL : Te-a invitat cineva să joci 
şah aici ? De ce confunzi casa mea 
cu împuţitul ăla de club al teatrului 
în care j oei. 

VICTOR : Casa ta e o cocină de porci, 
pe lingă clubul nostru. 

MARCEL : Clubul vostru n-ar fi o rn:izerie 
intelectuală şi culturală, dacă nu i-ai 
călca tu pragul. 

VICTOR : Nu l-ai vizitat niciodată şi 
bine-ai făcut. Dacă i-ai trece pragul o 
dată, ai cădea lat, sfîrtecat de com
plexele de inferioritate pe care ţi, le-ar 
produce activitatea noastră. 

MA['iCEL : Nu e nevoie să-i trec pragul, 
· ca să cad lat; e de-ajuns simpla ta

prezenţă.
VICTOR: Vino, putoare, să terminăm 

partida de săptămîna trecută. 
MARCEL : Nu pot. Sînt obosit. Vreau 

să-mi adun forţele pentru nuntă. 
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VICTOR : Ascultă-mă, tu chiar vrei să 
te-nsori cu Valentina? 

MARCEL : De cite ori vrei _să-ţi spun că 
joi e nunta? 

VICTOR : Credeam că glumeşti. Măi bă-
iete, Valentina nu e pentru tine. 

MARCEL : Ai dreptate. 
VICTOR : Şi-atunci ? 
MARCEL: Sîntem împreună de cinci ani ... 

Am tot amînat, am tot. amînat ... Acum, 
i-am promis. Gata ...

VICTOR: N-ar fi prima dată cind nu 
te-ai ţine de promisiune. 

MARCEL : Pentru o hahaleră ca tine, si
gur că un cuvînt dat e un nimic. 

VICTOR : Marcele, te nenoroceşti. 
MA,RCEL: Mă priveşte. Hai, du-te, că.., 

mi-e somn. (Sună telefonul.) Iar mă 
sună căprioara mea. Am să-.i spun că 
te împotriveşti fericirii noastre.

VICTOR: Spune-i. Că tot nu mă poate 
suferi. 

MARCEL (la telefon): Căprioara mea, 
uite, Victor nu mă lasă să mă-însor 
cu tine. Şţii ce poate să spună ? Că 
nu ne potrivim. Cum ? Nu sînteţi că
prioara mea ? Dar cine sînteţi ? Sînteţi 
Marcela Adam ? Bună seara. Marcel 
Adam la telefon. Ascultă, tovarăşă, 
cind vorbiţi despre petroliştii de la 
Văduva, îi expediaţi l.ntr-o propo
ziţie ? Măcar rostiţi cite-o literă pen
tru fiecare om din echipă. Şi inter
viul meu de ce nu l-aţi dat ? Nu mă 
interesează pe mine că daţi toată ziua 
reportaje şi interviuri. Pe-al meu de 
ce nu l-aţi dat ? Nu . ştiţi - dar 12% 
peste plan ştiţi ce înseamnă ? Păi, dacă 
nu ştiţi, de ce vorbiţi ?· Ascultă, dom
nişoară, toţi sîn teţi isterici acolo ? Co
legul dumitale doar că nu m-a luat 
la bătaie, dumneata ţipi la mine. 
(Strigă şi el.) Ia vedeţi, că acuşi ridic 
şi eu tonul. (Urlă.) Am fost solist în 
corul liceului. Mi se spunea Tarzan. 
(Face ca Tarzan.) Nu sînt deloc nebun. 
Ca abonat, vreau să ascult ştiri re
dactate inteligent. Păi, dacă nu te pri
cepi, lasă-te de meserie. Şi eu am vrut 
să mă fac cintăreţ de operă, dar pen
tru că nu puteam să ajung la sol de 
sus, m-am resemnat, şi-ain ajuns la 
sol de jos ; forez. Vă reclam eu 
şefului vostru. Nepricepuţilor ! (Trîn
teşte telefonul.) 

VICTOR : Cui i-ai vorbit atît de drăgăs-
�s? 

MARCEL : Aleia de mi-a făcut' interviul... 
bulin. (Se plimbă nervos prin cameră. 
Sună telefonul. La telefon.) Alo ! Da, 
destinul meu. Mă aştepţi ? Păi... nu 
plirfge, că vin. Vin. Vin acum. (lnchide 
telefonul.) 

VICTOR: Deci, nu vrei să termini par
tida? 

MARCEL : Măi, omule, nu eşti în toate 
minţile ? De şah îmi arde mie acum ? 

Acum trebuie să mă spăl, să mă rad, 
să mă îmbrac frumos şi să mă duc 
la Valentina... care stă cu maică-sa, 
care e surdă... dar vrea să audă tot 
ce vorbim noi. Şi noi, ce să mai vpr
bim ! 

VICTOR · Du-te ! Poate că dacă te vede 
pe tine îi revine auzul. 

MARCEL : Nu mă duc deloc. Să vină ea 
aici. 

VICTOR : Şi mai bine ! Şi s-o aducă ş� 
pe maică-sa. 

MARCEL : Dar de ce să vină ? Să mă. 
lase-n pace pentru totdeauna şi să-şi 
vadă de-ale ei. Ii dau telefon chiar· 
acmn. 

VICTOR (poltron) : Te rog, nu fi brutal 
cu _ea. Spune-i-o mai pe ocolite. 

MARCEL: Nici nu mă gîndesc. Direct._ 
In faţă. Bărbăteşte ! (Formează numă
rul. 1nchicle.) N-am curaj. N-am curaj,_ 
fiindcă plînge. Şi, cind plînge Valen-. 

· tina, se produc inundaţii în tot carti�
erul.

VICTOR : Ai dreptate. îmbracă-te şi du-te
la ea. 

MARCEL (agitat, urmărindu-şi gîndul) :· 
Ei şi ? O să plîngă un timp şi după 
aceea o să-i treacă. Gata Sînt hotărît, 
Ii spun chiar acum... (Formează nu-. 
mărul. La telefon.) Valentina, destinul 
meu, ce faci? .Nu plîngi? (Lui Victor, 
stupefiat.)· Nu plînge ! (Valent"inei.)
Cmn, de ce te întreb? Pentru că mă 
derutezi. Aşa, cind plîngeai, ştiam o 
treabă. Eram obişnuit. A, te-ai hotărît 
să nu mai plîngi niciodată... Foarte
bine, pentru că şi eu m-am hotărît. 
să-ţi spun ceva ... ceva foarte important. 
Valentina, noi doi nu ... (Figură dispe-:
rată. Lasă receptorul alături. Lui Vie-. 
tor.) ... Plînge. (Mai mult pentru el.), 
Noi doi, mai bine ne-am spînzura. Ar
fi mai bine şi pentru noi, şi pentru 
omenire. Ar scăpa lumea de doi proşti. 

VICTOR : Nu te lăsa pradă îndoielii !• 
Fii bărbat ! (1Z ajută să-şi ducă re
ceptorul la ureche.) Ia-o pe ocolite. 

MARCEL : Plîngi şi nici nu ştii ce vreau 
să-ţi spun. Dacă ai face o mică pauză ... 
ai afla că noi doi ... (Se aude plînsui 
Valentinei.) Nu, aşa nu se mai poate!· 
(Se ridică, dă drumul la radio. Duetul. 
a doi cîntăreţi e la maximum. Ascultă 
cîteva secunde, apoi închide radioul.} 
Mai bine Valentina. (Valentinei.) Dră
coaică mică şi dulce, plîngi şi rtu -ştii 
ce vreau să-ţi spun : să vii la mine, 
să punem la punct amănuntele pentru. 
nuntă. 

VICTOR (după ce scoate un răget de 
fiară rănită) : Idiotule ! Ţi-ai ratat 
şansa de a te descotorosi de ea ! 

MARCEL (Valentinei): Ce să se audă? 
Nimic. Copiii vecinilor au prins un. 
pu!_ de tigru şi se joacă cu el. Te-am
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făcut să rîzi ? Bine, destinul meu, te 
aştept. (lnchide telefonul. Se uită calm
la Victor.) I-am spus. 

VICTOR (tot calm): Am auzit, felicitări. 
MARCEL: Mulţumesc. 
VICTOR : Te-ai purtat bărbăteşte. 
MARCEL: Normal 
VICTOR : Intelige11t. Pentru că eşti un 

om inteligent. 
MARCEL : Sîn t. 
VICTOR : Bineînţeles : ai spus-o chiar tu. 

Ascultă-mă pe mine : nu vei scăpa de 
Valentina decît atw1ci cînd te Ya pă
răsi ea ! Dar eu n-am să te las, îţi 
jur! 

(Sonerie.) 
MARCEL : A şi venit? (Strigă.) Intră, 

uşa-i deschisă ! ( Nu intră nimeni.)
Intră, dragă, şi nu mai face atîtea 
fiţe ! (Uşa se deschide încet. Intră o
femeie de vreo 40 de ani. Figură plă
cută. Arborează siguranţă în tot ce 
face. Din cînd în cînd, freamătul nă- . 
rilor, o cută adîncă pe frunte sau o 
undă ele nelinişte în privire trădează 
seisme lăuntrice.) 

MARCELA : Bună seara. 
MARCEL (uimit): Bună seara. 
VICTOR: Cred că aţi greşit apartamentul. 
MARCELA : N-aţi spus : ,,Intră şi nu mai 

face atîtea fiţe?" Am intrat. 
MARCEL: Am spus, dar altcuiva. Aştep-

tam pe altcineva. _ 
MARCELA: N-are importanţă. Nu-i pen

tru cine se pregăteşte ... Sînteţi Marcel 
Adam? 

MARCEL : Exact. 
MARCELA: Sînt de la radio. M-au tri

mis să vă iau un interviu. 
MARCEL: Mie? Vedeţi-vă de treabă! 

Am mai dat unul zilele astea. (Ară
tîndu.-l pe Victor.) Luaţi-i lui, să vedeţi 
ce viaţă sufletească complexă şi bo
gată are. E doar artist ! 

VICTOR : In prezenţa unei femei fru
moase, se simte obligat să pară ţnte
Iig_ent, spiritual. Un adevărat chin pen
tru toată lumea. 

MARCELA (lui Victor): Sînteţi actorul 
Victor Cojocaru. V-am văzut în noua 
dumneavoastră premieră ... Felicitări. 

VICTOR: Mulţumesc. (Lui Marcel) Ai 
auzit? (Marcelei) Pe prietenul meu, în 
ultima . vreme, îl oboseşte orice efort 
intelectual. 

·MARCEL: Mă înţeapă fiindcă n-am fost
să-l văd in ultimul rol. 

VICTOR : In ultimele roluri. Ii luaţi un 
interviu? Vă compătimesc. Eu plec. 
Mi-e prea bun prieten ca să asist la 
un moment atît de jenant. (lncet, lui
Marcel.) Mi se pare mie, sau ţi-a căzut 
puţin faţa ? (Tare.) Revin. Las şahul 
:aici. J\vem de terminat o partidă. 
(lncet, lui Marcel.) Cînd apare Valen
tina, să nu mă chemi, că vin singur. 
,(Ta.re.) Succes ! (Iese.)
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MARCEL : Un prieten care vrea sa-mi 
facă . bine cu tot dinadinsul. 

MARCELA: Frumos din partea lui. Să 
revenim la interviu. 

MARCEL : Exact. A, acum mă dumiresc. 
Aţi crezut că fac scanda� ca sa-mi 
mai luaţi un interviu?. Ia uitaţi-vă 
mai bine la mine : am eu figură de 
om car cerşeşte interviuri? Aşa că ... 
luaţi loc. Cu ce să vă servesc ? 

MARCELA : Cu nimic, mulţumesc. Vreau 
să reparăm o greşeală, şi de aceea am 
venit la dumneavoastră cu rugămintea 
să ne spuneţi cum aţi reuşit perfor
manţa de care vorbeaţi. 

MARCEL : Ce performanţă ? Nici o per
formantă ! Asta-i meseria noastră, să
scoatem petrol. 

. 

MARCELA : Aţi aplicat totuşi o metodă 
nouă de foraj, cu care aţi reuşit per
formanţa. 

MARCEL: Iar performanţă? 
MARCELA : Mă rog, cum vreţi să-i spu

neţi! 
MARCEL : Pe cine poate inteţ·esa o ase

menea metodă ? Lumea-i plictisită. 
Vrea să se mai distreze. Nu să asculte 
cwn scot eu petrol. 

MARCELA: Pe mine mă interesează. 
MARCEL (privind-o bănuitor): Mă· rog ... 

Pot să vă spw1 · dwnneavoastră, aşa, 
în particular, că e o metodă nouă ... 

MARCELA : A dumneavoastră ? 
MARCEL : A mea, a lui Andone, un băiat 

extraordinar, a lui Rakoţi, de fapt, a 
întregii echipe, care... de fapt, eu sînt 
celibatar, n-am . familie (pauză) ... ei 
sint familia mea, pînă m-oi însura. 
Metoda asta ne-a dat multă bătaie de 
cap. 

MARCELA : In ce sens ? 
MARCEL : Atunci cînd credeam că, gata, 

i-am dat de capăt, în loc de petrol,
scoteam clisă. După sute de ore de
muncă îndîrjită, zgribuliţi, plouaţi pînă
la piele, ne venea să plîngem cînd ve
deam că. dihania nu ne ascultă.

MARCELA : Chi<1r aşa ? Atunci, unde era 
bărbăţia dumneavoastră ? � 

MARCEL,, (rîde) : Păi, în faptul că a doua 
zi o luam de la capăt, hotărîţi să nu 
renunţăm pînă nu va ceda. 

MARCELA : Cine ? 
MARCEL : Dihania. 
MARCELA : Deşi vorbiţi de lucruri grele, 

aspre, privirea dumneavoastră a că
pătat o anume strălucire, iar vocea vă 
tremură de parcă �ţi ·vorbi de o iubită. 

MARCEL (rîde) : Vocea îmi tremură de 
obosit ce sînt. (Revine.) Pînă la urmă, 
am învins. 

MARCELA (profesional) : Ce-aţi simţit 
cind aţi izbîndit ? 

MARCEL : Nimic. 
MARCELA (interzisă) : Cum, nimic ? 

www.ziuaconstanta.ro



MARCEL : A zis unul clintre băieţi -
parcă Postelnicu : ,,Uite că merge !" 
Şi-am plecat acasă. 

MARCELA (supralicitînd) : Dar dumnea
voastră, toţi, care, aşa cum foarte ex
presiv v-aţi exprimat, reuşind să supu
neţi „dihania", cu ochii strălucind de 
bucurie şi glasurile înecate de emoţie, 
ati strigat : ,,Am izbîndit !". 

:MARCEL (sec): Nu. Aşa cum v-am spus, 
Postelnicu a zis : ,,Uite că merge", 
şi-am plecat acasă. Eram frînţi de obo
seală. Ba nu, mint. A mai zis Rakoţi: 
„Hai, mă, să bem ceva !", dar nu i-a 
răspuns nimeni. El a zis, el a auzit. 
M-am dus acasă şi-am adormit aşa,
îmbrăcat, pînă a doua zi.

:'.MARCELA : Modeşti, muncind cu abne
gaţie, sînteţi nişte adevăraţi eroi,. 

·MARCEL: Da' de unde! Asta ne e me
seria. Pentru asta sîntem plătiţi. 

�ARCELA : Totuşi, fapta dumneavoastră 
este ieşită din comun. 

:MARCEL : Deloc. 
MARCELA (brusc, strigînd la el) : Atunci, 

pentru ce ai făcut atîta scandal ? Dacă 
fapta dumitale nu are nimic deosebit 
In ea, de .ce-ai întors toată radiodifu
ziunea pe dos ? De ce m-ai făcut de 
două parale la telefon ? De ce ? 

MARCEL (interzis): Sînteţi Marcela 
Adam? 

MARCELA : Sîntem Marcela Adam - am 
să-mi schimb numele - si-am venit' 
val-vîrtej să aud ce minun:ăţie aţi fă
cut acolo. Şi Marcel Adam - hotărît · 
îmi schimb numele - îmi spune că 
n-aţi făcut nimic deosebit. (Imperativ.)
Aţi făcut ! Sutele„ de ore în frig şi 
ploaie. Disperarea unui eventual eşec,
mîndriq şi orgoliul vostru, în joc ! Toate
astea cîntăresc greu ! (Bătînd în case
tofon.) Le-am imprimat. Le am aici !
Pe toate. Mă duc, şi-n seara asta chiar,
am să fac un material formidabil. (Cu·
furie.) Te fac celebru, Marcel Adam !

MARCEL : N-ai să faci nimic. Ai să ştergi 
banda in faţa mea. 

MARCELA: Nici nu mă gîndesc. Te·tnvăţ 
eu minte să mai faci reclamaţii... Re
clamagiule ! 

MARCEL : E dreptul meu să-ţi cer să 
ştergi banda, şi-ai s-o faci ! 

MARCELA : Cu forţa ? 
MARCEL: Dacă e cazul, cu forţq. N-am 

mai bătut de mult o femeie. 
MARCELA : Pe cît eşti de scandalagiu, 

eşti în stare şi de bătaie. Dar nu mi-e 
teamă. (Vrea să plece.) 

MARCEL (prinzînd-o de mînă) : Şterge 
banda, cînd îţi spun ! (Tonul a fost 
atît de ameninţător, încît Marcela şo
văie) 

MARCELA : De ce ? 
MARCEL : După ce-o ştergi, îţi explic. 

(Marcela şterge banda.) Ai şters-o ? 
MARCELA : Da. 

• 

MARCEL : Bagă aparatul ăsta undeva, să 
· nu-:i mai văd. Aşa ! (Intră Victor. Merge

pe ţ,îrfuri.)
VICTOR (în şoaptă) : Aţi terminat ? Nu ? 

Scuzaţi-mă ... (Se duce la tabla de şah. 
Face o mutare. Lui Marcel.) Acum e 
rînduL tău. (Şi, tot în vîrful picioarelor, 
se îndreaptă· spre fereastră, sare per
vazul şi dispare.) 

MARCELA : Ce-a fost asta ? 
MARCEL (glumind): Pe fereastră e dru

mul mai scurt. Unii vecini, pînă se 
repară liftul, ca să scurteze drumul, 
trec pe-aici, apoi coboară pe schele 
- se zugrăveşte faţada - şi-ajung
direct pe bulevard. Aşa... Ce ţi-am
spus înainte despre lucrarea noastră
este egal cu zero. Acolo s-a muncit
pe rupte.

MARCELA : Aţi spus-o. 
MARCEL : Şi cu sacrificii mari... iar eu 

n-am nici un merit deosebit. Dimp·o
trivă. Accidentul lui Andone - şi-a
pierdut•un picior - mi-a tăiat orice
chef de viaţă. Şi - ca şef al lotului -
mă simt vinovat. De altfel, toate astea
le-am spus în interviul pe care nu l-aţi
transmis. De ce nu l-aţi transmis ?

MARCELA (mică pauză) : Era prea trist, 
aproape sumbru. Importante sînt re
zultatele, nu ... 

MARCEL : Adică, 120/o şi gata... Ce e în 
spatele cifrelor, tăcere. 

MARCELA: Intr-o bătălie, nu sacrificiile 
contează, ci izbîhda. Şi-apoi, am ne
voie de-o relatare tonică, optimistă. 

MARCEL . (privind-o amuzat) : Vreţi 52.eva 
mai vesel ? Uite una veselă : sărtămîna 
viitoare mă însor. 1 

MARCELA (înseninată): Pe cuvînt? 
MARCEL : Pe cuvînt. 
MARCELA : Atunci le putem corela. Sîn

teţi de acord? (Porneşte magnetofonul.) 
Marcel Adam, lucraţi la sondele pe
troliere de la Văduva, de cîţi ani ? 

MARCEL : De cincisprezece ani. 
MARCELA : Aici aţi reuşit o performanţă 

ieşită din comun. (Marcel vrea să vor
bească, Marcela îi astupă gura.) Aţi 
reuşit ca, împreună cu echipa dumnea
voastră, să p,uneţi în funcţie un nou 
sistem q.e foraj, care v-a ajut_at să de
păşiţi planul cu 120/o. Lingă această 
mare bucurie, ce alta aţi mai putea 
adăuga? (Prin semne îl îndeamnă să 
vorbească de căsătorie.) 

MARCEL : Poate faptul că săptămîna vii
toare mă însor. 

MARCELA: Felicitări! După bucuria îm
plinirii pe plan profesional, iată, se 
ada\}gă acum bucuria împlinirii pe plan 
civil. Cu cine vă căsătoriţi ? 

MARCEL:, Cu Valentina, o femeie pe care 
o cunosc de multă vreme, sîntem buni
prieteni, jucăm împreună table, tabi
net, dar pe care, din păcate, mi-e teamă
că n-o mai --iubesc. (Marcel-a se uită
stupefiată la el. Casetofonul continuă
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să funcţioneze, în tăcerea care s-a aş
ternut . După un timp, Marcela îl 
opreşte.) 

MARCELA : Si dumneavoastră vă închi
puiţi că pot să dau pe post mărturi
sirile unui bărbat care se însoară cu 
o femeie pe care n-o mai iubeşte ?
Emisiunea trebuie să fie educativă, să
f_ie un exemplu, pentru ceilalţi.

MARCEL : Se poate învăţa şi din greşeli. 
MARCELA : Dacă n-o iubiţi, de ce vă 

mai căsătoriţi cu ea ? 
MARCEL : Trebuie. Am o vîrstă. Şi ea, 

de altfel M�am săturat de singurătate. 
Vin acasă de la sondă şi cine mă în
tîmpină? Doar Fane şi Mirabela. 

MARCELA : Cine-s Fane şi Mirabela ? 
MARCEL : Prietenii mei. Tăcuţi, delicaţi; 

fac şi ei ce pot, să nu mă simt singur. 
Dar şi puterile lor sînt limitate. (Ară::-· 
tînd spre tabloul cu clovnul.) El e 
Fane. Fire nobilă. Mi l-a dat cineva 
după cutremur. Ia-l, mi-a spus, că eu 
nu mai am unde să-l agăţ. Ii t:ăzuseră 
ţoţi pereţii. (Arătînd floarea.) Iar ea e 
Mirabela. Floare rară, sensibilă, deli
cată. Cu ei îmi petrec singurătatea. 

MARCELA (oarecum uimită de „faţa ne
văzută" a acestui „dur"): Frumos, dar, 
parcă, prea puţin pentru un adevărat 
hărbat. 

MARCEL (pauză. Privind-o intens) : Pro
babil că ăsta e destinul meu. 

MARCELA : Credeţi în destin ? 
MARCEL: Nu. Dar există (Marcela îl 

priveşte mirată.) Dacă există Valen
tina, există şi destinul. Ea e destinul 
meu. 

MARCELA : Şi vă supuneţi acestui des
tin? 

MARCEL : De ce nu ? 
MARCELA : Ce păcat că v-aţi resemnat 

aşa de repede ! Aveam. impresia că· 
sînteţi un bătăios. 

MARCEL : Pe meserie, da. Dar pe viaţă, 
ce rost mai are ? Eu mi-am petrecut 
viaţa, nu mă pot plînge. Deşi, cînd văd 
o femeie ca dumneavoastră, îmi pare
bine că nu sînt mort. Noroc că;-mi cu
nosc lungul nasului, altminteri aş de-
veni ca1,aghios. /

MARCELA: Ciudată fiinţă mai sînteţi ! 
Cînd de-un curaj nemaipomenit, cînd 
de-o timiditate, modestie, nejustificate 

MARCEL : Ar trebui să fiu curajos· toi
timpul, nu-i aşa ? 

MARCELA : Bineînţeles. 
MARCEL : Chiar şi cu femeile frumoase ? 
MARCELA: De ce nu? (Marcel, într-un 

exces de entuziasm, o sărută pe obraz.) 
Nici. chiar aşa. 

MARCEL : Iertaţi�mă. Aşa de mult m-am 
obişnuit cu urîtul, că nu-mi mai place 
frumosul. (Bine dispus.). ·Fane, Mira
bela, ce spuneţi voi de splendoarea 
asta de Marcela Adam, ce frumos ştie 
să ia interviuri ? 
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MARCELA : Asta nu înseamnă că trebuie 
să vă recăpătaţi curajul începînd cu 
mine. 

MARCEL : Uitaţi-vă la ea, copii, ce 'fru
mos rîde ! (Marcelei.) Nimeni n-a rîs 
atît de frumos în această casă. 

MARCELA : Văd că sfatul meu dă roade 
miraculoase. (Se ridică.) Trebuie să 
plec. 

MARCEL: Mai rămîneţi ! De cînd aţi in
trat dumneavoastră, s-a mai luminat 
casa. 

MARCEL-A : Sînt aşteptată la redacţie cu 
interviul. Păcat că n-a ieşit nimic. 
Promisesem că le voi aduce un mate--
terial a-ntîia. La revedere. . 

MARCEL : O clipă! N-aş vrea să plecaţi 
supărată pe mine. Facem interviul cum 
îl doriţi dumneavoastră. Daţi-i dru-
mul ! 

MARCELA (pornind casetofonul) : Vă mul:.. 
-ţumesc. Stimate Marcel Adam,. sînteţi
unul dintre croii noştri...

MARCEL (nu se _po_ate abţine) : ,Cred şi 
eu ... dacă mă-nsor. 

MARCELA (furie stăpînită): Nu, aşa nu: 
se poate ! Sînteţi neserios. 

MARCEL: Vă rog să mă iertati ... nu mai 
he. 

MARCELA (reia): Sînteti unul dintre eroii 
n·oştri, înfruntînd 'greutăţi inerente 
în muncă, aţi dobîndit frumoase 
succese. As.tfel, de curînd, la sondele 
de la Văduva aţi reuşit, împreună cu
echipa pe care o conduceţi, ca, printr-o 
nouă metodă de foraj, să depăşiţi pla
nul cu ţ2%. Cum aţi izbutit? (Apare 
Victor, pe fereastră. Sare. pervazul. 
Merge în vîrful picioarelor. Le face
semn să continue. Se duce la tabla de 
şah. Mută o piesă şi iese pe uşă.) Decir 

cum aţi izbutit ? 
MARCEL : Prin muncă, prin dîrzenie, prin 

perseverenţă_ Vorba cîntecului : ,,Dragf 
tovarăşi, nu ne-a fost uşor !" Dar fap
tul că am izbîndit ne-a şters din minte 
·toate greutăţile avute.

MARCELA : Ce-aţi simţit cînd aţi izbîn
dit? 

MARCEL : (:e-am simţit? (Uşoară ezitare, 
apoi îşi aduce aminte de cele spuse de 
Marcela.) Mai întîi, cu ochii strălucind 
de fericire, cu glasurile înecate de emo
ţie, am sărit în sus de bucurie şi-am 
strigat : ,,Am învins !" Ap.oi i-am tri
mis Valentinei o telegramă de felici
tare. Era ziua ei. 

MARCELA : Spuneţi-mi, ce înseamnă pen·
tru dumneavoastră acest succes ? 

MARCEL : Acest succes înseamnă pentru 
mine mai mult petrol, mai multă ener
gie, mai multă lumină... Cum a spus 
Goethe pe patul de moarte ... 

MARCELA (oprind pentru o clipă case
tofonul) : Continuă. Asta cu Goethe o, 
şterg după aceea. Continuă. E bine. 

MARCEL: E o realizare de care sîntem 
mîndri cu toţii. (li vine- o- idee.) .Iar-
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pentru mine personal, are o semnifi
caţie deosebită. 

MARCELA: Vreţi s-o împărtăşiţi şi as
cultătorilor ? 

MARCEL : Cum să nu ! Acest succes este, 
ca să zic aşa, cel mai important ca
dou de nuntă pentru vi!itoarea mea 
soţie. Pentru că, vreau să vă mărtu
risesc, săptărnîna viitoare mă însor. 

MARCELA: Felicitări! Ce ·înseamnă 
această căsătorie pentru dumnea
voastră? 

-MARCEL : Această căsătorie înseamnă·
pentru mine... un galop de sănătate. 
Chiar aşa : un galop de sănătate. Vii
toarea mea soţie e un om minunat. 
De asemenea, căsnicia e un lucru mi
nunat. Pe scurt, totul e minunat. 

MARCELA : Vă felicit din toată inima 
pentru realizările dumneavoastră. De 
asemenea, vă felicit pentru evenimentul 
important din viaţa dumneavoastră 
particulară ; şi aş încheia interviul cu 
rugămintea de a transmite felicitările 
noastre şi viitoarei dumneavoastră 
soţii. 

(Sonerie.) 
MARCEL : I le puteţi transmite personal, 

pentru că e ,la uşă. O simt. Ea apare 
întotdeauna la timp. Intră, Valentina ! 

( Apare Valentina, o femeie spre 50 de 
ani. Poartă o pălărie care, în loc s-o în
tinerească, aşa cum -îşi doreşte, îi dă un 
aer ridicol. E îmbrăcată oarecum exce11-
tric, cu intenţia de a nu trece neobser.: 
vată.) 
VALENTINA (băgînd 

Cucu ! Am venit la 
MARCEL (amuzat): Ca 

mea! 

capul pe uşă) : 
timp? 
întotdeauna, zîna 

VALENTINA (înaintînd spre mijlocul 
c�n:e7:ei) : Ce te uiţi aşa ? Iţi place 
p�lan� mea?_ (Marcelei.) El nu prea 
şti� sa apre�1eze eleganta l Trăieşte 
mai mult prmtre sonde decît printre 
femei distinse şi elegante. Dar să fa
cem cunoştinţă : Valentina... peste 
cîteva zile, Adam. 

MARCELA : Marcela Adam. 
VALENTINA (interzisă; apoi): Sîntem 

rude? 
MARCEL : Deocamdată, nu. Dînsa e de 

la radio. Mi-a luat interviu. 
VALENTINA (rîde) :. I-auzi! Eu ţi-am

luat_un medicament pentru ochi,. (Mar
celei.) De la o vreme nu mai• vede 
bine. Dacă v-a făcut 'vreun compli
ment, nu-l luaţi în seamă· ce nu vede 
inventează. (Lui .Marcel.) Cum te simt/ 
zimbrul meu? V-am întrerupt cumva·? 
Continuaţi, nu vă jenaţi. 

MARCEL : Tocmai cînd ai venit tu spu-
neam ultimele fraze. . 

VALENT�NA : Ce bine-mi pare ! Aşa sînt 
eu : vm totdeauna cînd trebuie · să 
se simtă omul bine. (Marcelei.) 'Mai 

staţi, nu ne deranjaţi. Joi ne căsăto
rim,. Am venit să punem la punct 
amănuntele. Şi să-l dădăcesc un pic. MARCELA: Trebuie să plec. Interviul.il 
terminăm altădată. 

MARCEL · Vă rog să mai rămîneti. 
MARCELA : Sîri.t aşteptată la redacţie. 
MARCEL-: Nu-i nimic. O femeie ca dum-

neavoastră merită să fie a�teptată. 
VALENTINA (Marcelei): V-am spus eu? 

Ce nu vede, inventează. Hai să te 
hrănesc, zimbrul meu. Ţi-am adps 
mîncarea ta preferată : omletă. 

MARCEL: Am mîncat, Valentina. Tot 
omletă. 

VALENTIN A : O refuzi, tu . pe zîna ta ? 
Am făcut-o cu mînuţele mele. (Mar
celei.) Vreţi şi dumneavoastră ? Mîn
caţi împreună. 

MARCELA (stîna ca pe ghimpi) : Nu, 
mulţumesc, eu ... 

MAR CEL : Cinci minute. Mai statl doar
cinci minute .. · · 

VALENTINA (Marcelei): Să-l vedeţi cum 
mănîncă, cu ce poftă ! Cu ce zgomot ! 

. ( Scoate din sacoşa cu care a venit un 
sufertaş şi-l aşază pe masă.) Mămica 
mi-a spus să-ţi transmit „poftă bună".
(1"\1arcelei.) Mama mea nu mai aude,
dar e o fiinţă deosebit de amuzantă.
I-am spus : ,,Mămico, mă duc la Mar-

• cel". Ce credeţi că mi-a răspuns : ,,Şi
pe mine mă ţine un junghi în spate ! " 
(Rîde.) Nu e plină de haz? Doriţi să 
ascultaţi puţină muzică bună ? Eu i 
le-am făcut cadou. Să vă pun o placă ? 

MARCELA : Sînteţi foarte amabilă, dar 
trebuie să plec. (Uitîndu-se la ceas.)
Aproape că au trecut cele cinci minute. 

MARCEL: Numai trei. Dacă, pleci... (Va
lentinei.) Dacă pleacă, nu mai mănînc. 

VALENTINA: Vedeţi ce răsfăţat e? 
Altminteri e un om minunat. De-abia 
aştept să ne căsătorim. (Lui Marcel.) 
Cite persoane invităm la nuntă ? 

MARCEL: La care nuntă? 
VALENTINA (priVindu-l cu mirare): La 

nunta noastră. 
MARCEL (acelaşi joc): A, da, scuză-mă 

Şi cînd are loc ? 
VALENTINA (imperturbabilă): Joi. 
MARCEL : Joi ? Fac tot posibilul să vin 

şt eu. 
VALENTIN A : Eu să vin ? 
MARCEL : Cum vrei. Dar, dacă mă duc 

eu, n-are rost să mai vii şi tu. (Se 
privesc şi încep să ridă.) 

VALENTINA (Marcelei): Uite-asa se 
joacă de cînd ne-am hotărit 0să ne 
căsătorim. 

MARCELA: Amuz_ant. Am plecat,·. 
MARCl�:L (ValentiŢtei): Mulţumesc pentru 

masa. (Marcelei.) Doar un minut! Am 
o idee genială. Nu vreţi să fiţi naşa
noastră?

MARCELA (ca un refuz): Dacă credeţi 
că.e cazul... 
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MARCEL : Desigur, vă rugăm. Nu te 
bucuri de propunerea mea, Valentina? 

VALENTINA: Ba da. Numai să vrea şi • 
dînsa. 

MARCELA: Da, bineînţeles. Să-mi spu
neţi ce am de făcut. 

MARCEL: Deocamdată, să sta� jos. Acum 
îţi vorbesc ca unei rude. Şi să ne 
sfătuim. 

VALENTINA : Sigur că da. Staţi jos ! 
(Lui Marcel.) Ţi-ai luat medicamen
tul, zimbrul meu? 

MARCEL : Ce medicament ? 
VALENTINA: Pentru stomac. (Marcelei.) 

Staţi jos, să ne sfătuim ! Are ulcer. 
Ii zic eu zimbru, dar e un zimbru 
ciuruit. Staţi, staţi jos, s/i ne sfătuim ! 
(Lui Marcel.) Unde ţi-s papucii? (Mar
celei.) E o casă cam rece. Mult beton. 
Iar el, cu reumatismele lui, numai eu 
ştiu ce trag ___ Oricînd poate să facă o 
criză de sciatică. De obicei, crizele 
lui apar în momentele cele mai înăl
ţătoare din viaţa unui cuplu. Staţi jos, 
să ne mai sfătuim ... 

MARCEL (îi sare ţandăra) : Potole te-te 
odată ! Nu-ţi dai seama că ai întrecut 
măsura? 

MARCELA: Am plecat! Bună seara. Am 
să trec mîine să termin interviul. 

MARCEL : Vă rog să o scuzaţi... 
VALENTINA: Mai staţi, să ne sfătmm ! 

(Dar Marcela a ieşit.) 

MARCEL (abia stăpînindu-şi minia): 
Valentina, ai înnebunit? Iţi dai seama 
ce-ai făcut ? 

VALENTINA (începe să plîngă): A ple
cat... naşa ... 

MARCEL: Te'...ai purtat mizerabil. Pe 
mine m-ai făcut de rîs, iar pe ea, pur 
şi simplu, ai izgonit-o. Niciodată nu 
te-ai purtat atît de mizerabil... 

VALENTINA (plîngînd): Fiindcă nici
odată n-am fost atît de umilită! 

MARCEL : Termină cu plînsul ! 
VALENTINA (Se opreşte din plîns. Apoi): 

„Marcel în sus, Marcel în jos ; ce ochi 
frumoşi ai, ce conversaţie ... Vai, ce 
bărbat încîntător !" 

MARCEL : Ce-s aiurelile astea'? 
VALENTINA : Ea, ,,naşa noastră", ţi le 

spunea. Aici, în faţa mea. 
MARCEL : Ai auzit tu aşa ceva ? 
VALENTINA: N-am auzit, am văzut. 
MARCEL : Valeptina, ţie nu ţi-e bine? 
VALENTINA: Citeam toate astea în ochii 

ei, ca la un film titrat. 
MARCEL : Termină cu prostiile. (Intră 

pe uşă Victor. 1n vîrful pieioarelor, 
vrea să mearg·ă la tabla de şah, dar ... ) 
Ieşi afară! 

VICTOR : Plec, să nu faci o mişcare gre
şită. V-a ieşit bine interviul? (Iese 
pe fereastră.) 

MARCEL : Marcela e o femeie decentă. 
Şi despre mine... să înşiri toate be
teşugurile alea, în faţa unui om străin ? 
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VALENTINA: Ce, am minţit? Nu le ai?' 
MARCEL : Pe toate odată ? 
VALENTINA: Le-am spus pe toate, pen

tru că nici tu nu te-ai lăsat mai pre
jos : ,,Ce femeie încîntătoare sînteţi !' 
Ce ochi frumoşi aveţi ! Ce conversa
ţie !" 

MARCEL·: Am spus eu aşa· ceva ? 
VALENTIN A : Ai spus. 
MARCEL : Tot ca la un film titrat ai 

citit astea în ochii mei ? 
VALENTINA : Tot. 
MARCEL : E clar : ainînăm m�nta pînă. 

te faci bine Deocamdată nu ne ma1 
căsătorim. (Valentina leşină.) Valen
tina, ce s-a întîmplat? Valentina, tre
zeşte-te ! Zîna mea, ce-i cu - tine ? 

VALENTIN A· (îşi revine. Cu o voce „de
dincolo"): Unde mă aflu? 

MARCEL : Pe lumea asta păcătoasă. 
VALENTINA: N-am plîns. Ai văzut că. 

n-am plîns ? Despre ce vorbeam ?
MARCEL : Despre căsătorie. 
V ALE TTIN A : Şi ce spuneai ? 
MARCEL : Că ne căsătorim. 
VALENTIN A : Cînd ? 
MARCEL + Joi. 
VALENTINA: Zimbrul meu, sînt feri

cită ! Să nu ne mai certăm. Nu pot 
trăi fără tine. Vreau să rămînem toată 
viaţa împreună. Ne cunoaştem de la 
cinci ani!.. _ 

MARCEL: De cinci ani! 
VALENTINA : Cum zici tu ... Marcel, ni

meni şi nimic nu ne va despărţi. 
MARCEL: Da, destinul meu. 
VALENTINA (înviorată) : Facem o par

tidă de table ? Sau jucăm cărţi ? Ce-şi 
doreşte zimbrul meu ? 

MARCEL : Cărţi. 
VALENTINA: Intelectualul meu ! (Îm

parte cărţile.) Vrei să asculţi muzică ? 
MARCEL : Nu. Nu prea. 
VALENTINA : Dacă vrei să asculti o 

simfonie, îţi pun o simfonie. (Zî1nbet 
stînjenit.) Numai că eu, după aceea, 
nu mai pot dormi toată noaptea. !mi 
dă, aşa, o stare de nervi ! Ce-am păţit 
atunci cînd ai pus-o pe-aia şi cu voci 
şi cu trompete şi cu ... de toate ... M-a 
durut capul trei zile. 

MARCEL : Poate unde faci efortul să 
înţelegi. 

VALENTINA :eNu. Nu fac nici un efort. 
Doar că mă gîndesc că totul pe lume 
are un sfîrşit, deci şi placa. (Luînd 
cărţ'ile ele pe masă.) Am cîştigat. Dă-le 
tu. 

(Intră Marcela.) 

MARCELA (în alertă) : Vă rog să mă 
scuzaţi că dau buzna. Mi-am uitat 
aparatul.. Uite-l ! incă o dată, mii de 
scuze I 

VALENTINA : Ne-am împăcat. S-a hotărît 
şi nunta. Nu, Marcel ? 
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:MARCEL: Joi la ora 13. 
MARCELA : Bravo, felicitări ! Ştiam eu 

că se va termina cu bine. 
MARCEL : Rămîneţi naşa noastră. 
:MARCELA : Cu plăcere. Să vă las adresa 

mea ... ( Scoate o carte de vizită pe care 
o lasă pe mC!să.) Pe-a dumneavoastră
o ştiu. Mîine pe la ora 10 - vă con
vine? - trec să terminăm interviul.
La revedere. A, era să ui,t : ce trebuie
să fac în calitate de naşă? N-am mai
fost niciodată.

· MARCEL: Nimic. Veniţi şi ne cununaţi.
VALENTINA : Intr-o rochie frumoasă, să 

moară toată lumea de necaz.
MARCELA : Am o rochie albă ...
VALENTINA: In rochie albă mă îmbrac

eu. Şt-iţi, eu sînt mkeasa. (Rîd.)
MARCELA: Aveţi dreptate. Scuzaţi-mă.

(Sonerie.) 

MARCEL : Intră ! Uşa-i deschisă. 

(Intră un tînăr la vreo 20 de ani. Are 
zn mînă o valiză.) 

TINARUL (uitîndu-se pe un petec de 
hîrtie) : Bună seara. Scuzaţi-mă : a•ici 
locuieşte,Marcel Adam? 

MARCEL: Aici. 
TINARUL (uşor fîstîcit): Aş dori să vor

besc cu dînsul. 
MARCEL: Vorbeşte! 
"TîNARUL (emoţionat, priveşte în jur): 

Care dintre dumneavoastră e di-nsul? 
VALENTINA (amuzată): Nici eu şi nici 

doamna nu putem fi Marcel Adam. 
TINARUL: Intr-adevăr ! 
MARCEL : Vorbeşte! Eu sînt Marcel 

Adam 
"TINARUL: Dumneavoastră? M-aşteptam 

să aveţi mustaţă. Ce v-aţi schimbat ! 
(Se cluce la el cu mîna întinsă.) Bine 
te-am găsit, tată. (Toţi rămîn cu gura 
căscată.) Nu mă mai cunoşti ? 

MARCEL (care nu şi-a revenit) : Nu prea. 
Bine,-ai1 venit. De cînd nu ne-am vă
zut? 

"TINARUL : O, de mult. Ultima dată ne-am 
văzut cu vreo cinci luni înainte de 
a mă naşte. 

·MARCEL : Cum trece vremea ! Te-ai mai
schimbat şi tu. 

"TINARUL : Au trecut atîţia ani. Şi dum
neata te-ai schimbat. Aproape să nu 
te mai recunosc. 

MARCEL : Deai, totuşi, mă ştii ? 
"T!NARUL : Auzi vorbă ! Păi cum să nu 

te ştiu, dacă-mi eşti tată? Cînd eram 
mic, visam să port o mustaţă ca cea 
pe care ... n-o mai ai. 

MARCEL : De unde ştii că purtam mus
taţă? 

T!NARUL: Din fotografia aia cu mama. 
Acum, cînd o văd, rrt-apucă rîsul. Dar 
cînd eram mai mic, eram fascinat de 
ea. 

MARCEL : Ce fotografie ? 
TINARUL : Ai uitat-o? (Scoate o foto

grafie şi i-o arată.) Uite-o I 
MARCEL (privind fotografia): Cine-i fe

meia asta? 
TiNARUL: Mama. 
MARCEL (înghiţind 

. 
în sec) : Şi ;urîtul 

ăsta de lingă ea ? • 
TiNARUL: Dumneata. 
MARCEL (sincer): Nu se poate I 
TINARUL: Nu crezi? (lntoarce fotogra-

fia.) E scrisul dumitale ? ,,Anetei, sin
gura fată pe care o iubesc. Marcel". 

MARCEL (căutînd): Aneta ... Aneta ... Ane
ta ... Care Aneta ? 

TINARUL: Ma1p.a. 
MARCEL (jenat că nu-şi aminteşte) : A, 

da, acum e clar. 
TiN ARUL : Aneta' Barbu. 
MARCEL (parcă, parcă-şi aminteştef: 

Etete drăcie ! Şi tu susţii că eşti băiatul 
meu? 

TiNARUL : Nu susţin, sînt. 
VALENTINA : Marcel, nu mi-ai spus că 

ai un băiat. 
MARCEL : Cînd era să-ţi spun, dacă acum 

aflu şi eu? (Apare Victor. Vesel.) Vic
tore, am un băiat. L-a trimis maică-sa 
la mine. 

VICTOR: Nemaipomenit. Bine-ai1 venit, 
băiatule. 

MARCEL : El e prietenul meu, Victor Co
jocaru. Pe tine ... (Tînărului.) Cum te 
cheamă ... băiatul tatii ? 

TîNARUL: Marcel Adam. 

(Reacţ1i.) 

MARCEL : Marcel Adam mă cheamă pe 
mine. 

TiNARUL (zîmbind): Ştiu. Iar pe mine, 
Marcel Adam. 

MARCEL : A, da. Pe mine mă cheamă 
Marcel Adam, iar pe tine Marcel Adam. 
( Arătîncl-o pe Valentina.) Faceţi cu
noştinţă! 

VALENTINA: Valentina, în curînd Adam. 
TîNARUL : ,,în curînd" e o poreclă? 
VALENTINA: Nu. E o nuntă. Joi facem 

nunta. Mă căsătoresc cu... tatăl tău. 
Dînsa ne e naşă. 

MARCELA : Marcela Adam. 
TiNARUL: Tot Adam? 
VICTOR : Nu ne tragem toţi din Adam ? 

· MARCEL : Şi cum de te cheamă Marcel
Adam?

TiNARUL: Mama mi-a dat numele. in 
amintirea dumitale. ,,Să-l porţi cu cin-
ste, mi-a zis, că el..." 

MARCEL : Că el, ce ? 
. TiNARUL : Nu mai ştiu dacă a zis „că 

el" sau „ca el" ; cînd mi-a spus-o, 
mînca un măr. 

MARCEL : Şi-a tot mîncat din mărul ăla 
pînă ai venit tu încoace... Şi, cu ce 
ocazie pe-aici ? 

TîNARUL: Mama m-a trimis la dum
neata. Mi-a zis : ,,Ai terminat liceul, 
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ai armata făcută, du-te la taJcă-tui şi, 
dacă poate şi vrea, spune-i �a }�-aJute 
să-ţi croieşti un drum in ':iaţa . _ . VALENTINA : Marcel, pe mme ma 1a
cu frig. Aş bea un ceai fier�inte. 

?MARCEL : De ce.ai- ne arde noua acu1_:1 •. 
(Tînărului.) Cum adică, să te-ajut sa-ţ1 
croieşti un drum în viaţă ? 

VICTOR : Un tată trebuie să ştie cum 
să-şi îndrume copilul. . MARCEL : Bine, dar eu nu ştiu ... _ N-arr_:
mai avut copii... Valentina, naşa, o sa 
mă ajutaţi, nu ? 

VALENTINA: Marcel ! (Cei doi !;4arcel
răspund deodată: ,,Da 1" Tînarului.)
Nu cu tine vorbesc, cu MarcE;_l. 
(Lui Marcel.) Joi e -�unt�. Joi _ne ca
sătorim. Or, acest ba1at mcurca totul. 

:rINARUL : Dacă vă încurc, am plecat. 
VICTOR : Cum o să pleci ? De plecat plec 

eu. Succes. (Iese.)
MARCEL: Stai, să ne dumirim un pic_!e-ai luat. cam pe neaşteptate. Deci,

tu ai• fi ... eşti băiatul meu. 
TINARUL : Da. 
MARCEL : Şi maică-ta: de ce nu mi-a 

spus nimic pînă acum ? 
TiNARUL : N-a vrut. 
MARCEL: Aşa ... Valentin�, uit�-te la_ e]

ce drăguţ e ! Parcă e facut sa ne ţma 
luminările la nun_tă. (Tînărului.J Mar
cel tatăl tău trăieşte un moment deo
sebit : se însoară. Ai să fii alături de 
el? 

_:rINARUL : Bineînţeles. Eu voi fi spri
,:jinul bătrîneţilor v?astre. �u- am sa 

vă· aduc cana cu apa proaspata la pat. 
MARCEL : Auzi-ţi-I ce frumos vorbeşte ! · 

Vino să te îmbrăţişez, băiatule ! 
VALENTINA: Marcel, am· impresia ca 

nu eşti conştient de c.e se întîmplă cu 
noi. 

MARCEL: Valentina, zîna mea cea bună, 
nu-ti dai seama ce noroc a căzut pe 
capul nostru? Avem un băiat mare, 
gata crescut. 

VALENTINA: Dar nu-ţi dai seama de 
consecinţe? . . MARCEL : Ce consecinţe? :p va fi spri
jinul bătrîneţilor noastre. El ne va 
aduce cana cu apă proaspătă, cînd noi 
vom păşi din ce în ce mai greu ... 
(enervat.) ... nu cum te fîţîi tu acum 
de colo-colo ! 

VALENTINA (oprindu-se în faţa lui):
Nu-i copilul nostru, nu pricepi ? 

MARCEL : E al meu, deci e şi al tău. Tu 
îi vei fi de-acum mamă. (Tînărului.J
Spune-i mamă ! 

TINARUL : Chiar aşa? (La insistenţele
lui Marcel, Valentinei.) Mamă! (Valen
tina nu răspunde. Lui Marcel.) Nu 
răspunde. 

MARCEL • N-are încă reflexul format. 
·Mai insistă !

TiNARUL : Mamă ! Mămico ! (Marcel îi
face semn să continue.) Mămico ! 
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VALENTINA: Ce doreşti, tovarăşe? 
TlNARUL (timorat) : Nimic ... 

(Valentina începe să plîngă. Tînărul <> 
priveşte nedunierit.J 

MARCEL (vesel): Semn bun. N-a mai 
plîns de vreo oră. Plînsul ei e ca un 
răspuns pozitiv. 

VALENTINA (printre lacrimi): Marcel„ 
nu-ti dai seama că nu e copilul nos
tru ? Că e al mamei lui ? 

MARCEL : Dacă maică-sa mi l-a trimis.
mie, înseamnă că e al meu. (Tînăru
lui.J Este, Marcel ? 

TiNARUL: Da. Intr-un fel, da. 
MARCEL : Cum adică, într-un fel? . 
TINARUL: Nu pot răspunde _cu precizie-

decît dacă am un calculator. 
MARCEL : Ce să faci cu el ? 
TiNARUL : Să calculez răspunsul. Numai· 

aşa va fi precis, exact. 
MARCEL • E băiatul meu, îmi seamănă. 

Nu vrea să dea un răspuns în doi perL 
Este, naşă ? . MARCELA: Volens-nolens, am auzit to-
tul ; e o fericire să ai un asemenea 
băiat. 

VALENTINA : Dar această fericire nu ne
aparţine, naşă. 

MARCELA : Depinde de dumneavoastră .. 
Am plecat. Mîine dimineaţă cînd vin 
să terminăm interviul, sper să aud' 
numai vesti bune. Succes. 

MARCEL : Vă mulţumim şi vă aşteptăm. 
( ]l!arcela u ieşit.) 

VALENTIN A (lui Marcel) : Peste trei zile 
ne căsătorim şi ţie îţi arde de înfiat 
copii? 

l\lIARCEL : Şi ce să fac ? După douăzeci 
de ani, vine propriul meu fiu la mine„ 
şi eu - să-l dau pe uşă afară ? 

VALENTINA: Atunci, alege : ori eu, ori' 
el! 

MARCEL : Valentina, cum poţi să fii atît 
de categorică? Eu nu pot renunţa la 
nici unul dintre voi. 

VALENTINA : Atunci, adio ! 
TîNARUL: Nu-i nevoie. Voi pleca eu. 

Nu vreau să vă despărţiţi din cauza· 
mea. 

MARCEL : Măi, băiete, te rog să ramu. 
· Valentina, e ultimul tău cuvînt?
TiNARUL : A, uitasem._.. Mama mi-a dat

o scrisoare de recomandare. Tot nU'
mai foloseste la nimic. (O lasă pe:
masă.) Oricum, nu plec cu inima goală. 
Contează să ai un. tată undeva. Baftă, 
bătrîne ! Şi fii mai tare cu femeile, 
ce naiba ! 

MARCEL (pe un ton nehotărît): Măi, 
băiete, nu pleca·! (Tînănll a plecat.I
Ce neascultător ! De mic trebuia să-l 
bat. (Se repede la scrisoare şi cite.�te.J
„Dragă Marcel, îţi mr1i aminteşti de 
mine? Mă numesc Aneta, iar ca semne 
particu_lare aveam o aluniţă ... " (Tare,
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-ca şi cînd ar vorbi cu ea.) Ştiu, nu-i 
.nevoie să-mi spui unde! (Reia citirea
scrisorii.) ,,Ne-am cunoscut la baraj, la 
un bal de sîmbătă seara. Ne-am în
.drăgostit lulea unul de celălalt şi, din 
vorbă în vorbă, am rămas însărcinată. 
Tu n-ai ştiut asta niciodată ; mai ales 
c-ai şi plecat. Şi.-apoi, erai atît de ne
statornic şi dornic de petreceri şi te
iubeam aşa de mult, că n-am vrut să-ţi
-stric cheful de viaţă şi nu te-am cău
tat. Printr-o întîmplare am aflat că
·lucrezi: la Văduva şi ţi-am luat adresa.
Copilul e inteligent şi muncitor. Poate
un pic ciudat. Ca şi tine, de altfel.
Dacă te-n curcă, trimite-mi-I înapoi".

VALE1 TINA: Vezi, ce femeie cu bun
simt ! 

lMARCEL (citind mal departe): ,,Dacă nu, 
ţine-1 pe linga tine, fă din el om şi 
•n-o să-ţi pară rău". ?Valentinei.) Vezi?
·Ce femeie cu bun-simţ ! (Reluîncl ci
titul.) Eu sînt bine sănătoasă ! Ţie cum
îţi merge? Aneta". (Pauză.) Sînt un
,criminal. Un om care comite cea mai 
gravă crimă : paricidul_- Nu, asta e

-cînd îţi omori părinţii. (Se pli1nbă de
colo-colo.) Totuna ! Eu îmi, omor sen
timentul de părinte. Şi, pentru asta,
.ar trebui să fiu pus la zid şi împuş
cat. Nu împuşcat, ci tăiat încetul cu
'încetul cu o lamă mică ; cu lama cu
·care mă bărbieresc eu de trei zile, de
mă ustură şi mă sîngerez tot, lua-o-ar
dracu' de lamă ! De ce nu spui ni
mic? Valentino, cu tine am comis
•crima, nu spui nimic ? De ce mi-ai
-gonit copilul ? Mă duc după el. Tre
buie să-l găsesc.! (Cinel ajunge la uşă.)
Dar unde să-l caut ? Unde ?

'TINARUL (apărîncl): Aici, tată, lbgă 
uşă! 

MARCEL : N-ai plecat ! 
·TINARUL : Ba da, dar mi-am zis: dacă

pleci să mft cauţi ? Ia să te scutesc 
eu de un drum lung şi obositor. Şi-am 
rămas Ungă uşă. Am greşit? 

MARCEL : Cum îmi seamănă ! Precaut, 
atent. (B_rusc, strigă.) Iţi baţi .joc de 
nervi.i mei ! (Văzîncl figura· speriată a

tînărului.) Am glumit. Stai jos ! (Tînă
rul se aşază.) Eu, cînd strig, înseamnă 
că sîrtţ vesel, voios. (Strigă din nou.}
Dacă răceai ? Uşa aia trage. Numai 
eu ştiu ce păţesc iarna cu ea - cu
loarul trage, scara trage. Pentru ce 
să-ţi rişti viaţa tocn!ai acum, cînd vom 
întinde o masă ca-n poveşti, -în semn 
de împăcare? Nu, Valentina? (Tînă
rului.) Ţi-e foame ? Nu te speria ! Eu 
cu cît strig mai tare, cu atît sînt mai 
vesel, 

TINARUL: Nu, mulţumesc. Am mîncat 
azi dimineaţă o gogoaşă. 

MARCEL : Şi-acum e noapte ! Băiatul 
ăsta o să-mi moară în braţe de ina
niţie. Valentina, ce mai aştepţi ? Hai 
să-ntindem masa. 

VALENTINA: Marcel, te-am iubit mult, 
dar îmi dau seama că iubirea mea a 
fost zadarnică. Eşti nehotărît, şi neho
tărîrea ta mă face să sufăr. Mă duc 
la mama. Ea mă înţelege şi-mi dă 
dreptate întotdeauna. 

MARCEL: Pentru că nu te aude. Valen
tina, te rog să nu pleci. Nici nu-ţi 
închipui ce fericiţi vom fi toţi trei. T� 
nu vezi în perspectivă : el va fi spri
jinul bătrîneţilor noastre. El ne va 
aduce cana cu apă proaspătă la pat. 

VALENTINA : Adio, Marcel, dar mie nu 
· mi-e sete
TINARUL <Lăsaţi, că plec eu.
MARCEL (ţinîndu-l ele mină): Tu nu mai

pleci nicăieri. Stai, Valentina. 
VALENTINA: Aş fi dorit atît de mult 

să fiu mireasă... (Plînge.)
TiNARUL : Mai bine plec eu. 
MARCEL : Nu pleci nicăieri ! 
VALENTINA (Tînăruiui): Te rog să 

mă-nţelegi : nu vreau ·să-ţi fiu povară 
la bătrineţe. (Iese plîngînd.)

TINARUL (emoţionat): Mamă ! Nu pleca ! 

(Pe fereastră intră Victor. Se îndreaptă 
spre tabla de şah.) 

MARCEL : Valentina, întoarce-te! 
VICTOR : Şah-mat ! Ai pierdut partida_ 

ACTUL al II-iea 

Acelaşi decor. E ziua. Pe canapea doarme tînărul. In fotoliu, 
Marcel. Un timp, linişte. Apoi se aude pianul din vecini. .. Primul care 
se trezeşte e Marcel, în primul moment, nu-şi dă seama ce se petrece ; 
după care ascultă resemnat pianul. Se ridică, face cîţiva paşi şi, cînd 
îl vede pe Tînăr, tresare. 

MARCEL : Asta cine-o fi ? ( Adresîndu
i-se.) Cine eşti ? (Şi-aduce aminte.) E 
băiatul meu! Iartă-mă, fiule, dar pen
tru mine abia te-ai născut. (Sonerie.

Aleargă la uşă.) !mi trezeşte copilul. 
(Deschide. 1n uşă, Marceia. Vorbind
în şpaptă.J Dumneavoastră sînteţi ? 
Intraţi. 
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MARCELA: Aţi răguşit? 
MARCEL: u. Vorbesc aşa pentru ca 

doarme copilul. (Tînărul întredeschide
ochii şi priveşte scena.)

MARCELA : Deci, situaţia s-a limpezit. 
MARCEL : Dimpotrivă. Băiatul a rămas 

la mine, dar a plecat Valentina. M-aş 
duce după ea. (Arătînd spre copil.) Dar 
nu-mi vine să-l las singur. De ce rîzi ? 

MARCELA : Eşti de-a dreptul emoţionant 
în postură de tată. 

MARCEL : Ştii ce fericit sînt? 
MARCELA : Te cred. Atunci ce facem 

cu interviul ? 
MARCEL • Nu vă supăraţi, dar n-aş vrea 

să-l trezesc. (Tînărul se face că doar
me.) Doarme aşa de adînc. 

MARCELA : Bine. Poate trec mai tîrziu. 
MARCEL : Vă rog. îmi face o deosebită 

plăcere de cite ori vă văd. 
MARCELA: Sînteţi amabil. Am plecat. 
MARCEL : Să vă conduc. 
MARCELA·: Nu. Nu-i nevoi€. (Rîde în

cetisor.) Dacă se trezeşte copilaşul. 
(Iese. Pianul se aude din ce în ce 
mai tare.) 

MARCEL : Cită neruşinare ! Ăştia sînt 
în stare să-mi trezească băiatul. (For
mează un număr ele telefon. La tele
fon.) Sărut mîirnle, vecină ! Da, eu 
sînt. Nu, nu sînt la masă. Dorm. Aşc\ 
reuşesc eu cite două lucruri deodată : 
şi să dorm şi să vorbesc- la telefon. 
După cite ştiu, Napoleon nu prea vor- -
bea la telefon. Poate, secretara lui. 
V-am telefonat în legătură cu pianul.
(Nervos.) Nu pentru ca să-l cumpăr ; 
ca să tacă ! Se cintă la el cu noaptea-n 
cap I Cum ? E ora 11 dimineaţa ? Şi 
asta-i oră de cintat la pian ? La ora 
asta, copiii dorm. Cum, care copii? 
Al meu, de exemplu. Vă înşelaţi : în
cepînd de-aseară, am şi eu copil. 
Doamnă, nu admit glumele proaste ; 
eu nu puteam să nasc azi-noapte. Eu 
sînt bărbat şi, cu ajutorul fiicei dum
neavoastră, specialist în ce-a mai ră
mas din muzica lui Chopin. Vă rog 
să încetaţi cu cîntatul la pian, pînă 
se scoală copilul. (lnchicle telefonul,
nervos.) 

TINARUL (încă somnoros): Mamă! • 
MARCEL: Da, puişor! Te-au trezit! 
TiNARUL: Cine face zgomot? 
MARCEL · Vecina. Fiindcă i s-a stricat 

aspiratorul, face zgomot cu pianul. 
TINARUL (tresare): Unde sînt? 
MARCEL : Acasă, puişor. Acasă la tăticul. 

(Tînărul realizează ; zimbeşte, cască, se
întinde şi se culcă la loc.) Dacă vrei 
să dormi, mai dormi. 

TiNARUL : Am adormit aşteptînd-o pe 
mama Valentina. 

MARCEL : Şi eu la fel. Dar mama Va
lentina n-a venit ; n-a. vrut să răs
pundă la telefon... (Tînărul strănută.J
Vai de mine, ai răcit? 

124 

T!NARUL: De ce? 
MARCEL : Ai strănutat. (Tînărul strănut/i!

clin nou.) Poftim ! Gripă-n toată re
gula. Ai adormit dezvelit, e normal. 
(Se agită ele colo-colo.) Pune pătura, 
asta pe tine. 

TiNARUL: Dar nu m.i-e frig. 
MARCEL : Eşti tînăr, nu-ţi dai seama: 

cind răceşti. (Acluce o pungă cu me- . 
dicamente.) Ce medicament să-ţi dau T
Eu cind răcesc - rar -, beau o tărie
si-�· trece. Ia pastilele astea ! Nu, 
;stea sînt pentru stomac. Ia vezi, asta !' 
Precis e asta. Nu I Astea-s picături 
pentru ochi. Nu rîde ! Orice boală,. 
luată-n pripă, e învinsă. Ar trebui să-ţi 
iau temperatura. Ai vreun termometrlll 
la tine ? 

TINARUL : N-am. 
MARCEL : Eu am unul de cameră, dar 

cred că nu e bun. Ce să-ţi dau eu 
ţie ? Ce să-ţi dau eu ţie ? 

TINARUL : Nu te mai agita atîta, căi 
n-am nimic.

MARCEL : Nu-i aşa. Te trimite maică-ta, 
la mine - Aneta, nu ? Şi tu te-mbo!
năveşti. N-aş avea, ni'ci ·o scuză. (Tîna
rul stră1iută clin nou.) Poftim ! ( Aler
tat.) Te doare cumva în gît? 

TiNARUL : Nu. 
MARCEL (strîngîndu-l în braţe) :, Băiatul! 

tatii dacă te doare ceva, spune-mi 
fără' să te ruşinezi. Mie poţi să-mi spui: 
tot. (Speriat ele propriile supoziţii.)' Te 
sufoci ? (Tînărul nu apucă să răspundă.>
Ar trebui să chem un doctor. E aici, 
în apropiere, un m.edic tare cumse
cade. II chemi, te consultă : ,,Cum e, 
doctore"? ,,Hm. Hm". îşi împachetează 
ustensilele, şi de la uşă îţi spune : 
„Dacă vă simţiţi mai rău, chemaţi 
salvarea". Adică : dacă ai zile, scapi, 
dacă nu, mai lasă şi pe alţii să tră
iască. Poftim ! M-am luat cu vorba, 
şi ţie îţi creşte temperatura. · _ 

TiNĂRUL (rîzînd): Tată, zău, eşti ado
rabil N-am nimic: Aşa strănut eu di
mineata. 

MARCEL
.
: Da ? Şi maică-ta ce spune ? 

TiNARUL: Mama îmi spune: ,,Sănătos!" 
MARCEL: Vezi se-nseamnă experienţa? 

Se pricepe să pună diagnosticul. (Se
uită la ceas.) S-a făcut tîrziu şi nu 
ţi-am dat nimic de mîncare. 

TiNARUL · Nu mi-e foame. 
MARCEL : · Nu ţi-e foame, eşti bolnav. 

Şi, dacă eşti bolnav, eu chem doctorul ; 
el cheamă salvarea . .. 

TiNARUL : Dacă-i aşa, mi-e foame. 
MARCEL: Aşa te vreau! Ai văzut ce 

bine mă descurc ca tată ? Cred că 
asta-i vocaţia mea, dar n-am ştiut pînă 
acum. Am să-ţi dau să mănînci spe
cialitatea casei : omletă. Iţi place ? 

TINARUL: Mîncarea mea preferată. 
MARCEL : Bravo ! 
TINARUL: Cînd n-am altceva. 
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MARCEL : Mă, pişicherule, rîzi de mi ne ? 
Imediat e gata ! (Intră în bucătărie.) 

T!NARUL (prin uşa deschisă): Acum în
ţeleg eu de ce vrei să te-nsori. Eşti 
cam singur. 

MARCE;L : Nu-i· adevărat. (Vin),. clin bu
cătărie.) Am şi prieteni. Aici, în casă. 
Să ţi-i pr�zint : Fane, clovnul seco
lului,, şi Mirabela. Floarea florilor, Tă
cuţi, discreţi. Cu ei îmi petrec uneori 
serile. 

T!NARUL : Doar c-o floare şi-un tablou : 
slabă companie. 

MARCEL : Mai e şi Victor. Dar ... pe el 
nu te poţi baza. (Dispare în bucătărie.) 
Intr-o vreme, citeam foarte mult. Poe
zie. De plăcere. Dar, tot citind aşa, 
începusem să vorbesc în versuri. Mă 
duceam la lucru: ,,Bună ziua, nea 
Ioane, astăzi facem milioane". Nea Ion 
magazionerul rîdeâ, credea că glumesc, 
şi-mi răspundea : ,,O să facem, dacă 
o să fim harnici". !mi răspundea în
proză. Mă enerva, dar tăceam !mi
dădeam seama că mă ţicnisem. Şi, fără
să f1 vrut, mă gîndeam : dacă-mi mai
răspunde-n proză, simt că am să fac.
nevroză. Şi-am rupt-o cu literatura.
Un timp. Se arde omleta ! (Revine cu
mîncarea.) Masa e servită. (lncep amîn
doi să mănînce.J Valentina nu dă nici
un ·semn de viaţă. Va trebui să mă.
duc după ea, s-o împac.

TINARUL : Tată, iartă-mă, eşti cam slab 
cu femeile. \ 

MARCEL : Cum· adică ? 
TINARUL: De ce să te duci după ea? 
• Vine, bine, nu...

MARCEL: Nu-i chiar aşa. Ne cunoaştem
de ani de zile. Am hotărît să ne că
sătorim. Joi e fixată nunta. Şi, deo
dată, totul cade baltă? O compromit_ 

TINARUL: De compromis, se compromite 
singură. N-ai văzut ce-avea pe cap? 

MARCEL : Pălăria ? O pusese pentru 
mine. Ca să-mi facă plăc�re. 

T!NARUL: Şi ţi-a_ făcut? 
MARCEL: Nu. (Dindu-şi seama de gafă.) 

Eu te rog să te porţi mai frumos cu 
viitoarea ta mamă! 

TINARUL: N-ai, văzut că nu mă vrea? 
MARCEL: O să te vrea. N-o cunoşti pe 

Valentina : plînge, ţipă, după aceea se 
potoleşte şi e fiinţa cea mai bună din 
lume. 

. TINARUL : Cînd îţi spun că nu te pri
cepi• la femei ! Eu cred că-i o prefă
cută, iar tu, un mare naiv. De ce nu 
te căsătoreşti cu cealaltă ? 

MARCEL : Cu cine ? Cu Marcela Adam ? 
Nu-i ,de nasul meu. 

T!NARUL: N-ai fler, tată. Marcela Adam 
e pentru tine. 

MARCEL : Fugi de-aici, n-am nici o şansă. 
T!NARUL : Nu-i adevărat ! Te place ! 
MARCEL : Pe mine? Auzi, tu ai venit 

aici să tulburi apele ? 

TINARUL : Nici gînd ! Dar nu-ţi cunoşti 
valoarea. 

MARCEL : Ce valoare ? Ea e cineva, o 
ştie toată lumea, iar eu, un sondor, 
şef de lot. 

T!NARUL : Şi mai vorbeşti şi-n versuri 
din cînd în cînd. 

MARCEL : Da. Ascultă, tu îţi baţi joc de 
mine? 

T!NARUL (rîzîncl): Deloc. (Serios.) Dar 
mi-ar fi ciudă să te resemnezi.

MARCEL : Si ce vrei să fac ? 
· TIN ARUL : · S-o ceri de nevastă pe Mar

cela Adam.
MARCEL : Cum s-o cer de nevastă ?
TINARUL: Foarte simplu: ,,Marcela

Adam, vrei să fii nevasta mea ?"
MARCEL : Şi ea o să spună : ,,Nu". Şi

atunci?
TINARUL · Atunci ... faci o mică pauză,

şi-o-ntrebi din nou: ,,Marcela Adam, 
poate n-ai înţeles bine, vrei să fii ne
vasta mea?" 

MARCEL : Şi ea o să-mi răspundă : ,,Am 
înţeles foarte bine, nu vreau". 

T!NARUL: Atunci... arunci o nadă. S-o 
cointereseze. li spui : ,,Am şi-un fiu ... " 

MARCEL : Adică să se căsătorească cu 
_tine ? 

TINARUL: Nu! Cred că mă simpatizează. 
Am văzut că-mi lua partea. In locul 
tău, aş încerca. 

MARCEL : Fii serios! Şi cu Valentina 
ce mă fac ? M-am luat eu vorba şi 
am uitat să-i mai telefonez. (Formează 
numărul.) Valentina e destinul meu. 
Şi destinul meu nu răspunde ... Va tre
bui să mă duc pînă la ea. (Strîngînd 
masa.) Oricum, eşti dezgheţat la minte. 
Nici nu te-am întrebat : ce ai de gînd 
să faci în viaţă ? 

T!NARUL: Vreau să mă fac inventator. 
MARCEL (privindu-l lung): Inventator?· 

Intere�ant. Şi-ai inventat ceva pînă 
acum? 

TINARUL: Bineînţeles. Dar am avut ne
cazuri ; m-am tot lovit de alţii. 

MARCEL : Cum adică ? 
TINARUL: Prima dată am inventat C> 

baterie pentru lanternă, dar IDt s-a 
spus că a mai fost inventată. 

MARCEL : Asta aşa e. 
TîNARUL: Pe urmă am vrut să fac o 

maşină cu aburi,, dar am aflat că o 
mai inventase unul, Stephenson . 

MARCEL : Da, băftosul ăla de Stephen
son a inventat-o. 

TINARUL : Atunci m-am gîndit ce să 
inventez ca să nu muncesc degeaba 
- şi-am inventat o macara.

MARCEL : Cu macaraua ai dat lovitura !

T!NARUL: Pe dracu'! Cînd .munceam 
mai cu foc la ea, a apărut una în 
spatele casei noastre. 

MARCEL : Phiii ! Ce ghinion ! 
TINARUL : Da O bună bucată de vre

me, ghinioanele s-au ţinut lanţ de 
mine. 

1·25 
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MARCEL : Dar cîţi anl aveai cînd mun
ceai la invenţiile astea ? 

TI ARUL • Vreo cinci-şase ani. 
MARCEL (rîzînd) : Vino să te sărut ! Mi 

s-a luat o piatră de pe inimă.
TINARUL: De ce? 
MARCEL : Mă speriasem. Credeam că 

eşti idiot. (Soneria.) E Valentina. A 
venit Valentina, ai văzut ? Intră, zîna 
mea ! (Intră Marcela.) 

MARCELA· Nu sînt eu zîna, totuşi intru. 
Văd că s-a trezit toată lumea. 

MARCEL (mîngi'inelu-l pe tînăr) : Da. S-a 
trezit. L-am hrănit... 

TI ARUL (lui Marcel): Soarta îţi su
rîde. Nu scăpa ocazia ! 

MARCEL (încet, Tînărului) : Văd că, în
cet-încet, îmi croieşti un drum îri viaţă. 
(Tare, Marcelei.) Poftiţi, staţi jos ! 

MARCELA : Sper că nu v-am deranjat. 
MARCEL : Dimpotri1Vă. Marcel îmi po

vestea ce vrea să se facă. 
MARCELA : Da ? Ce anume ! 
MARCEL : Inventator Pînă acwn a in

ventat bateria, maşina cu aburi şi ma
caraua. 

MARCELA (rîzînel) · Interesant. Citi ani 
are? · 

MARCEL (jenat, Tînăi·ului): Cîţi ani ai? 
TINARUL: Douăzeci. 
MARCELA: Douăzeci? La fel ca băiatul 

meu. (Cei eloi se privesc nedumeriţi.) 
MARCEL : Aveţi un băiat aşa de mare? 
MARCELA : Am avut. 
T!NARUL: Acwn e momentul să ataci. 
MARCEL (în şoaptă) : Mă jenez. 
T!NARUL : Vrei s-o cer de nevastă pen-

tru dumneata ? 
MARCEL : Nu-nu ! (străfulgerat ele-o idee, 

Tînărului) : A spus că are copil, deci 
e măritată. 

TINARUL : Şi, tu ai copil şi nu eşti în
sw·at. 

MARCELA (pregătind magnetofonul) : Ce 
tot complotaţi acolo ? 

MARCEL: Nimic. De Valentina vorbeam. 
Nu vreţi să mîncaţi o omletă? 

MARCELA: Nu, mulţumesc. Sînteţi gata? 
MARCEL : Nu ştiu ce să vă spun. Unde

am rămas? 
T!NARUL (Marcelei.) Tata rnia să vă 

întrebe ce,·a. 
MARCELA : Ascult. 
MARCEL : Voiam ... nu doriti o omletă ? 

A, nu ... mi-'aţi splls că nu doriţi_ (Tî
nărul îl priveşte cu reproş.) Voiam să 
vă întreb - sînteti căsătorită ? 

MARCELA : Nu. 
MARCEL : Divorţată? 
MARCELA · Nu. 
MARCEL : Am înţeles că aveţi un copil. 
MARCELA : Am avut. Cu ani în urmă 

soţul şi copilul meu au murit într-un 
accident de · maşină. (Privindu-l pe 
Tînăr.) Dacă ar fi trăit, ar fi avut 
exact vîrsta ta. (Lui Marcel.) Incepem ? 

'TINARUL (lui Marcel): Spune-i, spu
ne-i I 
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MARCEL: Nu e momentul. 
TîNARUL: Ba da. ' 
MARCELA (întorcîndu-se): S-a întîmplat 

ceva? 
MARCEL: Băiatul insistă .. Voiam să vă 

pw1 o întrebare. 
MARCELA (rîzînd) : Să nu mă întrebi 

dacă vreau omletă, că nu vreau. 
MARCEL : E o într�bare poate nelalocul 

ei•, dar vă stimez prea mult şi am în
credere în înţelegerea dumneavoastră : 
Marcela Adam, vreţi să fiţi soţia mea ? 

MARCELA {pauză) : Nu. (Schimb ele pri
viri între Marcel şi Tînăr, care îi face 
semn să insiste.) 

MARCEL: Poate nu m-aţi 'înţeles bine: 
vreţi să fiţi soţia mea ? 

MARCELA : Am înţeles foarte bine şi nu 
vreau să fiu soţia dumitale. 

T!NARUL (lui Marcel): Aruncă nada ! 
Sp1.me-i de mine. 

MARCEL (enervat): Lasă-mă, domnule, 
în pace ! Şi-aşa m-am făcut de rîs. 
Bătrîn tîmpit, care se ia după copii. 
(Marcelei.) Vă rog să mă iertaţi, nu 
e genul meu să fac asemenea cereri, 
e prima dată în viaţa mea cînd o fac 
- pe Valentina mi-au trimis-o zeii,
n-am cerut-o eu - şi-am făcut-o (arată
spre Tînăr) la insistenţele lui. (Tînă
rului.) Ai văzut ce-a ieşit, Stephenson ?

MARCELA (rîde): Nu-l certa ! A avut 
cele mai bune intenţii şi-l înţeleg. 

(Intră Valentina, seducătoare, elegantă 
- în stilul ei ! -, spăsită.)
VALENTINA: Am venit la timp?
MARCEL: Ca întotdeauna.
VALENTINA (căzîndu-i în braţe): Mar-

cel ! Iartă-mă, Marcel. 
MARCEL : Valentina ! 
VALENTINA : Marcel! Iartă-mă. 
MARCEL : A fost vina mea. D � unde să 

fi ştiut tu că eu n-am ştiut că am un 
fiu? Reuşit, totuşi, fiu. 

VALENTIN-i-\. (plînge): Cit am suferit ! 
Am lăsat totul baltă, mai aveam ceva 
de spălat, de călcat... Şi-am suferit ! 
Şi-am suferit ! Dacă pînă şi mama, 
cit e ea de surdă, m-a întrebat : ,,Nu 
te culci, Valentina?" 

MARCEL : Te rog, nu mai, plînge. (Va
lentina se opreşte din plîns.) Să te 
servesc cu ceva... vrei o omletă ? 

VALENTINA: Nu, mulţumesc. Mi-a ser
vit mămica micul dejun. (Marcelei.) 
E un om minunat. Nu ştiu ce m-aş 
face fără ea. Cînd, plîngînd, i-am stri
gat: ,,Mamă, Marcel are un fiu, mai 
pot oare să-l iau de bărbat ?" - vă 
.daţi seama ? De răspunsul ei atîrnau 
vilitorul şi fericirea mea -, s-a uitat 
la mine lung,' şi-apoi, calmă, mi-a răs
puns : ,,Bine, du-te, dar să nu stai 
mult". (Stupoare.) 

MARCEL : Ce-o fi vrut să spună cu asta ? 
VALENTINA : Aşa mi-a spus : ,,Bine, 

du-te, dar să nu stai mult" . 
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MARCELA: Chiar o fi auzit ce i s-a 
spus? 

MARCEL : Ciudat răspuns. (Tînărului.) 
Inventatorule, tu ce părere ai? -

T!NARUL : Depinde. (ln şoaptă, lui llfar
cel.) Chiar vrei s-o iei de nevastă ? 

MARCEL : Trebuie, fiule. 
TINARUL : Atunci ... (Celorlalţi.) Cr.ed că 

răspunsul e foarte clar: ,,Bine", în 
sensul că sînt de acord ; ,,du-te", "în 
sensul de comunică-i acordul meu şi 
nu-l mai ţine pe prăpăditul ăla pe 
jăratic ; iar ultima parte a frazei : ,,dar 
să nu stai mult", este rugămintea bă
tl"Înei mame, rămasă singură, acasă, 
(vocea devine din ce în ce mai gravă) 
între cei1 patru pereţi ce parcă o apasă, 
de a i se ,înto.arce copila cît mai re
pede la sinul ei de mamă. (Toţi răsuflă 
uşuraţi.) Asta, pe de o parte. Pe de 
altă pai.te, fragmentul „Dar să nu stai 
mult'" conţine şi o discretă ironie 

• - atît de specifică oamenilor din po
por - la adresa fiicei, pe care se pare
că o cam uită Dumnezeu pe unde se
duce.

MARCEL (mînclru): Excelentă analiză, ce 
zice.ţi? 

MARCELA (amuzată): Originală. 
VALENTINA: A, uitasem. A mai adău

gat : .,Cînd te întorci, cumpără şi-un 
kil de borş de la surda din colţ". 

(Toţi privesc spre Tinăr, aşteptînd in-
terpretarea lui.)· 

TiNARUL: Nimi_c mai simplu! Fraza ex
primă optimismul bătrînei : ce dacă-i 
surdă? Mai sînt şi altele - nu mai 
departe surda din colţ, care vinde 
borş ; precum şi bucuria de a se în
frupta din plăcerile vieţii, din tenta
ţiile care ne-nconjoară·; oricînd, dacă 
vrem, putem cumpăra borş de la surda 
din colţ. Putem respira uşuraţi. Bu
nica e recuperabilă, e de partea 
noastră. 

MARCEL : Bravo, băiete! Nu ştiu cum ai 
să fii, ca inventator, dar ai talent ele 
critic literar. Ce frumos a disecat el 
fraza, .că nu-ţi mai dădeai seama de 
unde-a plecat, şi unele-a ajuns ! Va
lentina, dacă şi mama ta e de acord, 
mi s-a luat o piatră de pe inimă. 

VALENTINA : Şi eu sînt fericită că s-a 
rezolvat. 

MARCELA : Felicitări, felicitări ! (Lui 
Marcel, în şoaptă.) Te grăbeai să mă 
ceri de soţie. Ce te făceai acum ? 

VALENTINA: Mai rămîne să vedem ce 
facem cu băiatul. (Uimire genernUi.) 

MARCEL : Cum, adică ? 
VALENTINA: Mama a fost de acord să 

mă căsătoresc cu tine, chiar dacă ai 
un copil din flori, dar nu mi-a spus 
ce să facem cu copilul. 

MARCEL : Valentina, o luăm de la în
ceput ? Dacă mama ta e de acord sii 

ne căsătorim, înseamnă că e de acord' 
şi cu băiatul. Unde mai pui că m-am 
ataşat de el... Il iubesc... ca pe pro-• 
,priul meu copil. După un timp, o să· 
se însoare, o să aibă casa lui. in 
schimb, la bătrîneţe, el ne va aduce 
cana cu apă proaspătă la pat ... 

VALENTINA : Mai termină cu cana asta, 
că ţi-o sparg în cap ! Iertaţi-mă ! Ier
taţi-mă, dar cana asta cu apă, uite. 
aici îmi stă ! (Lui Marcel.) Dacă era 
mai mic, era altceva ; îl dădeam la 
creşă, apoi la cămin, apoi la internat � 
apoi, la căminul de nefamilişti. Dar-
aşa? 

TiNARUL (aproape strigăt): Nu, să n-aud 
ele cămine $i orfelinate ! 

MARCELA : Am o propunere : dacă sîn
teţi de acord, l-aş lua eu pe băi•at. 
Am o casă mare. Aş fi foarte fericită 
dacă ar accepta. Vrei ? 

TiNARUL: Vă multumesc din suflet că 
v-aţi gîndit la mine; dar eu am venit
aici pentru tata - să-l cunosc şi, dacă.
vrea, să fim împreună. Dacă-l luaţi
şi pe tata, e-n regulă.

VALENTINA (simţind primejdia): Cum? 
Pe tata îl iau eu. (Tînărului.) Şi te 
luăm şi pe tine ... Marceluş. 

TiNARUL (sieşi): Am dat lovitura ! (Se 
îndreaptă spre fereastră.) 

MARCEL: Mulţumesc,· Valentina. Ştiam 
că ai inimă bună. Ai să vezi, n-o să-ţi 
pară rău. La bătrîneţe, el o să ne 
aducă... (întîlnincl privirea Valentinei) ... 
n-o să ne mai aducă nimic. (Tînăru
lui.) Sărută-i mina ! 

TiNARUL: Sărut-mina, mamă! 
VALENTINA: Să ne trăieşti, fiule ! 
MARCELA: Mă bucur să s-a rezolvat 

cu bine. 
MARCEL: Vă rog, să bem un pahar de 

şampanie, in cinstea acestui eveniment. 

(Pe peyvazul ferestrei deschise a apărut 
o fată.)

FAT A (sare ele pe fereastră în mijlocul: 
camerei. Face o tumbă, două, şi, re
venincl în picioare) : Bună ziua la toată: 
lumea. Mi s-a spus că aici locuieşte 
Marcel Adam ... 

(Toţi o privesc uimiţi.) 

MARCEL : Cine ţi-a spus ? 
FATA: Zidarii de pe schele. V-aţi su

părat c-am venit pe· fereastră? 
MARCEL: Da' de unele! Ca să mai scur

teze drumul, mulţi trec prin garso
niera mea. (Pe. itşă intră Victor, în 
treacăt îi spune ceva în şoaptă Tînij,
rultti, apoi iese pe fereastră.) Vezi? !' 

FAT A : Acasă stau la etajul III, şi vă. 
rog să mă credeţi că nici nu ştiu unde· 
e uşa. 

MARCEL : De ce ? 
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FATA: Mă antrenez. Sînt sportivă. Dar 
m-am luat cu vorba şi am uitat să
mă prezint : Marcela Adam.

(Reacţii.) 

MARCEL (la un pas de comoţie cere
brală) : Să nu cumva să spui că eşti 
fata mea! 

· FATA·: Marcel Adam?
M�RCEL : Incă, Marcel .âdam ...
FATA (îi întinde mina): Bună, tăticule,

ce mai faci?
MA.RCEL (strîngîndu-i mîna, automat):

Bine. (Deodată.) Nu se poate !
FATA: Cum iţi spun!
MARCEL : Nu cumva te:..am făcut c-o

zeiţă?
FATA: De ce?
MARCEL (arătînd fereastra): Pentru că

ai picat din cer. 
FATA: Nu. Mama e mai mult decit o 

zeiţă. Din dragoste, ţi-a iertat păcatul 
din tinereţe şi nu ţi-a spus niciodată 
de mine. 

VALENTINA: Marcel, cite păcate din ti
nereţe mai ai ? 

MARCEL (pierdut): Răbdare, să fim 
calmi ! (Plimbîndu-se prin cameră,
răstoarnă un scaun ; îl ridică.) V-am 
rugat : să fim calmi•. (Sieşi.) Păcat din 
tinereţe! · 

F A'.T A : Tăticule, nu te mai zbuciuma 
atîta. Mai bine m-ai prezenta şi celor
lalţi. 

MARCEL : Exact, daţi-mi voie să v-o 
prezint pe fata mea, prima mea fată. 

FATA: Mai ai şi alţi copii în afară de 
mine? 

MARCEL: Deocamdată, sînteţi doi, dar 
nu m-ar mira să năvălească pe fe
reastră... un lot de copii. Toţi, ai mei. 
(Năuc.) Dînsa e mama mea. Nu, mama 
ta. Adică, soţia mea. 

FATA (dind mina cu Marcela): Frumoasă 
soţie ! 

MARCEL: Nu, dînsa e naşa. (Prezen
tînd-o pe Valentina.) Dînsa mi-e soţie. 
Adică, îmi va fi soţie. 

FATA (dind mina cu Valentina): Fru
moasă pălărie ! 

MARCEL (rîde singur): Vorbeşte în ver
suri. Inseamnă că e fata mea. (Pre
zentîndu-l pe Tînăr.) Iar dînsul... 

FATA (strîngîndu-l la piept): E frăţiorul 
meu, Marcel. 

MARCEL : De unde ştii ? 
FAT A (rîde) : Cum, de unde ? De la 

mama noastră. 
MARCEL : Amîndoi sînteţi copiii mei şi-ai 

Anetei? 
FATA şi TINARUL: Da! 
MARCEL : E clar ! E o mistificare la 

mijloc. 
VALENTINA {precipitat, la urechea lui

Marcel): Marcel, e caz de tribunal, 
şi-atunci vorbesc eu cu o verişoară 
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de-a mea, care ' are o prietenă care 
cunoaşte pe cineva care are o verişoară 
la tribunal 

�CEL: Să fim calmi! (Răstoarnă iar
scaunul ; îi ridică.) V-am spus ; să fim 
calmi. (Adresîndu-se celor doi copii.)
Dacă voi puteţi să-mi explicaţi cum 
pot avea doi copii - doi ! cu aceeaşi 
femeie, de la care mi�am luat rămas 
bun cu mult înainte ca ea să devină 
mamă, vă îmbrac în aur din cap pînă-n 
picioare. 

VALENTINA : Să nu le spui de banii 
de la CEC I 

MARCEL : Şi nici de lingourile de aur 
pitite-n frigider. 

TINARUL şi FATA: Sîntem gemeni, 
tată! 

FATA: Adu aurul, să ne faci- hăinuţe! 
MARCEL: Au dreptaţe ! Sînt idiot. Au 

dreptate, Valentina, bucur�-te ; avem 
o fată şi-un băiat.

VALENTINA : Şi< nici n-am făcut nunta. 
Să vezi, după ! 

MARCEL (privindu-i cu plăcere) : Măi 
copii, măi, sînteţi voi ai mei ? 

FATA: Da, tăticule! 
MARCEL : Ai mei şi-ai zvăpăiatei de 

Aneta, care, dacă ar fi fost mai iscu
sită, m-ar fi luat de bărbat ? 

FATA şi TINARUL: Da, tată! 
MARCEL: Mă, voi sînteţi nebuni? Cum 

o să fiţi, măi, copiii mei? Aşa mari
şi frumoşi? Şi deştepţi - din moment
ce sînteţi copiii mei... Voi o să-mi um
pleţi viaţa. (Privind-o cu dragosfe pe
Fată.) Deci, te cheamă Marcela Adam.

FATA: Da, tăticule, aproape ca pe tine ... 
MARCEL : Şi maică-ta ţi-a spus să-l porţi 

cu cinste, ca el. , 
FATA: Sau ... ,,că el" !... N-am înţeles 

bine, pentru că ... 
MARCEL : Tocmai mînca un măr cînd 

ţi-a spus. Şi te-a trimis la mineţ să 
te-ajut să-ţi croieşti un drum în viaţă. 

FATA': Nu. Ca să-l iau pe Marcel acasă. 
MARCEL (interzis) : De ce ? 
FATA: Aşa a spus mama. 
MARCEL (îi sare ţandăra) : Asta-i bună ! 

Ne jucăm de-a venitul şi plecatul? Vă 
primesc cu braţele deschise, vă recu
nosc de copii ai mei, îmi fac vise, îmi 
fac planuri, şi, netam-nesam, plecaţi ? 

VALENTINA: Marcel, lasă-i să plece, 
pînă nu se răzgîndesc ! 

MARCEL : Valentina, dacă te deranjează 
:,unctul meu de vedere, du-te şi cum
pără-i mamei tale un kil de borş de 
la surda din colţ. 

VALENTINA: Marcel, aşa-mi vorbeşti, 
, în faţa copiilor? 

MARCELA (Valentinei): Lăsaţi-l să se 
potolească, şi totul se va aranja. 

FATA: Tăticule, nu fi supărat. Vreau 
să-ţi explic : eu şi Marcel trebuia să 
venim împreună. Aşa hotărîse mama : 
ne primeai•, bine, nu - inapoi acasă. 
Eu, însă, n-am putut veni, eram în 
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cantonament. Şi mi-am zis că-i mai 
bine să vin azi, cînd e ziua noastră. 

MARCEL : Ce zi ? 
TINARUL: Astăzi împlinim douăzeci de 

ani. Şi înţelegerea cu mama a fost ca 
atunci cînd împlinim douăz.eci de ani, 
să venim la tine să te cunoaştem. 

MARCEL (nu-i vine să creadă) : Azi e 
ziua voastră ? (Copiii confirmă.) Şi aţi 
venit exact de ziua voastră la mine, 
la tatăl vostru ? (Copiii confirmă.) 
Şi-acum vreţi să plecaţi? (Copiii con
firmă.) Poate, peste cadavrul meu ! 

FATA: Trebuie. Marcel a călcat consem
nul. 

MARCEL : Ce consemn ? 
TINARUL: Trebuia, imediat după ce-am 

venit aici, să-i telefonez mamei dacă 
mă primeşti sau nu. 

FATA: N-a telefonat, şi-atunci, in loc să 
mă trimită şi pe mine la tine, mi-a 
spus să venim imediat acasă. Nu vrea 
să-ţi fim povară. 

MARCEL : Povară ? A pronunţat cineva 
cuvîntul povară ? Ai pronunţat tu, 
Valentina? 

VALENTINA (fierbînd): Marcel, vreau un 
ceai fierbinte ! 

MARCEL: Ia o bomboană! (Tînărului.) 
Şi tu, de ce n-ai dat telefon imediat ? 

TINARUL: Ştii bine de ce. Chestia cu 
nunta, cu ... 

MARCEL (năuc) : Ce nuntă ? A, da, nunta 
mea. (Fetei.) Şi dacă aţi văzut că Mar
cel nu dă telefon, de ce n-ai dat tu, 
sau maică-ta ? 

FATA: Mama nu dă telefon niciodată. 
MARCEL : De ce ? 
FATA: Din superstiţie. Ultima dată cînd 

a dat telefon, a greşit numărul, a dat 
peste un bărbat, au stat de vorbă la 
telefon şi după două săptămîni s-au 
căsătorit. 

MARCEL : Dar dezgheţată mai e mai
că-ta ! 

VALENTINA: Nu ca mine. Ţi-am dat 
în zece ani o mie de telefoane, şi stau 
cu rochia de mireasă-n şifonier. 

MARCEL (vesel): Dar joi •cine va fi cea 
mai fI11moasă mireasă? Valentina ! 

VALENTINA : Marcel... 
MARCEL : O clipă ! (Tînărului.) Dă-i te

lefon maică-ti şi spune-i că sînt feri
cit să vă primesc. Că joi facem nunta 
şi că eu şi Valentina (văzînd-o pe Mar
cela, care a urmărit totul cu curiozi
tate reportericească) ... şi naşa - iar
tă-mă, naşă, că te-am reţinut cu mi
cHe noastre probleme ! - am fi încîn
taţi să vină şi ea, cu soţul ei. E mă
ritată ? 

TINARUL (forniînd numărul ele telefon.):
Şi incă cum! 

!!I - c. 1701 

VALENTINA (Tînărului): Spune-i mamei 
tale că joi nu va mai fi nici o nuntă. 
(Lui Marcel.) Iar tu, dacă ai de gînd 
să-ţi aduci toţi copiii din flori aici, 
deschide un cămin, creşte-i, fă-le edu
caţia, iar pe mine lasă-mă în pace ! 
Mai> bine mă duc la mama, cu borş 
sau fără borş. 

MARCEL : Valentina, nu te pripi! Vom 
fi cei mai ferici-ţi părinţi. 

MARCELA : Are dreptate. Aceşti copil vă 
vor umple viaţa. 

VALENTINA : La mine a-nceput să dea 
pe de lături. 

TINARUL (la telefon): Alo, mama? Sin
tem amîndoi la tata. Ne-a primit. E 
fericit. Joi face nuntă ! Cum? Se în
soară. Nu-l încurcăm. Mamă, ne sim
ţim extraordinar aici. Tăticu' e un 
dulce. (Lui Marcel.) Zice să ne ducem 
acasă. 

MARCEL: Stai, să vorbesc eu cu ea! 
Valentina, nu pleca ! Valentina ... (La 
telefon.) Ştiu că nu te cheamă Valen
tina. Te cheamă Aneta. Aneta mea iu
bită. Valentina e viitoarea mea soţie. 
Valentina, nu pleca! E grăbi-tă, o aş
teaptă mama ei c-un kil de borş. (Ţi
nînd-o de mînă pe Valentina, care_ vrea 
să plece.) Ce mai faci, dragă ? Să nu 
dai tu un semn de viaţă douăzeci de 
ani ? ! Sigur că puteam să dau şi eu ... 
Aneta, in legătură cu copiii : e cel mai 
frumos dar pe care l-am primit vreo
dată. Dacă-mi plac ? Sînt înnebunit 
după ei. Şi eu, şi Valentina, pe care 
de-abia o mai ţin să nu-mi scape. 
(Valentinei.) Ai un pic de răbdare ! 

VALENTINA : Nici o răbdare ... Lasă-mă ... 
( Se smulge şi pleacă.) 

MARCELA : Mă duc după ea, s-o împac. 
(lese.) 

MARCEL (la telefon) : Nu-s un dar ? 
N-are importanţă. Cum? Sînt o pe
deapsă ? Adică, mi i-ai trimis să-i văd,
ca să mă bucur pentru o clipă, şi-apoi
m1-i, iei ? Aneta, te implor, nu mi-i
lua ! Iţi jur că am să mă ocup de ei,
cum n-am făcut-o-n douăzeci de ani.
(Pauză.) Orice s-ar întîmpla, nu ţi-i
mai dau înapoi. Mi i-ai trimis, sînt ai
mei. Alo, Aneta ! A-nchis ! (lnchide

telefonul.) Ce voce groasă avea. A zis
că mă dă în judecată pentru răpire.
V Oi vreţi să rămîneţi la mine ?

FATA şi T!NARUL (schimb de privfri): 

Vrem! Dar să nu se supere mama. 
MARCEL : Bine. Deocamdată, scumpii mei 

copii, mergem să sărbătorim toţi trei, 
în familie, ziua voastră! (Apare Victor.) 

VICTOR: Toţi patru! 
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ACTUL al III-iea 

Acelaşi decor. Casa arată ca un manej de circ. Corzi întinse. 
salteaua de Ia pat pe jos etc. Prin uşa de Ia bucătărie iese fum. Lovituri 
de ciocan : Tînăru,l lucrează la o nouă inovaţie : montează la uşa de 
Ia intrare un mecanism. Fata se antrenează. sărind coarda. 

FATA (oprindu-se din antrenament, se 
prăvăleşte pe salteaua din mijlocul ca
merei): Am obosit. Destul, pentru azi ! 

TINARUL: Şi eu mai am un pic şi ter
ffi1ll1. Va fi o surpriză colosală pentru 
el cînd se va întoarce de la Valentina. 

FATA (ironică): Iţi dai seama ce bolnavă 
trebuie să fie Valentina, dacă, de-asea
ră, de cînd ne-am întors de la restau
rant, tata e la ea? Cum l-a sunat, 

· era după 12 noaptea, cum a şters-o
spre „destinul lui:".

TINARUL : Azi-dimineaţă a telefonat, 
totuşi. 

FATA (imitîndu-l) : ,,Copii, nu fiţi îngri
joraţi, mă întorc repede". Poate ne lasă 
aici şi fuge în lume cu Valentina. 

TINARUL (rîzînd): Şi-aseară, la restau
rant, l-ai auzit ce spunea : că-i îndră
gostit lulea de Marcela ! 

FATA: Dumnezeu să-i mai înţeleagă pe 
bărbaţii ăştia ! In orice caz, eu am 
cam început să mă satur de rolul de 
facă. 

TINARUL: Şi eu am impresia că ne pier
dem vremea de pomană. 

(Intră Victor.) 

VICTOR : Bună ziua, copii, cum merge 
treaba? 

TINARUL: (Arătîndu-i camera.) Noi ne 
străduilm să aducem „o notă tine
rească" , ne purtăm ca nişte copii
model, şi el e la Valentina. 

VICTOR: La Valentina? S-a întors la 
ea ? Nu se poate ! Daţi-i un telefon, 
spuneţi-i că vă e rău, că aseară, la 
restaurant, v-aţi intoxicat cu ciuperci. 

FATA: Dar n-am mîncat ciuperci.· 
VICTOR : Aşa e. 
FATA: N-am mîncat aproape nimic. 
VICTOR : Din aproape nimic nu puteaţi 

să vă intoxicaţi ! 
TINARUL : Am mincat brînză ... 
VICTOR : Nici din brinză. Spuneţi .orice, 

numai· aduceţi-l înapoi acasă. Hai, pu
neţi mina pe telefon ! 

FATA : Dar nu ştim numărul. 
VICTOR : Uite că nici eu nu-l ştiu ! 
FATA: Eu zic să ne lăsăm păgubaşi. 
VICTOR : Nici vorbă ! Mergeţi în con-

tinuare pe lozinca mobilizatoare „Ori 
noi, ori Valentina !". Spargeţi tot. Să 
se îngrozească Valentina, dacă mai yine 
pe-aici. Cristale are prin casă ? 
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T!NARUL : Nu ştiu. 
VICTOR : Să nu rămînă unul întreg ! Ba 

nu. Fără daune materiale. Asta ar pu
tea să-l supere pe Marcel, şi atunci. .. 

(Intră Marcela.) 

MARCELA (surîzătoare) : Bună ziua, co
pii. (Tînărului, care meştereşte la uşa 
de la intrare.) O repari·? 

TINARUL: O transform. Va funcţiona ·pe 
bază de microprocesor. (Rîde.) O altă 
illlvenţie de-a mea. 

MARCELA (Fetei): Ce faci, domnişoară? 
FATA: Mă odihnesc. Pînă acum m-am 

antrenat. 
VICTOR : Sărut mîinile, doamnă. 
MARCEL,A : Bună ziua. (Privind în jur.)

Dar sint ceva schimbări pe-aici ! 
FATA: Normal. Cînd ai doi copii ·care 

,,iţi umplu viaţa", îţi umplu şi casa. 
(Privind spre Victor.) Şi-apoi, ăsta e 
doar începutul. 

MARCELA: Dar fericitul tată unde e? 
Nu-l văd. Am venit să terminăm odată 
interviul. • 

FATA: E la mama Valentina, care, de 
cînd i-am căzut pleaşcă pe cap, e în 
comă. 

T!NARUL (cu reproş): Marcela! 
MARCELA · Dacă mirele e la mireasă,

vă :iJnvit ·1a mine la masă. Veniţi?
TINARUL: Vă mulţumim, dar nu putem 

părăsi fortăreaţa. Dacă în lipsa noastră 
apar alţi fraţi şi ne iau locul? (Rid.) 
n aşteptăm pe tata. 

MARCELA : Am înţeles. Rămine pe altă 
dată. La revedere. 

FATA: Vă mulţumim pentru invitaţie şi 
să ştiţi că eu şi fratele meu vă ad
mirăm. 

MARCELA : Sinteţi nişte copii adorabili, 
şi dacă aş avea mai puţine scrupule, 
v-aş fura... Oricum, vă iubesc. (Tînă
rului.) Succes ! (Iese.)

VICTOR : Am plecat şi eu. 
AMîNDOI : Mai rămineţi. 
VICTOR : Nu pot. Am treabă la teatru. 

La revedere. Şi nu uitaţi_ ce v-am 
spus ! ( A ieşit.) 

FATA (privind în urma lor improvizează 
un cîntec, schiţînd şi cîţiva paşi · .de 
dans): 
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Eu şi frăţiorul meu am pornit la drum 
Am porniit să ne căutăm tatăl. 
Tatăl pe care nu l-am cunoscut niciodată. 
Şi-n loc de tată, am găsit 
O floare şi-un tablou ... 

TINARUL : Şi-o mamă care nu ne vrea ... 
AMINDOI: Valentina, Valentina! 
FATA: Şi-o alta pe care o iubim, dar 

nu ne este mamă. 
AMiNDOI : Marcelina, Marcelina ! 
FATA: Ascultă, Marcel, ce-ar fi s-o şter

gem ? Lăsăm totul baltă şi plecăm ! 
TINARUL: Imposibil! Rămînem pînă la 

victoria finală. Şi-apoi, uşa e aproape 
gata. (Face o probă.) Uşă, deschide-te ! 
Uşă, deschide-te ! 

FATA: Şi se deschide, numai dacă pro
nunţi formula? (Tînărul confirmă.) Şi 
dacă vrei s-o deschizi cu cheia ? 

TINARUL: Nu se mai poate; doar dacă 
o forţezi. Dar atunci intră în funcţiune
alarma. Na, că s-a blocat! (Incearcă
s-o deschidă, nu reuşeşte.) Cred că s-a
blocat. Trebuie mers pe-afară şi vor
bit. (Se aude o cheie în broască.) Tata !
(Strigă.) Tată, spune tare : ,,Uşa, des
chide-te!" (Vocea lui Marcel, de-afară,
rîde „Ce joc mai e şi ăsta ? Ce-i cu
uşa?") Merge pe bază de microproce
sor. Se deschide numai dacă spui :
,,Uşă, deschide-te !" (Vocea lui Mar
cel: ,,Uşă, deschide-te!" Uşa rămîne
închisă.) Vorbeşte-i- mai de-aproape!
(Marcel se execută; uşa rămîne în-.
chisă.) Strigă mai• tare ! (Marcel strigă
mai tare; acelaşi rezultat. Vocea lui
Marcel: ,,Valentino, hai să strigăm
împreună 1" Strigă împreună cu Va
lentina: acelasi rezultat. Vocea veci
nului : ,,Ce se�ntîmplă aici ? Ce-i ba
lamucul ăsta?" Vocea lui Marcel:
„Vecine, am rămas pe dinafară 1 Fii
amabil şi strigă cu noi : Uşă, deschi
de-te .1 Numai aşa se cleschicle". Strigă
toţi trei ; uşa rămîne închisă. Vocea
lui Marcel, Valentinei: ,,Uşa asta e
mai surdă ca maică-ta 1" Tînărului:
„Cu cheia nu se mai poate ?") Nu. E
blocată. Veniţi pe fereastră ! (Vocea
lui Marcel. ,,Auzi, Valentina, zice să
venim pe fereastră!" Vocea Valenti
nei: .. După guturaiul pe care l-am
avut? Pentru nimic în lume!" Vocea
lui Mai·cel: ,,Te duc eu pe braţe, ca
pe o adevărată mireasă. Hai 1" Amîn
cloi se îndepărtează. Se aud · bodogă
nelile Valentinei.)

FATA• Va trebui să spargi uşa.
TlNARUL : Nu. In cel mai rău caz, for

ţez broasca, şi-o deschid. Dar va func
ţiona, un timp, alarma.

MARCEL (la fereastră): Bine v-am găsit
sănătoşi ! (Valentinei.) Hai', Valentina,
hai ! Un pic de mişcare în aer liber
nu strică. (Apare şi Valentina. O ajută
să sară pervazul ferestrei. Sînt în ca
meră.) Ce eşti aşa de speriată ?

VALENTINA : Mă gîndesc ce grea e viaţa 
de alpinist. 

MARCEL (Tînărului) : Marcel, ai moder
nizat uşa? 

TlNARUL : M-am gîndit să-ţi fac o sur
priză. 

MARCEL: Ai reuşit. O nouă invenţie de-a 
ta? 

TlNARUL: Da, tată. 
MARCEL : Felicitări ! Dar vreau să ştiu : 

de-acum, fereastra va fi singurul mij
loc de comunicare cu restul lumii ? 

FATA (rîzînd): Mai e şi telefonul. 
TINARUL: Ar mai fi şi uşa, dar nu e 

încă finisată. 
MARCEL : Totuşi, fă ceva, să mai ieşim 

şi pe uşă! 
TlNARUL : Bine, tată. Pregătiţi-vă ! (Se 

duce la uşă, forţează broasca ; uşa sare 
în lături, dar în aceeaşi clipă urletul 
unei sirene pune blocul în alertă. Cei 
din casă se agită. Tînărul, impertur
babil, le face semn că sunetul va dura 
un minut. Ei nu prea înţeleg ce vrea 
să spună. Peste sunetul sirenei se aud 
bătăi în calorifer, telefonul etc. Sune
tul încetează. Sonerie.) 

MARCEL (mergînd spre uşă) : Cine ne-o 
fi tulburînd liniştea? (Iese. Din culise, 
vocea lui Marcel: ,,Ce s-a întîmplat ?" 
O voce : ,,Dumneavoastră vreţi să ne 
băgaţi în balamuc ? Ce-i vacarmul 
ăsta?" Vocea lui Marcel: ,,Care va
carm ?" O voce : ,,Asta, care se aude 1" 
Vocea lui Marcel: ,,Cred că aveţi ha
lucinaţii auditive. Eu nu aud nimic". 
O voce : ,,Acum nu se mai aude, dar 
adineauri urla o sirenă, -de credeam că 
a-nceput războiul". Vocea lui Marcel:
,,Vă rog, fără insinuări I Există într-a
devăr un mare pericol de răzbOi - în
armările excesive, depozitarea de noi
arme nucleare, sîntem la curent - dar
ca să susţineţi că el ar putea fi de
clanşat clin garsoniera mea, mi se pare
exagerat". O voce: ,,Dar eu n-am ... "
Vocea lui Marcel: ,,Vă rog să vă con
trolaţi expresiile. Şi nervii. La mine
în casă nu-i Nevada. Personal, n-am
mai făcut o experienţă atomică de nu
mai ţin minte". O voce : ,, Vă rog să
mă scuzati". Vocea lui Marcel: ,,Mă
rog, sper · să fie ultima dată cinel mă
deranjaţi 1" Revine în cameră.) Totul
e-n regulă. (Privind-o pe Valentina.)
Zîna mea, căprioara mea rănită, peri
colul a trecut, ieşi din adăpost ! (Tî
nărului.) O să mai urle ?

TlN ARUL : Cine ? 
MARCEL: Uşa. 
T!N ARUL : Numai cînd se umblă la ea. 
MARCEL : Atunci, m-am liniştit. 
TINARUL: Acum pot dezamorsa sirena. 
MARCEL : Mai' bine ! (Tînărul dezamor-

sează sirena.) Copii, vă rog să mă ier
taţi că am întîrziat, dar a trebuit s-o 
pun pe picioare pe căprLoara mea. 
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Şi-am pus-o. (Privind în jur.) Văd că 
nu v-aţi pierdut timpul. Aţi lucrat 
intens. 

FAT A (fmbrăţişindu-Z) : Da, tăticule. Te 
superi că am deranjat un pic pe-aici ? 

·MARCEL: Cum să mă supăr?! Nu sîn
teţi voi copiii mei ? Iar copiii - e 
lucru ştiut - simt nevoia să se joace, 
să strice, să dărîme. Dărîmaţi, nu vă 
jenaţi ! Sînteţi nişte copii extraordinari. 
Păcat că eu nu sînt la înălţimea voas
tră. 

FATA şi T!NARUL. (protestînd): Tată! 
Se poate ? ! Cum poţi să spui aşa ceva ?

MARCEL: Ba da, ba da! Vouă v-ar tre
bui un alt tată, mult superior mie. 
Eu, ce pot eu să fac pentru voi ? Plec 
la sonde toată săptămîna. Vin sîmbăta 
şi duminica. Cînd să am grijă de voi ?
Sînt un nevolnic. 

VALENTIN A (mîngîindu-l) : Bietul de el ! 
Dacă aţi şti ce tracasat e... Eu ce-l 
mai distrez, cu giumbuşlucurile mele. 
Este, Marcel ? Numai ce mă vede şi 
rîde ! Nu sînt prea frumoasă, şi nici 
foarte cultă... dar pot să fac fericit 
un om. Pentru că mă multumesc cu 
foarte puţin. 

MARCEL : Cu mine. 
VALENTINA· Nu-i cer niciodată nimic, 

îi cînt în s"trună ... Ne înţelegem foarte 
bine amîndoi. 

FATA (care a ascultat cu mare atenţie, 
fmpreună cu Tînărul) : Si, atunci noi 
ce facem ? Plecăm ? 

MARCEL : Unde să plecaţi ? 
FATA: Acasă. 
MARCEL : Asta-i bună ! De ce să plecaţi ? 
VALENTINA: Marcel, nu te amesteca! 

Lasă-i pe ei să decidă. 
FATA: Păi, e clar: noi nu ne mulţumim 

cu foarte puţin. Nu ştim să cîntăm în 
strună. Tu nu ne poţi ajuta cu nimic ... 

MARCEL : Asta-i, bună ! Vă ajut cu ce 
pot. 

TINARUL: Dar nu poţi! 
MARCEL : Am spus eu asta ? 
FATA: Ai spus. Că n-ai timp de noi, că ... 

e clar. Ne dai afară. 
MARCEL : Eu ? ! 
T!NARUL: Marcela are dreptate. Nu mai 

putem rămîne aioii. 
FATA: Marcel, să ne facem bagajele. 
MARCEL : Mă� copii, m-aţi înteles gre-

şit ! 
VALENTINA : Marcel, nu te amesteca. 

Lasă-i" pe ei să decidă ... 
FATA (făcîndu-şi bagajele): Şi-mi făcu

sem atîtea visuri... {Aproape ele plîns.)
De ani şi ani de zile, îmi spuneam : 
am undeva un tată. Cînd o să mă fac 
mare, am să mă duc la el. Am să-i 
sar în braţe şi am să-i strig : ,,Tată!" 
(Lui Marcel.) Ridică piciorul de pe 
coardă, că vreau s-o string. 

MARCEL : Măi, copii, vă rog, nu mă în
ţelegeţi greşit ... 
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TINARUL : Te-am înţeles foarte bime. 
Şi-mi făceam atîtea visuri ... De ani .şi 
ani· de zile, îmi spuneam : am undeva 
un tată. Cînd o să mă fac mare, am. 
să mă duc la el, am să-l iau în braţe 
şi-am să-i' strig : ,,Tată !" (Lui Marcel., 
Ridică-te, să pun salteaua la loc. 

VALENTINA: Să-i ajutăm pe bieţii co
pii să-şi facă bagajele. (Copiilor.) N-aş. 
dori să plecaţi supăraţi. Vrem să ră
mînem prieteni. Să veniţi la noi Îl.il.. 
vizită. Cu mama voastră. Cu frăţiorii 
şi surioarele voastre. Mi-a spus Mareei 
că sînteţi mulţi. Sigur, nu toţi odată t 
Pe rînd ... 

FATA: Vă mulţumim pentru invJtaţie. 
Chiar am să le spun fraţilor mei : 
„Care nu-i cuminte şi nu mănîncă tot 
din farfurie, îl iau în vizită la tata". 

MARCEL: Măi copii, nu înţeleg cu ce 
v-am supărat ! Am spus doar atît : că
nu sînt demn de voi. Şi, vă jur, e
purul adevăr.

FATA: Nici noi de tine, tată. Sîntem 
nişte copii răi. In loc să ne vedem 
de treabă, am venit pe capul tău şi 
ţi-am stricat rostul. 

MARCEL : Dar nu mi-aţi stricat nici un 
rost! 

TINARUL: Ba da, tată. Mama Valentina: 
nu ne vrea. 

MARCEL : Valentina e un om minunat. 
A şi început să se obişnuiască cu voi. 
Şi' chiar să vă îndrăgească. 

FATA: Şi să ne cheme în vizită. 
MARCEL : Aici a exagerat. (Valentinei.)' 

Aici ai cam exagerat, destinul meu ! 
FAT A : Numai că noi n-avem nevoie de 

vilzite; avem nevoie de-un tată. Şi nu 
de orice fel de tată. De tine. Şi1 nu 
oricum. N-am venit să stau pe capul 
tău. 

T!NARUL: Şi nici eu. Am armata fă
cută : cu invenţiile mele, pot oricîncJ 
să-mi cîştig existenţa. 

MARCEL : Şi, maică-ta ... ce spune ? 
T!NARUL: Optimistă. In fiecare dimi
. neaţă mă întreabă: ,,Marcel, azi ce 

ne mai inventezi? N-ai putea inventa 
ceva să nu mai scîrţîie uşa ?" 

MARCEL : Şi tu ... inventezii unsoarea. (Se 
plimbă prin cameră, îngîndurat. Se 
opreşte.) Copii, iertaţi-mă ! Nu trebuia 
să mă vait în faţa voastră, ca o babă. 
Voi aţi venit la mine ca la Mecca, şi 
eu m-am purtat ca un iepure bătrîn. 
(Amîndurora.) Desfaceţi-vă bagajele r 
Rămîneţi la mine... (Uitîndu-se la 
Valentina.) Pe viaţă ! 

VALENTINA: Marcel, zimbrul meu, dacă 
vor să plece, de ce să le strici, copiilor
plăcerea? 

MARCEL : Nu vor să plece. A fost o ne
înţelegere. Orice s-ar intîmpla, copiii 
rămîn aici, la mine, pentru totdeauna. 

VALENTINA (încet): Ai uitat ce-am dis
cutat azi'-noapte ? 
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MARCEL : N-am uitat, dar... cade... Nu 
mai e valabil. Ca-de ! (Copiilor.) Vom 
fi o familie nemaipomenită. (Se duce 
la frigider.) Nimic de băut ? Nu e voie ! 
Un asemenea eveniment trebuie sărbă
torit cum se cuvine. Cu şampanie ! 

(Sărutînd-o pe Fată.) Băutura asta nu 
face rău nici sportivilor.:. (strîngîndu-l 
'in braţe pe tînăr) ... nici inventatorilor. 
Mă întorc imediat. Valentino, te rog 
din suflet, înţelege situaţia şi ajută-i 
să se aranjeze din nou. (Copiilor.) E 
o fiinţă minunată, trebuie numa,i să
şti!i cum s-o iei. Mă întorc imediat.

(lese. Copiii, cu mişcări lente, încep 
să-şi scoată lucrurile împachetate.) 

FATA (Valentinei): De ce nu ne iubeşti 
dumneata deloc? 

VALENTINA (după o pauză): Pentru că 
nu vă înţeleg. 

FATA: Ce-i de înţeles aici? 
VALENTINA : Totul. Eu n-am părăsit-o 

niciodată pe mama. Poate că asta mi-a 
schimbat drumul vieţii, dar nu regret. 
E, totuşi, mama mea. La început mi-a 
fost greu ; după aceea, m-am obişnuit. 
Acum, n-aş concepe să trăiesc fără ea. 

TINARUL : Chiar dacă vă măritaţi cu 
tata? 

VALENTINA: Vom sta împreună toţi 
cinci ! (Cei doi se privesc stupefiaţi.) 
De asta nu vă înţeleg : să vă părăsiţi 
mama şi să veniţi pe capul unui om 
pe care nu l-aţi cunoscut niciodată ? ! 

Asta-i nesimţire ! 

FATA: Nu ne-am părăsit mama. Ne-am 
regăsit tatăl. 

VALENTINA : Stricîndu-ne viaţa ? Noi 
.nu vă vrem. 

TINARUL: Dumneavoastră nu ne vreţi. 
Tata ne vrea. 

VALENTINA : Pe dracu ! Vreau să vă 
mărturisesc ceva, dar să . nu mă spu
neţi : pe Marcel nu te poţi baza. Azi 
spune una, miine spune alta. Azi-noap
te hotărîse să vă facă să înţelegeţi că 
nu putem sta toţi împreună : eu, mama, 
el, voi... Şi-acum, l-aţi văzut ! 

A-ntors-o. Dacă plecaţi, o să tune şi-o
să fulgere. Dar, luni pleacă, sîmbătă
se-ntoarce, trage-un chef şi - gata -,
se-aşterne uitarea. Nu mi-o luaţi in 
nume de rău, dar ascultaţi-mă pe mine,
e mai bine să plecaţi.

FATA : Lăsaţi prelucrarea, că plecăm de 
bună-voie. (!şi fac din nou bagajele.) 

VALENTINA : Scrieţi-i două rînduri> în 
acest sens, să nu zică, Doamne fereşte, 
că v-am goni,t eu ! 

TINARUL (scrie pe-o hîrtie): ,,Am plecat 
de bună-voie. Nu ne-a gonit nimeni. 
Marcel şi Marcela". 

VALENTINA : Vă mulţupiesc din suflet. 
S-aveţi numai bucurii in viaţă ! Ieşiţi
pe fereastră, să nu vă intilniţi nas în

nas cu el! Haideţi, că v-ajut eu. (Au 
ieşit. De sus, se aude cîntîndu-se la 
pian. Valentina se aşază pe un scaun 
şi începe să plîngă.J Bieţii copii ! Să 
plece ei, singuri in am-iaza-mare. 
Tare-i complicată viaţa ... 

(Apare Marcel, pune pe masă o sticlă 
de şampanie.) 

MARCEL : Copii ! (Observă lipsa copiilor.) 
Unde sînt? (Valentina plînge în sur
dină. Marcel umblă prin casă bezme
tic. Se duce la bucătărie, la baie, se 
întoarce, porneşte către uşă, se opreşte. 
Privind-o pe Valentina.) De ce plingi ? 

VALENTINA : De mila lor. 
MARCEL (desperat) : Au plecat de mult ? 

Mă duc după ei. 
VALENTINA : Imediat după ce-ai ieşit 

tu. 
MARCEL (renunţă să mai plece): Unde 

să-i caut? Unde să-i caut? (Se aşază 
în fotoliu.) Mai bine c-au plecat. N-ai 
văzut ? Se năpustiseră pe mine ... Şi de 
ce-au plecat ? 

VALENTINA: Ţi-au lăsat un bilet pe 
masă. 

MARCEL (se ridică, citeşte biletul) : ,,Am 
plecat de bună voie ... " Tu le-ai spus 
să-l scrie? 

VALENTINA: Altminteri nu m-ai fi cre
zut. 

MARCEL (rupîncl biletul) : Foarte bine ! 
Să se ducă la mămica lor cea zbur
dalnică. Cum s-au descurcat pină acum, 
să se descurce şi de-acum încolo ! 

VALENTINA : Să-ţi dau ceva să bei. 
MARCEL (ezită, apoi) : Nu. Aş dansa un 

pic. Vrei să dansăm ? 
VALENTINA (stăpînindu-şi mirarea): 

Dacă vrei tu ... 
MARCEL (trîntindu-se pe canapea) : Nu, 

mai bine dorm. 
VALENTINA : Foarte bine. Odihneşte-te ! 

Să te sărut? 
MARCEL : Nu, lasă. Mai bine la nuntă. 

Joi e nunta, nu ? 
VALENTINA: Joi. 
MARCEL (riclicînclu-se) : Nu pot să dorm. 

A.Jş juca un biliard. 
VALENTINA (stupefiată): Ştii să joci? 
MARCEL : Nu. Dar am văzut într-un film 

unul care juca nemaipomenit. (Mimea-
7-ă. cu furie.) Pac ! Pac ! Pac ! I-a bătut 
pe toţi. După care s-a dus acasă şi 
s-a sinucis.

VALENTINA: Oribil. De ce? 
MARCEL (după un timp): Pentru că şi 

acest singur lucru pe care-l făcea în
totdeauna cu pasiune nu-i mai plăcea. 
Inţelegi ? Nu mai avea pentru ce trăi. · 
(O priveşte intens.) 

VALENTINA (stînjenită ele privirea lui): 
Ce bine că noi avem pentru ce trăi ! 

(Mică pauză.) Avem, nu ? 
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MARCEL (aproape cu căldură) : De ce 
i-ai alungat ?

VALENTINA · Dar nu i-am alungat ! 
Le-am expiicat doar. (Pauză.) Cred că 
trebuie să plec. (Pauză.) Să plec sau 
să rămîn? (Pauză.) Să rămîn? (Din 
vecini se aude pianul.) Ce frumos 
cîntă ! 

MARCEL: Să nu mai vii niciodată! 
VALENTINA (plînge un pic. Marcel ră

mîne imperturbabil ; ea îşi strînge lu
crurile, apoi, calmă) : Cînd jucam cărţi, 
totdeauna te făceai că pierzi, ca să mă 
laşi pe mine să cîştig. Credeam că şi 
de data asta... (Pleacă ; oprindu-se la 
uşă.) Marcel, nu vreau să rămîn sin
gură, la pensie. Mai de mult mă tot 
cere de soţie un coleg de serviciu. Bine
înţeles că niciodată nu l-am luat în 
serios. Acum însă ... care-i părerea ta ? 

MARCEL: Ţi-au lăsat vreo adresă? Un 
număr de telefon ? 

VALENTINA: Nu. Te-am întrebat ceva! 
MARCEL (începe să se plimbe prin sce

nă): Unde să-i caut? Unde să-i caut? 
(Se opreşte în faţa Valentinei, ca în 
faţa cuiva necunoscut.) Ce-ţi pierzi 
vremea pe-aici? Du-te, mărită-te! Ia 
şi-un kil de borş, de la surda din colţ. 
Pleacă! 

VALENTINA : Nu vrei să ne sărutăm, 
acum, la despărţire ? 

MARCEL: Ba da. (Se sărută uşor pe 
buze.) Găteşti bine, dar pui prea multă 
ceapă în mîncare. (Valentina iese plîn
gînd. Pianul din vecini se aude forte.) 

(lntuneric) 
( Acelaşi decor. Marcel stă în fotoliu, 

nemişcat. Sună telefonul. Nu 1·ăspunde. 
Intr-un tîrziu, ridică receptorul.) 
MARCEL (fără chef): Da. Mortul la te-

lefon. Marcel Adam. Cinee ? (fericit.) 
Marceluş, dragul tatei, de ce-aţi ple
cat? Cu Valentina am terminat. De
finitiv. Gata. Veniţi înapoi, măi copii, 
tata vă primeşte cu braţele deschise. 
De dragul vostru, pregătesc 20 de om
lete! (Pauză. Pierit.) Cum? ! Nu se 
poate ! Nu pot să cred. Voi vreţi să 
rîdeţi de mine. Cum adică ... Nu sînteţi 
copilii mei? (Pauză) Aha, Victor, ca să 
mă scape de Valentina, v-a trimis la 
mine, ca fiJind copiii mei. ( Rîde forţat.) 
Nu, cum o să mă supăr ? Eu ador 
farsele, Victor ştie. Vă mulţumesc 
pentru sentimentele voastre, pe ale 
mele ... le-aţi simţit, ca să zic aşa, pe 
viu. (li tremură glasul.) Şi să ştiţi că, 
în continuare, am să vă iubesc, ca pe 
proprii mei copii. Oricînd, vă aştept 
cu dragă ilnimă. {,,Degajat") Dar ... Vic
toraş, nu-i pe la teatru ? Vreau să-i 
spun cîteva vorbe. A plecat spre mine ? 
Bun. (Rîde.) Nici o grijă, nu-i fac ni
mic. Vreau să-l string în braţe ... după 
care, nu mai vede el scena, stagiunea 
asta. Glun1esc, sigur că glumesc. Vă 
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mulţumesc pentru telefon. Sînteţi nişte 
actori mari-. Şi... aveţi grijă de voi. 
La revedere. (lnchide telefonul. Stă o 
clipă pe gînduri, apoi pune sticla de 
şampanie pe masă ; pune un disc cu 
muzică veselă.) Iago ! Faci pe Iago 
cu mine ? Ai să vezi tu Iago ! Nu pe 
Othelo, pe dracu! Fane, Mirabela, 
treziţi-vă, veţi fi martorii unei scene 
de neuitat. (Sonerie.) Intră. (Cîntă.) 
,,Uşa e deschisă" ... (Intră Victor.) 

MARCEL (vesel) : Intră Victore ! Pe unde 
umbli, bătrîne, te-am aşteptat toată 
seara. 

VICTOR (deschizînd balonseidul, sub care 
se află un costum de scenă) : Am spec
tacol. Dar cum nu joc in actul II, am 
tras o fugă pînă la tine, să-ţi vorbesc. 

MARCEL : Ce să-mi mai vorbeşti? (Rîde.) 
Bătrîne, sînt liber ! Liber ! 

VICTOR: Ai scăpat de Valentina? 
MARCEL : Nu. Am scăpat de copii ! Cu 

Valentina sînt ca-n luna de miere ! 
Pur şi simplu ne-am reîndrăgostit unul 
de celălalt. Dacă mă despărţeam de 
ea, făceam o mare prostie. E un om 
minunat. 

VICTOR: Valentina om minunat! Mar
cele, ţi-ai pierdut minţile ! 

MARCEL : Dacă-ai şti, ce frumos s-a pur
tat cu copiii, ! La început a fost un 
pic speriată, dar, după aceea, pur şi 
simplu îi adora. ,,Să nu n-i ia înapoi", 
îmi spunea azi. ,,Dacă n-i ia, eu mă 
omor". Şi ei, după ce-au jignit-o, au 
şters-o, lăsîndu-mi un biilet ironic : 
,,Am plecat de bunăvoie". Nişte puş
lamale. 

VICTOR (fierbînd): Eşti sigur că ăsta-i 
adevărul? 

MARCEL (candoai·e) : Bineînţeles. Mi-a 
spus Valentina. 

VICTOR (trîntind un scaun): Aaah ! Va
lentina ! Molia asta de Valentina, care 
te minte şi te duce de nas cum vrea 
ea. 

MARCEL (zimbind cu ingenuitate): N-o 
jigni, Victore, ea te preţuieşte. Şti� ce 
mi-a spus ? Victor e un actor bun,
dar ar fi fost un inginer foarte bun.

VICTOR : Transmite-i că-i mulţumesc 
pentru apreciere. 

MARCEL : Poţi să-i mulţumeşti chiar tu. 
Incepînd de astă seară e mută la 
mine. 

VICTOR : in cazul acesta, n-am să-ţi mai 
calc pri,n casă. Mai înainte însă, vreau 
să-ţi spun că copi,ii ... 

MARCEL : Vrei să mă consolezi? Mi-am 
dat şi eu seama că sînt cam nereuşiţi. 

VICTOR : N-ai dreptate, sînt foarte 'dră
guţi. 

MARCEL : Drăguţi? ·Tu i-ai văzut mai 
de aproape ? (Imitîncl.) Băiatul c 
chiomb, pelttc. Are şi-un tic nervos. 
Iar fata, mititica tatii, parcă tot prin 
străchini calcă. 
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VICTOR : Iartă-mă, dar spUi prostii ! 
MARCEL : Au stat cu mine, nu cu tine, 

aşa că ... 
VICTOR : I-am cunoscut şi eu. 
MARCEL : Victore; băiatul era chiar pros

tuţ. Ştii, la început am crezut că-i 
idiot, dar nu-i. E numai1 prostuţ. Iar 
fata, o să rămînă fată bătrînă. 

VICTOR (enervîndu-se) : Mă calci pe 
nervi. Cum poţi vorbi aşa de ei' ? 

MARCEL : Sînt copiii mei, mă doare că 
vorbesc aşa, dar bine că s-au dus. 
Auzi, ce prostie era să fac, să mă des
part de Valentina din cauza lor. Hai 
să bem! 

VICTOR: Nici nu mă gîndesc. Cum poţi, 
mă, să-i" ponegreşti ? Ai un caracter 
infect. 

MARCEL : Victore, ştii- cit eram de fe
ricit cînd au venit ! Iartă-mă, dar 
acum sînt fericit c-au plecat. Şi-am 
rămas cu scumpa mea Valentina. Prea 
erau tăntălăi. Fără nici- un talent. Me
diocrii. Nişte cizme. 

VICTOR: Eşti nebun ! Sînt ni,şte copii 
foarte i-nteligenţi, sensibili, plini de 
farmec ... 

MARCEL (îrde) : Cizmele alea ? Fugi, mă, 
de-acolo ! Auzi, plini de farmec ! Bă
iatul, cică voia să se facă inventator ... 
Inventa ce alţii au inventat de mult. 
(Iz îneacă rîsul.) Un idiot. Iar fata ... 
sportivă ! Moaifa aia ! Dacă aleargă 
si.hgură într-o cursă, i-ese a doua. în
cep să mă îndoi,es·c că sînt ai mei.
Nu-mi seamănă. N-au nici un talent. 

VICTOR (ieşindu-şi din fire) : Ai drep
tate, nu-ţi seamănă, fiindcă într-ade
văr, nu sînt copiii tăi. Sînt prea reu
şiţi ca să fie ai tăi. In schimb, sînt 
cei mai talentaţi studenţi ai mei. Ai 
înţeles ? Cei mai buni. Şi şi-au jucat 
rolurile perfect, ca nişte adevăraţi 
actori. 

MARCEL (prefăcîndu-,se că nu ştie nimic) : 
Ce roluri? 

VICTOR : De copii ai tăi. Asta voiam 
să-ţi spun. 

MARCEL (minunîndu-se) : Nu se poate ! 
VICTOR (satisfăcut) : Uite că se' poate ! 

·. I-am instruit eu în fel şi chip şi i-ain
trimis la tine ca să te scap de molia
aia de Valentina. Era s-ilngura cale.
Dacă n-au reuşit, nu e vina lor.

MARCEL : Victore, ai făcut tu asta pen
tru mine? Eşti un geniu (Rîde în ho
hote.) Nemaipomenit. Auzi, ce i-a tre
cut nebunulUi prin cap ! Să pună el 
la cale... Iago ! Vino să te im brăţişez. 
(Il strînge în braţe.) Ai fost nemaipo
menit. (ll strînge şi mai tare.) Bravo, 
mă ! Bravo ! (Victor începe să urle.) 

VICTOR : Dă-mi drumul, ce-ai înnebunit ! 
MARCEL (strîngîndu-z în continuare în 

_braţe) : Nu pot. Nu pot. Recunoştinţa 
mea pentru tine va fi veşnică. (Strîn

îndu-l şi mai tare.) Binefăcătorul 

--

meu ! (Victor urlă.) Binefăcătorul meu 
VICTOR (urlînd) : Ce bă, eşti nebun 

Dacă nu-mi da-i· drumul, chem miliţia 
MARCEL : Cheam-o ! 
VICTOR: Ajutor! Ajutor! (Intră Mar

cela.) 
MARCELA : Ce e, ce se întîmplă aici ? 
MARCEL : Imi string în braţe binefăcă-

torul ! (Strîngîndu-l.) Binefăcătorul 
meu! 

VICTOR (scîncind): Doamnă, salvaţi-mă, 
e nebun! 

MARCEL (dindu-i drumul din strînsoare) : 
Aşa-i că acum viaţa ţi se pare mai 
frumoasă? 

VICTOR (încercînd să păşească normal) : 
M-ai nenorocit ! Cum o să joc eu acum
actul III?

MARCEL: Hai, nu te mai preface! Ţ1-am 
fracturat acolo cîteva coaste, şi te vaiţi 
de parcă te-aş fi omorît. Capul sus, 
capul sus! 

VICTOR (Marcelei): Cred că s-a scrin
tit ! (Lui Marcel.) Brută ! (Se îndreaptă 
spre ieşire.) 

MARCEL: Succes, binefăcătorul meu. 
Victore ! (Victor se opreşte.) Copiii 
- am vrut să rid de tine· - sînt ex
celenţi şi m-am îndrăgostit de ei ca
de proprii mei cupi.i. Au jucat perfect.

VICTOR : îmi pare bine. 
MARCEL : Şi ca să-ţi pară şi mai, bine, 

vreau să-ţi spun că episodul Valentina 
s-a terminat. Pentru totdeauna. (Ca o 
telegramă.) Luat . catrafuse. Mărturisit
căsătorie cu un coleg de serviciu. Fi
niita la comedia ! · 

VICTOR (nu-i vine să creadă): Pe cuvînt 
de onoare? 

MARCEL : Pe cuvînt de onoare. 
VICTOR: Vino să te îmbrăţişez. Nu ! Stai 

pe loc. E mai sănătos. Evenimentul, 
însă, trebuie sărbătorit ! 

MARCEL : Te aştept după spectacol. 
VICTOR : Am zburat. (Marcelei.) Sărut 

mîinile. E un norocos ! (A ieşit.) 
MARCELA: Ce-i cu dumneata? 
MARCEL: Nimic. Sînt foarte bine dis

pus. Am scăpat de Valentina, am scă-
pat şi de copii ... 

MRACELA: Nu !nţeleg_ 
MARCEL : Nu erau copi,ii mei. Erau doi 

studenţi de la clasa lui Victor... pe 
care i-a trimis la mine, ca să mă scape 
de Valentina. Ştie că-mi plac farsele 
şi mi-a făcut una de' toată frumu
seţea. De mult n-am mai rîs cu aşa 
o poftă ! De cînd a căzut un butuc
peste mine cînd lucram la forestieră !

MARCELA : Şi pentru asta trebui,a să-l 
omori? 

MARCEL : Pentru că m-a scăpat de Va
lentina îi sînt recw10scător. Femeia· 
asta, acum îmi dau seama, mă trăgea 
în jos. Farsa cu copiii însă ... credeam 
că sînt mai tare. Află că m-am înşe
lat. M-a cam dat peste cap. Mă în
ţelegi? 
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MARCELA: Da. (Pauză.) Te înţeleg. 
MARCEL,: Dacă mă înţelegi, atunci ... 
MARCELA: Terminăm inte1·viul? 
MARCEL : Care interviu? A, interviul. 

Iar interviJul? Scumpul nostru inter
viu. Iubitul nostru interviu. Stii că-l 
iubesc ? Aşa neterminat cum e. Şi pe 
magnetofonul ăsta îl iubesc, şi gestu
rile dumitale cînd îi, dai drumul sau 
cînd îl opreşti, şi tot ce ne leagă de 
el. Ar fi păcat să-l terminăm. Hai să-l 
lăsăm asa. 

MARCELA.: Trebuie, totuşi.
MARCEL · Unde-am rămas? 
MARCELÂ : Să reluăm de la : Ce-aţi 

simţit cînd aţi izbîndit? 
MARCEL : Ce să i-zbîndesc ? A, da ! Cu 

ochii strălucind de bucurie, cu glasu
rile înecate de emoţie, am sărit în 
sus de fericire şi-am strigat (pauză) : 
Marcela Adam, vrei să te măriţi cu 
mine? 

MARCELA : Nu. 
MARCEL : Poate n-ai înţeles bine : Mar

cela Adam, vrei să te măriţi cu 
mine? ... 

MARCELA: Am înţeles foarte bine, dar 
nu se po_ate. 

MARCEL : De ce ? 
MARCELA : Pentru că farsa s-a terminat. 
MARCEL (foarte sincer) : Te îndoieşti de 

sentimentele mele ? 
MARCELA : Nu mă îndoiesc, dar nu se 

poate. 
MARCEL : Imi închipui ce caraghios tre

buie să apar în ochii dumitale. 

MARCELA : Nu-i adevărat. Eşti un om 
cald, sensibil, inteligent. Cu farmec. 

MARCEL : Atunci ? Nu-i păcat să nu vă 
legaţi viaţa de un asemenea om ? 

MARCELA (zîmbind) : Cu umor. (Cu un 
ton serios.) Dar îţi cam place să te 
joci. Mie nu. (Pa.uză. Marcel rămîne 
fără replică.) Inţeleg că interviul . ..

MARC.EL : Rămîne pe altădată. 
MARCELA : Bine... (Işi ia rămas bun.) 

Sincer mi-a făcut plăcere să te cunosc. 
MARCEL: Şi mie ... şi nouă. Lui Fane 

şi Mirabelei, o să-i fie dor de dum
neata. 

MARCELA: Poate am să trec să-i văd. 
MARCEL : Sîmbăta după amiază şi du

minica vă aşteptăm cu toată dragostea. 
MARCELA: Promit că am să vin. La 

revedere. 
MARCEL : La revedere. (Marcela a ieşit. 

Un timp Marcel 1·ămîne nemişcat. Apoi 
lui Fane şi Mirabelei.) Hai, copiii, la 
culcare. (Vede magnetofonul Marcelei. 
1l ia în mînă, face cîţiva paşi şi strigă.) 
Marcela Adam! (Apoi, cu aparatul în 
braţe, se aşază în fotoliu.) Iţi mulţu
mesc. (Din vecini se aude cîntîndu-se 
mai fals ca oricînd, valsul lui Chopin. 
Ascultă zîmbind, apoi.) Ce frumos 
cîntă ! Ce muzică divină ! (După cîteva 
secunde, se aud bătăi în calorifere, 
sonerii etc., parcă întregul bloc a in
trat în alertă. Impasibil, zimbind, Ma.r
cel ascultă valsul în timp ce cade 

CORTINA 

(Continuare de la pag. 38) 

a personajelor lor exponenţiale, fie la 
profilurile morale schiţate cu aplomb, în 
tUŞe delicate, de Paula Grosu (Otilia), sau 
în tente caricaturale, de Valeria Dugheană 
(Niculina Gologan), fie că vom remarca, 
în sfîrşit, preci_zia şt dezinvoltura compo
ziţiei realizate de Cezarina Hanganu (în 
Maricica Tunsu), va trebui să subliniem, 
de fiecare dată, profesionalismul şi arta 
pedagogică a muncii regizorului cu inter
preţii, conducindu-i, în cazul dat, la do
bîndirea unor reale performanţe artistice. 

Mai puţin izbutită ni s-a părut sceno
grafia spectacolului (cu cit sînt mai sim
ple in aparenţă, decorurile nu sînt şi mai 
uşor de realizat !), o mai mare atenţie 
necesitînd şi ritmul reprezentaţiei, nu în
totdeauna conform cu mişcarea scenică 
şi cu accentele ei dramatice. Se cuvine 
să precizăm însă că spectacolul este, încă 
de la data premierei lui (1 noiembrie 
1985), o certă reuşită a Teatrului popular 
din Focşani, meritînd, cu atît mai mult, 
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strădania unor cizelări ultel'ioare, care să· 
dea atît interpreţilor cit şi publicului lor 
o deplină satisfacţie artistică.

Dedicat nu întîmplător „ Teatrului de
amatori şi valenţelor lui educative", co
locviul prilejuit de această manifesta1·e,: 
ce s-a bucurat de sprijinul A.T.M., a be
neficiat de prezenţa unor distinse perso
nalităţi ale vieţii noastre teatrale, '.intre 
care prof. univ. dr. Ileana Berlogea, de
can- al facultăţii de teatru a I.A.T.C., şi
prof. univ. dr. Ion Toboşaru, şeful cate
drei de estetică a aceluiaşi institut. In
tervenţiile oaspeţilor, alături de acelea ale 
regizorului şi ale interpreţilor reprezenta
ţiei, au fost urmărite cu vădit interes de 
un public dornic să se informeze şi să 
participe cit mai activ la viaţa teatrală 
a oraşului. 

Să le dorim tuturor celo1· ce se stră
duiesc să păstreze nestinsă, în Focşani, 
dragostea pentru teatru, noi, import.ţnte 
şi prestigioase realizări artistice, pe ă
sura talentului, pasiunii şi dăruirii lor. 

,. 
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(Urmare ele la pag. 91) 

$i a venit noaptea ... 
Am hotărît, împreună cu 

prietenul meu să dormim, 
pe rînd, cite două ore. Am 
hotărît ca., dacă cel de ve
ghe aude sau vede ceva 
neobişnuit, î11, casă, sau 
înafara ei, să-l trezească pe 
tăcute pe celălalt. Dacă va 
fi să înfruntăm vreun ad
versar, eu urma să atac 
primul iar prietenul meu 
urma să mă acopere. 

Am inspectat din nou 
toate încăperile. !nafară de 
noi doi nu mai putea să 
fie nimeni. L-am lăsat pe 
prietenul meu în casă şi, 
cu ghioaga ciobănească în 
mî1J.ă am ieşit în curte . 
Adfo o părere de vînt şi 
crengile , stejarilor se legă
nau uşo1-, foşnind. Peste sat 
coborîse linistea. Ici-colo 
licărea cîte o · luminită. Sa
tul dormea. Departe, un 
dine lătra, fără convin
yere. Era atîta pace, era 
atîta tihnă ... _şi noi... şi 
noi ... 

Am dat ocol casei cu 
ghioaga în mina. Nu prea 
stiam cum aveam s-o folo
sesc, dar mă simţeam mai 
în siguranţă astfel înarmat. 

1n siguranţă ? Dar, cine 
naiba ne ameninţă ? Şi de 
ce ? Pe neaşteptate, mi-am 
dat seama că mă cuprin
sese şi, pe mine, nu, nu 
chiar frica, ci doar un fel 
de nelinişte. Nu sînt super
stiţios, nu cred nici în sta-

VIRGIL MUNTEANU 

Ultima piesă (încă nescrisă) 

a prietenului meu 

.fii, nici in duhuri rele, to
tuşi, dacă cele povestite de 
prietenul meu erau adevă
rate, şi chiar nu văd de ce

n-ar fi fost adevărate, în
seamnă că ceva se întîm
pla în cas_a asta paşnică şi 
singuratică, ceva se întîm
pla cu prietenul meu ... 

M-am oprit în spatele ca
sei, la doi paşi de pădure. 
Nimic. Numai vîntuL. 
Dar dacă prietenul meu 
avea halucinatii ? Se mai 
întîmplă. Să zicem că sur
menajul, încorda.rea, posi
bil, nu ? Nu, nu e cu pu
tinţă, prietenul meu o fi 
el" obosit, dar e un ins per
fect echilibrat şi are prea. 
mult umor. Şi apoi, sfeş
n'icile aruncate, merele 
mîncate pe jumătate, vaza, 
scaunul, răsturnate, pu-· 
loverul, prosopul şi ciora
pii dispăruţi fără urmă, 
puiul fript, pîinea, uşile 
vraişte, toate astea sînt 
fapte, nu-i aşa ? Mi-am 
alungat gîndur'ile, am în
cercat să fiu cit mai l-iniştit 
şi am intrat în casă. Prie
tenul meu aştepta, încor
dat. M-a întrebat clin och-i 
dacă ... 

Nimic, i-am spus, cu 
aparentă indiferenţă. Am 
băut cite un pă}iărel de 
vodcă, numai cite unul, 
apoi el s-a culcat, · iar eu 
m-am aşezat pe un scaun,
lîngă fereastră, cu ghioaga
lîngă mine. Toate luminile
erau stinse. Eu fumam cu
ţigara ascunsă în pumn,
soldăţeşte, prietenul meu

dormea zbuciumat, se ră
sucea brusc si mormăia 
prin somn. După două ore 
l-am scuturat usor. Priete
nul meu a tresărit violent
şi .a sărit în picioare.

Cînd s-a dezmeticit, 
m-am culcat si l-am lăsat
de· veghe. Cred că am dor
mit tun pînă către miezul
nopţii. M-a trezit prietenul
meu care mi-a făcut semn
să tac şi să ascult.

De undeva, dinăuntrul 
casei, se auzeau nişte zgo
mote stinse. Nu erau paşi. 
Cineva se tjra, parcă, şi ră
sufla greu. Nu se înţelegea 
mare lucru, dar părea să 
nu f'ie singur şi părea că 
pipăie pereţit, totul era 
confuz. Dar, nu mai încă
pea nici o îndoială, în casă 
era cineva„ 

Am încercat să-mi dau 
seama de unde veneau zgo
motele. Ne-am îndreptat 
către uşa cămării. Am as
cultat din nou, ne-am con
vins că dincolo de uşă se 
află cineva apoi, brusc, am 
aprins toate luminile şi am 
deschis uşa, aproape smul
gînd-o. 

Am înlemnit amîndoi. 
Dintr-un ungher, de pe 

un culcus făcut din pu
loverul, prosopul şi ciorapii 
prietenului meu, ne privea 
cu ochi mari, rotunzi, 
blînzi, strălucitori, aproape 
omeneşti, o vulpe. 

O vulpe cu doi pui, abia. 
născuţi. 

) 
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- 35 de a.ni de activitate artistică ...

O fi mult, o fil puţin ? Am îmbătrî
nit, sînt matur sau încă tînăr ? ... In me
sel'ia noastră n-,ai, timp să te gîndeşti 
la anii care trec. Abia cînd încerm să-ţi 
faci un bHanţ, îţi dai seama,.. Deşi nos
talgiille sînt fireştii, n-am de ce mă plîn
ge. Nu mă sfiesc a spune că sînt rnîndru 
de roluZ'ilLe jll.lca�. multe şi frumoase 
toate ; m-a at.ras - $i _mă atrage -
dlramaturg,ia românească, în speoilal co
media; dacă adall.lg şi irolurile din drama
tur_g.i,a universală, m'ici sau mami. tota
lizez peste 150 ... Am jucat mult i.'?i va:iat, 
am trecu:t prin multe teatre - IA.rad, 
Constanţa, Petroşani, Bîrlad, -Thmişoara, 
Piteşti, Baia Maire, S:ubiu, şi în fi.ne Ga
laţi - şi cred că e bine că a fos!t aşa. 
Fiecare teatru ,a însemrua,t un loc de 
muncă, de .acumul1aire de experienţă, o 
posibilă noul). .,casă" : personaje ndi, alte 
:repl,ici, decor inedit, prillej de comunicare 
cu alţi oamen[. I:ntîlniiJri fericlî,te ... 

.
- Aţi spus : întilniri fericite. Vă rog

să vă explicaţi.
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* In timp ce aceste pagini se
aflau sub tipar, am aflat, cu pro
fundă durere, că 'actorul Dimitrie 
Bitang nu mai este. Ii aducem un 
ultim omagiu. 

Dimitrie 
Bitang: 

"/ n meseria 
noastră n:::ai timp 

să te gindeşti 
la 

care 
anii 
trec ... "*

- Pentru actor, în peri,oada formării,
şansa de a avea parteneri buni şi de a 
beneficia de o îndrumare caldficată poate 
fil hotărî1loare. Eu mă consider şi din acest 
pundt de vedere un actor norocos. Uce
nicia mi-am făcut-o sub oblădudrea rnaire
lui om şi actor Ştefan CiubatJăraşu ; am 
fost „coleg" cu Florica DemiOn, iLulu 
Savu, Al." Mairius. N-am să uiiJt nidiiodată 
„febra creaţiei" �egia,tă de primu!l Mitică 
Popescu jucat în reg-ia maesbrulu!i, M!ihai 
Zirra. După pnimele lecturii, m-a druvitat 
la o plimbare prin oraş ; ne-am dus în
tr-un pairc şi acolo, pe o bancă, mi-a 
vorbilt despre Mitlică ; am înţeles esenţia
lul. Aşa a prins oonltur ,personaj'1.lll., de 
atunci l-am iubit şi-l iubesc încă. 

Inti1Illkea poate decisiivă a cairieirei mele 
a fost aceea cu Mairietta Sadova. Ea mi-a 
întrezărit posilii,I!ităţile ; întîmplarea ia 
făcut să firu disbru.buit pentru a doua oară 
tot în MJtică Popescu, de data aceasta l,a 
Timişoara, alături de Flionina Cercel. Fie
care repetiţie însemna mai mult decît o 
lecţie : cuvînt, mfişoore, sentiment, atitu
dine, atmosofară - nu-i scăpa nici o vir
gulă. Cu satJisfacţd.i arli.sitiiCe de neuitat. 
colaborarea noastră a continiuat şi La Pe
troşani, unde am jucat alăturj de -Ana 
Calda şi Gina Nkolae ; cea de-a doua 
mi-a fost parteneră în A 12-a noapte d·e
Shakespeare, unde-l dnterpreta e Fe te. 
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Vasile Alecsandri în Bălcescu de 
Camil Petrescu, alături de Sorin 
Gheorghiu 

Figaro din Nunta lui 
Beaumarchais, alături 
Lupan 

Figaro de 
de Liliana Luca Arbore în Viforul de Dela

vrancea 

1n Mitică Pctpescu, alături de Flo
rina Cercel 
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La �tanţa am jucat alături de ar: 
tiştli �riţi Mania Antonova, Constan
tin Morţun, sub îndrumarea marelui om 
de teatr:.i Val MugUJr. -De la :domnul 
Val - cum îi spuneam noi - am învă
ţat ceea ce se nul'!!.eşte „!Jlesenie" ; tre
buia să facem torul cu exactitate de cea
sornic ; ne sfătuia să nu încercăm 
niciodată direct în spectacol ceea ce nu 
am repeta;t şi nu am făcut ; muncă me
ticuloasă şi · precisă la filli.granairea perso
najului. Şi avea dlreptate. Imi vin în 
minte şi astăzi spusele marel'll!i Iancoves
cu : ,,Nu uitaţi că teatrul e cea d!iJntîi 
dintre meserii, atunci cînd nu e cea din 
urmă u

„ 

Ion Olteanu m-a învăţat serio2litatea 
actului artistic, cliscipliina ; Zoe Anghel
S1lanca - angajairea, airmonfia, rigoarea. 
Cum aş putea să-tl uit pe Petre Sava 
Băleanu, preocmpat să descopere expresia 
cea maii: vwe, cea mai adecvată? .,Specta
torului nu trebuie să-i dai ceea ce se 
aşteaptă, spunea el, oi să-"l surpirin� cu 
prospeţimea, cu adevărul vieţii" 

într-o perioadă mai recentă, cînd parcă 
mă ÎJildoirun de mine, Petre Popescu mi-a 
redat încrederea ; ou el, în adtul artis
tic se imbină calmul, profesionalismul, 
deliicateţea. Cum vtilaţia a mers înainte, a 
apărut, firesc, noul val : Magdalena 
Kilein, Adrian Lupu, Dan Stoica. Sp:re 
su,rpl"linderea tuturor, şi în primul rînd 
a mea, NiooJlae Scarlat mi-a dat să joc 
Luca Arbore din Viforul de Delawancea. 
Abia după premieră, cînd a ieşit bine, am 
realizat că regizorul avea dreptate. 

Am vorbit cam mult despre foştii mei 
diredtori de scenă, dar conSlider că ei aru 
roh1l principal în piesa vieţii noastre, a 
actorilor. Nu sînt ,de părerea celo·r care 
susţin că T-egizorul este un dresor. Ori
cît ar părea de ciudat, şi eu, care sînt 
considerat un actor spontan, si:nt de fapt 
format de ,regizor. Importantă pentru 
mine a fost şi întîlnirea cu actorllll şi 
diirec1lorul Gheorghe Leahu, pe care-l 
consider un mare animatQr şi un bun 
prieten al actonillor. 

- Pentru o fişă reprezentativă a 
carierei dumneavoastră, ce roluri aţi 
re�ine? 

- Cum am mai spus, de Mitică Po
pescu mă simt cel mai legat. Un rol pe 
care mi l-am dorit toaită viaţa a fost Fă
gwo din Nunta. lui Figaro de Beaurr:ar
chais ; l-am jucat la Teatrul de Stat din 
Sibiu, parteneri fiindu-mi Kitty Stroescu, 
Liliana Lupan şi Ion BuJeandră. Apoi : 
Rică Venturiano (O noapte furtunoasă) 
şi Catindatul (D'ale carnavalului de Oa
iragiale) ; Ciubăr-Vodă (Despot-Vodă de 
V. Alecsandri!) ; Mdrcea Aldea (Gaiţele de 
Kiriţescu). Dudu Zamftrescu (Vis de se
cătură), Kiki Mavropol si Sandu Vernes-

Feste în A douăsprezecea noapte de 
Shakespeare, alături de Gina Nicolae 

Si,eed (dreapta) în Doi tineri din 
Verona de Shakespeare, cu Con
stantin Vurtejanu 
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Jevakin - Căsătoria de Gogol 

cu (Micul infern) de Mircea Ştefănescu, 
Ionescu NIQvus (Gimnastică sentimentală 
de V. V,oiculescu), De::.ebal �-.. Eseu de 
T. Muş.atesou), Fiorelo (Dona Juana de
Radu Stanca), Nate (Punctul culminant
de Gh. V1lad), Valentin (Sîmbătă la Ve-
1·itas de M. R. :Lacoban), Bebe Valsamache
(Siciliana de A. Baranga), Mlaiilat (Sin
gcle), Dinu (0 casă onorabilă ·de H. Lo
vinescu), Maiorul (Acum şi-n cele din
urmă· de Th. Mănescu) - din dramatuir
gia :românească ; Arlechino (Mincinosul
de Goldoni), Speed (Doi tineri din Ve7
1·ooa de Shakespeare), Topaze ·(eroul pie
sei luij, Marcel Pagnol), Don Per1imp1ân
(Dragostea lui ,Don Perlimvlin de Garcia
Locca), Burgoyne (Discipolul �iavolului
de G. B. Shaw), Fred (Maşina de scris
de J. Cocteau). Frank al V-lea (din piesa
omonimă de Diirrenmatt), Jevali.:in (Căsă
-toria) şi Poprişcin Jurnalul unui nebun
de Gogol) - din dramaturgia universală
sint doar o parte dintre cele jucate. Pa
rafrazindu-1 pe Figaro, aş spune : ,,Tre
buie să ne bucurăm că trăim şi să trăim
pentru a ne bucura".

Mă opresc aici. Nu înainte de a subli
nia _ că la Galaţi, unde am stat cele mai 
multe stagiuni, mă simt foarte bin în 

Poprîşcin - Jurnalul unui nebun 
de Gogol 

mijlocul minunatei. ech:.ipe conduse de 
in!imosuJ di_redl1or şi actor Mihai Mihail. 

E un climat bun, în care-şi au loooJ. ini
ţiativele stimuJ1atoare. Mă refer în pri- · 

mul rînd J,a Colocviul despre airta come

diei, intîlnire la care partlicipă critici şi 
oameni de teatiru din toată ţair.a ; circu
laţia opiniilor, schiimbul de informaţii 

profesionale, dezbaterile caire au loc în 

acest cadru sînit foart.e utile, mai ales 
pentru i:toi, cei din pirovindie. 

Convorbire realizată 

de Maria MARIN 

14:1 
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La 14 octo1mbJ.ie 1908, fostul sublo
cotenent de honvezi Oliver Rebrân tre
cea ffill11111ţh „în ţa;i:ă ", cu acte elibera,te 
de p1illl1lăJr,ia Siibi.ului. Marite serbări aJ.e 
Astrei î'l airataseră şi pe el, ca trimJs 
a:l foili Revista Bistriţei. Părăsise cas-a. 
părinteasc-ă di111 P.rislop, petirecut cu jaile 
de ai săi. Tatăl, care-i cunoaştea gîndul 
tainic de a,şezare în Bucureşti, îi menise 
cu solemnitatea proprie „inte1ighenţiei 'î 
atrdieJlene : ,,Să ajungi ciît Coşbuc d:e 
1nare !". 

La Sibiu, îl inconjurarâ O. Goga, I. 
Agârbiceanu, O. Tăslăuanu, acesta, redac
torul revistei Luceafărul, unde debutase 
în 1908 cu pavestilirea Codrea. Sosiţi dim 
caipilta!la Româ.niei, Emil Gî,nleain;u, Co[·
neliu Moldovanu, Ciincinat Pa.velescu, V. 
Eftiun.iu l-au ajutait să obţililă rele nece
saire căllătorie'.i şi aistlfeil, în 15 octombrie 
1909>, ornşru:l care a :fl&:ut şi a, desfăcut 
atitea glorii literaine primea pe neştiuuul 
tină,r, hărăzit a fi ctito:rul romanului 
românesc modern. (Tiberiu Rebreainrt.l!. în
ceputuriUe Jitera1-e ale lui Liviu Rebreanu, 
în laşul Iitera.r, rur. 3, 196,1.) 

A doua zi. I.;ifviu Rebreanu îl v:i:z,i
tează pe G. Coşbuc. Bătrînul n îndrumă 
spre estetilciiainuJ Mitham Dr,aigomilresC!U, 
şef de şcoală llÎlteriaa;ă. con1d1U!Cătarul re• 
vistei Convorbiri critice, neştiind că pro
tejatul său sc:riilsese mcă din pr,imăvară 
prO!fesonu!lui : ,,Aş dorii. însă mulit să me
rit, cu timpul, de-.a fi şi eu tovarăşul1 
de ml\.l!I1Că al dumeavoastră ". Spre no.ro
cUil lui, uceni<Cia literr-ană avea, să-i :file 
S1.l!J)!I'Javegihea,tă de -acest ma.re mentor : 
,.In ceroul Convorbirilor critice mi-= 
cJiesiăN"îrşit gii,rudriTea că Otperia de artă este 
o fiinţă indepenidem.tă de cele1a1te vailori
cu oare de obicei e arnes,teeat� că un 
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@e111_ ten a ţ(
• ;: · •" 

cP_itJ-ilL r/2 t/Jl(tat,:t lL 

Din vremea 

uceniciei 

teatrale 

scriitor ir,ebuie . să ,tl!rmărească un ideal 
cumt es<tebÎIC ... " ,(F. Ade!I'OOJ, De vorbă ou 
Liviru RebreaJ111U, în Mărturia unei gene
raţii, 1929). Debutul l!ilterar bucUJreşteain 
niu va întirzia,. Nuvela Volbura dragos
tei se tipăreşte în Convorbiri critice l::lin 
25 OCJtOmbme 1909. 

Toit prin stămi111ţi amicale, este anga
jat la ziarul conservator�democra,t al lJU,i 
Take Ionesc,u, Ordinea, unde scrie au o 
neaştepta.tă vi,goaire polemică ar.trl/cole po
litice (prima contrilbuţie am identificat-o 
la 25 octombnie •1909). La tenasa Otete

leşanu e Vlă.z:ut deseori în comipamJa. luJi. 
Emil GîrQeainu. ,,Po,rtretuil artist'Uilu.i în 
tinereţe", aici va fi fix,at, de oea oare-i 
va deveni soţie : ,,Era foairte î111,atlt şi 
zvelit ; g,i,tul robust, miini potriiv1te sta
turH ; păru.I neted, blonili-,închis, că!I1area 
la sviillga, o meşă aluneca pe :firruntea 
frumoas!Ei� in,teliigentă ; oohdi de U1I1 ail
bal.5ibru descihis, prtilvi:rea v.ilsătoaire ; nasull 
potnv•it ; buze�e delicat arcuite ; faţa 
ovală, pal!ik:lâ, pe care aproape imper,oop
tibil î,i flutura un zîmbet cald". (Fanny 
Liviu Rebreanu. Cu soţul meu, E. 'P· 1., 
196131) 

Adumbrit de c,asta.nii seculia!li ai Ote
te1eşen.iloir, Teatrul Na.ţionail. ln cab<imeitu!l 
d�rector;u!lu.r, are1a.5i prieten Girlean;u il 
recoma111Jdă pe L. Rebreanu ca pOSIÎlbîl 
traducător' all pieselor g€!rffiane şi ma
ghiare din po:rtofolwI riepertarial. Ca
tortldea:una calid &usţinăto.r a:1 1Jiin&ilor în 
8.'Di!mnla:r1e, directoI"'U!l P.om.piliiru EQiade îi 
.aicordă şi in1mairea lruberă lai spectacole. 

Timiditatea sau sC!I'l.lpuilru<l artili;tic 1-a,u 
îmipi.edica-t ;pe Retmeanu să măTiturisealsică 
atll!nci ipasiil.Ulea · sa pentru sce111ă, faptul 
cl3. pagilllii·1e de •diramat;uor,gi,e î,ntreceaiu C'll 
mult, la aicea daită, pe oe1e de proză. 
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Al::xiia spre a,nii '60 se va pătrunde în 
vastul 1abarator al omului de .teabnu. Pie
sele. scenetele, binu.ioa!Il!ele. Il!otiţele, repli
-cile - bagaj l'tter,a,r cit a putut aduce cLi,n 
Năslărudul. pămintesc - îi vor \lliffii pe 
cercetători p:nin a1TIJbiţii1l,e conţinute. Ni
colae Ghenam. le va tipătti în două vo!l:ume 
criitice : Caiete I, Elditura „D,aicliia", Oluj
Naipoca, 1974 ; Lilviu Rebrieanu, Opere 11. 
Teatru. EldiirtUJra „MJineriva ", Bucureşti, 
19180. AISupra un0(11a dintre proiecte, Re
bi,eaniUJ v:a revenii, altele, oele mai nume
roase, VOII.' încremeni îrn sertaire pentr\u 
totrleauna. Care era „zestrea" drama,tun:
gică a lui Liviu Rebirearuu. la acest fÎ!Ile 
de an 1909, hotăl'H,ar pentru căutarea de 
sine? 

ln numeroase dnterviurti date în anii 
deplinei• coll!Saiară!ri, p11ozatorul îl evocă 
pe dlrama•tu.r,g, aoondJÎIIlldru-i p11iOT1iitate in 
biogrnlfia aJr<til'itică : ., ... au fost SUIITleclen.ie 
de p,iese de teatr;u pe care le compuneam 
firir.rud tot elev de liceu 1(lkeul geITTrnain dÎlil 
B-istrJţa, n.n.), d!nSpirat de trupele de tea
trm care veneau la Bdlstriţa şi la aile 
-Oă!rar spectacole intooan prin contrabamă. 
Mi-a.milrutesc oă am vă�urt; un vodevil 
unguresc şi :imediiat ,a,m făcut şi eu unul 
în româneşte" (I. Massoff, Liviu Re
breanu în intimitate, în .,Rampa", 2 
i0l!l. 100/3). FaptuJ se petrecea d-eci în 
j11iru,l vîrstei de 15 ani ta fost elev 
la Bdl�iţa mtre 1'89/7-1900). Aceste rna
nusarilSe juvenil1e s-au pderout. Nu nin.mt 
du/pă aceea, ca bursier al acaidemiei mi
lita;re Ludovicenm din Budapesta (1903-'-
19061, · recidivează, trăind „o epocă de 
faaiatism tieatml... s<:risesem zeci de ,piese 
probabil proaste, "în J.imba germană, cu 
caire înnebun,i.sem pe ciţiva dM"ecto.ni d!e 
teatru dim. Viena şi Budapesta" (con
feiri[l]ţa Procesul de crea.ţie, ţmută l,a 
Ateneu'! Român în rn43). Chtl,peşw oa.
det a prezentat dhfall" un �ibret de ope
retă aompozitoruiliuli Imre Kâlman. p;ri

rni,nd răspu,nlS!Ul ca:re învemtl111ează i.n!ilma 
începătorulrui : ln,u ot.moaşte Î'rideajll.llnS 

viaţa ! (T. Muşaitescu. Cu dl. Liviu Re
breanu, despre el şi despre alţii, în 
,.Rampa", 29 oct. 1928). Ambiţiosul con
deier pe!rlS!e!Veriearz:ă, şi, îm. garinJLzOOJlla 
dill1 Gy-t11la, unide e repairtitzat în 190&, 
se consacr•ă metodi,c scriisuliui. altern,înd 
proza cu teatnut Stăpîneşte deocamdată 
man bine mag-hiaira literam. Subiectele 
sîrut cUll"at rcxmânieşti, maii ales in po
vestini:. Prirrnele texte dooma1iiloe aijunse 
Ia nOi sînt diin această v.reme. Ele sÎ!llt 
influenţate de lecturi atente din Bataille, 
V. Sar'ldou, Dumais-fl:ul etc. Seria come
diilor (,proo,ecte, scene. texte fâmlite) o
copleşeşte pe aceea a dr.aimelor, fapt
surp11i111eiăror pentru sob:rieta,teia autoru
lui de romane de mai U.nzfuu.. 

Posibli[ să fie cea mai veche urmă 
în arhivă. sceneta Intr-un comparti
ment (1907) este. pooriV'it eidiitorului ei 
(N. Gheran, L. Rebreanu., op. cit.), 

,,far.mă hibridă între teatru şi proză". 
O schiţă buir:l!escă vi2lÎJnd iil!druen ta fu.ntc- · · 
ţio.nărească. Tot în maghiară, a îrnchei,at · 
mel�dr.aima Vîltoarea, sc:r:isă între. 1907-
1908 sub inifiluenţa reper,torifu,l.JUJi C'lll'ent 
'CIIÎ!Il teatrele celo,r două · caipitaile iail,e im
pe1�ului. ?iJ.>opr.,ia sa degiringdladă biogra
fică (1i1ncidentul ,penal dÎ!Il toamna l:ui 
1907, căruia îi urmeazii demisia dm a.r
mată). tr.eoe iin ·diailiogul piesei . Locote
nentul Valka. Subieotul ha obsedat. de 
vreme oe H tratează şi 1n proză. 

La Pris:lop, UJrtde se relaxa mtre

1908-190:ff dUJpă o perioaidă de ex.istenţă 
agitat�. sani,e înve.nşunat, renuinţî'Illd însă 
la multe pagi.ntl.. Citeşte intenis l.!i,tera-
tu:ră naţională, -este anul dind soniitarul 
c131.Sic „învaţă" a doua oairă să. sor.ie 
româneşte (Tiberiu Rebreainu, art. cit.)._ 
1n aştep'ta!rea debutUl!ui ca prom,toi.· 
- era în r.orespon1denţă cu mai mulite
1

rev-iste ardelene - uraduoe comedia bu
lev,air,dieră a lui ,Ma,wllce Donmay Educa
ţia prinţului şi · mceaircă. fără succes, să 
încihege drama &n trei acte Rivalii. F'!rag
mentul arnplu care s-a păstrat. nwmlit 
convenţionail, de eldd-11or Ghighi, stă. 1a ati
gLruil.e capodoperei Ion, că:ci personaje şi 
situaţii vor fil ampLilficate mai tÎ!!1ZiliU în 
structura romanulu-i. (Rebreanu, ca şi 
Eminesc;u dramaturgw, avea obioeiiul. 
să.:şi pll!Ilă în pagină ,i,e.zrumatele actelor 
inainte de a 1,e scrie.) 

N. Ghera;n apreC'Îlază că prin �tă
pi1esă Rebreanu face „trecerea de la SiC!ri
sul său efemer în limba maghiară, la cel 
stabil in limba română" (loc. cit.). Conflic
tul dramatic d:i.n proiectata piesă Osînda 
preludează şi el destinul epic al lui Ion 
al Glanetaşului. Puzderie de titluri, în dife
dte stadii de pregătiire - Ridicarea, Actorii, 
Familia, Ziaristica română etc. - vădesc 
slăbici 1.11n.ea draimatu!rgului pen,tru comlb
cUtl de situaţie. Replica are s.prfilnifieneaJ.a 
comediei dte salon, efeatw scen!Lc e cău
tat în vorba de duh, în aibi!lităţi metafo
rice. Sînt excelente dovez.i. de stăpfafrre 
depliină a limbii (Ion Apetroade, Liviu 
Rebreanu, dramaturg, în „laşul literari", 
nr. 11/11965). 

Un moment a1}alrte în v-iata; id.lI'amatur
gulrufi, este proiectul de a teatralilza epd
soade ail.e abia înăbuşitei răscoaJle din 
1907. SoSiit în BuC'Ulreşti (oct. 1909), era 
hotărlit să devină „cîntlăJrieţu,l 1'1ăi.scoa.J.ei 
ţăranilor". In scr:ierea dramei Ţăranii, a 
că!rei tablă de personiaje �l îndeamnă La 
întocmiinea actelor şi a scene1CJII'. se lo
veşte de insuficienţa informaţiei. Rela
tăniil.e presei din 1907 i se par nese
rdoasie, căci sÎlnt făcute de oameni care 
nu aunosc satul. Lectuira dramei Ţesă
torii de Haiu'Ptmamn, .,cea mai putenn·ilcă 
driarrnă sociauă" pe caine o citise, îl des
curajează o v:reime. In 1<9'13 revine asu
pra proiectu1ll.lli. Da, nitei drama Răscoala 
nu va fii sari�.:i,. cJ romanul cu acelaşi 
nunne. I·ntre caX!toane. ca mate11ial pre-
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gătito:r pentru roman, pagini de teatru 
datate 1908, Prislop (cf. Geneza roma
nului „Răscoala". in Liviu Rebreanu, 
Opere, 8, Răscoala, ed. criticii de N. 
Gheran, ,,Mi111erva", 1975). 

. Gm, în seara zilei de 29 decernbrie, 
1919, oortilna Teatrului Naţiana]. din 
Bucureşti se mica ,pen tiru premiera, co
mediei Cadrilul, scrti!itol"lll număra la ac
tiv două decenii de ten.ace ur,avali,u clira
maturgic. P:rtin 1911---<1912, îşi întocmise 
chi.ar un „ionom.astico.n" (de caire va pro-

V. MOGLESCU

Rebreanu ş1 ... 

"I ncercairea de a }ega nu,me1e J.ui Re
breamn.i de p!III"afraza titln.1!h.1Ji. ce
lebrei so11iei.1 a lui Antonin Ar
taud, Teatrul şi dublul său, poate 
,părea dulda1lă. ; orkit ne-am 511iră-

dui, e imlpos:iJl:xiJl să descopm,ilm, între 
cele două spirite, weo contingenţă. Dacă 
mi-am asum.art; acestll'IÎsc este pentru· că
mi se pare că rormu1a exprimă elocvent
un gînd ·care mi s-a infiripat în C'Uget
acum, aînd să:rbătorirri o sută de aJll.i de
la Jla.?teI'ea sc:riitoru,lui : şi ann.IilTie, că
teatrul a f� un fel de „a doua na,tl.J['ă ",
aşak:llar un .,dl\.lb1u ", în person.a,li-tatea
c:rewtoare ,a marelui nostru prozator.

Tfiloul ZJilcaJei latineşti Habent sua 
fata libelli poa,te fu extins şi asupra scrii
torilor. Un del.5itin mai !degrabă contor
sionait şi impre�bil a pre.zkiat la ză-. 
misliJrea mnn==tu!Lui pe care Rebreanu 
1.:a durat, pen,trrui veş.nicie, scrli1Sulu:i �ro
mânesc, prin c:eipodoperele Ion, Pădu-
1·ea spînzuraţilor şi Răscoala. Cu mult 
în.atl1I1ite ca m.11mele său să fi dob.îndi t 
!l.·eizonanţa pe caire o aire astăzi în ron
şti�nţa noastră., IUJl alt eu - am. putea 
spune, ascuns - s-a străduit să-i pre
găltească ascen.sill!Ilea. Acel Rebrealllu 
d'.ÎIIJ.aiJil,te de Rebrea!Ilu, caire a stat tot 
timjp,ul cu modestie în umbră, ca U!Il „du
blu", veghindu-i paşii şi susţiinîndu-i e
fontunile, n-a foo;t; însă prozaitor, ci om 
de teatru. Mliile de pagini asuipra cărorn 
a trudit c<U migală sau cu fa'enezie în ti
nereţe stau mărturie că fasciniaiţia scenei 
a fost cea dintîi fereastră spre orizontul 
vocatiei sale Hterare. Dacă este adeviăirat 
că man-He spirite se întîl!Ilesc, t11ntr-un 
anumit pum.ct de vedere, destninul lui Re-
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fi<ta mai mult comelcliia Plicul, 192'3,). fără
să ştie, desig>ulr, că în aceeaşi vrem,e I. L. 
Caa:iaigia'.lle Î!rllt'OCTI1iUSe şi el lungi l.!iste cu 
nume, vrăjit de muzica grotei.că a U'nor 
silabe... O identifate de preocupări de 
iaitelier priincioasă lui Rebreanu şi tea
trulluli. său reprezentativ (Plicul, 1923, 
Apostolii, 1926), aşezat în linia tradiţiei 
caragialeene. 

Ionuţ NICULESCU 

dublul·' 
" 

.., 
sau· 

hreanu îl repetă oarecum p;e aoe'la al 
lui Balzac. Asemen� :făuritar1uil,U1i Come
diei .umane, caire a î•ncepµt prin a scrie 
o tragedi.ie (�uată), Croniwell · (11820), şi
iţpoi a sublimat în proză n�uinţel,e me
reu nesatisfăcute de a se reaiLi!za ca dira
matwrg, şi autorul ,lui Ion a trebuit• �
străbată, ca să sp:u!Ilem, aşa; pU1rgatoriul
unor e:,qierient,e ratate 'în1lr'-a1e teartru1ui
pentru a descoiperi, că adevăna,ta sa na
tură este aceea de l!'Omancier. P:ni.Jntre
primele sa!le îin.cericări se afilă şi o piesă
in limba ma�dairă., ou ca'I'e, durpă pro
p:ni.He saile mărtn.JrisiJri, ,i!Iltenţion,a să ou
oerească g,lOII'ia Pe UI118. dintre soe:rieile 
Budapestei. Orveny (Viitoarea) este însă 
o hain.ală melodramă; acţiunea este pla
sată in mediuil, socotit pe aitunci „pito
resc" şi ,,liinsolit", al unei organizaţii a
narhiste care pune la cale asasinarea unui 
rege ; concepţia dezvăluie pil.lJtemica im
presi,e p!r'OdQJ!să affitpra aut01,uJwi de Ie.c
tuir,a capodopereLor s0hillerie111e. Dintr-o 
pe[1iloadă ultel'ioară datează un manuscris 
ciudat, în felul său unic în istoria lite
ratu!rfid. univ€il'Sale : piesa (netertmi.nată.) 
intitulată Ghighi, inspirată din viaţa 
p,opu1aţiei româneşti tramlillvănene în 
timpul dom:i:naţiei habsbiumgice- - înce
pută în limba ma,ghia.r,ă, continuată pe 
două cOlloane, in maghirairă şi, română, 
iar în ul·tima p;aici;e numali î111 româneşte. 
Interesant este că ildeea P'rincipală poate 
fi regăsi.tă într-unia di1I1tre temele secun
da1e a,le romanului Ion, dUJPă cum coo
flic.tul fundamental a'l .acelui.aşi roman 
esrte enunţat pentru pirti.ma oară într-o 
replică din sceneta în lumea bozgoane-. 
lor. 
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După cum se ş,tie, .activitatea de dra
maituJrg n-a foot niciodată propriu-l'Ji\s. pă
răsi,tă de Rebreanu. Paralel cu operele 
în proză, scrie piesele Cadrilul, Aposto
lii, Plicul, reprezentate la vremea lor 
(U!Tlel� şi UiLtarior) pe di:rertlrte scene din 
tam. Aşa OUlm s-a întîmpl.at şi în cazul 
iua Balzac, valoarea lor nu s-a :ridicat 
La aceea a romarnelor sale. Al, fi îndinat 
să ared că in ansannb1ul operei ;reb:rea
Illiene, ca,ractertizată rpri!n unitat.e die con
cepţie, oreaţi'i!le d€1Sltin>ate scenei, îndepli
nesc funcţia unui contrapunct, avmd rolul 
de a scoate în relief, tocmai prin ;tonaJ.ii
tatea lor minoră, titanismul, am spune de 
coloraturii wagneriană, ai! producţiilorr e-, 
pice. E ca şi cum scriitorul, epuizat după 
infnmtarea cu forţele cosmosului, şi-ar fi 
că'Ultait desti1nderea într-un impromptu,
întl'-un divertisment in care şi-ar- des
căxca resUTsele nefructi:tli'carte. tn ac.est 
sens, după cum · arătam au alt pri!lej, 
ma1 ,ailes în Plicul, Rebreanu p!Jăteşte un 
g;reu tribut admi!raţiei faţă de geniul sa
tiric al lutl- Caragiale. însă oricare aQ· fi 
r.apart;ul de valoare între co:mrpo.nentele 
operei sale, cert este că s-a îniimpil:at cu 
aurorul lui Ion 1.m pr�es sim;hlaa.- aice
luia pamurs de aJohimiştii şi astrolog.ii 
vremurilw trecute : tot dălutînd p1aura 
fÎllbz,ofală, cu scopu[ de a, preface plum
bul· în aur, sau străduinidru.-se a cit.i soro:ta 
Oim.lllui în stele, au pregăitilt, pr1n efortu
rile lor, na-şterea chimiei şi a asfu:'OJ'.l.o
miei. Reblreanu şi-a consacrat o paJrte 
însemnată a strădaniei. murr:irii 'Ui11,Uil in- · 
strumeritar teatral. Dar logica lăuntrică 
a f01.-măr>ii sa.le ·wti.stice a vrut oa lucru
'l'liJe să s•e petreacă într-un alt mod, şi 
scrliitoru:l să 111U-şi poată a-fla în acest 
instrumentar un ·veşmînt destuJ de încă
păţoi_,- pentru rodul înohilpl.lri:ril� sale: As,t
fel în ciuda năzuilnţelor lui, a mare
di�ţat p!':)rzei ceea ae fusese hără21i.t tea
tnu1ui. 

!Acea voinţă stă11U!i,toa.rre, de Popa 
Taru1a, speciftllc ardelenească. îndreptată 
spre însuşÎII'ea meşteşugului u111Uli gen al 
literaturii atît de diferit de celelalte cum 
e.:,te cel drama tic - gen caire se dove
deşte a fi o artă de sine stătătoare -
s.:.a întrupat în uriaşa (nu este o hiper
bolă) acfliivi1tate de crnnicar teatral a sari
it-OII"UJ1ui. Dlil!1 articoJele semnate începinid 
cu iammrie-februan:-i,e 19<11 (în Scena şi 
Gazeta Transilvaniei, ulteriJOr în 1912 şi 
100.3 în Rampa, în 1914 în Teatrul, în 
1916 în Universul literar şi Capitala, în 
19H}· şi 1920 în Sburătorul) de��i�dem 
o infrigurată căutare a teatrahtaţn, cu
alte cuvdinte, a aceiei dre,pte m�s�wi de 
care are nevoie o operă dramatica pen
tru ca fără a-şi pierde calitatea de crea
ţie literară, să corespundă exigenţelor 
repre21entălriid seenie<e. Ni1rnic nu ex�ud_ep:resu,punerea că Rebreanu s-a da:rmt 
prooed, cu ceea ce avea mai bui? îl: el, 
tocmial ca reacţie îmPotriva neputlilnţe1 de 

10 - c. 1700 

a afla „ovad:ratura cerculll.lii ", a:drică de a 
găsi po.şibilitaLea să transfere diramatur- . 
g.iei acea inteir'i.oritate analitircă specifică
genului epic. Căci, li.rută, într-o cronică la
Sapho, piesă în cinci acte de A-1IJhanse
Dau<let şi AdoJiphe Belcot (Rampa nr.
338), face urmă.toare!,e observaţii, după
pă!rrer,ea mea samnificative dlÎ.n punctul de
vede!I'e ,M propr.il\.l•Lui său proces de for
mare ca sCII'ÎlÎ,tor : 

,,Dealtmintrelea eu nu prea am incre-· 
, dere în nici o p1esă extrasă din il'Omane. 
SalU T10rru1.11ul e bun şi atun.ci p;iiesa ce 
se va face din TIOl'Than va fi slabă, sau 
roma.nul e slab ca raman dar conţine un 
scenairiu sau \.IJil conflict bun pentru 
d!l'larrn,ă, şi atunci romam.uil. n-ar maii fi 
trebuit să fie deloc roman. E o deos-e
bire fundamentală între un subiect de 
dnamă şi un subiect de a:oman. Drama cere 
conflicte externe sau exteriorizate ; pe 
cînd romanul se ocupă de conflictele in;

terne ale sufletelor noastre. Drama e cu 
atît mai bună, are efect cu atit mai spon
tam., ou cît reuşeşte să exteriorizeze mali. 
mult un conflict de -pasil\.lni ; ro.m=l e • 
cu atît ffi8ii interesant C'll cit :;id!înceşte 
sau interiorizează mat muilt sufletele. in 
sfkşit d:mm.a e o si1ntetizame. pe cind ro
m-anul e o a,nai1:i,z3!f.e a vieţii." ' 

Consecvent, Rebreanu îşi manifestă de
zamăgirea, într-o ar,onilC'ră. a,-părn.11tă în 1914 
în Scena, faţă de o <lra!rnati!lar-e după 
Anna Karenina de Tolstoi. Subliniind că 
indfusvri.osu'l adaiptato:r a extras din ro
man o construcţie d;r;arrnati.că izbutită în 
sensul tehnic al cuvîntului, cronicarul îşi 
exiprilII1ă Tegretul de a fi fost pu5 în si
tuaţia să a'Siste la un spe,ctarcol di.n caa:e 
s-a elimâ.nart; es-eruţiailul - adîndmea tră
irilor slll!flet.eşti .. .rnterresl\.11 aro!I'ldat acestm
itrăiri îl face să nu arate preţu.'ire vir

t:ulozităţi1 tehnice în construcţia dil'ama
tică, dacă aceasta nu expI'.ilmă substanţă
umană. De adrci>, dispreţul all"ă.lba,t piese
Iar de buleva111d; precum . şi j'llldeoata se
veră asupra scrierilor lui A. de Herz,
fa:imds e�porr1ent al genu.Lui. In sohimb, 
nu-şi economiseşte �tetele elogioase tată 
de Azilul de noapte de Go!rki, /după opi-
nia sa, lipsită de constn1cţie în sensul 
tehm:iic al cuvi.ntuluri� dar pătr.Ull1lSlă de o
rară autenticitate a vieţii·, recreaită pe 
scenă. 

ElfOII'11Uil de descifriaire a tainelo·c teatra
lităţii 1-a dus pe Rebreanu, în înde>l:un
gata sa carieră de c1X>II1icair, la înţelegerea 
nu numai a cerim.ţe1or rep['ezentarbililtăţii 
scenice, ci şi a pri:noilpliului că sp,eota
colul, ca artă, consti1tuie o totalitate ar- · 
monioasă, în care textul este o cOIIIlipO
nentă. Acelaşi pu;nct de vedere fusese 
slli'llţinut, cu totul izolat, de Caragi,ale, 
flără însă a fi fost continuat şi dezivoltat ; 
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se vede, deai, că qptica v.ii.torulu!i. au.tor 
al ln.ti Ion asupra na tlmii tea1lru1ui era 
destuil de avairusată pentriu VIOOffiea 11.·es
peollilvă, malii ales in ,raport C'll modul cum 
era vă.zlută problema de către breasiLa 
s,ar,ii torilor. 

e,J.e ne apar ca deosebit de îndrăzneţe. 
l'e lingă accentul pus pe a:na!lilm es

tetkă a contribuţiei regiei şi d!ecOl"Ului, 
Rebreainu se 1'ema.I1Că prin drisce;rn�t 
în a:preaiierea urnei ple:ialde de actmi, pe 
atunci tillneri şi foarte tineni., care aru de
venit 1.l!l1ia dintre ceLe mai st:răludte ge
nemaţii din istoria teartrrulud, românesc : 

Intr-Uiil text memorabil. cu UJn cert 
caJracber programartilc, Scrisoare către un
actor trist (Teatrul nr. 3, sept. l19i14), Rie
breanu p0illl1eşte de }a premisa că t,extul 
nu epuize:uă conceptul de teatru ; de 

,aceea, este inoperantă crHica îm.dn:eptaită 
exclusiv asupra valorilor sau nonvalo
ri-lor pe care le relevă l,a lecturră creaţia 
drramat-ică. Criti,ca dlramatidl. nu-şi Jjoarte 
dovedi eficienţa decît sprijinindu-se pe 
ceea ce el numeşte o „ştiinţă a teatru
llllli ", în ccmsecirnţă, cere ca o asemenea 
ştitirnţă să file predartiăi şi studiată în insti
tuţii de învăţă!rnân,t specializate. In epQICa 
respectivă, nimerui n-a făcut proptJiileri 
aisemănătoar,e ; în perspecbiva timpullui, 

Ion Manolescu, G. Storin, R. Bulfi,nsk!i, 
V. Valentin1earuu. Ion Marnu, Luaia Sturr
dza Buland,ra, Marria Filotti şi atîtia alţii
au fost elogiiaţi, cmi:ticaţi. dacă era oa

zul. dar şi înauna,jaţi, la mc,eputur.i.,le ca
rierei lor, de către crol1'ioairul teatral Li
viu Rebreainru. In acest sens mi se paire 
deosebiit de revelator a:dmfurab.illiulJ. poirtret 
pe carne-1 fiace în 1911/2 Marrdei FiJotti,. in 
Gazeta Transilvaniei. 

R 
'' " ampa, 

acum ·50 
de ani 

decembrie 
1935 

La 300 de anlir de la

mOOII1tea. lui  Lope de Veg� 
fon Marin Sadoveanu c:on-
ferenţiaiză despre oper1a 
IIllaJI"e1ui •dramarturg. Ca 
eXiemiPHficaire, se irepre
zin tă actU!l al! H-,lea din 
Fîntina tllrmelor, cu R. 
Bul.finsk:i, N. Brancomir, 
Nicu Drimittiu. e O
creaţie de a,ntologie pe 
prima scenă a ţării, R. 
Bullfri1I11Ski în ;rdlul lui 
FaiLstaff ,dliJn draana Henrric
IV, Regira, SoaJre Z. Soare. 
e Daică Scrisorii pierdute
i-aJU -trebuit cîteva !decenii
perutru a artirnge suta de 
:reprezentaţi.Iii, Titanic-Vals,
în ciţi,va a!l1Î, rnrumă,ră H36 
rid�cărI"i de oortiin,ă... Vic
tor All1tonescu îl dublează 
pe G. Ca1boreanu în 1rol•uil 
lui Spilr.ache. • Oha.plin 
a ternnilruait o capodqpe:nă, 
fialmu!l. Timpuri noi (ă:m
paiatuJ. lrui Oh,arrlot cu ma
şinismul). Ln pliilnă e�p]Jo-, 
zie a „sanorttl!lui" în fi1m, 
gerualn.d omuleţ corutiinU"ă ... 
să tacă. Dar cîte inu co-
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AşadaJI1, teatrul, ca „idwbh.1" a1 lui· . Re
brea:n'l.l, arr-,e şi el dreptuil la citeva ;r,a,ze 
de lumdm,ă din f\alSiOÎco1ul îinxi-rep.tat asu
pra operei sale. 

mrunilCă el lumLi... e La 
Alhambra, dilrectorit; N.
Vlădaianu şi N. Con,stan
tinescu, ,,întine;resic" li
bretul operetei, Dunărea. 
albastră, iar Ion V.asi
lesou tălmik,eşte muzioa 
ih!IL Johann Stra11.1ss. Oîntă 
Snly Vasiliu. Co:nsrtJarntirn 
Lum,gearnu, G. Ginoin.er\ Ti
ti Botez. Opereta este ia
roşi la preţ dUJPă c,î:ţiV'.a 
anii· de ed1iipsă (munilse 
Leon.arid !) . e Comitetul 
de lectlulră al Tea<tr'.ului 
NaţiOJ1Jal pr:imeş-te cu en-
tuziasm V este bună de 
l'vliircea Ştefărnesou. Cam 
ra1r pe prrima scenă acest 
Îinl.Semrnat dramaturg ... .  ,0-
diartă la pallru and ! " -
zîmbeşte conu Milrcea. e
Puţinu, ştiu 1n ţair,ă că Io
nel P.erlea diri.j,�ă la 
opera vieneză Cavaler.ul
rozelor de !Richard Stirauss. 
Este în compania lw 
Brum.o W ai1tier şi Artulro 
TosoonililJÎ. Incă un român 
pentr:u univeMaJlitate. • 
La Cărăbuş, premier.a re
vâLsrt;ei Apropo, Tănase ! 
Nea Cooti,că este fJ.alil,cat 
de Al. Giugaru,. Nae Ro
man., Mila Apostoles1cu, A.U!
rel j_Vlunteanu şi de... .,cor
pu1l" bal.ettll1u.n,, şaizeci de 
fete în costumele... paT'i.zfo
ene aile Ffomiicăi Saîrţa:n 
1(in.egaJ1ata noastră creartoa
:re Ide modele pentru 
scernlă!). e Ln „or.aş,uJ]. Bani-
1.w", rămas fărlă Teaitru 

Naţional, sooeşte în tU![IJieu 
Opera Română. 1n frun
tea aruambi1ului. J eain 
Athainasiu, George Folescu, 
Nae Seciă!reanJuJ, Da.nu· Bă
descu. Colegi� lOI", actarii 
loClall!ir de proză, j oa.că în 
săli insa!l.rubre, prim tîr
guiri, pentru pîiinea zil
nică... e Rebreanu face 
o Ci!."udă ol:Jlservaţie : ,;Oîrnd
am verui.'1: eu în Regat,
proza române.ască se re
ducea la un tip extrem
d,e simplu. Un fel de mo
rală s11>:r1ijiinită rnrumai şi
numai pe anecdortă. Oîn!d
rnu.vela era din lrumea sa
tullui, ,eroul se ch€!Ill:a Moş
Ion. Oind e:r.a de La araş,
se chema M-iJtică". In 1909, 
cinx:l el trecuse murnţiJ în
ţairă, Sadoveanu �şi tiip'ă
rea cărţiille de cinci ani ... 
Dar. ca totdealWila, la •opi
nila literară a uniui mare
scrin.tor treb1.llie :meditat.
e Societaira Comediei 
Franceze Marria Veinttwa 
s-e pregăteş-te să apiairă la
BuQwreşti mtir-o serie de
spectacorl,e. Va juca în
travesti (Cezru.- Bo.r,g;ia), în
drama lui At Kiriţesc.u,
Borgla. G Să ftl1e aidevă
rat că a disrpănut ma:n,u
sc.r,isuJ comediei Confraţii
a regretatului Gib Mdhă
escru? Vdm fa.ce .,investii
gaţii" după sărbă1JOIJ.'li. La
mulţi .ani cu sănăitarte, în ...
HJl3'.6 ! 

I.N.
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Mari 
actori 
români 
ai seco]ului 

2(DJ 
.dJsp_r, 

11 IDSIII 
' I I 

AGATHA 
BÂRSESCU 

In numeroasele conversaţiuni pe care cu 
toată plăcerea le-am întreţiillUlt cu pro
fesorul I. PetroVoi.di, deseori d-sa mă în
treba : ,,Ei, unde ai ajuns cu ,memorti.ile 
dumitale ?" Acest reputat :fiifozof c1redea 
desiigur că amintJimle mele v�r contine 
istorisriri ave1J,tu'I1QaSe sau picante, viaţa 
unei marl ,1/riagedliene - cum spune profe
sorul Petiiovici - UJrmînd a fii ;foarte bo
gată în experienţe de toate sofa.1rt:iile şi deci 
constituind o lectJUJră foarte interesantă 
pentru publdcul amator de sen:zJaţional. 
Regret mult că din acest punct de vedere 
pubLicul va irămîne decepţionat, căci 
amdntirile mele nu oonţin nlimic picarut, 
nimic frivol, nim!i1c aventuros şi nici mă
caor v,reo istori,oairă amoroasă. 

l\'-am vrut altceva; prin aceste însem
nări fugitive, scrise, cum am spus, numai 
din memortle, şi fătră documentarea nece
sară - decît să-mi descriu vfuţa din pri
ma mea &erete ,pînă în zi11.1a de azi, 
viata artistei, cu toate bucuI"ilile şi dure
rile· ei; cu toate glmiile şi decepţ;id[e eli ! 

22 noiembrie 1883 

Poate cea maÎl însemnail:ă zi a v!i�ţ,ii 
mele! 

Cu .too,tă bunărvoinţa ce aş avea, îmi 
este cu· neputinţă să descriu ceea ce ,am 
trăit după ulpima r,epefilţie şi în cele două 
zile înainte de' debutul meu (la Vie
na n.n.). Nu emoţie şi s,uresctitaire, aceasta 

a1r însemna pr�a Plllţin. Nu mai trăiam, 
c.i mă simţeam într-o adevărată stare hip
no1iică. Visam cu ochii 'deschişi !. ..

In dimineaţia acelei zlile atî.t de covîr
şitoaire pentru mine, pentru toată Voi.aţa 
mea, m-am dus la biserică - dau: nu mă 
puteam ruga... Ştiu atît, că repetam me
reu aceste cuvinte, în şoaptă : ,,Milostive 
Doamne, bunwle D....!,lmnezeu, aj1UJtă-mă ! "

Penibila aşteptaire pînă seara mi-a fost 
şi mai chinuliltoaire, nu-mi găseem liiniş
tea... La ora cinci a ven:irt trăsura ca să 
mă ia :1a teatru, cl!,ţ!i la i;>m şapte înce
pea spect�colull. In cabina mea, frumos 
împodobdtă cu flora, mă priqii garrdero
biera, o bătrînică drăguţă şi blajină. Ea 
mă văzu palidă ca o moa:rtă şi s,imţi toa
tă tulburarea, mea. CJ.1 preclaiuţirune şi cu 
tact, aproape că nu scoase run cuvînt, 
nu-mii vorbi n!imic alta decît strkM ne
cesair. Am fost frnzată şi oootumată .(m-am 
lăsat să facă cu mine tot ce trebui1q. pen
tru .scenă). Nu mai aveam nici o V10inţă, 
nici o dorinţă. Imi aduc şi iasltăzi foarte 
bine aminte că gairderobiera, pe care o 
chema Elisa Westmitzer, îmbrăcîndu-mă, 
m-a împuns cm l;>olduI1iJle de cîteva ori,
singerîn.du-mă, şi totuşi n-am S'imţit m,
mic !... Semnalul întîi, al doilea - [ia al

treilea trebuia s_ă intru în scenă.
[)upă cum se ştie. Iii -ridicarea comnei 

Her,o se află s;ingură în scenă, la scan.-ile 
altarului, şi rosteşte" primul cuvînJt, adică 
începe frumosul monolog. Pe .altuncea se 
obişnuia la Biurg ca să se execute, q,a 
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începerea reprerentiaţiei, o uvartU1ră şi 
apoi orchestra să continue, între acte. Eu 
stăteam '1a locul meu şi orchestra începu 
o mu-iică dulce, airmoniJoosă şi dii.vină,
care, spi;e sfîrşitul iactului, fu acompa
ndată de preoţi şi corul de fecioare din
scenă.

scenă, m-am simţit stăpînă pe eul meu in
teeg. După actul I am fost mereu che
mată şi rechemată a.a rampă, în furtunoa
sele aplauze ale grandioaS€1i sălii. Aşa a 
mers şi actul a.il doilea şi al treilea, în
tr-un continuu şi crescînd succes. Şi 
acum iată că veni şi actul al patrulea, 
actul (::ulminant !!11 piesei (. .. ) IAm fost 
acea H�i;_o pe caire a visat-o ddrectorul 
şi - dup_ă cum mi s-a spus - cum n-a 
mai fost ailta ! Am fost poetica, visătoa
rea şi inconştierut senzuala Hero, şi cînd 
am adqrTlllit pe ba-11.oa plină de verdeaţă, 
şoptind numele lui Leaindiru, lunecînd 
�raţul drept pe pămînt, sala a izbucnit. 
in1ir-adevăr, spontan, în zgomotoase şi 
nesfîirşite aI1lauze. IAm fost chemată de 
nenumărate ori, iar ţineretul striga în 
gura mrure: ,,Bravo Bârsescu, bravo !"

Cor.tba s-a II1idicat cu o plenadă stră
luc-ită 1a casă. Galeriile eraiu ticSite, dar 
nu ve9eam nimli:c diinalintea mea... Dom
nea o misterâ.oasă tăcere de moarte -
după cum mi-la/U spus-o Îill urmă şţ după 
cum irel_evairă şi ziarele. Am deschis gura 
<:a să VQrbes€, dar simţeam că nu eram 
în stare a scoate o voribă ... şi dn!ima mi se 
oprea în loc. Această tăcere grozavă ţinu 
aproape două minute 1ungi, eterne, pînă 
mi se descleştă limba şi rostii pirlimul 
monolog. Apărură apoi cen,lalţi actori şi 
totul merse strună, oorecrt; şi frumos. Cînd 
.am ieşit din scenă, într-un iropot de 
aplauze al înureguhlli. teatru, l-am aµzit în 
urma mea pe Ernest Hartmann, care 
juca pe Naukleros. spunî111d : S-a cîşti
gat ! 

Miarele meu succes sosiise şi rumeni nu 
1-,a;r fil putult contesta. Veni şi actul a,l 
cincilea, deşi destul de greu şi obositoc, 
dar şi destul de frumos, avînd minunate 
momente tragi.ce p,r'in izbucnirea marii 
dureri, disperării şi exaltări!i, prfin în
treaga atmosferă poetică. precum şi sce
na finailă, a arruncărâ.i de pe numeirolasele 
trepte ale templulru,i. '.I1oate acestea aµ în
flăcărat publricul şi succesull a fost, în
tr-adevăr, ameţitor. 

Abia atuncea mi-am revenit în fure 
şi mi�am putut da seama unde mă aflu 
şi de tot ce s-a .petrecut cu mine, oo vda
ţa mea întreagă, în seara aceea. Iar după 
dteva clipe, cînd am intrat din nou în 
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E stetic:a Matrală, istorfo artei dramatice, teatrologia în genere Jl;U pot înainta fără mărtwri,ile a1·tiştilor, care a,jută esenţial la cunoaşte-rea proceselor de creaţie, la întocmirea biografiilor şi monografiilor, ca şi la statornicirea trăsăturilor configurative ale unei epoci. Marii actori români ai secoluhii XX şi-au expus şi ei crezurile, �a- ·rînd istoria. vieţii proprii în artă. Au lăsat cărţi de amintiri, manuale ale meseriei, impre.�ii de călă.torie, portrete ale colegilor. S-au destăinuit în interviuri, articole ăi.n cai.etele--program, uneori în studii de cel mai mare interes teoretic. Cum majoritatea cărţilor scrise de actori nu s-au mai retipărit în 'ultimii patruzeci de ani, iar mărturii.le a11,tobiografice au ,rămas, îndeobşte, în paginile uno·r gazete, şi cum imp·r1,11,ătoarea lor activitate, uneori de notorietate mondială, reda:rnă şi adiicerea la. lumină a ceea ce au gîndit despre arta şi timpul lor, ni s-a părut util a tipări aici un florilegiu relativ concis, în nădejdea că-l va interesa pe specialistul studios, cd şi pe cititorul 
ce iubeşte arta teatrală, şi că va contribui la sporirea preţuirii ce li se cuvine acestor ctitori de· şcoală naţională. Deschidem seria de extrase cu Memorii „din Germania, Austria, Ungaria, America şi Romonia" de Agatha Bârsescu, carte apărută la Bucutreşti, în Editura „Adevărul", fără menţiunea anului. Artista s-a născut la Bucureşti, strada Radu Vodă 11, la 28 august 1858; tatăl ei era general. Familia a hotărît ca fetiţa să fie dusă la învăţătură la mănăsti.rea Ursulinelor din Vienc:. Cînd s-a constatat însă că vrrea să răm'i.nă printre maici a fost retrase de urgenţă. A intrat la Conservatorul din Bucureşti, cu sprijinul lui Ion Ghica, a debutat, tot prin grija acestuia, la Teatrul Naţional, dar ca .. '. balerină, într-o feerie. A abandonat însă brusc teatrul şi a plecat la Viena să studieze canto-ul. După o periodă foarte scurtă a renunţat la veleităţile muzicale şi s-a înscris la Conser:. vatorul de artă dramatică, fiind admisă de o comisie competentă şi severă cu unanimitate de voturi. S-a dovedit o elevă strălucită ; a absolvit şcoala cu medalia de aur. Au angajat-o · numaidecît la Deutsches Theater din 
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In cabina mea mă aşteptau cîteva cu
nuni de ]13,u,ri, cu pangliOi! oma®i,a!le -
căci la Burg nu era permliş ca ele să fie 
oferite pe scenă, cum se permitea în altg 
teatre.' Am fost felicitată, îmbrăţi_şată, să
rutată. DireC1lal"Jl Wilbramdt ,era nesous 
de fe.r,ioit ; tot astfel si regizoru. Ceea ce 
nu pot pricepe ·l1!i.ci astăzi e că. în acea 
seară memorabilă, după o enervare atit 
de grozavă şi o muncă at.it de extenuan
tă, am avut puterea să accept după spec
otacol inv:itaţia „Româl1!i.ei June" din Vie
na la un banchet. în care am rfost săr
l)ă tor-ită şi, ceea ce mi-a făcut si mai 
marre plăcere şi nebănuită surpr,jză, a fost 
faptul că trimisul extraordinar ai Riomâ
niei pe lîn1gă Curtea IÎ;IUpeirială din Viena. 
P. P. Carp, a venit şi el la acest ban
-chet, ridicînd primul toast şi urîndu-mi 
tot succesul în cariera mea artistică. Am 
rămas în mijlocul ti.nenim.ii noastre stu
dioase aproape pînă în zori de zi işi ·am 
-clansait extaziiiată, am dansat cu toată 
.,România Jună" ! 

sub titlul „No.rocul Burgtheater-'Ui1uli:". a 
scris :· 

„O tînără fată, care de-abia a păirăs'it 
şcoala dramatică, a păşit pentru prima 
oairă in vfuaţa ei pe scenă, şi nu pe o 
scenă din Graz sau Iiim;, ci pe podeaua 
fierbintre a Burgttheater-ulwi, şi nu pen
tru a recita cîteva vorbe, ai într-un rol 
mare, c,aJre domină o piesă întreagă, şi 
nu î.ntr-o liimbă mate:t:Dă, pe care a învă
ţat-{) acasă la mama, cu„ îatr-o /limbă pe 
ca.re şi-a însuşit-0 ou încetuil ! Şi această 
fetiţă face o impresie atît de puternică, 
încît la ultima cădere a cortinei fiecare 
trebuie să mărtll:liise·ască : alicea e un ta
lent puteirnic şi real, oare trebuie !reţinut 
bine, căci este un noroc găsit pentru
Burgtheatrul nostru din ce în ce mai 
sărăailt de .asemenea talente. Domnişowra 
Bârsescu aparţine deci. g_urgtheaJ1IDul1ui. E 
o ,onoarre pentru ea şi un noroc pentru
Burgtheater ... "

A dou� zi, 23 noiembrie 1883, cronica 
teatr.atl.ă a tuturor 2'liarelor din Viena ni
lata succesul neaşteptat şi extraordinar, 
iar severul crime teatral al Z!iJaJrului „Neue 
:Freie Presse", dr. Spiedel, în cronica sa. 

Zilnic apăreau alte criticti ş.i fio,iletoane 
elo�oase. Eram numită „fetiţa din 
străini", ,,steaua României", .,cea mai tî
nără şi mai ma!I"e tmgediană" ş.a.m.d. 
De-abia din aceste critici am învătat 
cum trebuie s-o joc pe Hero, căci 
făC'usem totul în chip inconştient, dnstinc
tiv. Simţeam şi trăi.am în 1rol. în toată 

Berlin. Nici aici 1nsă n-a :;tat ·mai mult de un an, deşi ·a avut parte ae o 
bună primire şi elogii A bătut la poart(J, Burgtheater-ului vienez, un.de 
întîia-i apariţie a consacrat-o ca tragediană, aducindu-i şi un contract pe 
şapte ani, iar ulterior - dupµ. un şir de succese de mare răsunet - un 
angajament pe viaţă, care se hotăra, pe atunci, cu consimţămîntul lmpă-
1·atului. 

In plină glorie, din motive care-i sînt şi ei nedesluşite, actriţa a 
încer..:at să se sinucidă, aruncindu-se într-un rîu; a fost salvată de nişte 
.săteni. 

A juc,at mult pe scenele germane (şi în unele montări semnnte de 
Max Reinhardt), în turnee în America (dind reprezentaţii în limba ger
·mană şi în limba engleză). A ven'it de mai multe ori în ţară, fie cu trupe
.străine, fie intrînd în reprezentaţii ii'Ş.!ne. bucureştene, craiovene, susţinînd
cu brio roluri r.elebre in Vlaic-u-Voda, Prometeu (de Victor Eftimiu.), în
opere de Shalcfspeare, Goethe, Schiller, Ibsen, Sudermann ş.a. De la un
moment dat s-a stabilit la Iaşi, participînd, cu intensitate, la spectacole ale
'Teatn,1,hii Naţional, fiind şi profesoară la Conservator. A trăit şi a mu.
·rit (în 1939) într„o came?'ă a unui hotel ieşean. N-a avut urmaşi.

In afară de cartea de memorii, a. scris şi o prefaţă la versiunea a·omâ
·nească a piesei Meideea, trcidusă de Virgil Tempeanu. Ileana Berlogea a
-tipărit, la Editura Afel'idiane, o excelentă biografie a artistei, în oa.re ur
măreşte minuţios drumul ei i.n artă, studiind numeroase documente din
arhivele române şi străine.

Cei care au văzu t-0 pe artistă jucind (mi-au povestit despre ea Victor
Eftimiu, N. Bălţăţeanu, George Vraca, Constantin Ramadan, Al. !inţi şi
.alţii) spuneau că exercita o fascinaţie stranie asupra spectatorului. Intru
chipa cu o fOTţă extraordina1ă eroin('le tragice. Avea o di�ţ�e p_erfectă şi_ o 

ţinută scenică desăvîr.5ită. Ioan Ma1:soff reproduce o cronica dintr-un zicur
vienez care, dupd spectacolul Miracolul, su.sţinea că e vorba „nu de o ac
triţă, ci de o fiinţă supranat�iraUi"._ E_ cit�tă, î� importante cărţi europene
,de rejerinţă. Aminti1ea ei se past1·eaza �i azi la Viena. 

Valentin SILVESTRU 
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această poetică creaţiune, da1r fălră s-o 
şLiu. 

Dup_g trei :zJi!� am priim.i,t con1lradt1.1;l de 
angajament pe !Ii�P d.e şa,pte ani la Tea
trul Impeiliial. şi Regal ctriin Vdena, cu un 
salan:- de 700 fi>Qrtiilli. pe uună_ şi 11entru 
fiece reprezentaţie serailă cîte zece liimini 
in plus, bineÎll1.ţeles procurîndu-mi-se toa
te costumele, 1lricourile, perucile, ciora
pii, panto.fiii, pufurile şi fialrldurt.ile .necesare 
pentru scenă, :fiilind luată cu ltrăS1Ura tea
truilUIÎ. la toate repetiţiile şi ireprezenta
tiile şi dusă apoi acasă. 

* 

M-am consacrat dară elevilor mei cu
tot devotamentul pentru a le ,fia.ce ,o edai
caţiune draml8!tică. Cu toate că nu am 
avut încă nmocuu de a descops!:r;i un \ta
lent �xtriaordinar, într-u·n 1Jimp relatiy 
scuirt am găsilt printre elevtili mei nu 
numai elevi, d temperamente 1air1Jis.tiice pe 
caire pu_blicul le-a putut aprecia în di� 
ferite producţiuni teamrale şi chiar pe 
scena Teatrului Naţional (din Ia_şi n.n.) 
unde au jucat spectacole întregii. ca 
lphigenia de Goethe şi Intrigă şi Amor
de Schiller, precum şi Sapho în admira
bila 1lraducere a d-lu!i profesm Viilrg,il 
Tempeanu. Aceste trei reprezentaţii au 
constitili.�t un adevărat evenliment tteatrau. 

... Am depus şi depun o muncă deo
sebită pentru ia înlătura, desele de.fecte 
,ale · elevilor în .ceea ce pr�veşte rostitrea, 
pronunţarea, declamaţia, intonaţia, fTa
:.:area. N-am lăsat pe nicli un elev sau 
elevă, chiar dacă & fri lipsit de or\iice în
suşiire, pînă ce nu ,a,m înllătu1rat acest de
feolt. Nu toţi se co:nsacră scenei, nu toţi 
dev!in ar1lişti. Dar fiecare trebuiie să p.ro
nunţe corect, limpede şi frumos, fiecare 
treburie să ştie a dti şi a VOII'bâ corect. 

... linii dintre aceştia, care au· absolvit 
cei patru ani de şcoailă, au dev�rit avo
caţi, alţii s-au rtisipilt în dlifeuiite teatire, 
cu mai mulit sau ma.ii puţin noroc. Dqr 
unul dintre ei, în care am avut cea fllai 
bună speranţă şi p� care vreau să-l dris
ting, fiindcă menită cu prisosinţă, este 
absolventul lan Buiraga, cărufa însă ru.no
:rul 'i-a jucat o festă, aşa că a fost ne
vorit să renunţe la vocaţiunea sa airtistii;că 
şi să devte funcţionar la Calea ferată, 
unde va face carieră şi unde poate se va 
distinge şi prtin talentul său. Penltru 
scenă, şp.re profunldul meu ,regret. este 
însă pierdut. 

Despre cei11'aJţi absolvenţi ai mei nu man 
stiu nrimic, căci... :nerecunostinta este o 
floare foarte răgpîndită !

Un talent :tirumos îl manlifestă tînăira. 
frumoasa şi vauiOroasa mea elevă Sandliina 
Bârsan, care s-a PII'Odus si .pe scena Tea
trului Naţional din Iaşi. E un talenlt care. 
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dacă se va consacra ootei sale va face o 
frumoasă cairieră. 

De asemenea ţin să a:elev o .altă elevă 
de a rpea, care mandfestă un vădit talent : 
Lizica Petrăchescu, pe oare •iesenii.i. a,u 
putut-o aprecia în i!'olurile ei mici, pe 
r.are î:nsă 1e-a reiliefat pe scena Teatrulu,i
Naţional din Iaşi şi caire a fost aplau
dată de publliic şi d� presă şi ,oo.re a re
PLuitat un mare S1Ucces în roiliul din Sce
ne de pe stradă. Intre elev!ii mei de ta
lent mai relev, cu multă plăcere, pe Ale
xandru Nicof, un tînălr înzes1lrat cu tem
peram�nt ,artistic şi ciaire făgăduiieşte iO 
adevărată carieră îm. teatru. El şi-a dat 
licenţa şi-i urez tot succesul şi tolt noro
cul. De asemenea relev pe absolveJ{lta mea 
Lydia Tăutu, angajată de curînd la Bucu
reşti. 

Dacă se găseşte cineva care crede că 
apreciez exagerat meritele elevilor mei. 
raspund: 

"Evident... geniile nu ci·esc pe copaci � 
uneori, el:!merute care par 1a început lip
stte de olI1ice talent se dezvol_ţă ,apdi în 
chip admi1;abil, d�venind c!l� ş.r:tiştl 
celebri. in această priVlinţă aş putea cita 
pe minunatul Alexia.ndru Moissil, care am
întregi a dus o luptă crîncenă prin munca 
sa a1rtistJică penbru a deveni ceea ce este 
astăzi, un mat,e şi celebru a1rtist. De ase
menea, genialul artist berlinez Joseph 
Kainz a fost şi el concediat din lteatru 
pe:nitru ... lips� de tauent ! Aş putea să mai 
citez multe exemple d!in bogata mea ex
periienţă, dar cNd c:ă aceste două i:azur.i 
sînt suficiente pentru ,a ,ilustra ceea ce 
susţin. 

... Elevi'lor meri. diin 1Conservator le pot 
da, în urma mult încercia!tei şi uragicei 
m�le experienţe, acest Sli111cer şi părintesc 
sfat : dacă vireunul clin ei, fiavorizat de
soartă, va deveni memb!Dl al ,unu[ tea-· 
tru seriQ�, să-şi păstreze angajaJn�ntu� si 
să nu se lase ademenit de promiis1iuni..
. Să muncească, să se dezvolte şi -să pro-
p.;reseze într-unu! şi acelaşi foc, fără ca 
prin aceasta să .înţeleagă că-l pO'Văt;u.d.esc 
!'ă nu circule în lumea la1rgă, p§!ltru a-şi 
îmbogăţi cunoşti,nţele, pentru a-şi ră�-
pîndi arta. Dar să se ferească de va!gia
bondajul artistic, acegsta e sincera si su-
prema mea povaţă. 

* 

Nu ştiiu cît îmi mai r.ste hărăzit sii 
rătăcesc prin vtaţă - daT mărturisesc 
aici, în cliipia, cînd scrtiJu ultimele, cuvlinte 
pe ultima pag!ină a aceste:ii cărţi, că aş· 
dori să mai activez cîtva timp pe scenă 
şi să mai în'tîlrzwi ... 

iCăoi viaţa în srine e atît de fu'umoasn !' 

www.ziuaconstanta.ro



■ DAN JITIANU

Expresie şi tehnică 

Actul teatral, cum spuneam, se circum
scrie modei artistice a timpului şi moare 
odată cu ea ; el nu se adresează, peste 
veacuri, generaţiilor viitoare, aşa cum în
cearcă literatura, artele plasţice, arhiitec
tura. ln spiritul vremii, dialogînd, pole
mizînd cu el, efemerul act teatral lasă 
dîre incerte în memoria noastră afectivă 
de spectatori ; dîre răscolite şi recontu
rate eventual, de căutări prin vrafurile 
de ;eviste şi discuri vechi sau, prin lăzi
le cu înbrăcăminte demodată. Gestul aces
ta de rememorare s-a impus, la un mo
ment dat, el însuşi ca modă : moda 
retro. 

Aşa stind lucrurile, se poate spune că 
moda retro este o modă scenografică atita 
vreme cit scenograful! este acela care răs
coleşte permanent vrafurile de vechituri, 
cărţile şi muzeele pentru a încerca să 
exprime contemporan forme şi conţinu
turi vechi, uneori fermecător de actuale. 
Furat clteodată de „farmecul discret" al 
atmosferei unei epoci, scenograful este 
tentat de scenografia-reconstituire, moda
litate mai degrabă cinematografică decît 
teatrală. Reconstituirea exhaustivă pe 
scenă mi se pare o extravaganţă, exemplul 
cel mai notoriu fiind experienţa lui Vis
conti cu ,Romeo şi Julieta. Intre lumea 
obiectelor reale şi lumea obiectelor de pe 
scenă scenograful de azi interpune cîteva 
filtre. Primul filtru este cel al posibilei 
valori dramatice a obiectului, textul şi 
concepţia despre spectacol a regizorului 
fiind unităţile de măsură cu care se cin
tăreşte această valoare. Din mulţimea de 
obiecte ce formează aerul epocii, doar o 
mică parte au valoare dramatică in textul 
autorului şi contextul regizorului. Este o 

primă alegere. A doua alegere se produce 
cînd se interrmne filtrul valorii sceniee a 
obiectelor. Nu toate obiectele cu valoare 
dramatică au şi valoare scenică sau va
loare scenică de acelaşi semn cu valoarea 
dramatică, confirmîndu-se astfel încă o 
dată celebra zicală : ,.De cînd e lumea 
lume, teatru-i teatru!" Al treilea filtru 
are ca scop alegerea obiectelor cu valoare 
scenică ce pot fi semnifi'cative pentru 
spectatorul de azi şi de aici. Metoda
cea mai folosită este cea a rapelului de 
semnificaţie intre obiectul scenic şi cel 
cunoscut de spectatori. Rapelul poate fi 
frapant sau discret in intenţie, după cum 
o cere pulsul dramatic al spectacolului.

Incărcătl.lll'"a sipirituală pe caire primele
.trei filtre. o stratifică structurează scen<r
�ia spectacolului într-u!n proiect, cel
de-al patrulea filtru, cel material, îi dă
posibilităţile reale de realizare. Expresiei
formelor desenate i se adaugă acum ex
presia materialelor : textura, porozitatea,
luciul, culoarea etc.

Materializare.ai proiectului pune în miş
care un angrenaj tehnologia : producţia, 
Ccl!I'"e ,preluc:rează şi finisează materialele, 
pentru ca ,mai tîrziu pe scenă alt an
grenaj tehnic să, ,preia obiectele pentru a 
le P\:l[le în mişcare prin manev:re, pentru 
a le ,PU!Ile în valoa'l"e ;prin lUJIIlină etc. 
EX1PI"esia finală a scenografiei, cea pe 
care publicul o receptează în specta.col, 
este, deci, rezultanta unui oomplex de 
fuobari în oare oon'CT!pţia scenografului 
este numai miezul spiiritual a,l aC€5tui 

(Continuare la p. 155) 
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Scenă din spectacolul „Opţiune" de I. Bondarev 

ootpe�; 
· de

pette 
rloto,e 

TEATRUL 

,,V. F. KOMISSARJEVSKAIA" 

DIN LENINGRAD 

Celor două spectacole prezentate la 
Bucureşti de Teatrul „V. F. Komissar
jevskaia" li se poate găsi o temă co
mună : raportul dintre individ şi istorie, 
văzut ca un conflict între aspiraţia umană 
spre confort etic şi necesitatea opţiunilor 
categorice, sfîşietoare, impuse de timp şi 
de timpuri. Rigoarea dar şi pasiunea dez
baterii, consistenţa argumentelor şi dra
matismul întrebărilor au conferit ţinută 
intelectuală şi carat artistic unor spec
tacole angajate în descifrarea tulburătoa
rei aventuri a spiritului, dornic să Inţe
leagă rostul omului şi rosturile vieţii. 
Dacă întregul poate fi judecat după parte, 

colectivul prezent la Bucureşti ni s-a pă
rut a reprezenta tradiţiile unei arte rea
liste, militante, deschisă cătl'e modalită
ţile de exprimare modernă în măsura în 
care ele se integrează organic propriei 
experienţe umane şi artistice. 

Piesa Ţarul Feodor Ioannovici de 
A. K. Tolstoi este partea mediană a unei 
trilogii care începe cu Moartea lui Ioann 
cel Groaznic şi se termină cu Ţarul Boris. 
Ea este reprezentată integral, in trei seri 
consecutive, pe scena teatrului. Dramatur
gul secolului XIX îşi focalizează atenţia 
asupra tragediilor unui ev de mijloc în
tunecat şi sîngeros, permiţînd regizorului 
din secolul nostru - Ruben S. Agamir
zian, artist al popornlui al U.R.S.S. - să 
judece epoca aceea din punctul de vedere 
al epocii acesteia. Decorul semnat de 
E. S. Kocerghin (artist emerit al 
R.S.F.S.R.) este prima imagine care per
mite şi provoacă legătura peste ani : ca
drul evocă istoria fără a-i reconstitui ar
heologic amănuntele, realizînd dimensiu
nea maiestuoasă a locului şi a timpului 
cu care se confruntă fragilitatea fiinţei 
omeneşti. Apariţia saltimbancilor şi co
mentariul lor (extras dintr-un poem al 
aceluiaşi autor) despre deşertăciunea 
schimbărilor şi perena aroganţă a puterii, 
despre umilinţă ca modalitate de apă
rare a celor slabi oferă cheia viziunii re
gizorale, care descifrează amănuntele unui 
episod incadrindu-1 în imaginea între
gului. 

�in punctul de vedere al speciei, ţarul 
Feodor este un accident : în şirul unor 
ţari autocraţi şi vizionari, luptînd împo
triva duşmanului dinăuntru şi din afară 
fără a mai ţine nici socoteala vieţilor 
omeneşti, nici cumpăna dreptăţii, <;1cest 
om cu trupul şi sufletul lovite de boală 
e scutit de maladia puterii. Treburile sta
tului îl plictisesc pentru că nu le înţe
lege, conflictele dintre forţele reacţiunii www.ziuaconstanta.ro



şi ale progresului îl îndurerează pentru 
că nu vede în ele decit încăpăţinare şi 
mm1e. Spre deosebit·e de tatăl său, care 
a fost „groaznic", Feodor e bun, dar bu
nătatea lui e cea a unui suflet lipsit de 
intuiţia 1·ăului, a unei generozităţi frus
trate de înţelepciune. Viaţa scenică a 
acestui personaj este construită cu mij
loace foarte expresive de către V. V. Oso
bik (artist emerit al R.S.F.S.R.) : nimic
nicia fizică şi inferioritatea intelectuală 
jucate la limita dintre măsură şi exces 
naturalist oferă un fond tragic ilumină
rilor inutile şi. elanurUor zadarnice ale 
ţarnlui, patetic în condiţia sa de înstră
inat al puterii ca1·e „îl posedă" şi îl de
păşeşte. Un adevăr straniu şi greu de 
acceptat la prima vedere ne propune acest 
peli'sonaj - imagine a sublimului degra
dat de conjunctură, purtînd zgomotul şi 
furia istoriei spre locurile publice sau 
tainice de execuţie cu inocenţa şi neîn
demînarea lumească a unui sfînt. In rolul 
ţarinei Irina, T. M. Abrosimova (artistă 
emei·ită a R.S.F.S.R.) compune cu o mare 
economie de mijloace portretul femeii 
inteligente şi pasionate, victimă a unor 
împrejurări căroi-a li se supune fără a-şi 
pierde demnitatea. înfruntarea dintre 
Boris Godunov (S. N. Landgraf, artist 
al poporului al R.S.F.S.R.) şi Cneazul 
Suiskii (M. M. Matveev, artist emerit al 
R.S.F.S.R.) polarizează conflictul. Cinismul 
:fanatic al primului, devotamentul miop 
al celui de-al doilea sînt într-o opoziţie 
ireductibilă. Jucate într-o înaltă tensiune 
emoţională, scenele dintre cei doi ilus
trează şi explică destinul tragic al ţa
rului Feodor. Din distribuţia foarte nu
m-eroasă condusă cu mină sigură în alcă
tuirea unui ansamblu unitar mai trebuie 
neapărat citaţi I. I. Krasko, artist emerit 
al R.S.F.S.R. (Cneazul Vasili Suiski), 
V. I. Cemberg, artistă a poporului a
R.S.F.S.R. (peţitoarea Vasilisa Volhova),
pentru modul în ca1·e izbutesc să indivi
dualizeze destinul personajelor.

Spectacolul realizat cu dramatizarea 
romanului Opţiune de I. Bondarev do
vedeşte aceeaşi vocaţie civică, aceeaşi 
necesitate de a îngloba scena in circuitul 
dezbaterilor contemporaneităţii. Din nou 
regizorul Ruben Agamirzian a alcătuit un 
spectacol precis, viguros, folosind cu în
drăzneală convenţia timpului şi a locului. 
Acţiunea se petrece azi. Dar ziua de azi 
e legată cu vizibile dar şi nevăzute fire 
de cea de ieri, de opţiunile momentelor 
de răscruce sesizate sau nu ca atare. 
Atunci, in anul 1942, încercuit de duş
mani şi in conflict cu supe1·iorii săi, lo
cotenentul Ilia Ramzin a ales, in locul 
morţii sigure, o viaţă incertă. A supra
v�ţuit războiului şi exilului şi iată-l acum 
acasă, în vizită la Moscova, preferînd si-

Scenă din spectacolul „Ţarul Feo
dor Ioannovici" de A. I{. Tolstoi

nuciderea perspectivei unei vieţi confuze. 
Cu o deosebită măiestrie transmite S. N. 
Landgraf starea contradictorie a persona
jului : siguranţa de sine a omUlui care 
a renunţat la rai ştiind totul despre iad, 
şi chinuitoarea nelinişte a ultimei opţiuni. 
Actorul îşi asumă drama personajUlui 
acordîndu-i băi-bătească demnitate, pro
fundă trăire şi spectaculoasă inteligentă. 
Partenerul său de dialog, pictorul Vasiliev 
(V. M. Sokolov, artist emerit al R.S.F.S.R.) 
încearcă să introducă un element de ra
ţionalitate în vălmăşagul evenimentelor şi 
actorul pi-opune spectatorului o imagine 
cu care acesta din urmă se poate uşor 
identifica. O mamă încremenită în dure-
1·ea provocată de alegerea fiului (G. P. 
Korotkevici artistă a poporului a 
R.S.F.S.R.), o soţie care-şi ascunde sufe
rinţa provocată de propriile-i opţiuni 
(T. V. Samarina - artistă emerită a 
R.S.F.S.R.), o fată care-şi etalează specta
culos şi cu virtuozitate frămîntarea unei 
pripite maturizări (E. I. Feodorova) - sînt 
cele trei ipostaze feminine care justifică, 
completează, condamnă, explică evoluţia 
celor doi bărbaţi. Un raisonneur ahtiat 
după paradoxu1i (I. N. Konopaţki, artist 
emerit al R.S.F.S.R.) şi altul încremenit 
în propriile-i adevăruri simple (I. I. Kras
ko, artist emerit al R.S.F.S.R.) oferă un 
sol hrănitor ambiguităţi101· voite ale dez
batet·ii. 

(Continuare la p. 169) 
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Zilele culturii cehoslovace 
În Republica Socialistă România 

Intre 30 septembrie şi 7 octombrie 1985 
s-au desfăşurat Zilele culturii cehoslo
vace în R. S. România, manifestare de
dicată celei de-a 40-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub dominaţia fas
cistă, expresie a dezvoltării complexe a
relaţiilor, şi pe linia artei şi culturii,
di;itre cele două ţări socialiste prietene.

D-înd o înaltă apreciere mesajului uma
nist al artei cehoslovace, publicul româ
nesc a primit cu sinceră admiraţie şi 
căldură numeroasele manifestări din a
ceste zile, evoluţia unor interpreţi şi for
maţii artistice incontestabil prestigioase. 
Dealtfel, încă de la conferinţa de presă 
din dimineaţa zilei de 30 septembrie, 
prin cuvîntul tovarăşei Tamara Dobrin, 
vicepreşedintă a Consiliului Culturii şi 
Educaţiei Socialiste, a fost pusă, în lumină 
semnificaţia schimbului· de valori cultu
rale ev. R. S. Cehoslovacă, sensul pre
zenţei în ţara noastră a acestui eşan
tion de artişti cehi, binecunoscuţi nu nu
mai in spaţiul sud-est european. 

De pildă baletul de cameră din Praga, 
condus de Pavel Smok, este o ingenioasă 
minitrupă formată clin şapte in-
terpreţi, care a devenit de sine 
st.ătătoare în 1980 şi care pînă 
acum a prezentat peste şaptezeci 
de spectacole pe scenele din Cehoslovacia, 
Polonia, Austria, Elve-ţia, Franţa, R.F.G.,
R.D.G„ Iugoslavia, Ungaria, Olanda, 
-U.R.S.S., S.U.A: Libretistul trupei, Vladi
mir Vasut, semnează · ,,baletogram.ele"
Hiroşima şi (în colaborare cu Pavel
Smok) O .glumă muzica,J.ă (Muzicanţii
de ţară - KV 522), primul pe muzica,
lui Wi'liam Bukovy, iar al- doilea bazîn
du-se pe partiturile lui Wolfgang Ama
deus Mozart. Decorurile lui Josef Jeli.
nek pun într-o lumină singulară · dansul
Mariei Marma;;inska, Zuzanei Mejzlikova,
Yvettei Hubiclwva. precum şi al lui
Ludvik Vidlak, Vladimir Kloubek, La
dislav Rajn · şi Jan Klar. Pianista Ida
Cernecka, soprana Nada Sormova, artistă
emerită, violonceliştii Alexander Vecto
mov şi Peter Michcilica, pianistul acom
paniator Vladimir Topinka, au susţinut
recital-uri şi concerte la Ateneul Român,
în concertele Filarmonicilor din Braşov
şi Tîrgu Mureş, Arad, precum şi la
Opera Română din Iaşi sau Opera Ma
ghiară din Cluj-Napoca, în spectacolr.le
cu Tra.viata de Verdi.

La Casa scriitorilor clin Bucureşti, la
Asociaţia oamenilor de teatru si muzică
şi la Asociaţia scriitorilor din Timişoara
s-au realizat întîlniri dedicate literaturii
cehoslovace. Vernisajele expoziţiei de gra-
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fică de la sala „Dalles" şi expoziţiei fote, 
documentare „Cehoslovacia, azi" de la 
sala Asociaţiei artiştilor fotografi, precum 
şi retrospectiva filmului cehoslovac de la 
cinematograful bucureştean „Eforie" au 
sporit farmecul acestor zile. 

Am lăsat intenţionat la urmă trupa 
Teatrului de păpuşi din Bratislava, pre
zentă la Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Bra
şov şi Cîmpina, a cărei incontestabilă 
valoare este comentată de Valeria Du
cea, într-o cronică specială. 

Complexă şi memorabilă, Săptămîna 
cul"t'u.rti. cehoslovace în România a fost 
susţinută şi de teatrele noastre. Teatrul 
Naţional din Bucureşti a prezentat piesa 
între 5 şi 7 de Natasa Tanska, Teatrul 
,,Bulandrn" - Romeo şi Julieta la sfîr
şit de noiembrie ele Jan Otcenasek, Tea
trul Maghiar de Stat din Timişoara -

După pauză începe războiul de Ol
drich Danek, Teatrul Dramatic din Ga
laţi - Peripeţiiile So,ldatului Svejk după. 
J. Hasek, Teatrul Dramatic din Ploieşti
- Bambinii di Praga de Bohumil Hra
bal.

Paul TUTUNGIU 

TEATRUL DE PAPUŞI 
DIN BRATISLAVA 

Patru artişti păpuşari (Elena Slaviko
va, Steifan Hulhânek, Michal Hraska şi 
Josef Skovay), în i 1p01Sta.ză de clovni u
rjaşi, cu măşti eXl]Jlresive, cu coafuri ex
C€!11Jtrice din fire oolorate de bumbac,· în 
costume de atlaz în dungi şi cu buline 
sau, 'Î'Il contrast, în frlac şi cu joben, fo
Josirnd minimum de recuzită• (panglici, 
sfori, cuburi, voaluri, cartonaşe colora
te), ne-au oferit o adm.i�abilă „clovnerie 
TillU)zicală ", apreciată de spectatori de 
toate vîrstele. 

Teatru de animaţie în adevăratul sens 
al cuviîntului, spectacolul, făiră cuvinte, 
conc:efput în limbajul universal al ima• 
ginilor, prin OOinipU!11ere şi descompunere 
de obiecte animate pe clasicul fundal ne• 
gru: de oati-fea, cu sprijinul unui sugestiv 
aoomplli!liament muzical, relatează. o po
veste simlplă desî)Te fQrţa imagtniaţiei şi 
a talentului. 

Simbol al acestor daruiri, un fluier mi
n'U('l<!ul, proprietate a unui ciobănel cu 
culŞll'I1ă ;roşie - o păpuşă mică· pe c:are o 
poţi ţine în palmă, dar o şi poţi plimba 
prin spaţiu, printre aştri, după cum o 
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poţi aipoi coborî rapid în a,r,ena unui 
circ -, 1·eprezintă sursa tuturor „minu
nilor" de pe scenă. 

Cu a<cest fluier fermecat, ciobănaşul se 
amuză, transformă norii de sfoauă albă 
î;n tur.mă de oi, pune soarele şi florile să
danseze, să se destrame şi să se multi
plice in forme şi culori mirifice. Furat 
de clovnii uriaşi şi adus în a!rena ci:rcu
lui, fluier.ul poate realiza prin cîntecul 
său tot ceea ce scorneşte mintea omului. 
Aici, la circ, se pot p11oduce tot felul de 
surprize : din două beţe subţiri şi din
tr-un voal transpairent, cules din văzduh, 
se îrnfiri,pă o balerină oare dansează cu 
graţie ; dintr-Uiil trombon se iveşte un 
ŞaJI'JPe subţi1rel şi jucăuş care (Poate de
veni şi pod şi macara ; di:ntr-un cub se 
înalţă un pa1paga1 care se joacă cu min
gea ; o sooră dublă roşie devine bot de 
-crocodil şi trambulină pent:ru saltul mor-
-tal al leilor etc., etc. Clovnii :fiac o gim-
nastică neobişnui,tă : trupul lor uriaş se
desfaic.e, o jUJ1Tiătate pleacă şi revine,
braţel,e lor ridică greutăţi extra011dina1"e ...

Ta1,entul şi fantezia, tehnica desăvîrşi
tă a artiştilor ,păpuşa,ri cehoslovaci, con
cretizate în armoniZJarea perfectă a tutu
ror oompartimentelor, au generat aceas
tă repirtezerutaţie păjpuşăirească plină de
poezie, de haz şi de gingăşie. O incitare

(Continuare de la p. 151) 

com!plex cu ramificaţii în diverse dome
nii ale tehnicii şi tehnologiei. 

P.roblema realizării practice a sceno
gr,afiei ,ar fi relativ simplu de rezoivat 
•într-un. cadru tehnologic adecvat, .. dacă
produlcţia ei ar fi una de serie. Daa:
scenog,rafia este unicat şi rareori se în
tîmplă ca nu.mălrul de obiecte identice
<lintr-un spectacol să depăşească cifra de
dteva zeci. Pe de altă parte, fiecare sce
nogriafie foloseşte obiecte noi, multe din
tre materiale sînt noi. sau noi în teatru,
pe.ntr:u · c.are, fi<resc, sînt necesare tehno
logii noi. Producţi,a ar trebui să· fie un
or:ganÎSlm suplu, capabil să se adaipteze
raphl' exigenţelor fiecăTui prniect. Teh
nica 'bradiţioruaJă de care dispun teatrele
noastre nu mai este cajpabilă să fa.că fa
ţă acestor schimbări rapide, cerute de
materiralele noi, cerute de expresia nouă
ipe care scenografii încearcă să o promo
veze. Totodată- sînt necesare cadre teh
nice familiarizate, pe de o parte, cu noi
le tehnologii si, oe de .altă parte, cu pl'O
duicţia de unicait, specifică teatmlui. In
troducerea noilor materiale se faice acum
din mers, testările sînt superficiale şi
lipsa unui laborator tehnologic de sceno
grafie, cerut în mai multe rînduri de
scenografii şi tehnicienii de teatru, se
face tot mai simţită. Intre tehnica con-

la joacă, la vis, un indemn la omenie şi 
înţelegere între om şi naitUJră, între om 
şi pălp�ă, intre scenă şi sală. 

Prezentat în cadrul „Zilelor culturii 
cehoslovace în România", spectacolul ar
tiştilor pălpuşari din ţara prietenă a fost 
o sărbătoare pentru spec.tato'l"ii ma:ri şi
mici, fiind aplaudat atît la Bucureşti, cit
şi la Braşov, Ploi:eşti şi Piteşti.

Valeria DUCEA 

temporană şi producţia teatrală există un 
decalraj net în defavoarea celei de-a do
ua, iar rezultatul acestui decalaj este ex
'Presia prăfuită, demO'dată, învechită, pe 
care o caipătă deseori scenografiile spec
ta·colelor noastr-e. 

!Alt a:spect deloc neglijabil al introdu
ce:rii tehniciJ.or aivansate îl constituie 
com!prima;rea termenelior de preluc<MJre, 
reducerea consumului de energie electrică 
şi fizică consumată de ateliere şi scenă. 
Există posibilitatea organizării unor ate
liere de microproducţie pentru materia
lele necesare teatrelor. Romulus Fene,ş, 
la Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş, 
produce ţesături. Da<t· cite materi,a,le;, în
că, ;precUJITI adezivii, benzile de lipit, co
loranţii şi altele, îşi aşteatptă rîn:dul ! Iar 
d<acă ar fi să revenim în domeniu} teh
nicilor de pr-elucr.aire, cite apan:ate sim
ple şi suple utilizate acum în diverse do
menii ale in1dustriei nu ar putea fi adalP
tate fără eforturi prea, mari pentru ne
cesităţUe s1peicifice teatrului ! 

Nu am nici pe departe pretenţia să fi 
�uizat toate aspectele relaţiei î,ntre ex
presiia scenografică contemporană şi teh
nica contemporană, da,r lucrul zilnic cu 
o tehnică învechită, tradiţională îi ruti
nează pe nesimţite pe creatorii de sceno
grafie ; pledoaria mea este una împotriva

ruttinei şi a inerţiei.
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nCompania actorilor londonezi" 
Două dintre ,piesele �reze:ntate de 

„Companila acto,rilor londonezi" sînt de 
Harold Pinter, autcxrul unei dramaturgii 
situată de .peste un sfert de ,s.ecol în cir
cwitul artistic. Cronic.arul dramatic al zia
rul'ui „Sunday Times", Harold Hobson, 
nu s-a înşelat cînd, in 1958, îl numea 
runul dintre cele mari originale şi mai 
captivante talente ale scenei britanice. 

Mai ,toaJte scrieril,e lui Pi.'11.ter î.nfăţ,işeaa:ă 
eroi' convieţuind cu, umb:rele lor într-o 
spaimă nelămurd.tă, pe care finalul dra
melor o întemeiază şi o adevereşte. Sub
stratul neliniştii este, adesea, :neputinţa 
eroilor de a descilfra un umirvers iresimţit 
doar ca ameninţare, dezordine, violenţă. 
Atvem ,de-a face, de obicei, cu fiinţe vul
nerabile. N-au forţa de a rezista _tensiunii 
şi presiunii lumii �n care trăiesc. Iar ne
voia de sens, ,omenie, solidairitate nu s� 
constituie '.într---0 atitudine activă şi coe
ren1lă. Unei realităţi care le apare plină 
de primejdii secrete şi de metamorf02ie 
sumbre îi opun o conştiinţă scindată şi o 
voi1nţă instabillă. Ceea ce reiese şi din 
a.,u,pturile de ton, schimbă:nile de octavă. 
repeUţiile şi inconoocven,ţele dialogului 
Jor. Sint momente aînd cuv;întul fµrat în
doielii sau smuls pa.inicii in.dk-ă· .Ulll dor 
de cunoaştere, de adevăr. Dar imediat al
teLe dezmint şi dezaprobă imprudenta 
pornire. In meandrele celor două impul
suri contradictorii1 se desfăşoară o acţiune 
d!i,vulgind, ,printre aproxima,ţi:i� bănuielii şi 
incertitudini, evenimentele interioare care 
pecetlui'esc destinul .personajelor. Clima
tul de nesiguranţă, uneori sursă de comic, 
alteori de fals suspans şi totdeauna ex
plon"nd rutina cotidianului, incepe prin a 
deruta şi sfirşeşte prin a convinge. Arta 
lUJiJ Pinter constă în a ţese din cioarnri 
ill1teinnitente, replici- a,gresive, paranteze 
insolite şi incidente banale încordarea 
semnililc:a ţi ei. 

In piesa !lngrijitoruJ. asistăm la con
frunta-rea a trei e:r;-oi car� ar dori să sta
bilească între ei1 a.-aporturiJ de înţelegere, 
însă nu izbutesc decît să se înverşuneze 
unii unpotriva altora. ,Mick speră că in
tr-o zii îşi va, renova Şi ,înfrumuseţa ca
mera. •Fratele său lAsllon nădăjduieşte 
că-şi va redobîndi în aceeaşi cameră o 
sănătate psihologilcă zdt,uncinată. iDavies, 
vagabondul cules de :pe drumuri de Aston, 
crede că, după ce-air limpezi ce-i incurcat 
şi suspect în identitatea sa. ar reusi1 să-şi 
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găsească aJătUiri de cei doi un rost şi un 
adăpost. Şii toţi se amăgesc înta.-ucît ei in
teriorizează in admcuriile lor ,primejdiile, 
traumele şi dereglări�e de care fu,g za� 
dalmic. 

In Ascensoru] de bucătărie, personaj.ele 
�"'nt doi ucigaşi cu simbrie. Ei n-au ne
desluşirii lăuntrice. Execută ordinele. 
iP.înă cind, unul dill1tire ei, Gus, cutează 
să se interogheze asupra crimelor pe oare 
le sălvîr�c. Intrebările, cît de sumare, 
ca şi ainxietatea care-l cuprinde, fiind Q 
probă c-a p,rJns să gîndească, v,or deter
mina lichidarea sa. O va făptui ,Ben, ce
lălalt asasin de profesie. 

La un nivel al înţelesurilor, aceste 
texte ale l,u,i, Pilnter pot fi reoepta,te ca 
imaginea unor cazuri mărginaşe sau ca 
mărturii despre sursa unor nevroze. Pe 
aut palier al sensurilor, ele au deschiderea 
unor metafore. Substratul critic e impli
cit şi fooţa lui se află atît în împreju
rările dezvălu.ite ,pri1J1tr-,o tehnică drama
tică inedită, şi distinctă, cît mai aJes în 
caipacitatea de sugestie a atmosferei. O 
simplă deplasare a mîinii, o grimasă, o 
clipă de neatenţie, o explozie verbală 
fără noimă, o tăcere sa,u o clipire din 
ochi ne ,pun pe urmele unor gîndur1 şi 
emoţii sUJbter.ane. '1n astfel de scene se 
întredeschide o ,poartă spre amintirile ne
cioatriizaite ale personajelor. spre împăr
ţiJri[e şi rei1J1tegrăa.-ille psihologiei lor. ca
racterizată prilntr--0 simultaneitate de 
simţăminte, iair c:uv1ntu1 şi gestul îşi am
plifică rezonanta. 

Cea de-a treia piesă jucată de ansam
blul englez a fost farsa lui John Mortimer 
Apărătorul din oficiu. Comedie fără pre
tenţii, agreabilă şi eficientă, ea s-a bucu
rat încă ,de la premiera din "119{i'7 de sim
patia s:pectatorilor. Un avocat a cărui 
carieră ,însumează nenumărate eşecuri îşi 
leagă toate sperainţ;ele profesionale de 
procesUil unui crimilnal hărăzit sentinţ,ei 
oaipitale. Vioovatul nu-şi .tăgăduieşte cri
ma şi e ,gata să-şi primească :pedeaipsa. 
Dar apăa.-ătoruJ. ţine cu tot dinadinsul să-l 
încredinţeze că .prin arta sa îl poate salva. 
Mai: cuirind din oompaSiiiune ,p _entru rata
tul 1baa.-oului1, insă şi acordând credit unui 
pos�bil miracol, culpabilul ,îi acceptă în 
cele din urmă serviciile. Şi astfel îi ve
dem pe ceir doi imagilnind şi jucînd şe� 
dinţa de j'lldecată. Oînd ea are loc însă 
cu "8idevărat, avocatul, .gîtuit <le emoţie ... 
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ta<:e. Copleşit de înfl'iinigere, va propune 
incuIJpatulu� să pledez.e cazul în apel. Şi 
din nou visează că-l rva scăpa de moarte. 
Deţinutul -îi înţelege disperairea, îl conso
lează, dar de astă <laită îi refuză hotărît 
spriji.niul. In, final aflăm că totuşi apără
torul diln oficiu şi-a îndeplinit misiunea, 
tocmai; .prin faptul că în faţa instanţei 
n-,a scos un cuvînt. Procesul a fost anulat 
întrucît inculpatul n-a beneficiat de asis
tenţă juddică. 

Spectacolele, desfăşurate cu un mini
mum de deoor şi ,recuzită, fără o atenţie 
specială .pentru lumină sau efecte sonore. 
au 'lllI1Illărit în primul rând să prilejui.ască 
o cunoaştere a textelor. Dealtminteri, a
cesta e şi ţelul princi,pal al trupei recent 
înfiinţate. Ea reuneşte foşti actorii ai Na
ţionalului Jondonez. Compania joacă în 
dtliferite oraşe di!Il Anglia şi din lume
scri,eri ale dramaturgiei rbritanice de azi. 
RepTezentaţiile sînt Urrmate de discuţii, ce! 
trei interp;reţi fiind nu numai excelenţi 
profesionişti, dar şi irntelectuali cu exer
ciţiul dialJOgului:. 

Pe scenă, ei îşi creează roluriile cu pre
cizi,e şi într-un spirit de minuţie. Timothy 
Davies a numit sobru în Ingrijitorul dez
acordurile iintime, expectenţele ,dureroase 
şi iluziiile lui Aston, indicind cu discreţie 
absentele şi bogăţiile vieţii lui interioare. 
ln Ascensorul de bucătărie l-a creionat 
cu un sigur instinct al măsurii pe Ben
llcigaşul nedespărţit de o opacitate bru
tală. Iar în rolul avocatuluJ_ din piesa lui 
Mortimer a avut haz, fără a recurge vreo
dată la mijloace facile. Roger Gartland, 
care a fost Davies din Ingrijitorul, asa
sinul tulburat de inteebări din Ascensorul
şi cel resemnat din Apărătorul din oficiu,
pra,ctică dimpotrivă un j.oc menit să tăl
măcească amănunţit freamătul iÎlllterior al 
personajelor., ridicările şi căderile lor su
fle�ti ,dialogul complicat de sentimente 
potrivr{ioe, stăruind asupra epiţete_I� de
frnitarii In rolul lui Mick din lngr1J1torul,
Derek Hollis a scos la irveală cu preg
nanţă impulsirvitatea şi nostalgia, durita
te.ai şi salturile de umoare ale unui per
sonaj a călrui identitate se încheagă din 
rnînii SCUII'te, năzuinţe 1I11estatornice şi frus
trări nes.povedite. 

Regia spectacolelor, semnată de Peter 
Needham, lai rîn<lul său actor, s-a arătat 
interesată, rîn ,primul irî:nd. să privileg_ieze
cuv.întul scriitoriilor şi jocul in_�reţ1lor. 
DÎ!reCţia de scenă se remarcă prin rigoare. 

Scenă din „lngrijitorul" de Harold
Pinter 

transparenţă, ritm. S!nt ca1i.tş.Ji preţioase. 
da!r insuficiente, mai cu seamă cînd e 

vior,ba de !Piesele lui .Pinter. N-aş putea 
spune că vreuna dinilre ideile importante 
d!i.n Jngrijitorul saUJ Ascensorul ... a fost 
omisă om c-au exiistat momente de obo
seală. iPe de altă parte, nici un ac,ţe�t 
nepotriyj1t, nici ,un gest Upsit de tact. nîici 
un exces. rrotuJ. de ,o reală ţinută artis
tică. ·Dau:, .regia n-a vaJ,orilfiicat magi.a, tea
trului pinterian. A dispărut acea undă de 
mister care conferă acuitate personaje1or 
şi densitate da·amatică situaţiilor. 

B. ELVIN
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„Solomarionetten 
" 

Zilele cultrurii dti1n RJeipub1ica Federală 
Ger.maniia n e-alll pri,lejui t reÎ!rutîillnJirea ou 
Albrecht Roser, fainnosul ambasador al 
teatPuJTJ/i de mairlonete diin Stuittga1rit. il 
văzusem pr1ma oară în 119158, la Fesili,va
iUJl in,tc,rnaţionail. al teatre1or de păipuşi 
şi marior1ete de la Bucureşli"i, l-a1m re
văzut apoi, în 1976, la Festivalul inter
naţional a,l teat11el1Qr de pă,puşi de 1a 
Moscova, iar îm 1982, la Zilele festive 
din Be.rl1in. De-a lungul aces-tor ani, 
puţtne au fost „noutăţile" pe care 
sn le fi descoperit îr. repertoriul 
său, căoi, Albr,echt Rosei· nu cawtă să 
frapeze prin schimbări ele viziune tea
trală. FOirmuJa sa e consacrată : o 
suiiJtă de 1>ecital'l..l!t":i indliividuale, de nu
mere-studiu, in genu·ni şi stilh.uri variate 
- poetk, saitiric, parodk etc.

Dilil riaste],ul cu marionete, aşezat î,n
tr-un colţ al scenei, artistul culege cîte 
un peirsOU'1alj şi ]l UTCă pe u,n podium c.en.
trail, humi.!niart; de Terl-ectoare. Cu o diis
cî1eţie absoluibă,, doamna Ingrid Hoefer, 
jurnalistă şi fotografii., actuaJa sa col'a
bc:,atoaire (1&uccesoao:iea Inei von V,a,cano, 
ca.ne ,a contribuit la cansol.!i/darea renume
lui formaţiei Gustat şi ansamblul său), 
manevt,ează magneto.fonul şi schimbă <de
<:oruil : îmltoau!ÎJeşte un scăunel ,ou un fo
tdLiu m'i111iatiuiriaJ., o f1oa'I'.e mai maire cu 
una mai mi,oă, 1.un gă1iduleţ cu un pian-
jud.furtiie... 

1 

Di11i,jin<d firele care susţin ma11ioneta, 
Albrecht Rostii· începe jocul. Oreate de 
el, păpuşile. exp,1,esi ve. complexe si foaJrte 
mobiil.e, dobînidesc, prin virtuozitatea ae
luJ ce le ;pune in mişca;r,e, personalitaltle, 
cail."acter. ArtikrulaTea ingenio:J..Să a păpu
şii. .aJlte:r:na,nţa unghiurilor, generează pnin 
ITliÎ111U1i,re viiahtaiea magică a personaju
lui. În tilillpul joc'111ui, păipuşa oiştigă în
suşirea de a trans,mite o stare sufle
tească, de a ccmfer,i aceleiaşi măşti o 
v.airietate de atitudini., capătă p,uterea de 
a dezvă1ui o tdee, dal"tll de a :fiermeca. 

·trn mJi.ca lume a scenaTilUll.ui-,prototup,
poţmlată de clovn!i,, dansatoaJl"e şi cintă
;reţi, pătruin1de o daltă la cîţiva ani cite 
u111 peI."SOO,rLj nou ; impresia de C'U!IllQSţ'Ut, 
de familiar, nu împiedică însă declanşa
Tea emoţiei ; dimpotr,i,vă. Exersate ani 
-de-a rmduil, sdlut,ihle teihrulce cr,eează 
spectator'ÎllOT il�ila pe:rfecţi'l.llli.d. 

Biiileştiutul nlllmă:r PHmbarea de dimi
neaţă a berzei suîrneş·te aoeeaşi a,dlmill'.'la
ţie ca şi în UiI1ffiă au .aiproaipe 'briei decerui.i, 
J)Tlin haloul p-oebiJc, gmgăşi.\a şi puTitatea 
mişcărli/1:cxr. minuţios elaibo.rate. ale pă
puşiii. Mai noul studiiu poetic diin 'IllOStal
gicul Cîntec al lui Pierrot comlp1etează 
armonios oandoarea şi umorul din Clov
nul Punctişor şi not"Ocul lui. .AJdmir.abilă, 

158 

aceasta clin U!l11Tiă secvenţă diiin pirogr,am ! 
De un comic deliOOJt, fermecătorul JOC 
a,1 mli!au.ţului clovn cu baJ.onUJl albas1Jr\u, 
pl�1mbm1ea lui, ·ou un aier CIÎl1ld vesel, 
cînd fuiiist, în jurul airtiistuilui.. faintezila 
zbo1,uJu:i, creează atmosfera s01lară ,a co
piliăJI'iei. tra.rusim1t,în/d s-entimeintuil bucu:rieii 
'de a tr1ăi. M-am dei1!ectat. ca şi altădată, 
cu sohitele satiitice Concertul broaştelor 
şi Bunicuţa din Stuttgart, chdlar dacă 
bunicuţa, care artoşeta au aioeeaşi ener
gi,e, mii. s-a pă:nit mai puţin limbută şi 
mai puţi,n in1.CIÎ!Si1Vă. F�aşneta,ru,J, cu ma.saa 
Ju1i de ins umil, înduioşea.ză comun.i,c,î.n
du-şi însiingu:rairea. 

La capitolu;L „daJI11Satoare" au a;părut 
dOUJă TIIU/mere noi de vtrtuotzrtate : Fru
moasa nopţii (mgenlioasă combinaţie în
tre marionetă si joc ele wmbr-e) si Hora 
ciudată (,c,iJnci-şase păipuse1e, învelite in
tr-un sac de sat:in neg1'1\.l, se transformă 
într-<un păiangen uriaş). 

Pe 1in,ia btiadiţionailu:lui număr cu tentă 
saiti·rlilcă Poliţaiul, am UJrrnătrit. die data 
aceast3., conferinţa Profesorului Friedrich 
Wilhelm Ambrosius, a cărui mcll'gă gău
noasă, siubli!nliiaită de refr,er1;1.ill. ,,bla, bla, 
bla ", mi s-,a părut de un h.arz ooptos. 

Umorul şi 1ii:rismu.J. airibei llli Roseir cu,1-
mi'Tlează. azi ca şi ieri, Îl11 celebnul său 
111wmăir Clov,nul Gustaf se joacă. Este sli111-
gurul numă� din IlOOg,ram care se bi.lziUJie 
pe o povestioară ; a:ici poate fi urmă

rj bă, in dep1h1ătaitea sa. performanţa aJI'
ti,stuJui. An de an. un niolUJ gest, o nu
anţă ineldită, u,n a,lt mod de ia ar1Ji1CUla 
mişcairea, o infinitesi.mală sc:himba,re. de 
accent adaugă personaju,lui o atitudine, 
o sta!Iie Sil.llfleteaooă. Cu tilmprul, ghiduşii-le
năJSIUI'll.Şnri.oulrui mruscăirJic:i şi-au spOI'iit re
$151lruJ expresiv si au devenit IUln îndrep
tair al vilr.tuoliităţii.

Noutatea lui Roser (mi-am dat s-ea;ma 
de aoeasta urmări,111du-l de-a lu:ng,UJl atâtoT 
deoenii) con:s-tă în perfecţionismul său. 

Valeria DUCEA 
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. ·Cu artistul vietnamez 

Duong 

Ngoc 

Duc 

. despre 

• �echi forme teatrale

• valorificarea. tradiţiei

• · osmoza artistică

O convorbire de 

Paul Tutungiu 

In toq,mna anului trecut, la Wro
claw, la Festivalul teatrului polo
nez contemporan. l-am cunoscut pe 
Duong Ngoc Duc, secretar general 
al Asociaţiei artiştilor de teatru din 
Republica Socialistă Vietnam, Ar
tist al Poporului, teatrolog reputat 
şi prim regizor al Teatrului Mare 
din Hanoi; prin intermediul dom
niei-sale, am deschis pentru publi
cul românesc o fereastră spre cul
tura teatrală vietnameză de azi. 

- Stimate Duong Ngoc -Duc, pentru
început, vă rog să. schiţaţi o imagine 
painoramică. a teatrului vietnamez. 

- Se ştie că teatrul vtetnamez este
fomte vechd. lin tm'a IlJOO.�,tir'ă există di
verse forme de spectacol : Hat Tung. Hat 
Cheo, Cailîng, teatrul dramatic, teatrul 
de păpuşi, circ. Avem peste o sută de 
ansambluri profesioniste. Asociaţia oame
nilor de teatru din Vietnam numără deo
cimdată aproape opt sute de membri : 
oamenii de teatru sînt, desigur, mult mai 
numeroşi. După eliberarea sudului, am 
reorganizat activitatea artistică. intre cele 
două părţi ale ţării există încă şi ·.în 
această privinţă o oarecare deosebire ·(de 
pildă, în suid sînt trupe teatrale care nu 
sînt instituţii de stat). Atît formele de 
spectacol vechi - Tung, Cheo -,· cît şi 
teatrul dramatic modern cunosc o mare 
popularitate .. Tung este spectacolul muzi
cal tradiţional, consacrat dramei istoric�, 
tragediei ; tonalitatea sa este gravă. Cheo 
este o modalitate de teatru comic popular, 
al cărei element principal este veselia ; 
conţine elemente de folclor, cîntec şi 
dans. 

Tea<t."l.la Cheo sau Hat Cheo este pri
mi;t oo muiLt. i1nter� în 1Jume; oolectdlve 
de Cheo au făCUlt trumnee în Uni'l.lJlea, So
vietică, BuJgaIDiia, Republica Federală 
Gerananwa, Fra1nţa şi ItaU'a. 

Foa'l'te orjginatl este tea1lrua de pălpiuşi 
Roi Nuoc. Spectaroorii sitau în jU!I'IUll. unui 
baJz.in ; mînud:1�ea se desfăşoară sub a1pă. 
Apa, e5ie neag,r1ă., iar arlişti,i Jn.Lareaiză oo 
păpR.IŞ� din lemn alb. 

- PăpuşarH stau sub ,apă ?
- Cu miiniJ,e şi picioare!le Îil1 aipă. O

cantină de baimbuls se trage sub apă, şi 
qe aaolo apar păpuşile. Apa asCJUnide me:
canismele ingenioase :fioJosi,te în scenele
s1Wpriză,, cum a1r fi steqg'll,I'i ţîşnind din 
apă peTtfoot USGate. Spec1:ialcoiliutl _îniceP.e de 
obiicei c,u aip,rurtiţia bufonuiliuij_ Teu. o .pă
puşă de inălţimea 'Lmui c:o.pil de patru 
ani. ACIOil11ipartlÎlamen.tul muzi,caJ. este . as,i
gu:rnt de tambuir (trong cai), vJ,olo111ufl ou 
dau� corzi (dan nhi), fliaiµJtul de bambus 
{sao tre), chitairai cu 36 de corm (tam 
thap · luc). Opdnia rpubliCJU[ud este expri
maită de 1U1D cctr (tieng· de), oare se a
dresează· aicton.,ill.or. 
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- T catml marionetelor de apă este
un unicat, specific ţării dumneavoas
tră? 

- Se pare că !11U mai există Jlli.că.ied
1n lume un aistfel de teatru de mario
nete. Costulmaţia este ttpilc vietnameză, 
iaT temele sînt iÎIIlfi<piQ,ate din istor.ia po
porultu.i nostru : bătălia de la Bach Dang, 
povesitea swarJJo.r Tir-ung etc. tn ciuda 
vitr-egii•lor dim perioada co10ll"lli,aj]Jismului, 
teatrillll de maa:ionete a sl.llPr-avi-eţuit. De 
.ailtfel. şi azi, şt.iiin(:a ide a manevra ma1i,o� 
netele sub apă eSlte cons:ideir:ată ,u,n seC!l'et, 
deşi „secretul" se inw.1,ţlă la oursuni pu
blice : fu1 1978 a fost in!fiinţat un il!1Stitut 
specializat, carie dezvoltă această aruJ�
_nală forim:ă de cuJtură. 

- Nu ne-aţi spus încă nimic despre
teatrul de dramă modern. 

- Aic-eastă mcJda.litate de teaitvu trezeş
te in1teres in spedaiL în rondiul tineretu
l ul, deoairece iri1lmuJ. siăiu este maâ. aipro
piat seoolu1u!i. In teati.iul 'l'uog şi Cheo,
.ri:tmul, tempo-ul muzicii sînt foarte Lente. 

Pe de altă par-te, tinere1Jul. este i.ncă in
suficient pregătit să recepteze întreaga 
i,rumuJ5eţ;e a teaitruJ.'l.Li tradiţicxnal. Este 
una dLntre sarcim..i[e noastr-e ,actuaile să 
realinăm acea înnoire artistieă. de n,a,tură 
să dea un nou suflu ,teatrului naţionail. 

- Probabil că intervin şi anumite
deosebiri tematice ... 

- Teatru/I. dmamatic modeim abor<dearz:ă
teme can:tempor1ame, famiiliare ti.ner.il.o.e, 
teatl.'ul. ;11aţional tradiţion.a:J. se :iln!slpiiră 'din 
'istorie şi dim. legende. 

- •Povestiţi-ne o legendă ...
- Sî:nt foarte multe legende, emanî111d

dtn fondul comun euroasia,tic. De pildă : 
h'!J!ll."-o fami'lie sîlnt două s1urOII'd v.litrege, 
una e fiica nevestei dintîi, cealaltă, a ce
J:ei de-a dooo. Cea mai mare este .ll:rn.t
. ,nuai"lă, blLl11ă ca şi marna ei, rare a mu
rit. A,-ct.mn, locuieşte împreună cu cea de-a 
doua mamă, rea ca orice mamă vitregă 
din basme. Vine o sărbătoare, şi amin
două fetele vor să meargă la petrecere. 
Cea mare nu are de nici unele, pe de
asupra, mezina şi maştera nu vor să-i 
ingăduie să participe la sărbătoare, unde 
vine şi un prinţ, ca în „Cenuşăreasa", Şi 
a� mai departe... Asemenea subiecte 
€Xistă şi în Indonezia, şi în Europa. 

- Un subiect istorio ... ?
- Sub.ieotele ilstorice sint -:iJnS,-pilJliate de 

pe,r,i-Oacla regi'lo,-erioi, ca(l'e işi apărau 
nea·rnuJ, glia ... 

- Scriitorii vietnamezi nutresc !În
teres pentru dramaturgie ? 

- Vreo 150 de autoci sînt membri ai
Asociaţiei ; di:ntre ei, cam treizeci scri:u 
bir1:e penbru teatru ; opt-zece sînt tailente 
autentice. 

TineretruO. e 011:J:las de piesele noi, legate 
de vJa(:a de fiecare zi. Teatrele moderne 
pu;n i,n sceruă,, alăturu. de texitele a,Ultorhlor 
•,ietnamezi conteffi/POrani, şi piese din 
dramaturgia uni.var-sală. tntru.cît preocu-
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parea noastră ]:lI'Îlr1.C!ilpă .este să preluăm 
zestrea artitstLcă a teatmului naţionall. smt 
mUlllte încercări de in.trepr,ilns Îll1 teatrul 
vietnamez modern. 

- ln teatrul tradiţional, care este
cel mai important reper vizual ? 

- Costumul.
- Cum se configurează repertoriul

actual? 
- Shakespea,re (Romeo şi Julieta, 

Othello), Sahhlleir, comedii.I tde Mdlli.ere, 
Ca;ragia1e (O noapte furtunoasă la Tea-
1.rwl lVLaiDe Dramatic din Ha!Il.cxi) şi, desi
-�m.-, pi� sovietilce semnate <le tA.lribua:av, 
RozOIV şi alţiJi. 

- Ce se montează în teatrele parti
culare din sud ? 

- De regu1lă melodrame, pentru că în 
sud sint puţLne teatir!e dramatice. Spec
tatorul din sud iubeşte foarte mult Cai
lîngul, o specie <le S'Pectaicol care se.aJrnă
nă cu opereta, ,a,bordî1111d in specia,[ tema 
dragostei, cu mijllioa.cele .'i/P.eci.fruc'E! tea,tru•
lui muzicaJ. Deocamdată, în sud, teatr<ul 
dr-amla.tic ame aucJli:eniţă maii ailies îin ir�n-du'l 
inteleot;ulalilor; speotatom.11 ide rinrl vine 
la cailîog. In !I)rezent, cailîngul în-oew:.că 
să abordeze ş-i teme d.storioe, şi teme con-
temporiam.e. 

- V -aş ruga să ne spuneţi cite ceva
si despre dumneavoastră .. 

_:_ M-am nălsic-ut la Hallloi. Am fost o
ifi.ţer şi a-m luiptat i,mpotrlilva ocupantUl'Jli 
francez. Aouim douăzeci 1de ani. am a'b
.solvit Institutul de teatru clin Leningrad; 
am parcurs eipoi toate trepte!le profesiei 
de regizor ; acum sint prim-oogtz.ar al 
teatTUJ.U!i ; ,nu de mult am prlilrnitt titd.tul 
de A.Ttii.st a� Poporw1ud. Am pus în scenă 
numeroase texte clasice, precum şi unele 
de Kafka şi fuedht (Cercul de cretă cau
cazian) . 

P.relgăte.,c un speotaool cu Opinia pu
blică de Aurel Bar.anga. ; am tir:a:dus-o 
din :frar$Izeşte şi mi se paire o pa:rtitU-t'lă 
interesantă. 

- Cînd puneţi în scenă o -pies-ă, o
bişnuiţi să lucraţi asupra textului, s_ă 
faceţi tăieturi, modifică.ri ? 

- .Det=iigur, po;nnei.sc de la text, dar
spectaooliul iJ creez eu. In oper'ele maiii
lor au1lcIDi, aJ.e clasi<C!iJl.o:r unillTer-sali. i1n
terv.lin mai puţin ; id.ar c-OD1Sider că pen
tru speota!Ooil 1·egizarul trebuie să-şi aibă 
te :ici;uJ. l'lli. 

- ln teatrul ·l!uropeaill, regizorul şi-a
asumat rolul de ca.talizator al ener
giilor creat.oare. C.um s-ar defini locul 
său în teatrul vietnamez ? 

- Nu avem încă o şcoală .rua,ţională
de regie. Regtzorii noş,trJ. se pregă,tesc 
în R. D. Germană, în U.R.S.S.. în Bul
gacia ; ciţi� dintre ei aiu făcut stagi.a
ttma în ţa.ra dumneacvoastm. Unii clinure 
actorii vîrsun,i.ci se ocupă şi de ;r,egie ; 
deşi n--au absolviit un -institut, unil lu
crează foarte bine. 
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Nu avem nJilCi p:rea mulţi scenogr)a,f1 
prof.es:ilonlişti., diair ru.-tiştii plastici co'1abo
['ea1Ză ou tea1IDutl. 

1n ce-tl priveşte pe actori, ei sint ÎIIl 
majoritate t:im.,eri. Ou trei-patru ani îrn 
UII1Illă, s-a ÎIIlf<ilinţ,at J:ns1Jiltut11.11l de teatru. 
.Miai greu este de hrorat cu actorii vî,nsit
nici ; tinfu7ii se lasă conduşi, ajuJtaţi şi 
modeilaţi de :regizor. 

- Le arătaţi actorilor, concret, cum
să interpreteze rolul ? 

- UneQiiÎ trebuie să le a['ăt, da[' nu
-ca actor -(IlliOi nu sînt un bun aclor), ci 
ca regizor. Socotesc că trebwie să-i spun 
multe actonuJ.ui., :n.11.1 s·ă-i arăt ; aclar ,iJl.or
bUIJ'll.ÎI e rnevoie cLoair să le e:,qpui ideea şi 
·să-i îndrepţi îintr-o an\.llffie dilrecţie. In
ţelegî;nd SUlbtHitateg. şi nuanţele -ideii, ;ră
.mine ca i.nJlieriprebu[ s-o expTi!m.e plasti'c.

- Ce mijloace, ce modalităţi aţi fo
losit in spectacolul CerC1Ull de aretă 
can.ocla.zilam. ? 

- A id.sit un ISpectacol m11.1zica:l, 'ITIJOntat
'în mod tr,a)d!Lţional. Deci, mai î.n,tîi, îm
prffi11111ă. cu compozitorul, am notat scenele 
-caire urmau să fie puse pe mµzică. Cîmd 
•comip02iilto11ul şi-ia, îlnclleiat pamtu!ra, aln
alcătuit d,i,stribuţia şi, cu colaibcmairea ac
torilor, am dilsC'UJUat şi definiitlivat textul.

Si.g,ur c:ă este difilcil să pui îtn scenă 
·spootacole muz1oole ; ,a'iai, muzica este
aceea carne 1mlpd.ineşte în'trr<egul, dă ii!Tllpre-
-sia <le lucru „rotund".

_! Ce n� puteţi spune despre pu
b1icul· vietnamez? 

- Ni,vel'Uil său cuLtuit'.ail nu e amog.ern ;
majoritatea a.gr,eează COIIlledia ; este foar
te călutartJă şi melodrama. Creşte şi cota 
spectaoolulllii de dramă psihologi.că, de 
dramă litică şi rde •trageldie. După 11.iăzboi, 
oamenii Wnid să pili,vea:scă şi ailitifel tea
truil, gustu!ri!le şi preooupă!rlille se diverai.
!fică. 

- Preocupă.rile dumneavoastră crea
toare actuale, în ce direcţie se în
dreaptă? 

- Eu, s,în,t !flegi1zor de te.a1lllu diramatic,
dax mă p.reooupă ca teatrul dramatic mo
dern să fructt.fke în mai mare măl&ură 
trad,iţi.a teatru.lui vi,etnamez, fo ... 111dul per
manent al culturii populan.>:. Bineînţeles, 
conoomitent, încercăm să film în pas şi 
cu teatrul modertn. ail lumii ; n,umaij_ aşa 
se poate irustaruT� o :lliirească X!elaţi.e de 
sc-hilIIlb cu'1tiurail, de osmoză airttistică. Arta 
teatrală dhn Vietnam poate asimila ele
mente de teatit'u euirapeain, şi· la ri:ndul 
său, poate să îmbogăţească iaJr'l;a idirama
tiaă u'!live11sală... Cit pri,veşte v\idtoT.ua .a
p.rtop!iat, am cîteva pj,es_e pe masa de lu
Cl'U. 

l!mi, exiprilIIl speranţa că soli ai teatiru-
11.liÎ. v,ietnamez vor fi oaspeţi ai Româ
rni,ei ; totddatJă, aş dori ca teatru[ rolmâ
nesc să file oaspetele spectatorillor din 
Viletinam. Comedia româneaJscă poate a
vea suoces la noi. 

OJ 

1n oraşul Plevna, 
rdin R. P. Bulgaria, a 
avut loc premiera pie
.sei Noaptea pe asfalt de 
Theodor Mănescu, în re
•gia lui Constantin Co
.drescu. La premieră, care, 
_potrivit primelor ecouri, 
s-a bucurat de muLt suc
ces, a fost prezent şi au
torul. • Pe Calea Victo- �
-riei, la Librăria Acade
miei, o plăcută surpriză
este rezervată iubitonilor
cărţii de teatru : a fost
<amenajat, cu gust şi pri
cepere, un colţ al cărţi
,lor de dramaturgie şi tea-

trologie. Pînă la o libră
rie de specialitate, bun şi 
colţul d,e la Librăria Aca
demiei. • La Teatrul Dra
matic ,,Maria F;ilotti" din 
Brăila a avut loc, în re
gia lui Marius Popescu., 
premiera spectacolului 
Evantaiul de Carlo Gol
dani. e A doua premieră 
a secţiei române a Tea
trului Naţional din Tîrgu. 
Mureş : Puricele în ure
che de G. Feydeau, în re
gia lui Dan Alecsandrescu 
şi scenografia lui Traian 
Niţescu. • Cine a avut 
şansă, a putut găsi în li
brării volumul „Teatru" 

de D. R. Popescu, ediţie 
îngrijită de Valentin Sil-

1 

vestru. Volumul a apărut 
la editura „Eminescu", în· 
colecţia de teatru comen
tat. e Găsim în librării o 
interesantă carte pentru 
oamenii de teatru, dato
rată criticului Jean Staro
bins ki: ,,Textul şi inter
pretul". • Regizorul Va
leriu Moisescu şi sceno-
graful Mihai Mădescu lu
crează pe scena Teatrului 
„Bulandra" la realizarea 
spectacolului cu piesa Se
cretul familiei Pasekt 
de Arthur Wing Pinero. 
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t Q;l ;i i ;J;lnl W i i!;i id 11 
MARIA VODĂ-CĂPUŞAN: 

11 Despre Caragiale" 

„Ne ob.,sedează Caragiale·' - observă 
Maria Vodă Căpuşan în eseurile sale 
dedicate engimaticului nostru clasic, 
mereu explicat, dar inepuizab;l ". 
Intr-adevăr, exegeza operei lui 1. L. Ca
ragiale s-a îmbogăţit numai îu ultimul 
deceniu cu cîteva lucrări de referinţă 
aparţinînd lui Ion Constantinescu, Va
lentin Silvestru, Mircea Tomuş sau 
Al. Dobrescu, fără să mai adăugăm ny
meroase versiuni scenice create 111 
această etapă, foarte sensibilă la uni
versul lui Caragiale. 

ValorifioÎIIld •o mai v-oche iilee a lui 
Şerban Ciocules'cu legată de „inexplica
bila" disponibilitate a extravertitului 
Caragiale pentru ceea ce criticul numea 
,,adîncimile unei experienţe mistice" (c1:1-
prinzînd în această formula zona fan
tastică sau tragică a operei), Maria Vodă 
Căpuşan subliniază datoria criticii de 
a-şi asuma dubla postură a lu,i Caragiale. 
Nu numai pe aceea de creator al unui 
univers ironic, pe care autoarea îl nu
meşte magnum mophtologicum, dar !;'i pe 
aceea de artist cu vocaţia tragicului. 

In lectura Mai-iei Vodă Căpuşan, 
I. L. Car:agia:le este, aşadar, creatorul 
unui „bilei al lumii" de aparenţă co
nuca pe fondul unei imprevizfoile sen
sibilităţi pentru „absurda adîncime" a 
fiinţei umane. Examinînd cu pruspeţime 
întreaga operă şi descoperind pagini re
velatoare (,,sufletul omului e ca bobul 
de rouă, spune undeva Caragiale - o 
infimă oglindă sferică cu conştiinţa absur
dei adîncimi proprii"), autoarea ne :nvită 
la o lectură „ce transfigurează graniţele 
dintre tragic şi comic", subliniind incon
sistenţa contradicţiei dintre cele două 
ipostaze creatoare ale lui Caragiale. 

In general, soluţia de etalare a valo
rilor unice ale operei caragialecne pen
tru care optează Maria Vodă Căpuşan 
este analogia cu exemple ilustre. Conec-

* Maria Vodă Căpuşan, Despre Ca
ragiale, Editura „Dacia", ciuj-Napoca, 
1983. 
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tind opera lui Caragiale la tezaurul lite
raturii universale, autoarea îş1 susţine 
argumentaţia pe fondul· unui compara
tism convingător, dar realizează simul
tan şi o operaţie de integrare a valorilor 
acestei opere în circuitul universal. De
a:ceea, acoladele şi parantezele, divaga
ţiile eseistice, rod al unei mari mobili-· 
tăţi culturale, vor fi foarte frecvente. 
Asocierile, susţinute cu îndrăzneală şi 
expuse cu îndemînare, ţîşne.;c i111previ
zibil dintr-o memorie culturală bine orga
nizată. Pare, astfel, cel puţin surprin
zător ca, vorbind despre Caragiale, să-i. 
asociezi pe Goethe, Sofocle, Shakespeare
şi multe alte nume aparţinind unor zone
estetice aparent îndepărtate, dar ceea ce
pare hazardat în enuntarea analogiei: 
devine foarte convingător în argumen
tarea pe text. Ideil.e pe care le aduce
în clis'.cuţie Maria Vodă Căpu.şan sînt noi 

_ şi pasionante. Ele se impun din inte
riorul unui program teoretic pe ,care au
toarea şi l-a configurat în dcuâ remar
cabile volume anterioare (Teatru şi 'mit.
Dramatis personae) ; prezentul volum îl 
completează şi îi dă coerenţa n::cesară, 
pentru că Maria Vodă Căpuşan se 0cupă. 
şi aici ele raporturile teatrului cu mitul, 
de data aceasta cu aplicare asupra ope
rei lui Caragiale. Dintr-un asernenea 
mod de a subol'dona materiaiul literar, 
clacă nu unui sistem critic, oricum, unor 
'constante preocupări teoretice, rezultă: 
idei insolite. Foarte amănunt.ită în ar
gumente este, în prima secţiune a cărţii 
(Magnum mophtologicum), ideea că. 
I. L. Caragiale este un mare creator
ele mituri. Prin posibila relaţie mitolo
gic-mophtologic, Maria Vodă Căpuşan
subliniază specificul mitol0giei caragia
leene. Pentru că autorul român este crea-·
torul unei lumi a mitologiei comice, el
configurează, cu un surîs sceptic, mitul
derizoriu în ldcul mitului sublim. O re
venire concluzivă asupra acestui aspect
al operei lui Caragiale era de aştep
tat în subcapitolul Atracţia mitului,
unele autoarea se opreşte in exclusivitate
asupra sensibilităţii, mai puţin acceptate
(fiind mai puţin valorificată teoretic), a
lui I. L. Caragiale pentru miturile su
blime sau tragice (elemon:,trc1ţ;a se face
printr-o memorabilă a,na._liză a . nuvelei 
O făclie de Paşte). Allte caipitole (Textul

impur, Tirania textului) pun in valoare 
unele tel:mici moderne de redactare (co
lajul de texte, 'citatul) proprii lui Ca
ragiale. Interesantă şi plină de c.onse-
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cinţe pe planul interpretării critice este 
ideea că eroii lui Caragiale suferă de 
ceea ce autoarea numeşte „boala lui Don 
Quijote", altfel spus, de un fel de mi
metism cultural. Victime ale paginii de 
iziar, ei sîn.t, aşadar, naturi c.:>ntrafăcute 
prin credinţa într-o idealitate rom �!n
ţioasă a textului tipărit. Der:1onstraţia 
riguroasă ne-a sugerat îndată pe ce linie 
anume un minuţios analist contemporan 
al deformării naturii umane prin imi
taţie culturală (Teodor Mazilu) se inru
<leşte cu marele său înaintaş. Dincolo de 
acest eşafodaj teoreti:c şi metodologic al 
cărţii, Maria Vodă Căpuşan ne oferă 
pagini . de virtuozitate analitică privi
toare la opere fundamentale _(şi, deopo
trivă; la unele mai puţin cercetate) ale 
lui I. L. Caragiale. Un exemplu în acest 
sens rămîne ampla analiză a dra:nei 
Năpasta (poate, cea mai compleLă şi cea 
mai adecvată' din cite cunoaştem), în 
care · ,,sp,aima de verti'Calitate" şi „de 
adîncime", susţinută de existenţa în 
operă a unor toposuri torespunzătoare 
(ocna, puţul, beciul), modifică datele an
lchilozate ale receptării Năpastei ca 
<lramă pasională sau ca studiu de psiho
logie abisală. 

Scrisă cu distincţie, folosind uneori sti
lul confidenţial pentru o mai apropiată 
comunicare cu cititorii, dar mai ales cu 
obiectul de studiu (,,In faţa mea pe 
masă, e o pagină de Caragiale ... " sau : 
,,încerc un sentiment de sfială cind îmi
petrec degetele printre dreptunghiurile 
albe de carton aşezate unele după 
altele ... "), Maria Vodă Căpuşan ne ia 
martori şi colab0ratori ai unei aventuri 
intelectuale seducătoare, pe care o con
duce cu siguranţă. Bogată în idei, cartea 
Mariei Vodă Căpuşan are valoarea :mei 
contribuţii deosebite la configurarea unei 
imagini moderne asupra unui autor al 
secolului nostru, care a trăit, însă, cu 
un secol înainte. 

Mircea GIDŢULESCU 

i MARGARETA BĂRBUŢĂ 

I 11DemnHatea teatrului'' 
; 

O carte de o rema;ncabilă vivacitate, 
interesantă:, întemeiată pe opţiuni ferme 
şi în acelaşi timjp cuprinzătoaire, este 
,,,Demnitatea teatrului" (ed. ,,Eminescu", 
1'984) de Margareta Băiibuţă, o prezenţă 
a vieţii teatrale române�ti postbelice, ca
re, se poaite spu;ne, cunoaşte acest feno-

meni din interior mai bine decit mulţi 
dintre cei caire se rezumă, prin natUira 
profesill!Ilii, să privească spectacolul ori 
să -citească pi<esa de teatru publicată. 
Mairgareta Bărbuţă- e un martor al ulti
melor decenii de viaţă teatrală, şi aceas
tă trăsătură, care este nu numai biogra
fie, dă acţiunii ei critice o semnificaţie 
apairte. De aceea, ,,Demnitatea teatrului" 
poate fi comsiderată experr.ienţia unei vieţi 
dedicate acestei arte şi prin intelect, şi 
prin profesill!Ile ; de aicL, şi diferenţierea 
evidentă pe care examenul acestor con
tri1buţii o impune. în genere, exegeza 
teatrala de azi cuprinde, în bună măsură, 
culegeri de cr-onici de· spectacol, imiplicit 
şi constderaţii ru:;UJpra dramatUJI1giei văzu
te prin intermediul spectacolU!lui. Mtflte 
dintre ele sînt efemeride care trăiesc 
doar prin talentul cronicarului (atu;nci 
cînd e !) de a se r1dica la observaţia es
tetică generală; alte producţii „cronică
reşti" sînt memorabile cu p1reponrderen
ţă prin stil şi ră:mîn şi dincolo de clipă 
ca act pur de creaţie (unde diagnosticu} 
poate să lipsească ori să fie chiar ine
xact). Şi mai puţine sînt, în teatrologia 
de azi, studiile teoretice (cu'm sînt cele 
ale lui C. Măciucă şi V. E. Maşek) ; au 
incepUJt să aipară şi cîteva sinteze, a!PU
cate mai aJes la fenomenul contemporan. 
In ce priveşte critica teatrală i.miversita.
rr.-ă (Ion Zamfirescu, Ileana Berlogea), ea 
este ceea ce e comparatismul pe:n1Jru cri
ticai literară, adică o specie distiinctă. 

Diferită de aceste ti,puti (care nu exis
tă, desigur, în stare pură, · prin nici unul 
dintre reprezentanţi), critica Margaretei 
Băribuţă . se distinge prin. �ctul hotă
rît instituţional �care o obligă săi aborde
ze o arie largă a vieţii teatrale, de la re
pertoriu şi pînă la di•recţia vieţii teailll1ale 
p1ivite ca proces social). 

Aceste elemente se recunosc imediat în 
,,DeII1!Ilitatea teatrului", care. conţine a
tîta doctrină cită trebuie, atîta cronică 
de spectacol cîtă e necesară ca să susţi
nă acţiunea instituţională şi atîta avînt 
puiblicistic cit săi delimiteze o poziţie 
fermă. �te evident că- Margaireta Bărbu
ţă a scris de zece ori şi chiar mai mult 
dedît a putut cuprinde aici, dair ea a 
păstrat în această culegere ceea ce i s-a 
părut simlptomatic pentru problemele vii 
ale teatrului postbelic în mişcarea, lui, 
deseari imprevizibilă,, pînă astăzi. E!a. nu

este un critic de direcţie, ci unul dintre 

criticii unei, direcţii. .,Direcţia" literară 
e, la acest tip de c:ritic, hotă-rîtoare şi 
de aceea una dintre preocU!Pă.Tile maiore 
aile acestei oritici active este însăşi con-
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diţia criticului, cu dezideratele pe care 
le presUJpune : criterii, limbaij, răspun
deri. Opiniile produse în acest domeniu 
nu siint, desigur, excesive, criticul unei 
diirecţii trebuind să ilustreze starea de
echilibru ; limbajul tehnici.st, absenţa cri
teiii1or, fluctuaţia responsabilităţii nu se 
pot, în viziunea Mar,garetei Bărbuţă, re
comanda. Să recunoaştem că este o vi
ziune echilibrată şi cu un coeficient de 
stalbilitate ridicat ; critica de teatru re
prezentînd şi o acţiune socială de tip pe
dagogic, elitismul limbajului ceţos nu 
este, pentru funcţia artei în comunitate, 
o soluţie cu efecte dtiiDabile, eficiente.

. Pe lî:nlgă, problema criticii, Margar,eta 
Bărbuţă e preocu,pată de problema · crea
ţiei, legată şi de cea a spiritului critic ; 
o creaţie exerdtată fără direcţie nu este
inlClicată atîta vreme oît teatru} e un ele
ment al ansamblului social global. De a
ceea, oreaţia se desfăşoară pe un tablou 
de unde nu lipsesc implicarea în sociail, 
examenul dramatic al conştiinţei, dimen
siunile actualităţii. Eroul ct:ramatic e în

truchiparea aspiraţiilor epocii, aidevă
rllll e înţeles de autoare, în mod judicios, 
în funcţie de perspectiva filozofică, teatrul 
Politic este fixat în dimernsiunile a,ct<uali
tăţii. Diversitatea structurilor dramaitice 
as.te expresia care înglobează cam toată 
întÎ.Iliderea teoretică a acestei acţiuni. 

Acestea toate ţin, cum se spune, de 
text. Da!r· spectacolul? De. la text la 
s'p.ectacol, transferu} se face, opinează 
Margareta Băribuţă, în funcţie de regizor 
şi de actor. A,cţiunea regizorală, încadra
tă, în general dialecticii ordinii şi experi
mentului in limitele adecvării, este 
exemlpJificată masiv prin spectacole cu 
clasici (Shakespearn şi Caragiale). Uni
tatea ideologic-artistică a s,pectacolului e 
un seill!ll al creaţiei regizorale, pe care 
autoarea o situează „între independenţa 
a]:jsolută, şi relativă". Adecvarea confor
mă cu spkitul textului este formula ca
re ,pluteşte în aer. ,.Actorul - fără de 
care teatrul nu ar exista" ,primeşte, din 
ipairtea autoarei, IocUil meritat, ca, ,,arti'st 
responsabil" şi „instrument al propriei 
creaţii". In această, imagine de interde
pendenţe ale ideologiei, inovaţiei, textu
lui, lecturii regiwrale şi realizării prin 
actor, se configu,rează, aiccentue.aiză Mar
gareta Bărbuţă, spaţiul teatral ; spaţiul 
teatral este însă un spaţiu social, căci 
„s-a văzut că încercarea de implicare a 
publicului într-un univers uman şi so
ci�! cu. totul străin de spiritua�itaitea sa, 
de preoculpă:rile şi aspiraţiile sale, îl Iasă 
intdifere.nt". 
1 '001IJ.tribuţie echivalentă cu o secţiune

problematică în viaţa teatrUilui rQinânesc 
contemjporan, ,.Deffil!1itatea teatrului" cu
prilIJ.de şi alte oîteva puncte-cheie, atinse 
de autoaxe ; UlllUil dintre ele fiind p:roce-
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sul re-teatralizării, început acum treizeci 
de ani şi continuat pînă azi. Iniţiată în 
această foarte interesantă campanie, la a,. 
călfei dezvoltare a aderat, Margail:eta Băr-
buţă ar putea chiar să-i dedice odată un, 
studiu de detaliu. Oricum, acest volum e· 
una dintre cele mai fidele culegeri ale� 
unui critic de teatru, care îi reprezintă; 
atît profesiunea, cit şi biografia. 

Mariana BRAESCU 

FLORIN FAIFER: 

11 Dramaturgia · între dipă 
şi durată" / 

Dramaturgia între clipă şi durată.
de Florin Faifer (Ed: ,,Junimea", 1983} 
este, spre deosebire de alte culegeri de 
articole asupra fenomenului teatral, o 
adunare de eseuri dedicate literaturii 
teatrale, teatrului ca text. Sînt, de fapt. 
nişte „cronici ale literaturii dramatice". 
'care fac abstracţie de spectacol ; criti
cul doreşte, şi o şi ,spune, să compen
seze o anumită idiosincrazie a criticii 
literare propriu-zise faţă de teatru : 
,,rarele contacte - zice el - chiar ale
unor critici importanţi cu dramaturgia 
actuală au produs rezultate sub nivelul 
celor pe care critica dramatică le ob
ţine. O anume stîngăcie, o dezorientare
erau evidente, abia . disimulate de aerul 
prezumţios. Şi atuqci, trebuie suspectat 
de necunoaştere, cînd nu de suficienţă, 
gestul de fatuitate al celor care con
testă dramaturgia ca literatură .sau în
dreptăţirea ei de a intra într-o compe
tiţie a valorii" (p. 6). Se poate înţelege. 
şi aceasta şi e intenţia autorului, că ges
tul lui Florin Faifer este unul repara
toriu ; gest polemic totodată, care, să o• 
spunem, nu fixează ?i identitatea culpa
bililor, ,,stîngaci ", ,,dezorientaţi", ,,necu
noscători" şi aşa mai departe. 

Stimabilă printr-o astfel de hotărire,. 
critica lui· Florin Faifer cultivă şi nă
zuinţa de a sustrage 'clipei .dramaturgi.a
şi de a o proiecta în durată ; operaţie· 
de natură axiologică, asemănătoare cu 
aceea pe care o întreprind în general 

. autorii de istorii ale unui fenomen sau 
măcar de fresce (cum sînt cele ale lui 
Mircea Ghiţulescu şi Romulus Diaco
nescu). Autorul polemizează cu optica 
potrivit căreia dramaturgia de azi nu· 
ar avea valori, şi vrea să .facă, de
monstraţia că valorile există : dar ne 
întrebăm, reperează el toate valo�ile ?' 
Analizează adEkvat valorile pe care totuşi;
le stabileşte ca fiind valori ? · 
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Orice gest polemic (şi acesta e pole
mic, fără îndoială) are temei în pre
zenţa unei realizări reparatorii adevă
rate şi a unei eliminări, pe cit e posi
bil totale, a prejudecăţilor. Mica frescă 
a lui Florin Faifer procedează încă ,de 
la selecţie cu prejudecăţi. In „durată" 
ar merita să fie proiectaţi Dorel Dorian, 
Leonida Teodorescu, Al. Voitin, dar nu 
şi Ion D. Sîrbu, Valeriu Anania, AL Se
ver, Tudor Popescu. Dreptul autorului 
de a alege ceea ce îi place nu intră în 
discuţie, cind gestul e, progr�atic, po
lemic şi afirmă numai valori ; criteriul 
ultim trebuie să fie, în asen,enea ca
zuri, aspectul fenomenului integral, aici 
prezentat parţial şi străin de necesita
tea recuperării tuturor creatiilor care 
depăşesc momentul. Să mai · notăm că 
în unele cazuri (cel mai pregnant fiind 
acela al lui Paul Anghel), inaderenţa 
autorului la .1creaţie este foarte vizibilă ; 
în aceste condiţii, nedumereşte recunoaş
terea de principiu a valorii, care, în 
analiză, este negată pas cu pas. Este 
clar că selecţia polemică a lui Florin 
Faifer s-a călăuzit după criterii de gust, 
şi atunci ar fi fost bine ca autorul să 
ducă aceste preferinţe prna la capăt, 
alegînd numai ceea ce simte 'că îi este, 
din punct de vedere intelectual, apro
piat. El a ales douăzeci de dramaturgi 
(Paul Anghel, Baranga, Băieşu, G. Căli
nescu, Davidoglu, Dorel Dorian, Paul 
Everac, Mihnea Gheorghiu, Iacoban, 
Horia Lovinescu, Mazilu, D. R. Popescu; 
Ecaterina Oproiu, Titus • Popovici, D. So
lomon, Sorescu - pe care se pare că 
îl consideră cel mai mare dramaturg în 
viaţă , Mircea Ştefănescu, Tărchilă, 
Leonida Teodorescu, Al. Voitin); opera 
acestora e' studiată prin recenzii la vo
lume, nu mai lungi de cinci-şase pagini. 
Dar criticul nu s-a oprit aici şi a dat 
şi două sinteze, dedicate nu fe,nomenu
lui dramaturgiei actuale, aşa :::um era 
normal (culegerea avmd acea5tă temă), ci 
,,dramaturgiei independenţei", şi „Lumi
nilor Rampei" (un articol omagial, des
pre colecţia „'Rampa" a Editurii „Emi
ne�u"). 

Cit priveşte capacitatea de analiză, re
zultatele sînt mult mai bune, urcînd ver
tiginos către pozitiv. Criticul a deprins 
un mod de a scrie care are o anumită 
eleganţă a e:icpresiei, rezultată din alătu
rările neprevăzute ele cuvinte, cu o pre
ferinţă evidentă pentru neologism. El 
cultivă stilul apodictic, emite judecăţi 
în sprijinul cărora argumentele i se par 
de prisos ; Florin Faifer e un- critic care 
trebuie crezut pe cuvînt. Dealtfel, puţine 
sînt momentele în ·care judecata lui de 
valoare capătă claritate în pozitiv sau 
în negativ : cam toţi dramaturgii ana
lizaţi aici sînt autori pe care criticul 
ii consideră dotaţi şi care ar putea să 

ajungă la o imagine a operei pe care el 
o recompune din virtualitaţi. ,,Paradoxul
scrisului· frumos" (este indiscutabil că
autorul scrie atrăgător) funcţionează şi
la Florin Faifer : în multe cazuri, for
mula unui dramaturg este atît de com
plex relevată incit i se poate ataşa fără
dificultăţi şi altuia. Dramaturgia între
clipă şi durată, afinnă un autor „cu
stil" şi ne propune să aşteptăm apariţia
unui critic.

Mariana BRAESCU 

j O carte 
,J:: despre�, teatrul Nâ 

Un adevărat eveniment cultural ar fi 
trebuit să fie considerată. apariţia în 
româneşte a unui volum foarte consis
tent de „Teatru Nâ" (ed. ,,Univers", 
1982); este mai întîi o admirabilă bi
ruinţă a traducătoarei, Stanca Cionca, 
mi se pare lia întîia reializare de acest 
fel. Deloc nesemnificativă, căci într-un 
domeniu unde operează 'toate diletantis
mel imaginabile şi care ne-a produs în 
româneşte tot felul de mediocre anto
logii aşa-zis japoneze avC'm, în fine, o 
întocmire serioasă, documentată şi, pe 
cit se pare, tradusă într-adevăr după 
original. In plus, traducătoarea, care a 
prins adeseori emoţia inefabilă a poeziei 
dramatice japoneze, a considerat că e 
bine să· prefaţeze antologia de teatru Nâ 
şi să explice, pe cit ni se poate explica, 
despre ce este vorba. Prefaţa ei intro
duce în chestiune pe cei nepregătiţi şi 
uşurează l�ctura, atîta vreme cit de aci 
aflăm care ar fi secretul cifrului No. 
Nici nu ar fi fost cu putinţă să se re
zume, dealtfel, totul în doua cuvinte şi 
nici să se exemplifice excesiv numai cu 
texte teoretice vechi japoneze : Stanca 
Cionca s-a gîndit să vulgari,eze inteli
gent şi a făcut aceasta aplicat. 

Avem, aşadar, în româneşte o anto
logie de teatru japonez No, şi acest 
fapt nu este lipsit de semnificaţie. Pen
tru teatrul modern, Nâ e, paradoxal, un 
model, şi bne cunoaşte experienţele 
occidentale mai noi ştie că Occidentul 
descoperă acum, ca o extremă moder
nitate, Orientul. Nu fără legătură cu No • 
era, la Andrei Şerban, utilizarea ·în 
Medeea a unei limbi moarte ; Peter 
Brook, dealtfel, i'ncevcase să. dezgroape 
greaca veche, apoi „avesta" ceremonială, 
spre a inventa, în fine, în colaborare 
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cu Ted Hughes, un idiom de ficţiune : 
I „limba orgast". Inteligibilitatea unor ast

fel de experienţe extreme pornea de la 
teatrul Nâ (Peter Brook işi şi luase, 
cum se ştie, şi un consilier japonez). 
Prin cunoaşterea teatrului Nâ, lumea 
teatrală românească se găseşte, va să 
zică, în cea mai acută „modernitate". 

In plus, e . aci şi o necesitate cultu
rală definitorie : fără texte fundamentale 
de oriunde, chiar fără ecou direct con
temporan, o cultură se marginalizează în 
mod deliberat. Insă mai este şi un alt 
element pe care trebuie să-l punem la 
socoteală : Teatrul N â este u1n teatru vechi 
stilizat, de o înfăţişare aproape ritualică: 
un triumf al tradiţiei locale asupra ino
vaţiilor exterioare de orice fel. A-l cu
noaşte bine e pentru noi şi o sugestie, 
aceea, de pildă, de a căuta în teatrul 
popular românesc posibile izvoare ale dez
voltării ulterioare a teatrului cult şi de 
a încerca, dacă acest fapt e cu putinţă, 
publicarea, în fine, a textelor teatrale 
popu,lare pe care, inexplicabil, nu le avem 
încă reunite între aceleaşi coperţi. Tra
ducem nu o dată, şi bine facem, ceea ce 
alţii au tradiţional şi aproape ermetic 
ins� ignorăm ceea ce e tradiţional şi pro� 
bab1l irepetabil la noi. Cine va consulta 
acest volum de teatru N6 va întelege 
bine ceea ce vreau să spun. In acest mo
ment istoric, care este al dialogului în 
baza specificităţii ireductibile, a face cul
tură majoră însemnează a cunoaşte cît 
mai mult din ceea ce au altii si înainte 
de toate, ceea ce îţi este propriu'. 

Interesant e că teatrul N6 deschide 
pentru noi această discuţie inexplicabil 
de mult amînată : este, în definitiv un 
teatru de tip popular, chiar dacă te�tele 
lui au autori cunoscuţi şi reprezentaţia 
se supune unor t·eguli fixate prin tratate 
erudite. Cu toate acestea, ca şi în teatrul 
popular t·omânesc, normele se transmiteau 
pe calea filiaţiei spirituale, de la magis
tru la discipol. Ca şi aci, spectacolul e 
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determinat de condiţiuni de care nu se 
poate face abstracţie. Principiile de este
tică teatrală închise în teatrul N6 ar putea 
fi detectate, fără a le identifica fidel si 
în teatrul nostru vechi. 

' · 
Dealtfel, un simplu inventar al acestora 

nici nu se poate face: în teatru N6 intră 
atîta filosofie, încît cine ar voi să explice 
în cîteva dnduri aceasta s-ar izbi de obli
gatorii discuţii suplimentare, care nu se 
pot face „pe scurt". N6 este un teatru 
muzical, poetic şi coregrafic, stilizat în 
chip extrem, cu o „populaţie" în majo
ritate „metafizică", un spectacol hieratic, 
cu năluci, unde totul se mişcă după re
guli de netrecut şi într-un ritm care c 
mai drastic decît �uvîntul. Insă nu dom· 
spectacolul se supune unor reguli draco
nice, ci şi actorul : există pentru acesta 
un număr enorm de recomandări care fac 
practic din el un mecanism al unui pro
ces gnoseologic de felul, inteligibil de noi 
al epifaniei. N6 presupune însă şi o este� 
tică, aşa cum aflăm din studiul întocmit 
de Stanca Cionca. 

Yugen - zice aceasta -· ca treaptă 
supremă a at'tei, este corelat nu numai 
c�. Frumosul, ci şi cu· Adevărul, privit
a1c1 ca loc al . depăşirii conkariilor. dis
tincţiilor : o frumuseţe de parcă ai vedea 
în acelaşi timp florile şi luna· în amurg 
şi în zori". Cînd· recomanda actorilor în 
t�xtele lui, acele stări de o indicibilă poe
zie, aproape de neînţeles în mentalitatea 
europeană, Camil Petrescu presimtea 
poate ceea ce japonezii institutionaiiza-
seră de cinci sute de ani. 
· Cine e curios să afle ştiri esentiale
despre literatura japoneză nu poate evita
acest volum, admirabil prin_ mqdul în
care a fost întocmit. Cît priveşte textele
propriu-zise, poezia lor este indiscutabilă
ş� :3- face caz de precizie sau de impre�
c1z1e _nu e de nici un folos. ,,Se non e
vero e ben trovato". 

Artur. SILVESTRI 
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NOTE DE LECTURĂ 

Radu lftimovici : 

,,Nu ucideţi c<;uz verzi" 

Cunoscut mai ales ,ca listoric al ştiinţei, 
RadUJ 'Iftimovici este 1a debut şi U/Il inte
resant dramaturg, cu· inventLvitate, aibil 
fa replică ,încli.nat către o dramaturgje 
a 1111<vesti,@Jţidllor justiţiare. Nu ucideţi caii
verzi (ed. ,,Litera", 1119,85), istoria unui sa
vainrt cu o b'ilogr.afie C'Omplicaită, nu e în 
afaira ,preocupărilor cunoscute ale a,uto
ruJ.u.i/ : teartrUJJ. este .pentru Radu Iftimo
vio.i, nu o simplă pasiU!Jle de dJiletant, ci o 
modalitate de a exprima şi prim. inter
mediul artei ceea ce exprimase in eseis
tica pe, teme ştiin1irf.ice. in .afara acestui 
orizont de creati<vitaite multilaterală, este 
ma,i ,g;reu de înţeles semnificaţia pe caire 
dlramatuirgul o pune în această ;pis15ă, re
prezentată cu un succes de ,public, se 
pare, cons:iderab11. ,,Creaiţie românească în 
bioJogia universală" (ed . .,Albatros", 119r717) 
este UIIl sturu1U solid, care scoate la iveală 
întîietăţile româneşti în materie de bio
Jogie, şi care poait;e fi .pus alături de cerce
tările lui [. M. Ştefan pri;viitoare la anti
cilpaţiile ştii:nţifioe ale ;românilor în do
menfa.tl tehnkii. Cercetările lu,i Radu If
timovilc:i semnalează numeroşi precursod 
români .în teritoriile biologiei, fiind si
multane cu teoria lui, Edgar iPapu asupra 
!PfOtocronismuluiJ liltenair, cu ca;r,e se şi 
în:tîlnesc â.ntr-UIIl .punct superior. i[)iJIJ.colo 
de cronologia ştiinţifică, autorul reliefează 
ideea, morală a justiţiei în timp, expri
m.artă în lume.a şti,inţei ; sensul .ifiiţiati<vei 
sale e fără [ndoială de natură etică. Eti
cilstă, dim. multe puncte de vedere, este şi 
&-amaturgi.a sa. Şi aici, Radu Iftimovk;i 
a descris run caz de injustiţie Îln ştiinţă, 
;rapoctat la elemente de natură socială, 
e&e :siînt, pri:n forţai împrejurărilor, mai 
inteli-gi,bHe şi poate chiar mai „corecta
bile" deoît cele studiate în „CDeaţie ro
mânească în biologia universală" ; piesa 
e, pînă la ,u:n 1punct,o aplicaţie a ideilor 
ruin acea sinteză, însă nu rămîne la acest 
n1vel didactk; filind o creaţie teatrală în 
toată puterea cuvî.nbului. 

Un bi-olog cu specia-1iozaire în genetică, 
12'0 nume Alexaindru Fil,ip, suferă .U'n ac-

cident ; de ,ta,pt, e o sinucidere, determi
nată de ml.lllţilmea comp):icaţiillor unei vieţi 
ieşite din matcă: în 'vremea dogmatismu
lui flu.sese „epUJrat'� dtn ,pricina gîndi:rii 
sale independente; ajunsese, :prin jocul 
î,ntimplării, 6:ntr-un 1aiborator .parizian, de
'Venim.d celeb:ru ; apO'.i, .întocs la ai lui, se
ciocn�te de piedici• areate de o organi
zaire biirocratică ; în plus, o viaţă perso
nală zdr,obită. Se simte influenţa ideii ge-. 
niului absent d,iln collidiian, nefericit în 
existenţa ;prozaică. In ciuda acestei sche
me ou unele .remin,iscenţe ale vizitllllii ro
mantice şi cu sechele ale temei, .,obse
dantu1uii dece:nilu", puterea de !invenţie a 
dramaitur.gulu.il esrte remaroa,bi,lă. ,El a wr
mă:rit un fenomen soci.al, metamorfoza· 
uillllli mecanism instituţi01nal blocat de 
ipocrizia dogmatică, şi l-a înfăţişat in 
,cootrast cu menfalitat',ea .unud savant .al� 
căruil gînd'ilre liberă şi devoţi:t.111e faţă de 
colooti,vitate se ridic·ă deasupra ilnterese
lor înguste. Prin Alexandru Filip, dra
maturg.ul a vrut să od'ere nu o simplă pri-
vire Iucildă, ci, un personaj care să 
ireprezÎillte o ,cri.staliizare a ideii morale m
epocă. in · .acest sens, autorul se desparte 
de linia scr.ierilor care rac din victimă 
factorul justiţiar : nu Alexandru Filâp 
este acela caire aduce soluţia morală, ci 
Lavinia (med1c psilhilatiru, îndrăgosti·tă de 
savant), !Rodica, fiica ,acestuia, şi .i!nfir
miera Irma. E o intenţie â.nteresantă, a
ceasta, de ,a acoirda in chip exclusiv func
ţia j,usrtiiţiară unor femei.

,insuşiirile dramaturgului sînt indisou..,_ 
taibile, mai ales pe latura construcţiei de 
caractere : LaViinia, Ilrma, iDoctoriţa cu 
delegaţie de anchetatoare, mai vechii şi. 
mai. noii dogmatici �Negre.anu, Chvrtoacă, 
Udrişte), insurgenta Rodica sînt perso
naje c:aire ,se ţin minte. De menţionat şi 
construcţia ,inteligentă, care îngăduie cai, 
intr-un interval scurt, să fie evocate, prin 
procedee care ,ţin de epilc.a modernă, o 
mulţime de evenimente. Dramaturgul a

reuşit .să pună în .puţină mişcare multă 
substanţă sufletească ; numeroa,sele epi
soade facovdează firul dramatic. 

Nu ucideţi caii verzi este un debut r,e
marcabil, ,care �fi1rmă o voce în tea:trul 
r,omânesc. 

Mariana BRĂESCU 
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DOCUMENTAR 

ÎÎiJ de presăh teatral!
de ani ,. romaneasca 

1869 

Romă.Dia dramatică. Iaşi, dec. 1369 -
ian. 1870. Nerva Hodoş şi Al. Sadi Io-
1nescu (op. dt., pag. 610). o citează doar, 
dulpă se'm!nalările din pres.a vremii, ex. 
Familia., Pesta, 2·1 dec. 18-69. Actoru!l. şi 
publicistul N. A. Bogdan, în monografia 
sa Oraşul Iaşi (ed. a II-a, pag. 336, 1915), 
aminteşte şi el revista, , printre pulblica
iiile artistice ale vechii ur:be moldave. 

1871 f 

Cronicariulu de Bucuresci. Bucureşti, 
29 sept. 1871. Apare lunea, miercurea şi 
vinerea. Format 39 X 29. Redacţia şi 'ad
ministraţia Llpsoani 11. Tipogrtat'ia Fr. 
Thie1. B.A.<R.P. U.I 41.5'!:�5 �doarr nr. 1 din 
anul I). In desarierea bibliografkă 'din 
1913 a lui Nerva Hodoş şi Al. Sadi Io
nescu (op. cit. pag. 15'8) se me;nţionează 
·că ziarul se !11fLUileşte „de' la nr. 2, Intre
acte, organ special pentru susţinerea in
tereselor teatrului". In 1969, @eorge Bai
<:ulescu şi co,lectivul ('op. cit.; tom. II
p.ag. 822) n-au găsit numerele semnalate,
deşi, potrivit înaintaşilor bibliograff, zia
rul La Rouma,nie încă mai anu,nţa apa
riţia periodicului Intre acte în ·26 septem
brie 11817,3 ! 

1875-18,76-1877 

Almanah musical de Theodor Burada. 
Iaşi, 1875. Anul I. Format 22X16, 66 p. 
Tipohtografia H. Goldner ; Iaşi, 1876. A
nu1 IJ. Fonmat 22X16, 8'8 p., idem imp,ri
me:ria ; Iaşi 1877. AIIlul I:II. Fo.nmat 24X 
18, 108 p., Mem imprimeria. B.iA.R. P.I. 
5'402. 

Marele istoric, etnog.r.af, folcl,orist, com
pozitor şi profesor publică în cele trei 
numere ale almanahului ·său prime stu
dii referitoare la istoria teatrwui româ
nesc. Investigh_ează trecutul şi prezen
tul Conservatorului de muzică şi decla
maţiune din Iaşi, anexmd preţioase 
tabele statistice. Studiul Despre întrebu
inţarea musicei în unele obiceiuri vechi 
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ale poporului român, LlliSOţit de . texte şi 
partitun (an. IJ, 1876), se află la îlncerr>u
turile cercetării sistematice a fenomenu
lui scenic, Tot în poziţie de pionie
rat se află şi Incercările despre originea 
teatrului naţional şi a conservatorului de 
musică şi declamaţiune (din Moldova şi 
Ţara Românească), precum şi Cercetări 
asupra danţurilor şi instrumentelor de 
musică ale românilor (am:. Ill, -Hl77). 
Maiteria a fost preluerată ulterior în Is
toria Teatrului în Moldova. (vol. I. 1915, 
vol. II, 1'9'22). Vezi şi ed. Theodor T. Bu
rada - Opere, !-,IV, Buc., 1974--'1980, 
îngrijită de Vi?Tel Cosma. 

1885 

La soiree theatrale. ,,Publicaţie zilnică 
gratuită", BucU'reşti, ?5 nov. 18185. Format 
28X20. Tipografia !sac Binder. Se con
servă colecţia de la nr. 8 din 9 oct .. 
B.A.R. P.I. 1019. 

Periodic bilingv de· ştiri, 13,nunţuri, re
clame şi încercări de ,,,chronique thea
trale". Date importante despre ireiperto
riul trupei Fany ·Tardini-Vlădicescu, la 
teatrul Dacia, şi despre „spectacolele pen
tru familii" ale ans•amblului I. D. I0111es
cu în sala Orfeu. Se răspîndeşte prog,ra
mw Teatrului Naţional şi al trupei de 
operă a Societăţii dramatice condusă de 
©r. Stephăn�u. O cur�ozitate : @rigor.e 
Manolescu a preferat adaptarea franceză 
a lui A. Dumas, în locul textului original 
al dramei Intrigă şi iubire de Schiller. 

Comicul. ,,Revista populară. Apare 24 
de broşuri pe an, conţinînd : glume, anec
dote, nuvele, critici, canţonete, comedii, 
melodrame teatrale". Focşani, 1 sept. 
rne5 - ? 18816 (7 numere„ unele duble). 
Formiat 24X16. ,,Redacţiunea în Teatrul 
Lupescu". Titpog,rafia Unirea AL Codrea
nu. B.A.R. P.I. 328. 

Revista actorului focşănean Ioan tu
pescui, dorit.oi· să• înzestreze dramaturgia. 
naţi!cm:a,lă cu ,, ... 180 de manuscri:pte--come
dii, melodrame,. comipoziţii şi prelucrări". 
Tipăreşte doar vreo citeva piese, înJsQţin
du-le cu „e:xipHcaţia tfpurilor, deghiza-
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mentul actorilor şi punerea î,n scenă du
pă metoduJ. cel mai practk". Cel caire 
zidise teatrul local la 1'117·2, încuiraja ast
fel „teatrul de societate". Dar lipsa să
nătăţii bătrînului redactare " şi neJplata 
abonam_entelor fac să înceteze aipairiţia
p1toreştu reviste. 

1886 

Theatru. Bucureşti, 5 oct. - 30 nov. 
Hl86. 1 pe săptămină. A/pare dumi,niC'a. 
Format 30•X213. Director Th. M. Stoenes
cu. Redacţia şi administr•aţia Str. Bise
rica Enei 1. Tipografia ,,Revista Uter.ară". 
S_e conserivă n-rele 2 (12 oct.), 3 (216 oct.) 
Ş.I 9 (30 11.0V.) B.A.R. P. II. 40706. 

G-azeta ambiţionează să reformeze via
ta teatrului „cauterizîndu-i buba de care 
sl.l!feră". AipaTe î,n atmosfera grupării de 
la Literatorul a lui Al. Macedonski. Ata
curile se concentrează asup;r-a directoru
lui :e�trU!lui_ �aţioool, C. · Stăncescu, pro
babil msens1b1l la producţiile dram,atice 
al� ,,splenididei generaţii". 

Atistizza Ro.IDainescu este elogiată în
tr-o melodramă oaTe atunci şi mai tîrziu 
„deŞerta ma.halruele", O crimă celebră. O 
mostră de stil cron�căresc de la 11886 : 
,,în m�a genei.'al dar, ansamblul piesei, 
sau mai bi:ne armonia în acţiune, gestu�·i, 
dicţiune, mimkă şi joc de scenă, po:ezen
tau într-.ardevăr o intrU!Ilare a tuturor ele
mentelor artistice spre a ne da în total 
rezultatul cel mai satisfăcător". 

1887 

Julian-Programme. Numero extraordi
naire. Bucureşti, 8/20 ian. 1887. Format 
23X16. Tipografia „L'Independance 1·ou
maine". B.A.R. P.I. 410()1115. 

NUl!năr unic scos în limba franceză de 
ziarul „L'I.n;dependance voum.aime", caTe 
a organ,izat la Teatrul Naţional o t·epre
z�taţie în beneficiul marelui actoir Şte
fun Iulian. O amănunţită biografie a ce
lui omagiat semnează cunoscutul croni
car monden Mişu Văcărescu (Cllaymoor). 

1889 

Artistul român. ,,Periodic artistic şi li
terar. Special pentru teatrmi, ciTcuri, 

(Continuare de Za p. 153) 

în decorul sugestiv şi, funcţional con
struit de I. G. Sumbataşvili (artist al 
poporului al U.R.S.S.) există un spaţiu 
al memoriei şi al conştiinţei. De acolo, 
învăluite in ceaţă, apar cînd şi cînd silue
tele îmbrăcate in uniformă ale soldatilor 
de acum peste patru decenii. în gesturile 
lor măsurate, în replicile lor eliptice, in 
spaima şi in curajul lor este sursa intim-

concerte, muzică şi belle-arte". Bucureşti, 
19 1'.1n. 1'889. Format 33X25. TÎlpograd'ia 
I. • Bmder. Se conservă doar primul nu
mar, poate u:nioul. B.A.R. P. II. 40361. 

Articolele cu caracter eclectic, nesemna
,te. Se rngretă rapacitatea „divelor" în 
tu,rn:1.eu 1a noi, care cer smne exorbitante. 
L-i_ ,,foiţa" ziar.ului (foiletonul !) se pro
mite un documentar Liszt şi Barbu Lău
taru. Ştiri teatrale şi muzicale din mai 
multe c.aipitale europene. 

1891 

Anuarul Conservatorului de muzică şi 
declamaţiune din Bucureşti pe �r.u1 şco
lar 1889-1890. Bucuo:eşti, 18!H. FOTmat 
20Xl2. Ti,pog,rafia Curţii regale F: l!iobl 
Şi fiii, 39 p. (continuă pînă în 1900). 
B.A.R. P.I. 7H2. 

Pr_iJmul anuar al şcolii naţionale de
muzică şi teatru înfiinţată la 1864 oon
ţinî.11.1d diagrama personalului didactic 
staitistica elevilor, programele şcoliare etc' 

Din 11873, profesoruil dasei de declama� 
ţie este Ştefan Vellescu. Printre elevii din 
cei trei ani de studii ai anului şcolar 
1889-1890, se numără : Ion Livescu Ion 
Brezeanu, Georgescu Achil Ion Cuţ�rida 
Lucreţia Ionescu (Br,ezea-nu.). 

' 

Programa cursului de declamaţie. A
nul I : Princhpii generale în .arta teatra
lă. Despre declamaţiune. Dicţiunea me
canismU!l. şi organele vocii. Observ�tiuni 
ge·nerale asupra mecanismului şi modulă
•rei v,ocei. Recitări g,ra;date în diferite ge
nuri cu aplicaţiunea principiilor explica
te. Exerciţii. Elemente de mimică. Anul
11 : Dezvoltări asUJp;ra artei de a vorbi 
studiul :nolelor în scene mici. Definitiu� 
nea genurilor în execuţiunea teatr�ă. 
Tonul naiv, respectuos, prietenesc, ironic, 
dis,pireţuitor, Tece, batjocoritor, graiv, trist, 
vesel, glutmeţ etc. Scene din diferiţi au
tori cu dezvoltarea pri'ru::i·piilor explicate. 
Exerciţii. Anul IIl : Tragedia, drama, fru·
sa. E'Xlplicări �upra acestor genuri de 
pTOducţiuni scenice. Studiul rolurilOT. Cri
tica unui rol din pun,ct de vedere al exe
cuţitmii scenice. Scene sau acte din piese 
scrise în . orice gen teatral. Exer.ciţii. 

Ionuţ NICULESCU 

plărilor de astăzi. Tot aşa cum încrederea 
în sensul şi valoarea actului scenic, aşa 
cum îl practică astăzi colectivul teatrului 
,,V. F. Komissarjevskaia", îşi află rădă
cina in acel an 1942, cîncl în Leningradul 
asediat de duşmani se năştea acest tea-
tru, pentru a dovedi încă o dată puterea 
artei de .a învinge, prin exprimarea al
cătuirii interioare a omului, şi foamea, 
şi frigul, şi moartea. 
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DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

de ADRIANA POPESCU 

MIHAIL 

DAVIDOGLU 

(11) 

1953, 3 octombrie - SCHIMBUL DE 
ONOARE - dramă în patru acte

Teatrul Naţional „I. L. Caragiale". Regia : 
AL. Finţi. Scenografia : Mihai Tofan. 
Cu : Nicolae Bălţăţeanu, Const. Bărbu
lescu, Geo Barton şi alţii. 

Piesa s-a mai jucat la Teatrul de Stat 
din Braşov (regia, D. D. Neleanu) şi a fost 
distinsă cu Premiul de Stat. 

„Aparţinînd perioadei de creaţie cînd 
a dat Minerii sau Cetatea de foc, piesa 
în vatru acte Schimbul de onoare are 
meritul unei prezenţe ele vitalitate dra
matică : Stratulat, un trădător si ca
rierist care, folosind conjuncturi· favo
rabile, s-a instalat în fruntea unei. 
mari uzine unde a ajuns să saboteze 
producţia. Personajul reprezi.ntă o reu
şită, cu toate că se resimte de pe urma 
a ceea ce pare a fi limitarea posibili
tăţ!i • analitice a scriitorului". (Virgil
Bradaţeanu - ,,Istoria literaturii dra
matice româneşti", Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1982, p. 195.J 

,,(Piesa) puţin consistentă dramatic, 
este excesiv tehnicistă" (Virgil Brădă
ţeanu - ,,Viziune şi univers în noua 
dramaturgie contemporană", val. cit.,
p. 96.J

Alte optnii :
V icu Mîndra - ,,Scîn.teia tineretului",

1418/13 noiembrie 1953 ; N. Tertulian--
,,Contemporanul", 18 decembrie il.953 ; 
Horia Bratu - ,,Conflict şi caractere -
despre Schimbul de onoare" - Viata 
Românească", 12/1953. 

" · 

1955, - ORAŞUL !N FLACARI - dramă
în trei acte

Teatrul Naţional din Iaşi. Regia : Val 
Mugur. Decoruri: Mihai Stamate; cos
tume : Constantin şi Elena Gînju. Cu : 
Margareta Baciu, Virgil Raiciu, Marioara 
Davidoglu, Constantin Obadă, Lidia Ber
zovschi:, Petru Gheorghiu, Ana Luca, Flo
rica Demion, Adrian Tuca, Elena Popa, 
Mihail Milcoveanu şi alţii. 
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Piesa s-a mai jucat la Teatrul de Stat din 
Timişoara. 

,,Mihail ,Darvidoglu ( ... ) s-a oprit asupra 
momentului insurecţiei naţionale din 
zilele lui august 1944. O face în piesa 
intitulată Oraşul in flăcări, intenţie in
teresantă de a defini o sumă de carac
tere în condiţii similare de criză dra
matică, întreprindere dificilă, presupu
nînd din partea scriitorului virttiţi ana
litiice, disponibilitate pentru nuanţe. 
Incercarea de a sugera prin cele petre
cute într-un subsol, între cîteva perso
naje, situaţia dtn afară, lupta din acele 
zile, nu reuşeşte ( . . . ). Piesa se pierde 
în convenţional şi declarativ, n-are va
lori de dramă psihologică, nu este des
tul de adîncă, nu are nici resurse de 
dramă eroică". (Virgil Brădăţeanu -
„Istoria literaturii dramatice româneşti 
şi a artei spectacolului", val. cit. 
,p. 195.) 

1956, 3 iunie - HORIA - dramă în patru
acte (douăsprezece tablouri). 

Teatrul Municipal din Bucureşti. Regia 
şi scenografia: Dan Nasta. Cu: Toma 
Dimitriu în rolul titular. in rolul Mariei 
Pavel : Maria Tănase. 
Piesa s-a mai jucat la Teatrul Naţional 
din Iaşi (în regia lui N. AL Toscani, cu 
Gh. Popovici, Margareta Baciu etc.) şi la 
Teatrul de stat din Oradea (în stagiunea 
1964-1965). 

„Mihail Daviidoglu, în Horia, a marcat 
paşi importanţi, şi în ce se referă la 
fondul istoric al acţiunii în cauză, şi 
în ce priveşte situarea acestui fond 
într-o ficţiune dramatică. 1 Piesa are 
caracter complex. ( .•. ) Personajul Ho
ria, într-adevăr, este real, autentic. 
Trăsăturile lui de caracter sînt redate 
cu precieie şi vigoare. In ce priveşte 
celelalte personaje, o parte din acestea 
descind mai mult din atelierul autoru
lui decît din fapte confirmate ; apar
ţin parcă mai mult unui plan tematic 
decît unei curgeri efective de viaţă. 
Ca at1nosferă generală însă, piesa tră
ieşte". (Ion Zamfirescu - ,,Drama is
torică universală şi naţională", Bucu
reşti, Ed. ,,Eminescu", 1976, colecţia 
,,Masca", p. 272.) 
.,Horia ( ... ) îl are ca erou pe revolu
ţionarul transilvănean, bărbatul sătul 
de împilări şi dornic de dreptate care 
a ridicat iobagii împotriva domnilor 
asupritori, făcîndu-i să simtă minia ţă-
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rănească şi să se teamă de ea. Aceasta 
e, de altfel, concluzia piesei lui Mihail
Davi1cloglu, lucrare ele vibraţie şi au
tentică poezie, dinamică şi bogată în 
momente impresionante. ( ... ). Prin 
definirea acestui erou pe funclalul 
amplu al răscoalei şi, integrat ei, în
raporturi strînse cu oamenii săi, şi-n 
luptă cu clomni'i, Miha'il Davicloglu în
scrie o creaţie în clrama contemporană 
ele inspiraţie istorică naţională". (Vir
gil Brădăţeanu - .,Istoria literaturii
dramatice româneşti şi a artei specta
colului", vol. cit. p. 195.) 

Alte opinii: Florin Tornea - .,Horia, 
prizonierul mitului: - ,,Teatrul" 5/1956 ; 
Ion Oarcăsu - ,,Steaua" 7 /1956 ; N. Bar
bu - ,,laşul literar", 9/1956. 
1957, 20 mai NOI, CEf FARA DE 
MOARTE 

Spectacol-coupe incluzînd două piese : 
Nemaipomenita furtună, dramă în două 
acte, şi Noi, cei fără ele moarte, piesă 
intr-un act. 

Stucl,ioul Actorului de film „C. Nottara" 
(Teatrul Mic de azi). 

Regia : Mihail Raicu. Cu: N. Neamtu
Ottonel, Dominic Stanca, Tatiana Iekel, 
Emanoil Petruţ, Andrei Codarcea, Mihnea 
Moisescu. 

Piesa Nemaipomenita furtună s-a mai 
Sflintu Gheorghe, la Teatrul Bacovia din 
Sfîntu Gheorghe, la Teatrul de Stat din 
Bacău (1958), într-o variantă completată 
ulterior de dramaturg cu actul III. 

„Resorturile romantice ale manierei lui 
, Daviclogltl se evidenţiază deosebit ele 
puternic. Autorului Nemaipomeniitei 
furtuni îi esle absoltlt necesară pre
zenţa unor caractere excepţionale pen
tru rostirea răsunătoa·re a mesajului 
său. ( ... ) De la Omul din Ceatal la
Nemaipomenita furtw1ă Mihail Davi
cloglu a strîns destulă experienţă pen
tru ca, revenind la prim.ele unelte, să 
vădească o lărgire semnificativc'i. a ve
chilor sale procedee. ( ... ). Nemaiipome
nitsi furtună este construită cu avariţie,
ferită ele infiltraţii eterogene. Scriitorul 
a renunţat, într-o mare măsură, la pi
torescul exterior, atras cu mai multă 
stăruinţă ele frumuseţea şi meandrele 
uimitoare ale peisajelor sufleteşti. 1n 

ultima sa clramă, alături ele tiradele 

fierbinţi, autorul a simţit nevoi'lt să 

creeze lungi, şi semnificative tăceri". 

(Vjcu Mîndra - .,De la Omul din 
Ceatal la Nemaipomenita furtună", 
,,Gazeta literară", 12 decembrie 1957.) 

Alte opinii : Simion Alterescu - ,,Re
întoarcerea la teatrul poetic", ,,Teatrul" 
7/1957; - ,,Teatrul" 10-11/1958. 

1960, 23 aprilie 
C!MPIE. 

URIAŞUL DIN 

Teatrul Dramatic din Constanţa. Regia : 
Constantin Dinischiotu. Scenografia : Ta
tiana Manolescu-Uleu. Cu: Vasile Cre
ţoiu, Emil Sassu, Vasile Prisăcaru, Gheor
ghe Bănică, Eugenia Gheorghian, Marcela 
Sasu, Lucica Pîrvulescu, Cristina Mincu
lescu, Zoe Caraman, Bergi Diradurian, 
Costel Rădulescu, Lucica Georgescu-Szabo, 
Constantin Guţu, Obren Păunovici, Con
stantin Morţun, George Enache, Ştefan 
Chivu, M. Constantinescu-Govora, Octa
vian Uleu, Marieta Mihalcea, Valentina 

ambra, Mircea Psatta. 
„Scrisul său dramatic e aspru, uneori 
contorsionat, chinuit, clar viguros şi 
apropiat ele adevăr. Lanţul pornit cu 
Anton Nastai şi Pavel Arjoca îşi are 
acuma adăugată o nouă verigă : Du
mitru Grozav. Substanţa eroilor săi e 
apropiată - materia primă, roca bril
tă. Dacă ar fi fost sculptor, crecl că 
Davi,doglu s-ar fi dedicat genului mo
numental. Mai puţin preocupat ele 
amănunt, el caută mai mult să-şi pro
fileze eroii pe fundaluri imense, pe 
focul mistuitor al furnalelor, pe o 
epocă istorică (Horia), şi acum pe ce
rul dobrogean. Eroii săi trebuie ele 
aceea judecaţi nu atît i,ncliviclual, cît 
în ansamblu, asemenea unor statui 
proiectate pe întreaga arhitectură în
conjurătore". (Alecu Popovici - ,,Tea
trul" 6/1960.) 

1971, 27 aprilie - OCHII DRAGI AI BU

NICULUI - dramă în trei acte. 
Teatrul de Stat din Reşiţa. Regia : Eu

gen Vancea, decorurile şi costumele : Li
viu Ciulei şi Ion Bobeică. Cu : Toma 
Dimitriu (Petru Arjoca), Mircea Ipate 
Mareş, Eugen Moţăţeanu, Dan Turbatu, 
Cristian Pîrvulescu, Flor1in Mihai Miron, 
Zeno Balint, Grigore i\.lexandrescu, Garo
fiţa Bejan, Maria Kanya, Doina Neamţu 
Brebenaru, Iuliana Doru-Iliescu, Rodica 
Turbatu. 
Piesa a fost transmisă la TV în 1972 
şi apoi în 1985, sub titlul „Neamul Arjoca". 

„Ochii dragi ai bunicului împlinesc
trilogia închinată muncitorilor reşiţeni. 
Contimwrea proceselor soci.ale şi .fami,
liale ale neamului Arjoca se împle
teşte cu aspectul nou al problemelor 
ele muncă şi ele viaţă". (N. Carandino 
- ,.Autori, piese, spectacole" - Btlcu
reşti, Editura „Cartea românească",
1973, p. 436.) 

Alte opinii: C. Paraschivescu - ,,Tea
trul" 4/1971 ; A. Rotaru - ,,Informaţia 
Bucureştiului", 29 aprJlie 1971 ; Romulus
Diaconescu - ,,Tribuna", 29 aprilie 1971 ; 
Stelian Vasilescu - ,,Familia", 4/1971 � 
Aurel Băclescu - ,,Contemporanul" 18/· 
1971. 
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III. LUCRARI DRAMATICE PUBLI
CATE

• Flăcăul de pe Ceanul MarP.. Steagul
celor de pe munte. Zăporul. Scenete.
Bucureşti, Editura U.'l'.M., 1948

• Omul din Ceatal. Dramă în trei acte
(opt tablouri). Bucureşti, ,,Europolis",
194il

• Minerii. Dramă în trei acte. Bucureşti,
Editura de Stat, 1949.

• Nunta. Comedie. Bucureşti, ESPLA,
1950, colecţia „Albi pa".

• De tr,ei ori ca la brigadă. Comedie
într-un act. Bucureşti, ESPLA, 1>953.

• Inimă vitează. Dramă într-un act (do
uă tablouri), BucureşLi, ESPLA, 1954.

• Teatru. Bucureşti, ESPLA, 1954. Cu
prinde : Om·ul din Ceatal, Zăporul,
Flăcăul de pe Ceanul Mare, Steagul
celor de pe munte, · Minerii, Cetatea
de foc, Nunta, De trei ori ca la bri
gadă, Schimbul de onoare

• Oraşul în flăcări. Dramă în trei acte.
Bucureşti, ESPLA, 1955

• Horia. Dramă in patru acte, 12 ta
blomi. Bucureşti, ES.PLA, 1956

• Noi, cei fără de moarte. Bucm·eşti,
ESPLA, 1956 (Comentariu regizoral de
Marietta Sadova)

• Nemaipomen'ita furtună. Dramă în
două acte. Bucureşti, Fondul literar
al scrntorilor din R.P.R., 1957

• Şoimul. Schiţă dramatică într-un act.
Editura Didactică şi Pedagogică, 1958

• Teatru. Bucureşti, ESPLA, 1959. Cu
prinde : Omul din Cetal, Minerii, Ce
tatea de foc, Horia

G Trandafirul negru (Intre cer şi pă
mînt). Schiţă dramatică într-un act. 
Bucureşti, EPL, 1961 şi „Teatrul" 3 
1961 

• Baba Dochia şi brigadierul. Schiţă
dramatică într-un act. Bucureşti, EPL,
196:2

• Piese într-un act. Bucureşti, EPL, 1962.
Cuprinde•: Noi, cei fără· de moarte,
Şoimul, Trandafirul negru.

„Creaţia de piese într-un act a lui 
M. D. este din cele mai însemnate,
autorul urmărind să restituie acestei
specii literare o calitate artistică înal
tă, ceea ce a reuşit prin. cele mai
multe lucrări. ( ... ) Davidoglu a adus
o contribuţie însemnată la definirea
unui profil artistic al piesei într-un
act". Valeriu Râpeanu în ,,,Dramatur
gia română conte.mporană", Note.
Bucureşti, EPL, 1964, p. 588)

• Dansul fetelor şi echipajul D 658.
Schiţă dramatică într-un act. Bucu
reşti, EPL, 1963

• Două fete şi-o comoară şi Meşterul
Adam şi ucenicii săi. Schiţe dramatice
într-un act. Bucureşti, EPL, 1965
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• Un om în noapte. Schiţă dramatică
într-un act. Bucureşti, 1965

• Pe drumul fără. întoarcere al iubirii.
Dramă într-un act. Bucureşti, 1967

• Zeu, împărat şi barbar. Tragedie în
două părţi. Bucureşti, ATM, (62), 1967

• Tunelul. Schiţă dramatică într-un act.
Bucureşti, 1969

• Ochii dragi ai bunicului. Dramă în trei
acte. ,,Teatrul" 3/1969

ie Teatru. Neamul il.rjoca. Tr:i.logie dra
matică. Bucureşti, Editura „Eminescu", 
1972. Cuprinde : Cetatea de foc, Ochii 
dragi ai bunicului, Străbunul. 

• Platforma magică. Dramă în trei acte.
Bucureşti, Editura „Cartea româneas
că", 1973.

,,Platforma magică este poate sem
nificativă doar pentru efortul autoru
lui de a reveni în actuaiitate cu mij
loacele, temele şi ticurile acestei ac
tualităţi. ( ... ) Platforma magică este, 
în afara o'l'i.cărui comentariu, documen
tul unei înfrîngeri pentru că Davido
glu se pune în situaţia de a pastişa o 
drâmaturgie ale · cărei clişee i se da
torau în cea mai mare parte." (Mir
cea Ghiţulescu - vol. cit., p. 24-25). 

• Luchian. Dramă în trei acte .. ,Teatrul"
10/11980

CI Cele trei Mării din vale. Bucureşti, E
ditura „Cartea românească", 1983. Vo
lumul cuprinde, în afara dramei în 
două părţi care îi dă titlul : Noi, cei 
din 1;ale, dramă în trei acte ; Din pra
gul veşniciei, d.·amă într-un act. 

• Suflete în furtună. Dramă în trei acte.
„Teatrul" 3/1984

• Spartacus. ,,Teatrul" 7--8/1985
A.niologii :
e Cetatea de Joc în vol. ,,Dramaturgia

română contemporană", Bucureşti, 
EPL, 1964 (,,Biblioteca pentru toţi"), 
vol. II. Prefaţă şi note de Valeriu Râ
peanu. 
- în vol. ,, Teatrul românesc contem
poran", Bucureşti, Editura tineretului,
1962 (,,Biblioteca şcolarului"), vol. II.
Prefaţă de Margareta Bărbuţă.

• Omul din Ceatal în vol. ,,O antologie
a dramaturgiei româneşti 1944-1977",
Bucureşti, Editura „Eminescu", HJ78,
vol. I. Studiu introductiv, aparat cri
tic de V. Râpeanu.

IV. OPINII CRITICE (selectiv)

1n periodice : 
Simion Alterescu - ,,Concepţia umanistă 
în dramaturgia lui lVI. D. ", ,,Viaţa Româ
nească" 12/11954 : Dumitru Micu - ,,Per
spectivele dramaturgiei noastre", ,,Teatrul" 
12/1957 ; Mircea Mancaş - ,,Omul nou 
în opera lui M. D. ", ,,Teatrul" 9/1958 ; 
V. Ştefan - ,,M. D. - piese într-un ?ct",
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�,Steaua" 3/1962 ; Dumitru Solomon 
.,,Factorul principal : conştiinţa (pe mar
_ginea volumului „Piese într-un act"), 
.,,Gazeta literară" 13/1962; I. Maniţiu -
.,\Tribuna", 1. iunie 1967; Mircea Iorgu
leSC1f - ,,M. D. Teatru", ,,Luceafărul", 

.28/1972; Val Condurache - ,,M. D. Plat
forma magică", ,,Convorbiri literare" 24/ 
)973 ; Florin Faifer, ,,Cronica" 17/1973 ; 
.4.l. Rciicu - ,,Romantism revoluţionar", 
,,România literară" 47/1980, ,,Transilvanda" 
12/•1980 şi „Scînteia" 29 i•anua,rie 1981 ; 
Paul Tutungiu - ,,M. D. la 70 de ani", 
„Teatrul" 12/1980 ; Ion Cristoiu - ,,De 
la Omul din Ceatal la Cetatea de foc", 
.,, Teatrul" 4, 5, 6/1983. 

1n .volume: 

•• Dumitru Micu şi Nicolae Manolescu -
,,Literatura română de azi", Bucureşti,
Editura Tineretului, 1965, p. 293-295 : 

„Nerezistînd tentaţiilor unei .anumite
retorici, nu prea consistente, obţinute
prin ' inflaţie verbală, piesele lui
M. Davidoglu izbutesc, atunci cînd se
ridică efectiv la altitudinea lirismului.
să comunice un autentic suflu roman
tic".

'• Valeriu Râpeanu - ,,Teatrul de astăzi 
intr-o perspectivă istorică" în volumul 
„3 dramaturgi contemporani" (Studiul 
introductivi. Bucureşti, Editura tinere-
tului, 1967, p. 19-23. 

• Mihai Vasiliu - ,,Istoria teatrului ro_. 

mânesc", Bucureşti, Editura „Alba
tros", 1972, p. 163. 

'8 Ion Zamfirescu - ,.Drama istorică" în 
volumul „Teatrul românesc contempo
ran", Bucur.eşţi, Editura „Meridiane". 
HJ75, p. 76-77. 

, • Virgil Brădăţeanu - .,Viziune şi uni
v2rs în noua dramaturgLe româneas
că", Bucureşti, Editura ,,Cartea româ
nească", 1977. p. 88-102' : 

,,Creciţiile lui Mihail Davidoglu, u
nul dintre «pionierii» dramaturgiei 
noastre noi, odată cu receptivitatea, 
caracteristică dramaturgtilui, pentru 
nobleţea şi eroismul oamenilor. expri
mă patosul zilelor care le-au născut. 
Principalele sale piese sînt fierbinţi, 
eroii patetici, gata să vorbească pasio
nat despre munca şi idealurile lor, 
dornici să-şi manifeste disponibilităţile 
de nobleţe spirituală. convertite în
deosebi în capacitatea lor de a făuri 
şi a lupta pentru biruinţa socialismu
lui. Le este proprie încrederea în 
dreptatea cauzei. şi-n forţa de-a o în
făptui a clasei muncitoare conduse de 
partid. Muncitori şi comunişti, sînt 
·pr�mii eroi de asemenea factură pe
-care-i cunoq,şte scena românească şi
·meritul de a-i fi făcut să fie drama-

tic convingători, în ciuda existenţei 
multora pe unica dimensiune a profe
siunii şi a excesului de relatare teh
nică în, dialog, îi aparţine lui Mihail 
Davidoglu. Astfel piese ca Minerii sau 
Cetatea de foc, opere ale tinereţii noii 
dramaturgii româneşţi, rămîn peste 
vreme nu numai ca realizăT>i cu în
semnătate documentară, ci cu valori 
de impuls. Ele, ca· şi eroii lor, mai 
bine zis prin ei". 

• Valeriu Râpeanu - ,,O antologie a
dramaturgiei româneşti 1944-1977", 
Bucureşti, Editura „Eminescu", 1978, 
vol. I - Studiu introductiv :

,,Considerat un dramaturg al epocii,
despre opera sa se vorbeşte uneori
din această pricină cu o anumită to
nalitate condescendentă. Există însă
două modalităţi de a fi autorul• unei
epoci : una flatîndu-i gusturile cele
mai precare, înclina,ţiile joase, adre
sîndu-te acelui pu.bLic care impune un
dictat al uşurinţei, căutînd cu orice
preţ şi reali.z-înd chiar succesul. Davi
doglu, fiind dramaturgul unei epoci nu
a mers pe această cale, deoarece el ci
adus cu Omul din Ceatal o lume neo
bişnuită şi neîntîlnită pe scena teatru
lui românesc şi a continuat această
direcţie prin Minerii şi Cetatea de foc.
Nu se adresa unui public cunoscut, ci
unuia necunoscu-t, nu aducea pe sce
nă o lume frivolă, ci una aspră, n·ti
construia conflicte agreabile, ci ten
sionate. - Deci şi-a asumat o misiune
de a spune ceva nou, unui public nou.
De at·unci, toate trei componentele
s-au îmbogăţit, s-au nuanţat, s-au a
d-încit. De atunci, înţelegerea acestor
raporturi ,este infinit mai bogată şi
mai amplă. Dar piesele sale vin în
spre noi cu tot ceea ce are emoţionant
şi caduc orice operei de pionierat".

• Virgil Brădăţeanu - ,,Istoria liltera
turii dramatice româneşti şi a artei 
spectacolului". Bucureşti, Editura Di
dactică şi Pedagogică. 1983, p. 193-
196. 

O Florin Faifer - ,.Dramaturgia între 
clipă şi durată", Iaşi, Editura „Juni
mea". 1984, p. 38-42. 

• Mircea Ghiţulescu - ,,O panoramă a
literaturii d-ramatice române contem
porane", Cluj-Napoca, Editura „Dacia",
1984, p. 20-25 : 

.. Este o notă .hiperbolică în tipolo
giile lui Davidoglu. foarte bine mas
cată în hiperbolicul natural al medii
lo1· investigate. Lumea Deltei, lumea
minerilor de pe Valea Jiului, ca şi
aceea a jurnalelor reşiţene din Ceta
tea de foc. sînt asemenea lumi hiper
bolice pe care Davidoglu le popul.ează
cu o umanitate corespunzătoare".
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George Uscă tescu 

teatrul occidental 
contemporan 

Strindberg şi Shakespeare 

In critica t·omantică, ajunsă la ap@geul 
său, se produce o excepţie. Am pute� 
spune o fericită exce�ţie: ac�ea a lm 
August Strindberg, gemul norchc al �ea
trului contemporan, precursor al atitor 
lucrări din teatrul de azi. Strindberg a 
fost un om de teatru în sensul integral 
al cuvîntului. Cazul său este foarte ase
mănător cu cel al lui Shakespeare. 

Ca şi Shakespeare, trăieş!e clin interior 
viata intensă a teatrulu1. Catre anul 1869, 
cînd se afla în plină gestaţie opera sa 
Maestrul Olof, precum şi patruzeci de am 
mai tîrziu Strindberg pătrunde în lumea 
lui Shakespeare, ca un aute_ntic <?II: de
teatru, cu ascuţimea sa ps1holog1ca şi 
estetică fără egal. Metoda cu •care el se 
apropie de lumea teatrului lui Sh<;1k_e
speare continuă să fie metoda romantic":: 
analiza teatrului lui Shakespeare prm 
personaje. Dar studiul său continuă să 
fie de o permanentă actualitate pnn ex-. 
traorclinara pătrundere obiectivă a ope
rei dramatice a marelui autor elisabetan. 
Lui Strindberg nu-i place căsătoria Shake
speare - Mendelssohn di!1 Visul_ une�
nopti de vară. Nu i-a placut niciodata 
acest gen de dramă. El îl consideră pe 
Shakespeare un pesimist, nu ştie pentru 
ce acesta, la treizeci de ani, nu credea 
în dragoste cinel spune prin gura lm 
Teseu : ,,Po�ţii, înamoraţii şi nebunii sînt 
făcuţi din pură imaginaţie". 

Analizele lui Strindberg ca om de tea
tru si nu în calitate de critic (fusese, 
după' cum mărturiseşte, critic de teatru, 
mai multe luni dar abandonase, deoarece 
nu-i plăcea del�c să se aşeze,_ dup� spec

,:tacol, la o masă, pentru a lasa sa cada 
pe hîrti'e judecăţi improiVizate) asupra 
dramelor Iuliu Cezar (nu-nţelege pentru 
ce Shakespeare n-a intitulat-o Brutus), 
Regele Lear, asupra viziunii lumii }ui 
Shakespeare şi a personajelor sale srnt 
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·(fragmente)

de neînlocuit, în ciuda faptului că nu sînt, 
în intenţia sa, clecît simple note margi
nale de lectură ale unui „profesionist". 
Admiră enorm dramele istorice ale lui 
Shakespeare şi maniera sa d_e a-i vedea 
pe eroi în viaţa lor particulară, ,,at home", 
manieră ce l-a influenţat (clupă cum măr
turiseşte) ,,decisiv" în prima sa dramă 
istorică Maestrul Olof, precum şi în altele 
ulterioare. 

Strindberg lŞl dă seama pînă la ce 
punct este dificil să-l „corectezt pe 
Shakespeaee. Cuplurile Hamlet - Ofelia, 
Hamlet - Polonius ne oferă unul dintre 
cele mai complete exemple. 

,,Ofelia, scrie Strinclberg, mi se pare o
încercare de realizare a unui personaj cu 
toate elementele pe care lumea obişnuită. 
le consideră contradicţii". Ofelia este 
dulce, constant dulce, şi ironia sa, nebu
nia şi cinismul său de pe urmă sînt re
zultate şi aspecte ale înseşi brutalităţii 
lui Hamlet. Numai dragostea fraternă a 
lui Laerte pare a intui adevăratul carac
ter al Ofeliei. Cinel Laerte vorbeşte de· 
dragostea Ofeliei, în cuvintele sale răz-• 
bate o teribilă acuzaţie împotriva lui 
Ha.mlet. Chiae cinel Hamlet însuşi, în fi
nal, se înclină în faţa mormintului Ofe
liei, şi spune c-o iubea, ,,că dragostea 
unită a patruzeci de mii ele fraţi nu putea 
să i-o egaleze pe a sa", spiritele simple 
sînt tentate să vadă în aceasta o contra
clictie. Strindberg vede a1c1 adevărata 
măi·eţie a lui Shakespeare ca creator ele 
personaje integral umane. Ca om ele tea-• 
tru, Strindberg aclm iră in Shakespeare, 
înainte de toate, sensul integral de tea
tru. in acest sens se exprimă comentîncl 
drama Iuliu Cezar, ,,de b simplitate 
aproape antică", ce „convine unui public-
de cele mai mult ori obosit, care pre-
feră să capteze, într-o operă ele teatru� 
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:fără prea mult efort,. totul. Compoziţia 
€Ste pedectă, asasinatul, pregătit în pri
mele acte, se realizează în al treilea, i"ar 
consecinţele tragice se desfăşoară pînă la 
catastrofa ce deschide o fereastră spre 
viitor. 

Cezar va continua să trăiască ca un 
spectru, în memoria romanilor, în fiul 
său adoptiv". 

Paginile lui Strindberg îi oferă criticii 
shakcspeareane actuale intuiţii geniale. 
Faptul este interesant, deoarece Strind
berg este un autentic precursor al tea
trului contemporan. Este interesant, de 
asemenea, prin aceea că actuala critică 
shakespeareană engleză sau continentală 
-continuă filonul criticii romantice, într-o 
viziune pe care Strindberg pare s-o de
păşească în meditaţiile sale psihologice ·şi 
,estetice. Indiscutabil, actuala critică en
gleză, cum se dovedeşte cu opera citată 
.a lui Traversi, a completat analiza pro
-cesului creator al lui Shakespeare, cău
tînd a-i individualiza geniul prin unici
tatea forţei sale expresive, prin unitatea 
-dramatică, prin eterna actualitate a per
sonajelor sale etern vii, etern umane. 

De aceea, un critic precum Traversi 
poate, justificat prin efortul propriei sale 
analize, să afirme în concluzie : operele 
<le maturitate ale lui .Shakespeare, ,,atît 
de diverse ca sentiment şi superioare, ca 
sagacitate şi fascinaţie a conţinutului, faţă 
ele cele ale oricărui autor elisabetan, pot 
fi apreciate în profunzime numai dacă 
�tim să descifrăm conţinutul lor metafi
:zic dat de stimulul iniţial al impulsului 
creator .Personajele şi situaţiile sînt con
diţionate de sentimentul poetic, iar acesta 
atinge expresia sa integrală prin tehnici 
teatrale perfect adecvate. Aceasta este 
adevărata semnificaţie a aserţiunii cum 
-că poezia şi drama lui Shakespeare sînţ_
intim contopite în unitatea dramei poe
tice".

., 

Holderlin şi tragedia greacă 

Inainte ca spiritul lui Hi:ilderlin să cadă 
definitiv în întuneric, marele poet a 
consacrat eforturi de o intensitate cutre-, 
murătoare descifrării lumii tragediei gre
ceşti. Au fost anii unei activităţi i1:tense

.!
, 

ale cărei rezultate îi deconcerteaza inca 
pe studioşi şi pe critici I?rin p��underea 
şi originalitatea traducenlor ş1 �nterpre: 
tărilor; printr-o înţelegere a umversulu1 
tragediei pe care nimeni n-a putut s-o 
egaleze. Un I-Iolclerlin instabil, deja co�
clamna� definitiv la singurătate şi neli
nişte, îşi pune spiritul la un ef�rt fără -.....egal, ale cărui rezultate, impres10nan_te, 
încă, pentru oamenii timpului nostru, sm! 
tragedia Moartea lui Empedqcle (opera 
originală, în care Holderlin ne demon
strează geniul său, teoriile sale estet1ce, 
ideile sale despre artă şi trage'die, in
comparabila sa capacitate de sinteză îi:i
tl"e antic si modern), traducerile Oedip
şi Antigona de Sofocle, precum şi comen
tariile asupra acestor două opere de apo-
geu ale teatrului grec. . . Holderlin şi-a început traducerile dm 
Sofocle în anul 1796. In 1799, proiectează 
lansarea unei reviste de poezie, în care 
are intenţia să-şi publice propria operă 
Moartea lui Empedocle, studii despre poe-

. tii antici şi moderni; critică despre Ho-
111er, Săfo, Eschil, Sofocle, Horaţiu, Sha�e
speare şi, în special, despre anumite 
opere sau aspecte ale acestora : caracte
rul lui Achile la Homer, al lui Prometeu 
la Eschil, Antigona şi Oedip - la Sofo
cle Brutus Macbeth - la Shakespeare. 

Traducer�a operelor Antigona şi Oedip
împreună cu comentariile sînt publicate 
în anul 1804. 

Necunoasterea comentariilor sale, des
coperite şi puse în valoare de critica 
timpului nostru, de către spirite entuzias

-:mate de opera lui Hi:ilderlin, cum ar fi 
Heidegger, fac imposibilă. o apropiere de 
universul trag cd iei greceşti. 

/ 
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Leny Caier 

AMINTIRI DESPRE 
TEATRUL ROMÂNESC 

George Timică 

Am avut norocul şi bucuria artistică 
să joc, în decursul carierei mele, alături 
de mari şi prestigioşi actori şi actriţe : 
Tony Bulandra, Bulfinsky, Storin, Lucia 
Sturdza Bulandra, Marioara Voiculescu, 
Maria Ventura, Maximilian, Pop Marţian, 
Critico, Ronea, Nora Piacentini, Marietta 
Deculescu, Silvia Fulda, Silvia Dumitrescu. 
Partenerii cu care am împărţit frumoaseie 
succese teatrale, în epoca dezvoltării mele 
artistice, au fost G. Timică şi Geo„ge 
Vraca, aceşti inegalabili actori si cama
razi ideali de care m-au legat nu numai 
anii de teatru, ci şi calde, adînci senti
mente de prietenie. Inima îmi zvîcneste 
dureros la gîndul că aceste mari valori 
ale teatrului românesc nu mai sînt. Ple
caţi din viaţă, atît ele timpuriu. 

L-am cunoscut pe Timică pe o scenă.
pe scena teatrului Ventura, w1cle, amin
doi angajaţi ai teatrului, am jucat în 
piesa Şoarecele de biserică, în regia lui 
Victor Ion Popa. Nu ştiam absolut nimic 
despre el, nu auzisem niciodată ele nu
mele lui. începătoare cum eram, n-aveam 
de unde să cunosc multipla lui activitate 
artistică, pe scenele ele operetă şi i·evistă, 
despre care am aflat mai tîrziu. In acea 
piesă, Şoarecele de biserică, în care Ti
mică juca rolul unui contabil, un rol 
aproape episodic, am văzut şi înţeles 
.pentru prima dată ce înseamnă un mare 
actor de comedie. Timică a făcut din acel 
rol un mic giuvaer artistic. Avea în actul 
al treilea o scenă în care era sculat din 
s?mn pe rîncl de toţi interpreţii piese 1, 
cmd el abia se culcase. Felul cum apă
rea, somnoros, ciufulit, furios că e mereu 
trezit, era ele un haz irezisti

°

bil. Rostea 
replicile cu o bosumflare comică atît de 
sinceră şi firească, incit nu mă săturam 
privindu-l, ascultindu-1. Stăteam în fo�
care seară la această scenă, uitîndu-mă 
la el din culise, rîzînd în hol1ote impre-
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ună cu publicul la aceste aparitii ale lui. 
admirînd fantezia comică cu care-şi îm� 
bogăţea rolul ele fiecare dată izbutind să 
ridice acel personaj episodi� pe primul 
plan al piesei. 
. Mult mai bine, mai de aproape, ne-am 

cunoscut la următoarea piesă în care-i 
eram p':rteneră directă. E;ra o piesă en
glezeasca, nu mai ţin minte autorul ; la 
noi_ s�a juca! sub titlul Roxy şi a fost
pusa m scena tot de Victor Ion Popa. In 
piesă mai jucau Bulfinsky, Maria Moh01· •. 
frumoasa şi talentata actrită iar Timică
şi cu mine deţineam roluriie' de comedie 
doi tineri, amîndoi timizi, care se iubeau: 
dar nu îndrăzneau să se declare. 

în acea piesă am primit primele lectii 
de la Timică, în care mi-a explicat 'si 
m-a învăţat cum se joacă un text de·
comedie.' Mi-aduc aminte că aveam o re
plică pe care o repetam în diferite îm
prejurări : ,,Nu mai plînge laptele văr
sat, avea şi-aşa destulă apă în el ! ". Ti
mică :I1-a învăţat cum se poate spune 
aceasta replică pe diferite şi variat€! to
nuri, prin inflexiuni şi schimbări ·ele voce� 
pentru a scoate maximum de efect din 
această frază. Nu cunoşteam pe atunc: 
bme tehnica meseriei de actor şi cu atît 
mai puţin arta ele a lansa fără ostentaţie 
o replică ele comedie. Nu stiam că tre-
buie să aştept să se potolească rîsul in 
sală, pentru a ataca a doua replică. NQ 
învăţasem încă să ascult ceea ce spunea 
partenerul lneu, nici ·nu ştiam că trebuie•
să m na,iez replicile lui de comedie. Eram 
absorbită doar de rolul pe care-l jucam 
eu, şi cum clocoteam la acea vîrstă de· 
temperament dezlănţuit, nu ave11m cal� 
mul necesar de a vedea, de a mă gindi 
la ceea ce se întîmpla pe scenă. Timică 
m:--a lăsat un timp fără să-mi spună i:li--
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mic, iar eu nu-mi dădeam seama că gre
şeam cu ceva. 

Intr-o seară, mai înflăcărată decît de 
obicei, nici nu auzeam că în sală se dde 
eu vorbeam mai departe. Neştiind cur� 
şi cînd să moderez sau să-mi frînez tem
peramentul, cum să-l stăpînesc mă arun
cam în rol cu toată fiinţa şi pornirile 
mele. Dacă trebuia să dau un pumn în 
masă, îl dădeam cu atîta putere incit îmi 
sîngera rnJna, clacă mă aşezam pe o ca
n'.'1pea, o făceam cu atîta elan, încît mo
bila ele scenă era gata să se i·ăstoarn,, 
iar o demonstraţie ele dragoste clevene--;; 
aproape periculoasă pentru partenerul 
meu, atît de vijelios mă aruncam de gitul 
lui ! Timică, extrem de 1·eţinut clin J:i'.'e 
şi cu mare experienţă scenică, se uita 
cu oarecare teamă şi curiozitate la ex
ploziile temperamentului meu. Intr-o 
seară, însă, s-a supărat. Nu ·numai că 
trecusem peste replicile lui, ceea ce a 
avut ca urmare că publicul n-a mai ;.·e
acţionat la textul lui de comedie, dar la 
un moment dat, cînd trebuia să-l îm-

. ping spre uşă - aşa cum indica textul -
am făcut mişcarea cu atîta energie necu
getată, încît Timică s-a lovit cu capul 
de uşă. Restul actului, Timică nu -şi-a 
mai jucat rolul, se freca la cap şi-şi spu
nea replicile alb, şters, fără hazul lui 
comic şi, deci, fără să mai provoace rîsul 
spectatorilor. Eu nu înţelegeam ce s-a 
întîmplat, eram doar nefericită, disperată. 
Simţeam că Timică este supărat pe mine. 
După spectacol m-am dus la el să-i cer 
scuze pentru că se lovise din pricina 
mea. Abia atunci Timică mi-a explicat 
felul greşit în care jucam şi mi-a dat o 
admirabilă lecţie privitoare la interpre
tarea unui text ele comedie. Mi-a arătat 
şi m-a învăţat, replică cu replică, cum 
trebuie actorul să-şi asculte partenerul, 
cum pot fi scoase nuanţe şi efecte co
mice _fără sublinieri şi îngroşări inutile. 

Timică avea un simţ înnăscut al me
seriei, era neîntrecut în ştiinţa de a-şi 
compune rolurile, de a le îmbogăţi, ave.:i 
acel dar rar al comicului simplu, fire:,c, 
natural, cu care stîrnea hohotele ele ris 
ale spectatorilor. In jocul lui nu se sim
ţea nici un efort. El nu pregătea niciodată 
efectul comic. Ceea ce mi se pare însă 
că era una dintre marile însuşiti ale lui 
Timică, pe care am întîlnit-o ia puţini 
actori de comedie, era un deosebit simţ 
al măsurii. Oricît de grotesc ar fi fost 
rolul pe care-l juca, jocul lui era simplu, 
omenesc şi nu depăşea niciodată limib, 
spre a trece în comicul grosolan, vulgar. 
Nici chiar celebrele lui împiedicări în 
scenă, de mare efect la public, remims- . 
cenţă a anilor petrecuţi la operetă şi re-
vistă - cu care eu nu eram de acord -
nu erau supărătoare fiindcă păreau ne
maipomenit de fireşti, de lipsite de osten
taţie. 

1·: - '.:: 1'/00 

Am jucat cu Timică ani ele-a rînclut 
în toate piesele de succes clin acea vreme . 
Il vedeam seară ele seară si savuram cu 
nesaţ intonaţiile, mimica lui atît de ex
presivă, care mă făceau ele multe ori ::;ă 
pufnesc ele rîs în scenă, atît erau de ire
zistibil comice, de neaşteptate cînd d.:i
deau frîu liber fanteziei lui inepuizabile .. 
Lui nu i se întîmpla însă niciodată să 
rîdă. Contrastul dintl-e 1·eplica cea mai 
comică şi seriozi-tatea cu care o lansa 
stîrnea rîsul spontan al spectatorilor şi 
deseori chiar şi al nostru, al actorilor care 
jucam cu el. 

Imi amintesc de o seară cînd jucam 
în piesa Ionescu G. Maria, în care Timică 
interpreta un profesor bătrîn, iar eu şi
Nora PiacentiL1i - acea încîntătoare, tot
deauna proaspătă, gingaşă, mult talentată 
actriţă - jucam două eleve. La un mo
ment dat nu ne-am mai putut spune re
plicile din cauza rîsului care ne-a pufnit 
pe amîndouă, provocat de un joc de scenă 
al lui Timică, o mimică improvizată în 
acea seară. Nemaiputînd să ne stăpînim, 
am fugit amîndouă între culise, deşi mai 
aveam de jucat o scenă întreagă cu 'fi
mică. El, rămas singu1· în scenă, s-a uita-;; 
după noi, calm, serios, cu o expresie mi
rată, naivă, greu ele descris, exclamînd : 
.. Ce le-o fi apucat pe fetele astea de au 
şters-o aşa, netam-nesam ? " Publicul a 
izbuenit în rîs, realizînd improvizaţia lui, 
şi a aplaudat furtunos. Scena a fost astfel 
salvată. Am fost furioasă pe el, dar mal 
ales pe mine, că am ieşit din personajul 
pe care-l jucam, şi am jurat că o să-l 
fac şi eu, la rîndul meu, să rîclă o dată 
în scenă. Dar orice şi oricît am încercat, 
n-am izbutit niciodată• să-l fac să iasă
din seriozitatea lui ! Cu faţa lui gravă,
aproape imobilă, lansa cu acel firesc ini
mitabil cele mai hazlii replici de comedie,
semănînd oarecum, prin acel joc de con
traste, cu marele comic american de fil.Ilil
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Timică, înconjurat de Radu Beligan, Nataşa Alexandra şi Aura Buzescu 

Buster Keaton, cel numit_ la noi Malec. 
Dar Timică era, indiscutabil, de o calitate 
artistică mult superioară cunoscutului 
actor de film. 

in vi,aţa particulară, Timică era un om 
tăcut, rezervat, serios. Vorbea puţin, calm, 
despre singurul subiect pe care-l cunoş
tea bine şi care îl interesa : teatrul. Mai 
tîrziu, după ce am devenit buni prieteni, 
în serile de turneu, după spectacol, m1-a 
povestit despre anii petrecuţi la operetă, 
vorbindu-mi cu căldură despre Leonard. 
Timică era un om simplu, n-avea cul
tură, în schimb avea mult bun-simţ, 
multă delicateţe, un rar instinct de tea
tru şi o prospeţime sufletească de copil, 
Era mai ales de o mare modestie în viaţa 
de toate zilele şi în ceea ce privea me
seria de · actor, pe care o făcea cu sîrg 
şi pasiune. Teatrul era viaţa lui şi nică
ieri nu se simţea mai bine decît pe scenă. 
Certitudinea - ce nu se schimba niet-
odată în înfumurare - pe care o avea 
despre mijloacele lui artistice atît de va
riate, perfecte, îi îngăduia să primească 
să joace orice fel de rol, cît de neînsem
nat, pe care izbutea să-l ridice pe treapta 
cea mai înaltă. intr-adevăr, Timică a fost 
actorul care a ştiut ca din roluri episo
dice să realizeze creaţii de prim-plan în 
orice piesă juca. 

Nu ştiu cum îşi compunea rolurile. Acest 
proces al creaţiei nu apărea la repetiţii, 
şi nu l-a preocupat sau îngrijorat vreo
dată cît am jucat cu el. La prima repe
tiţie generală, cînd începea să se ma
chieze, mai totdeauna singur, fără aju
torul machiorului, îşi compunea fizicul 
rolului cu atîta atenţie, cu migală, şi de
venea personajul din piesă. Fiind un ac
tor pe care publicul îl stimula, ca şi pe 
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mine dealtfel, el desfăşura la premiere 
tot caracterul, ticurile, expresiile perso
najului din piesă. Timică găsea singur, 
fără să i se indice, intonaţiile cele mai 
juste, mai fireşti, nuanţa comică cea mai 
potrivită. Nu pot uita nici acum o re
plică a lui din Pygmalion de Bernard 
Shaw, în care juca pe Doolittle, tatăl meu 
în piesă. n întreba Pickering, prietenul 
lui Higgins, cînd Doolittle cerea bani pen
tru fata lui : ,,I-ascultă, omu1e, n-ai dem
nitate ? ", la care Timică-Doolittle răs
pundea, cu o intonaţie care-mi sună şi 
acum în urechi : ,,Nu-mi dă mîna, dom
nule !" Ei bine, în această replică simplă, 
Timică punea condiţia lui socială, alcoo
lismul, sărăcia, dar şi inteligenţa lui Doo
little. Am jucat de multe ori această 
piesă, am văzut-o de nenumărate ori pe 
scenă în străinătate şi devenită film, dar 
pot afirma categoric că nici un interpret 
n-a atins perfecţiun.ea jocului lui Timică
în acest rol. în anii, mulţi, în care am

. jucat cu Timică, armonia dintre noi a
fost mereu egală, atît ca relaţii personale,
cît şi artistice. Ne acordam minunat pe
scenă, eram ca două instrumente din
aceeaşi plămadă, dar deosebite, într-o
orchestră simfonică. Am învăţat mult şi
mereu de la el, ajungînd să formăm un
cuplu de actori îndrăgit de public. N-a
existat niciodată între noi o discuţie, o
controversă, rivalitate sau invidie. Am
rămas pînă la urmă, cît timp a trăit, le
ga ţi printr-o tandră afecţiune şi apreciere
1·eciprocă.

Prin infinitele şi variatele lui calităţi, 
mijloace de expresie, sensibilitate, firesc 
omenesc, Timică a fost, cred, nu numai 
un mare actor, a fost unic printre comicii 
români. 
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VALERIU MOISESCU 

Labirintul cu oglinzi 

Se .spune ,că un vechi palat, undeva 
.în Asia, avea '99 de intrări şi o sin
gură ieşire. 

Teatrul (ca artă, nu ca instituţie) 
are ,o singură intrare ,şi 99 [Cle ·ieşiri. 
Intrarea e !deschisă ,tuturor celor ce
se încumetă şi izbutesc să-i treacă pra
gul, dar odată trecut de pragul ei,
există riscul ,de a rătăci drumul, de a 
orpecăi ca /intr-un i labirint, de a te 
lovi ,cu !capul 1de ltoţi pereţii, precum 
un liliac, fără a mai găsi nici o ieşi
re. Asta i se :poate întîmpla oricui, re
gizor sau actor, tînăr •sau ,vîrstnic, a
tunci cînd, imprudent, întîrzie în-

. tr-una din cele mai fascinante dar şi 
primejdioase încăperi, situată la cîţi
va pa,şi de intrare, ai -cărei pereţi, a
coperiţi în întregime cu oglinzi, re
produc la infinit imaginea ameţitoare 
a propriei persoane. 

Ajuns aici, primejdia cea mai ·ma
re este de a bîjbîi de unul singur, la 
infinit, printre suprafeţele strălucitoa
re ,care îţi reproduc chipul din toate 
unghiurile, · dobîndind credinţa falsă 
că în sfîrşit, regăsindu-te pe tine în
suţi, ţi-ai descoperit personalitat(i!a, 
cîştigînd nu numai dreptul, ci şi da
toria de a-i călăuzi şi pe alţii, prin a
cest labirintic ·palat, /i.n care e foarte 
uşor să intri şi deosebit de greu să-l 
străbaţi către una dim. ieşiri ; căci nu
mai ajungînd la una din ieşiri poţi a
firma că ai parcurs unul din drumu
rile posibile, fapt care-ţi permite s-o 
iei de .la capăt, mereu, la nesfîrşit, 
descoperind de fiecare dată alte tra
see şi încăperi, unele goale, altele mi
rifice, dar niciodată (din păoate, sau 
din (fericire), chiar pe toate. 

Cocteau ,spunea că: ,,un ·artist poa
te deschide, bîjbîind, o uşă secretă, 
fără să înţeleagă niciodată că uşa 
aceasta ascu1J,de o lumt". 

Eu -cred că ,asta i se poate întîmpla 
numai unui ·artist foarte grăbit. Cel 
ce se angajează să străbată cu dispe
rare şi linişte, cu siguranţă, dar fără 
certitudine, ctL prudenţă şi cutezanţă, 
aceste drumuri întortocheate, cu por
ţiuni cîteodată bătătorite şi alteori ne
defrişate, .' izbutind să descopere · cît 
mai multe ieşiri din cele ;99 posibile, 
poate ifi ,considerat, pe drept -cuvînt, 
un Artist! 

1 martie 1982 

A explica ... inexplicabilul 

Intors acasă, după o absenţă de do
uă săptămîni, mă întîmpină Alexan
dru : - ,,Să ştii că mi-a fost tare dor 
de tine" I 

Convins că foloseşte un termen pe 
care îl reproduce din auzite, dar al 
cărui sens îi este străin, l-am între
bat: - ,,Cum adică, dor ?" ... şi expli
caţia ,unui copil de patru ani şi jumă
tate mi s-a părut surprinzătoare : 
- ,,seara, cînd mă culcam, închideam
ochii şi din cînd în cînd, venea cîte
un dor care-mi spunea că nu eşti
aici!"

Acest răspuns m-a făcut să înţeleg 
cît de greoaie pot deveni uneori în
cercările pseudoştiinţifice ori socio
logist-vulgare, de a expliica pe scenă, 
cu mijloace antipoetice, apariţiile in
solite _din piesele shakespearene, de 
tipul vrăjitoarelor din Macbeth sau 
a stafiei regelui din Hamlet.

Repetînd în explicaţie cuvîntul pe 
care îi cerusem să-l explice, noţiunea 
de dor căpăta, într-o imaginaţie lipsi
tă de prejudecăţi, o consistenţă care 
t1·ecea nestingherit de la abstract la 
concret, izbutind să transmită exact o 
stare aproape imposibil de definit. 

Poate că nioi în artă inexplicabilul 
nu ,poate ifi „explicat", decît prin el 
însuşi. 

28 ianuarie 1976 

Verificarea prin uitare 

Există, în teatru, obiceiul ca asis
tenţii ,de regie, să noteze cît se poate 
mai exact, mai amănunţit, ceea ce se 
stabileşte într-o repetiţie, în scopul de 
a nu se uita, de la o zi la alta, o se
rie de ,indicaţii sau rezolvări sponta
ne, survenite în procesul elaborării 
spectacolului. Am fost �ntotdeauna 
împotriva acestei practici „mortale", 
considerînd că ceea ce se uită de la 
o repetiţie la alta sînt îndeobşte a
cele lucruri care nu merită a fi re
ţinute.

Verificarea prin uitare poate consti
tui un mijloc eficient de epurare a 
detaliilo1· nesemnificative, sau anorga
nice, �n raport cu textul, acţiunea, 
comportamentul personajului sau 
structura actorului respectiv. 

8 mai 1977 
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ln memoriam 

iPoetul-cronicar 

MOTTO : ,,Ceea ce de mult căutam 
- definiţia timpului - s-a oferit

· de la sine".

Avea o delicateţe princiară. Nu s-a îmbulzit 
'bucuriile vieţii, nici chiar la scris. Ştia să aleagă. 
depărtări, şi la spectacole. 

Marius Robescu 
niciodată. Nici Ja. glorie, nici la 
Şi la oameni, şi la frunze, şi la 

Căci poetul, autenticul şi însinguratul poet Marius Robescu, înteleptind 1·ăb
dător în demnitatea poeziei sale ca puţini alţii, era şi un veritabil critic dramatic. 
„Spiritul însetat de real" - cum avea să-şi definească, emblematic, antologia de 
versuri apărută în 1980 la „Cartea româneasca" - găsea poate în teatru o aurită 
cale de mijloc a esenţelor vieţii, între brutala presiune a realului, atît de dureros 
resimţită, şi abstractul glacial al poeziei sale, superior contemplativă. 

II bănuiesc iubind cu nesaţ, aura teatrului, lăsîndu-se absorbit de misterul 
ei inefabil, pentru a se pătrunde de acea bucurie de o clipă a reprezentaţiei sce
nice, pe care ea şi-o plăteşte de fiecare dată onest, cu asumata condiţie a extfncţiei. 
Poate chiar de aici dorinţa lui de a scrie cronică dramatică, de a se „achita" - cu 
o de nimic tulburată onestitate - pentru bucuria primită, prţl.ungindu-i existenţa
în pagina cronicii, dar distilîndu-i valorile cu severitatea respectului pentru cuvin
tul scris, menit să înfrunte trecerea timpului. Gestul strîngcrii cîtorva dintre -�ro
nicile sale, publicate între 1970 şi 1980, în volum - Autori şi spectacole, apărut
tot în 1980, la editura „Eminescu" - nu poate avea decît aceeaşi semnificaţie. De
:atunci şi pînă la stingerea din tviaţă, la numai 42 de ani, într-un înfrigurat octom
brie al anului 1985, au mai trecut 'Însă cinci ani, în care criticul teatral Marius
Robescu a continuat să scrie cu promptitudine şi continuitate, mărturia importantă
-şi dreaptă a cronicilor sale meritind cu prisosinţă a se regăsi într-un ultim volum,
postum, de scrieri teatrale. 1 Voit nespectaculos în poezie, ca şi în cronică, era dornic să ajungă - cu
mijloacele specifice fiecăreia - la esenţa realului, trecînd cu bună ştiinţă· peste
lucrurile care i se păreau neimportante, tocmai pentru că puteau fi uşor presupuse,

· deduse sau imaginate de lectorul său, considerat- de fiecare dată un partener avizat
al discursului poetic sau critic. Recitindu-i cronicile. - în care-şi găseşte o deplină
acoperire dezideratul criticii „participative", ,,cu ochiul pururi candid", dar şi cu
„gîndire independentă" - vom fi încă o dată surprinşi de concizia şi concentraţia
lor ideatică, un spirit echilibrat luîndu-şi în posesie obiectul critic cu rigoare �i 
acuitate analitică, semnificaţiile de profunzime ale faptului scenic .fiind văzute,
atunci cind e cazul, într-o perspectivă culturală amplă şi integratoare.

ln cuvinte puţine, dar intens caracterizante, sînt sesizate particularităţile 
·unor viziuni şi stiluri regizorale (Horea Popescu, Aureliu Manea, Mihai Berechet,
Alexandru Tocilescu, Liviu Ciulei, Gheorghe Harag), criticul refuzîndu-şi ·constant
orice intruziune a poetului şi „poeticului" în cronică. Tonul e sobru, expresia e
limpede şi exactă, repudiind adjectivele devenite locuri comune, judecata de va
loare decurge firesc, din logica argumentaţiei. Interpretările actoriceşti sînt supuse
şi ele unui sever examen critic, dar, şi aici, e sesizabil refuzul calificativelor, în 
favoarea demersului analitic, capabil să pl\1)-undă în intimitatea procesului de 
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•creaţie, pentru a spune de fiecare dată ceva cu adevărat relevant despre jocul
actorului, despre arta sa.

Remarcabile - nu o dată cu valoare de referinţă, prin fineţea şi subtilitatea 
•observaţiilor - sînt şi opiniile criticului privitoare la psihologia personajelor si
valoarea planurHor interferente în dramaturgia shakespeareană, ca şi cele refe

:ritoare la dramaturgia românească, de la Alecsandri şi Caragiale, pînă la Mazilu,
::Sorescu şi D. R. Popescu.

Totdeauna informat, aducînd în discuţie opinii critice de incontestabilă auto
.1ritate, de care uneori nu 1ezita să se 'delimiteze tranşant, criticul venea „din litera
tură" şi lucrul acesta se simţea în lipsa de complexe în faţa marilor autori şi a

-.operelor celebre, care puteau (ca şi în cazul lui Ibsen) să nu-l mai entuziasmeze,
,cronicile sale înregistrînd, în fapt, cu obiectivitate, o reacţie a spfritului epocii, de
-o incontestabilă valoare documentară.

Sigur că nu putea fi infailibil, în toate judecăţile sale, dar avea, mai presus 
,de toate, o mare francheţe, de nimeni şi de nimic „nuanţată" - adică de nici o 
autoritate a vieţii literare sau teatrale, de nici o conjunctură a momentului, de 
nici un „interes", în afara celui estetic. Senin, destins şi imperturbabil-, aducea cu 

•sine un grăunte în plus de certitudine şi stabilitate, întruchipînd, prin felu_l său
-de a fi, de a gîndi şi de a scrie, acel „postulat" al „calificării moral:e a criticului",
•de la care nu s-a abătut niciodată.

A fost, pentru mulţi dintre nPi, Marius. Acum s-a retras, la fel de aiscret 
--precum a trăit, între coperţile cărţilor sale, pentru a rămîne, încă mai enigmatic 
,decît l-am cunoscut, Marius Robescu. 

,e 1n cadrul schimburilor 
eeu Teatrul „Polski" din 
Bydgoszcz (R. P. Polonă), 
Teatrul Bacovia din Ba
cău a prezentat la Bydgo-

.szcz si la Incwroclaw 
spectacolele Chiriţa în 
carnaval clupă Vasile Alec
sandri şi Capul de răţoi 
-de G. Ciprian. După cum 
rezuită din presa de spe
ciaLitate poloneză, spec
colele s-au bucurat de 
succes. • La Teatrul de 
Stat din Turda a avut 
loc premiera cu Tezaurul 
1ui Justinian de Al. Voi
.tin, în regia lui Mircea 
Moldovan şi scenografia 
lui Gh. Matei. Tot aici a 
jost prezentat publicului 
spectacolul Chir.iţa în pro
vincie de Vasile Alecsan

.dri, în regia lui Ioan Pi
taru şi scenografia lui 
Gheorghe Matei. Roltil ti
tular îl joacă, alternativ, 
Tamara Buciuceanu-Botez 
şi Maria Junghietu. e 
Potrivit tradiţiei, la Stu
, dioul Casandra s-au în
tîlnit actorii care au ab
solvit acum douăzeci de 
ani Institutul de artă tea
;trală şi cinematografică. 
Au fost de faţă, printre 

alţii, Olga Bucătaru, Ilea
na Cernat, Viorel Comă
nici, Mihai Clita, Emil 
Hossu, Florin Măcelaru

_. 

Silvia Năstase, Cornel N-i
coară, Alexandru '"Repan, 
Ileana Sandu, Ştefan Si
leanu, Ovidiu Schumacher. 
Dan Tufaru, Dorel Vişan. 
Spre marele nostru regret, 
Ion Bog şi Alexandru Bo
căneţ nu mai sînt. • In 
revista ,,Flacăra" ain 25 
octombrie am citit cu in
teres interviul lui Radu 
G. Ţeposu luat dramatur
gului şi directorului de
teatru Mircea Radu Iaco
ban. Tn numărul din 2
noiembrie al aceleiaşi re
viste am urmărit cu plă
cere diaiogul lui George
Arion cu regizoarea Anca
Ovanez-Doroşenco. 9 O
premieră pe ţară din dra
maturgia bulgară : piesa
Preeria de Boris Aprilov
a fost prezentată la Tea
trul „Ion Vasilescu" din
Giurgiu, în regia artistu
lui emerit Dan Nasta, cii
Sanda Maria Dandu, Anca
Alecsandra, Constantin 
Răşchitor şi Mrircea Das
caliuc. • A încetat din 
viaţă Virgil Raiciu, cu-

Victor 'PARHON 

noscut şi apreciat actor 
al Teatrului Naţional ,,Va
sile Alecsandri" din Iasi 
S Răsfoim cu delectare 
albumul editat de Teatrul 
,,Nottara" şi intitulat, Ho
raţiu despre Mălăele. Bi
neînţeles, albumul conţine 
numeroase şi extrem de 

izbutite caricaturi reali
zate de preţuitul actor. e 
Dintre titlurile care ne-au 
reţinut atenţia, în ultima 
vreme, în librării, vă pro
punem: Natalia Stancu: 
I-:Ioria Lovinescu O 
dramaturgie sub zodia 
lucidităţii (Editura ,,Da
cia"), Mihail Sebastian -
Teatru (Editura „Emi
nescu"), Emil Botta -
Cavalerul cu Melc de aur, 
ediţie bil'ingvă româno
franceză (Editura „Mi
nerva"). H. Nicolaide -
1001 de. zîmbete (Editura 
,,Cartea Ro-mâ.nească") şi 
Antoaneta C. Iordache -
Cursiv de septembrie 
(Editura „Cartea Româ
nească"). 9 Redactorii şi 
colaboratori revistei ,, Tea
trul" urează mult îndrăgi
ţilor lor cititori un căl
du,:os „LA MULŢI ANI". 

FAIMA 
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MOTTO: ,,Tot ce nu 
aderă la spiritul unei 
limbi se dizolvă uşor 
în neantul ain care toc
mai era să fie". 

Daniel T. Suciu 
•J

Iată o întrebare pe ca
re ar trebui să ne-o pu
nem .cu toţii \mult mai des. 
Şi cînd 'Vorbim JŞi cînd 
scriem. Şi dacă sîntem 
,,civili", adică simpli spec
tatori, şi dacă sîntem oa
meni de teatru sau, nnai 
ales, critici. Pentru că, în 
general, ne molipsim prea 
uşor şi prea repede de tot 
soiul de cuvinte, care de 
care mai „mişto", şi nu 
facem practic aproape nici 
un efort pentru a le de
cela pe cele cu adevărat 
necesare. Să mai spunem 
că deseo1·i supără nu nu
mail preţiozitatea puzderiei 
de 'neologisme, ci şi impro
pria lor folosire, ajungînd 
la sintagme aiuritoare, a
tît faţă de sensul originar 
al cuvintelor, cît şi faţă de 
spiritul limbii române ? 
Problema te foarte veche 
şi era pe tapet pe vremea 
Franţuzitelor lui Costache 
Facca şi a Muzei de la
Burdujăni a lui Costache 
Negruzzi, aşa că, bref, noi 
n-o să facem decît s-o a
ducem a la page, bineîn
ţeles circumstanţiind-o do
menial ! Altfel cum ? 

Iar de se vor ,mai găsi 
unii împricinaţi care să 
ne reproşeze tot nouă că 
nu ne ocupăm de proble
mele de fond ale cronicii 
teatrale, preferînd să vî
năm greşelile confraţilor, 
ne vom grăbi să-i asigu
răm că nu ne preocupă ca 
atare o asemenea vînătoa
re, dar nici nu putem ră
mîne indiferenţi la jigni
rile aduse limbii române, 
chiar de ·,către cei care ar 
trebui s-o -apere de strică
ciuni şi ultragii. Sigur că 
problema problemelor în 
critică este aceea a limba
jului critic. Dar dacă „lim
bajul" a ajuns să fie .,cri
tic" fără să dispună de 
proprietatea termenilor fo
losiţi, ,parcă şi problema 
,,limbajului" ,pur şi sim-
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plu ar merita puţină a
tenţie ! 

Ia să vedem. Dacă des
chidem, fie şi cu totul în
tîmplător, revista „Tomis" 
(nr. 9/1985) şi căutăm cro
nica dramatică (semnată, 
la lpag. 12, Carmen K.), o 
cronică de altfel argumen
ta.tă şi convingătoare în 
ceea ce priveşte aprecierea 
spectacolului (Revelion la
baia de aburi), ce-ar zice, 
totuşi, în sinea ei, limba 
română? 

,,-Debordînd de ritm -
îşi începe comentariul cri
tic Carmen K. -, noua 
premieră a Teatrului dra
matic âin Constanţa ... " 

CRONICA 
CRONICII 

TEATRALE 

Ce zice, 

în sinea ei, 

limba română ?

,,,, 41 
Limba română -ce poate să 
zică ? Ea nu prea zice 
„debordînd" şi încă „de
ritm" ! Adică „dînd pe 
dinafară" sau „revărsîn
du-se" ... ,,de ritm" ! lnţe
legem desigur că ritmul 
reprezentaţiei a fost foar
te alert, dar, dacă ea 
,,şi-ar fi ieşit din albie" 
şi „s-ar fi revărsat" nu 
„de ritm", ci din oauza
ritmului, credem că lucrul 
acesta n-ar mai fi entu
ziasmat-o atît ,pe autoare, 
fiind dăunător reprezenta
ţiei! 

1n privinţa „tematicii a
bordate" (de piesă) aflăm 
că „nu o dată, punctul ca
de implacabil pe i" (s.n.). 
Limba română ce poate să 
zică ? Ea poate crede că 
punctul cade de mai · mul-

. te ori pe i - ,,nu o da
tă" - , şi că felul acestei 
căder,i a punctului poate 
fi... ,,implacabil"_ (adică· 

,,de neînduplecat", ,, neîm
b-lînzit") ! 

PTObabil prin analogi_e:
cu estrada constănţeana� 
ni se vorbeşte în două 
rînduri despre „dramati
cul constănţean". lnţele
gem noi că, de fapt, . e·
vorba de Teatrul dramatic. 
constănţean dar lim,ba ro
mCLnă ce 'Poate să zică ? 
Din moment -ce la Con
stanţa există şi _un teat':u
liric ( de ope1·ă şi opereta): ea se aşteaptă să audă şi. 
de _ liricul constănţean",
dupd care ot prin analo
gie - de 'astă dată cu ca
tegoriile estetice ::-- _ nu
s-a1· mi1•a să auda şi de
u,n ,,epic constănţean" r
Deşi, potrivit uzanţelo� 
limbii, n-ar fi exclus sa 
fie vorba de ca!itQ,tea. ce
tăteanu,lui constanţean ( a.. 
constănţeanului) de a U 
dramatic! Pentru ca,. 
stricto sensu, ,,dramaticu! 
constăntean" asta poate sa 
însemne : sau genul dra
matic constănţean sau. 
constănteanul dramatic ! 

,,Acee'aşi frenetică re-
vărsare de mijloace carac
terizează şi jocul lui ... ", 
zice la un moment dat, 
aut�area cronicii. Ale cui 
mijloace sau ce fel de 1nij-

• loace nu ni se precizeaz�.
Despre o tînără actriţa'. 

venită de curînd în acest 
teatru şi care joacă deja 
în spectacol.ul amintit, au: toarea cronicii crede ca 
,, venirea sa aici va fi de
bun aug·ur pentru drama
ticul constănţean" ! Asta 
înseamnă, pe de o parte, 
că „venirea" nu s-a per
fectat încă, n-a avut loc� ea ·urmează să se produca 
în viitor (,,va fi" - zice 
autoarea). Pe de altă 
parte, venirea la teatrul 
constăntean este de bun 
augur nu pentru tînăra 
actriţă ( aflată la începu
tul unui drum, cînd po'l 
f'i consultaţi augurii !), . ci
,,pentru dramaticul con
stănţean", chiar dacă tea
trul cu pricina şi-a săr
bătorit nu de mult 25 de 
ani de existenţă ! 

Ce să mai zică, în sinea 
e,i, limba română?!? 

MYOSOTIS 
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LA DOUĂ DECENII 
DE LA CONGRESUL AL IX-LEA 
AL P.C.R. 
PATRIA OMAGIAZĂ 
PE MARELE CTITOR 
AL ISTORIEI SALE, 
TOVARĂŞUL 
NICOLAE CEAUŞESCU 

- "�� 

- Din Cuvîntarea tovarăsului NICOLAi
CEAUŞESCU la Plenara Comitetului
Central al Partielului Coniunist Român
şi a activului central ele partiel,
nr. 7-8. 

- Din Cuvîntarea tovarăşului NICOLAE
CEAUŞESCU rostită cu ocazia alegerii
sale ca membru titular -�i preşeelinte
ele onoare al Academiei Republicii
Social'iste România, nr. 7-8. 

- Din Omagiul adus tovarăşului
NICOLAE CEAUŞESCU de Comitetul
Central al Partidului Comunist Român,
Consiliul Naţional al Frontului Demo
craţiei şi Unită ţii Socialiste, Consiliul
de Stat şi guvernul Republ-icii Socia
liste România cu prilejul aniversării a
două elecenii ele la Congresul al IX-Zea
al partidului, nr. 7-8. 

- Din Apelul Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Coniunist Român si

· a activului central de partid, nr. 7-8.
- Din Hotărîrea Academiei Republicii

Socialiste România privind alegerea
tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU,
secretar general al Partidului Comunist
Român, pre.�edintele Republicii Socia
liste România, în calitate de membru
titular şi preşeelinte de onoare al Aca
demiei, nr. 7-8. 

- Mesajul-angajament al Consiliului Na
ţional pentru - Ştiinţă şi Tehnologie,

,, Teatrul" 

'1985 

g r a f 
■ 

I C 

Consiliului Culturii si Educatiei Socia
liste, Ministerului Educaţiei 'şi Invăţă
mîntului şi r1caclemiei Republicii So
cialiste România, nr. 7-8.

* 

- 1965-1985 - Imagini clintr-o posibilă
istorie a teatrului românesc din ulti
mele clouă clecenii (I), nr. 7-8 ; (II), 
nr. 9 ; (III), nr. 10; (IV-V), nr. 11-12. 

PARHON (Victor) - Vocaţia politică a 
teatrului românesc, nr. 7-8. 

ANIVERSAREA TOVARĂSULUI 
NICOLAE CEAUŞESCU, 
SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, 
PREŞEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA 

BRADAŢEANU (Virgil) - Umanisniul re
voluţionar în acţiune, nr. 1.

ANIVERSAREA TOVARĂŞEI 
ACADEMICIAN 
DOCTOR INGINER 
ELENA CEAUŞESCU, 
MEMBRU AL COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN 

BARBUŢA (Margareta) - Un strălucit 
simbol, nr. 1.
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ANUL INTERNATIONAL 
AL TINERETULUI 

BOIANGIU (Magdalena) Luminiţa 
Gheorghiu : ,,Respiraţia, privirea, su
fletul ... ", nr. 6.

COROIU (Irina) Teatrul studenţesc 
C.I.B., nr. 1. 

ICHIM (Florica) Florin Zamfirescu : 
,,Materialul actorului este v'iaţa", nr. 1.

MICOLESCU (Dan) - Rodica Negrea -
Paradoxalele avataruri ale f"iclelităţi·i, 
nr. 2 ; Dragoş Pâslaru - Pasărea rară 
a inocenţei, nr. 5.

PATLANJOGLU (Ludmila) - Tineri re
gizori la rampă: Magdalena Klein, 
nr. 3 ; Alexandru Darie, nr. 4 ; Cristian 
Hadji-Culea, nr. 6 ; Arta actorului tî
năr (I), nr. 7-8 ; (II) ; nr. 10 ; (III),
nr. 11-12. 

VASILIU (Mihai) - Goana torţelor, nr. :.

EDITORIALE 

- Democraţia muncitorească-revoluţionară
în acţiune, nr. 2. 

- Un moment istoric ; Unani1n omagiu,
nr. 3.

- Eterna tinereţe a patriei, nr. 5.

- Pentru viitorul socialist si comunist al 
patriei, nr. 6. 

- Biruitoare, libertatea patriei !, nr. 7-8.

- Participarea întregului popor la con-
ducerea societăţii, nr. 9.

- Pcirticipare, dezvoltare, pace, nr. 10. 

Consecvenţa spiritului revoluţionar ;
Congresul ştiinţei şi învăţămîntului ;
1 Decembrie ·- 67 de ani de la fău
rirea statului naţional unitar !'Omân,
nr. 11-12.

150 DE ANI DE PRESĂ 
TEATRALA ROMÂNEASCĂ, 

1 S35-1985 (Documţntar) 

NICULESCU (Ionuţ) - (I),. nr. 10 ; (II), 
nr. 11-12. 

FESTIVALUL NATIONAL 
,,CINTAREA ROMANIEI" 

- Oradea - Săptămîna teatrului scurt,
nr. 3.

- Timişoara - Festivalul artei şi creaţiei
studenţeşti, nr. 4.

- Costineşti - Gala tinerilor actori (I}
nr. 10 ; (II), nr. 11-12.
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Timişoara - Gala dramaturgiei şi artei. 
teatrale penlru copii, nr. 10.
Timisoara - Gala dramaturgiei 1·omâ
neşt{ actuale, nr. 11,12.
Piatra Neamţ Gala spectacolelo1-
pentru tineret, nr. 11-12.
Galaţi - Colocviul despre arta come-
cliei, nr. 11-12.

- Bacău - Reuniunea teatrelor de pă
puşi, marionete şi animaţie „Ion:
Creangă", nr. 11-12.

- Laureaţii -celei ele-a V-a ediţii: teatre·
profesioniste; teatre JJopulare şi mun
citoreşti, nr. 11-12.

- Monta.je literar-muzical-coregrafice
r 

nr. 7-8.
BIBICIOIU (Victor) - Calitatea interpre

tării, nr. 9. 
CRIŞAN (Mihai) Constantin Dinis-

chiotu : ,,Opţiunea mea : un repertoriu. 
militant" ; Păpuşarii amatori în com

petiţie, nr. 7-8.
DIACONESCU (Sanda) - Gala drama

turgiei şi artei teatra.le pentru cop"ii
r 

Timişoara, nr. 10.
GHIŢULESCU (Mircea) - Spectacole .5i

repertorii, nr. 9. 
MIHALACHE-POPA (Carmen) - Reuniu

nea teatrelor ele păpuşi, marionete şi 
anima.ţie Ion Creangă", Bacău

r 

nr. 11-12. 
P ARHON (Victor) - Interferente ale tea

trului profesionist cu teatrul ele ama
tori, nr. 2 ; Profilul unui artist ama
tor, pr. 5 ; Teatrul de amatori : edu
caţie, caLitate, cultură teatrală (I),.
nr. 7-8 ; (II), nr. 9 ; Gala tinerilor ac-• 
tari, Costineşti (I), nr. 10 ; (II), Reci
taluri extraorcl'inare ; Gala dramatur
giei româneşti actuale, Timişoara; Foc
şani - Semnificaţiile unei aniversări 
teatrale, nr. 11-12.

POP TRAIAN (Trai,an) - fo obiectiv : 
teatrul studenţesc, nr. 4.

RADU-MARIA (Constantin) - Colacu-tui 
despre arta comecl"iei, Galaţi, nr. 11-�2-

REP. : Gala spectacolelor pentru tineret, 
Piatra Neamţ, nr. 11-12. 

STANCU (Natalia) - Teme majore, tra
. tări inspirate, nr. 9.

ŞEULEANU (Dragoş) Jocul serios de-a 
satira, nr. 7-8.

VASILIU (Mihai) - O semn"ificativă di
versitate stilistică, nr. 9. 

VLAD (Stan) - Constantin Gheorghe : 
,,O evoluţie continuă şţ dinamică", 
nr. 4. 

"zIUA MONDIALĂ 
A TEATRULUI 

- Din Mesajul Institutului Internaţional
de Teatru, nr. 3. 
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:PIESE DE TEATRU 

BAJEŞU (Ion) - Sursa. Comedie în două 
părti, nr. 11-12.

BERCIU (Ştefan) - Veghea. Piesă în 
dou.ă acte, nr. 3. 

BOLDUR (Anda) Intr-un sfîrşit de 
octombrie, nr. 6. 

BU UIOCEANU (Eugenia) - Intîlnire la 
metrou. Piesă în două părţi şi un epi
log, nr. 4. 

DA VIDOGL U (Mihail) Spartacus. 
Dramă în patru acte, nr. 7-8. 

1OACHIM (Paul) Aşteptam pe alt-
cineva. Comedie în trei acte, nr. 11-12.

1SP AS (Petru) - O fată. Falsă dramă în 
mai multe acte şi cîteva tablouri, 
nr. 9. 

NEGOIŢ A (Tudor) - Eroare de un grad. 
Pi,esă în' două acte, nr. 2. 

,OBROIU (Ecaterina) - Cerul înstelat de
asupra noastră... Piesă în două părţi, 
nr. 1.

:POPESCU (Tudor) - Jocul umbrelor vii, 
nr. 7-8. 

ROŞU (Elena) şi ROŞU (Nicolae) - In
toarcerea Mariei. Piesă în două părţi, 
nr. 5. 

IDEI LA RAMPĂ 

.'POPESCU (Marian) - De la citire la tea
tru (I); nr. 6 ; (II), nr. 7-8 ; (III), 
nr. 9 ; (IV) ; nr. 10 ; (V). 

.SEVER (Al). - Despre ieşirea din tăcere 
sau despre intermitenţele criticii (I), 
nr. 6 ; (II), nr. 7-8 ; (III), nr. 9. 

WALD (Henri,) - Intuiţia şi pretenţi'ile
intuiţionismului (I), nr. 3 ; (II), nr. 4. 

.ARTICOLE, STUDII, ESEURI 

BERLOGEA (Ileana) - Drame şi satire 
antifasciste din repertoriul universal 
pe scenele române.�ti (I), nr. 4 ; (II), 
nr. 5.

:BRADAŢEANU (Virgil) - Lupta antifas
cistă a poporului român evocată în 
dramaturgia originală (I), nr. 4 ; (l'I),
nr. 5. 

MOGLESCU (V.) - ,,Vîrful gheţarului" 
sau despre exterioritate şi interioritate, 
nr. 4. 

'CRONICA LITERATURII 
DRAMATICE 

DIACONESCU (Romulus) Premiile 
Uniunii Scriitorilor pe 1983, nr. 7-8. 

SIL VESTRI (Artur) Neocaragialiada,
nr .. 10 ; Mircea Radu Iacoban - ,, ... şi 
alte piese", nr. 11-12.

DRAMATURGI ROMÂNI 
CONTEMPORANI 
DE LA A LAZ 

POPESCU (Adriana) - Viorel Cacoveanu, 
nr. 1 ; George Călinescu, nr. 2 ; Paul
Cornel Chitic, nr. 3 ; Alexandru Că
prariu, nr. 4; Dina Cocea, nr. 5 ; Ion
Cnja, Sorana Coroamă-Stanca, nr. 6; 
Radu Cosaşu, Lia Crişan, nr. 7-8 ; 
Constantin Cubleşan, nr. 9 ; Mihail Da
vidoglu (I), nr. 10 ; (II), nr. 11-12.

VALORI ALE TEATRULUI 
ROMÂNESC 

Actorul, pe scenă şi în viaţa socială 
I 

BOIANGIU {Magdalena) - Mihai Mălai
mare : ,,Ştiam că în bazin nu este apă", 
nr. 10. 

COROIU (Irina) - Corneliu Revent : ,,O 
luptă-i viaţa, deci te luptă", nr. 6 ; 
Silviu Stănculescu : ,,E mai mare bucu
ria atunci cînd te dăruieşti", nr. 7-8 ; 
Ioana Crăciunescu : ,,E foarte impor
tant să nu alergi de unul singur", 
nr. 11-12. 

FODOR (Zeno) - Adam Erzsebet: ,,In 
meseria noastră nu există odihnă", 
nr. 7-8. 

ICHIM (Florica) - George Constantin : 
„Meseria noastră este una dintre cele 
mai cumplite meserii", nr. 4.

MARIN {Maria) - Dimitrie Bitang: ,,ln 
meseria noastră n-ai timp să te gîn
deşti la anii care trec ... ", nr. 11-12.

MICOLESCU (Dan) - Ovidiu Iuliu Mol
dovan - Vocaţia solitudinii, nr. 4. 

NICULESCU {Ionuţ) - Nicolae Branco
mir: ,,Eterna preluare a torţei", nr. 2. 

PAPP {Doina) - Marga Barbu: ,,In viaţa 
actorului apar anumite praguri care 
trebuie trecute", nr. 9. 

ULMU (Bogdan) Gheorghe Leahu : 
„Actorul este un om, care trăieşte de 
două ori", nr. 7-8. 

VARLAM (Luminiţa) - Ileana Predescu: 
„Am nimerit într-o meserie în care 
nimic, niciodată, nu se poate repeta ... ", 
nr. 3. 

l\Iari actori români ai secolului XX 
despre ei înşişi 

(serial prezentat şi comentat de VALEN
TIN SILVESTRU) 

- Agatha Bârsescu, nr. 11-12.

185 
www.ziuaconstanta.ro



Personalităţi ale regiei româneşti 

COROIU (Iri111a) - Dialog de atelier CL< 
Sanda Manu., nr. 6. 

PATLANJOGLU (Ludmila) Gheorghe 
Harag : ,,Nu. vei putea să pui în lucrul 
tău clecît atît cit eşti", nr. 5. 

CRONICA DRAMATICĂ 

BĂRBUŢ A (Margareta) - Urme pe ză
padă de Paul Everac, Dragoste la prima 
vedere de Lucia Verona Şţ H. Salem, 
Tolba cu. poveşti, recital de Papp B. 
Eva, nr. 2 ; Dresoarea ele fantome de 
Ion Băieşu, Medeea modernă de Goncz 
Arpâd, nr. 3. 

BERCEANU (Patrel) - Paznicul de la 
depozitul de nisip de Dumit u Radu 
Popescu, nr. 5. 

BERLOGEA (Ileana) - Un loc original 
de Csurka Istvan, nr. 5 ; Cwn se cu.
ceresc femeile de Woody Allen, nr. 9; 
Să nu.-ţi faci prăvălie cu. scară de Eu
gen Barbu, nr. ll-l2. 

BOIANGIU (Magdalena) - Anchetă asu.
pra u.nu.i tînăr care nu. a făcut nimic 
de Adrian Dohotaru, Dragostea pusă 
la-ncercare, scenariu de Sandu Mihai 
Gruia, nr. 4 ; Căsătoria de N. V. Gogol, 
Peer Gynt de Henrik Ibsen, Capul de 
răţoi de G. Ciprian, nr. 7-8 ; Moartea 
u.nu.i artist de Horia Lovinescu, Eunu
cul de Terenţiu, nr. 11-12. 

CALINESCU (AL) - 01nu.l cu. mîrţoaga 
' de G. Ciprian, nr. 5 ; Epitaf pentru. 

George Dillon de John Osborne si An
thony Creighton, Adio, studenţ{e I de 
Aleksandr Vampilov, nr. 9. 

CHITIC (Paul Cornel) - Profesorul de 
franceză de Tudor Muşatescu Negu.stai· 
de sentimente (Paraziţii) de Csiky Ger
gely, nr. 2; Conu' Leonida faţă cu 
reacţiunea de I. L. Caragiale, nr. 3 ; 
Un suflet romantic de Tudor Popescu 
Steaua fără nume de Mihail Sebastian' 
Cenuşăreasa de Ion Lucian şi Virgil 
Puicea, după Perrault, nr. 4 ; Deştep
tarea primăverii de Frank Wedekind 
nr. 5 ; Bărbierul din Sevilla de Beau� 
marchajs, Prinţ şi cerşetor de Ştefan 
Oprea, după . Mark Twain, nr. 11-12. 

COROIU (Irina) - Jocul dragostei şi-al 
întîmplării de Marivaux, nr. 1 ; Lungă 
poveste ele dragoste de Tudor Popescu, 
nr. 2 ; Intre cinci şi şapte de Nataşa 
Tanska, Atenţie, se filmează ! de Ghe
nadi Mamlin, nr. 3; Domnisoara Julia 
de August Strindberg, nr. 4; Caligu.la 
de Albert Camus, Ploşniţa de Vladi-
mir M'aiakovski, Aceşti îngeri trişti de 
Dumitru Radu Popescu, Romeo şi Ju
lieta la sfîrş'it __ de noiembrie de Jan 
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Otcenâsek, nr. 5 ; O casă onorabilă de
Horia Lovinescu, nr. 6 ; Jocuri crude 
de Aleksei! Arbuzov, nr. 9 ; Pînda de
Ion Bălan, De la Stan Şi Bran la 
Mu.ppets de Petre Idriceanu si Vasile
Menzel, nr. 10 ; Conu.' Leonida fată cu 
reacţiunea de I. L. Caragiale Arma· 
secretă de Dumitru Solomon,' Nu se 
ştie niciodată de G. B. Shaw, Fata ba
bei şi fata moşneagului de Ion Puiu 
Stoicescu, după Ion Creangă Neînsem
naţii de Terry Johnson, A;nintiri de· 
Aleksei Arbuzov, nr. 11-12. 

CRIŞAN, (Mihai) - Arvinte si Pepelea� 
după Vasile Alecsandri, nr. 2 ; Gu.llive1-
în ţara păpuşilor de Joseph Pehr şi 
Leo Spacil, nr. 11-12. 

CROHMALNICEANU (Ov. s.r - Orfeu. 
în Cîmpia. Du.nării/Cuminţenia pămîn
tu.lui, recital de poezie, nr. 1. 

DUCEA (Valeria) - Echinocţiu. de toamnă
de Dimitrie Roman, nr. 1 ; Lungul na
sului de Nela Stroescu, după I. L. Ca
ragi1ale, nr. 2 ; Milionarul sărac de Tu
dor Popescu, Arta conversaţiei de
Ileana Vyipescu şi George Bănică,. 
nr. 4; Ramăşagu.l/Piatrn din casă de
Vasile Alecsandri, nr. 7-8 ; Boemay 

bucuria mea ! de 'Mihai Maximilian şi 
Vasile Veselovski, nr. 10. 

DUMITRESCU (Cristina) - Doi ... într-un: 
parc de Aleksandr Ghelman, nr. 6. 

GEORGESCU (Alice) Pescăru.sul de-
A. P. Cehov, nr. 2; Domnul ·Decan 
de George Magheru, nr. 6; Domnul:. 
Cehov e îndrăgostit de Anne Hrabeck-

. Adameck, nr. 7-8 ; Mielul turbat de 
Aurel Baranga, Trenu.rile mele de
Tudor Muşatescu, nr. 11-12. 

GHIŢULESCU (Mircea) - Despot-Vodă 
de Vasile Alecsandri, nr. 2; Omul cu 
mîrţoaga de G. Ciprian, Intrigă s'i iu
bire de Friedrich Schiller, m:. 5 ; 
Moartea e meser-ia mea de Matrai 
Lâszl6, după Robert Merle, nr. 7-8 ;. 
Tango de Slawomir Mrozek, nr. 10. 

KIVU (Dinu) - Cabana de Mircea Radu 
Iaco ban, Bădăranii' de Carlo Goldani 
nr. 1 ; Cerul înstelat deasupra noastră .. � 
de Ecaterina Oproiu, Cîrtiţele de Mi
hail Zoşcenko, nr. 3 ; Craii de Curtea 
Veche de Mateiu I. Caragiale, nr. 5 ; ·  
Poveste ele dragoste cu. Andra Cantu.
niari de Mircea Marian, Fluturi de
noapte de Dinu Grigorescu, nr. 6; 
Scrisoare ele departe de Eugenia Bu
sutocean u, nr. 7-8 ; Roata de Dominic 
Stanca, nr. 9 ; Insu.la de Mihail Se
bastian, Răceala de Marin Sorescu, 
nr. 11-12. 

MĂCIUCA (Constantin) - Cerul înstelat:. 
deasupra noastră ... de Ecaterina Oproiu, 
nr. 2; Noţiunea ele fericire de Dumi
tru Solomon, nr. 7-8 ; Brăţara falsă 
de Paul Everac, nr. 11-12 

MORARIU (Mircea Em.) - Fata Mot.gana 
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de Dumitru Solomon, nr. 3 ; Ori-ori 
de Mehes Gyorgy, nr. 4. 

PAIU (Constantin) - Comedie provincială 
de George Genoiu, nr. 3 ; Intr-un parc ... 
pe o bancă de Aleksandr Ghelman, 
nr. 9. 

P ARASCHIVESCU (Constantin) - Fru
mosul cotidian de Ion Bucheru, Peatra 
din casă, după Vasile Alecsandri, Vî
nătoarea de raţe de A. Vampilov, 
nr. 1 ; Eminescu şi Veronica de Eu
genia Busuioceanu, nr. 2 ; I-Jagi Tudose 
de B. Şt. Delavrancea, nr. 4; Muzi
canţ"ii veseli de Dimităr Dimitrov, după 
Fraţii Grimm, nr. 5 ; Greutatea omului 
de Tudor Popescu, Am,intirile Sarei 
Bernhardt de John Murrell, nr. 6; 
Cîntec despre mine însumi de Walt 
Whitman, nr. 7-8. 

PARI-ION (Victor) - Un suflet romantic 
de Tudor Popescu, D'ale carnavalului 
de I. L. Caragiale, nr. 1 ; Porţile (Săp
tămîna luminată) de Mihai Săulescu, 
Apa de Dumitru Solomon, nr. 3 ; Tot 
ce avem m.ai sfînt de Ion Druţă, nr. 4; 
Avea două pistoale cu ochi albi şi ne
gri de Dario Fo, nr. 6 ; Livada cu vişini 
de A. P. Cehov, nr. 7-8; Jocul de-a 
vacanţa de Mihail Sebastian, Cu cărţile 
pe faţă de Sandu Anastasescu, nr. 10; 
Copii şi părinţi de Ion Băieşu, nr. 11-

12. 

"POPESCU (Marian) - Satul blestemat de 
Mircea Bradu, nr. 1 ; D'ale carnavalului 
de I. L. Caragj,ale, nr. 3 ; Cerul înstelat 
deasupra noastră ... de Ecaterina Oproiu, 
nr. 6 ; O dragoste nebună, nebună,, 
nebună... de Tudor Popescu, nr. 7-8. 

RADU-MARIA (Constantin) Intr-un 
parc ... pe o bancă de Aleksandr Ghel
man, nr. 1 ; Dulcea ipocrizie a bărba
tului matur de Tudor Popescu, Vino
vaţi fără vină de A. N. Ostrovski, 
nr. 4; Cum vă place de William Shake
speare, nr. 6 ; Doanina cu camelii 
de Cătălina Buzoianu, după Alexandre 
Dumas-fiul, Unchiul Vania de A. P. 
Cehov, nr. 7-8 ; Mirele şi „naşul" de 
Eugenia Busuioceanu, nr. 10; Doi pe 
o bancă de Aleksandr Ghelman,
nr. 11-12.

.STANCU· (Natalia) - Martorii sînt de 

faţă de Virgii Stoenescu, după Dinu 
Săraru, nr. 6. 

:ŞUTEU (Corina) - O sărbătoare prin

ciară de Teodor Mazilu, nr. 2; Olelie 
de Fănuş Neagu / Vînătorii de Ion 

Băieşu, Cursa de Viena de Rodica 
Ojog-Braşoveanu, nr. 3. 

VASILIU (Mihai) - R.U.R. de Karel 
Capek, nr. 6 ; O dragoste nebună, ne

bună, nebună... de Tudor Popescu, 
nr. 10. 

CRONICA SPECTACOLELOR 
In Bucureşti 

,,BULANDRA" 

Intr-un parc... pe o bancă (A. Ghelman), 
nr. 1 ; Noţiunea de fericire (D. Solo- ' 
mon), Unchiul Vania (A. P. Cehov), 
Cîntec despre mine însumi (W. Whit
man), nr. 7-8 ; Trenurile mele (T. Mu
şatescu), nr. 11-12.

COMEDIE 

Cîrtiţele (M. Zoşcesko), nr. 3 ; Avea două 
pistoale cu ochi albi şi negri (D. Fo), 
nr. 6 ; O dragoste nebună, nebună, 
nebună ... (T. Popescu), nr. 7-8 ; Arma 
secretă (D. Solomon), nr. 11-;--12.

,,ION CREANGA" 

Cenuş,ăreasa (I. Lucian şi V. Puicea, după 
Perrault), nr. 4 ; Muzicanţii veseli (D. 
Dimitrov, după Fraţii Grimm), nr. 5 ; 
De la Stan şi Bran la Muppets (P. 
Idriceanu şi V. Menzel), nr. 10. 

EVREIESC 

Cum se cuceresc femeile (\V. Allen), nr. 9. 

CIULEŞTI 

Cursa de Viena (R. Ojog-Braşoveanu), 
nr. 3 ; Jocuri crude (A. Arbuzov), nr. 9 ; 
Să nu-ţi faci prăvălie cu scară (E. 
Barbu), Bărbierul din Sevilla (Beau
marchais), nr. 11-12. 

I.A.T.C.

Anchetă asupra unui tînăr care nu a fă
cut nimic (A. Dohotaru), Dragostea pusă 
la încercare (scenariu de S. M. Gruia), 
nr. 4 ; Căsătoria (N. V. Gogol), Peer 
Gynt (H. Ibsen), Capul de răţoi (G. 
Ciprian), nr. 7-8 ; Eunucul (Terenţiu), 
nr. 11-12. 

MIC 

Cerul înstelat deasupra noastră ... (E. Opro
d.u), nr. 2 ; Doamna cu camelii (C. Bu
zoianu, după A. Dumas-fiul), nr. 7-8. 

FOARTE MIC 

Atenţie, se filmează! (G. Mamlin), nr. 3. 

NAŢIONAL 

Despot-Vodă (V. Alecsandri), nr. 2; D'ale 
carnavalului (I. L. Caragiale), Intre 
cinci şi şapte (N. Tanska), nr. 3; Hagi 
Tudose (B. Şt. Delavrancea), nr. 4 ; 
Domnul Cehov e îndrăgostit (A. Hra-
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bec,k-Ad.ameck), nr. 7-8; Nu se ştie 
niciodată (G. B. Shaw), nr. 11-12. 

,,lyOTTARA" 

Orfeu în Cîmpia Dunării I Cuminţenia 
pămîntului (recital de poezie), nr. 1 ; 
Olelie (F. Neagu) / Vînătorii (I. Bă
ieşu), nr. 3 ; Craii ele Curtea Veche 
(M. I. Caragiale), nr. 5 ; Martorii sînt 
de faţă (V. Stoenescu, după D. Săraru), 
Cum, vă place (W. Shakespeare), Amin
tirile Sarei Bernhardt (J. Murrell), 
nr. 6 ; Brăţara falsă (P. Everac); 
nr. 11-12. 

,,TANASE" 

Dragoste la prima vedere (L. Verona şi 
H. Salem), nr. 2 ; Boema, bucuria mea !
(M. Maximilian şi V. Veselovski),
nr. 10. 

,,ŢANDARJCĂ" 

Arvinte şi Pepelea (după V. Alecsandri), 
Lungul nasului (N. Stroescu, după I. L. 
Caragiale), nr. 2 ; Gulliver în ţara pă
puş-ilor (I. Pehr şi L. Spacil), nr. 11-12. 

In alte oraşe 

BACĂU 

Comedie provincială (G. Genoiu), nr. 3. 

BAIA MARE 

Eminescu şi Veronica (E. Busuioceanu), 
nr. 2 ; Poveste de dragoste cu Andra 
Cantuniari (M. Marian), nr. 6. 

BOTOŞANI 

Frumosul cotidian (I. Bucheru), nr. 1. 

BRAŞOV 

Echinocţiu de toamnă (D. Roman), nr. 1 ; 
O sărbătoare princiară (T. Mazilu), 

_nr. 2 ; Dulcea. ipocrizie a bărbatului 
matur (T. Popescu), Vinovaţi fără vină 
(A. M. Ostrovski), nr. 4; Cerul înstelat 
deasupra noastră ... (E. Oproiu), nr. 6; 
Scrisoare de departe (E. Busuioceanu), 
nr. 7-8 ; Doi pe o bancă (A. Ghel
man), nr. 11-!2. 

BRĂILA 

Teatrul Dramatic „Maria Filotti'' 

Greutatea omului (T. Popescu), nr. 6 ; 
Roata (D. Stanca), nr. 9 ; Pîncla (I. Bă
lan), nr:. 10. 
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Teatrul ele păpuşt 

Fata babei şi fata moşneagului (I. .Puiu

Stoicescu, după Creangă), nr. 11-12. 

CLUJ-NAPOCA 
Teatrul Naţional' 

Peatra din casă (după V. Alecsandri), 
Vînătoareci de raţe (A. Vampilov)

r 

nr. 1 ; Cerul înstelat cleasupra noastră ... 
(E. Oproiu), nr. 3 ; Omul cu mîrţoaga 
(G. Ciprian), nr. 5. 

Teatrul Maghiar ele Stat 

Tango (S. Mrozek), nr. 10. 

CONSTANŢA 

Bădăranii (C. Goldoni), nr. 1 ; Conu' Leo
nida faţă cu reacţiunea (I. L. Cara
g�ale), nr. 3 ; Rămăşagul I Piatra dirr; 
casă (V. Alecsandri), nr. 7-8. 

CRAIOVA 

Tot ce av.em mai sfînt (I. Druţă), nr. 4 � 
Paznicul de la depozitul de nisip (D. 
R. Popescu), nr. 5; Jocul de-a vacanţa
(M. Sebastian), nr. 10.

GALAŢI 

O casă onorabilă (H. Lovinescu), nr. 6. 

GIURGIU 

Lungă poveste de dragoste (T. Popescu), 
nr. 2 ; Doi... într-un parc (A. Ghel
man), nr. 6 ; Mirele şi „naşul" (E. Bu
suioceanu), nr. 10. 

IAŞI 
Teatrul Naţional 

Paznicul de la depozitul ele n-isip (D. R 
Popescu), nr. 2; Omul cu mîrţoaga 
(G. Ciprian), Deşteptarea primăverii 
(F. Wedekind), nr. 5 ; Intr-un parc ..• 
pe o bancă (A. Ghelman), Epitaf pen
tru George Dillon (J. Osborne şi A. 
Creighton), nr. 9 ; Insula (M. Sebas
tian), nr. 11-12. 

- secţia Suceava.

Cabana (M. R. Iacoban), nr. 1 ; Adio,. 
studenţie 1 (A. Vampilov), nr. 9 ; Ră
ceala (M. Sorescu), nr. 11-12. 

Teatrul pentru copii şi tineret 

Prinţ şi cerşetor (Şt. Oprea, după M . .  
Twain), nr. 11-12. 

ORADEA 
secţia română 

Satul blestemat (M. Bradu), nr. 1 ; Porţile 
(Săptămîna luminată - M. Săulescu)� 
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Apa (D. Solomon), Fata Morgana (D. 
Solomon), nr. 3. 

- secţia maghiară

Dresoa,·ea de fantome (I. Băieşu), Medeea 
modernă (Goncz A), nr. 3 ; Ori-ori 
(Mehes G.), nr. 4 ; Un loc original 
(Csurka I.), nr. 5. 

PIATRA NEAMŢ 

Pescăruşul (A. P. Cehov), nr. 2 ; Fluturi 
ele noapte (D. Grigorescu), R.U.R. (K. 
Capek), nr. 6. 

PITEŞTI 

Profesorul de franceză ('r. Muşatescu), 
Negustor ele sentimente. (Paraziţii -
Csiky G.), nr. 2 ; Domnul Decan (G. 
Magheru), nr. 6 ; Mielul turbat (A. Ba.
ranga), nr. 11-12. 

PLOIEŞTI 
Teatrul Municipal 

Jocul dragostei şi-al întîmplării (Mari
vaux), nr. 1 ; Domnişoara Iuiia (A. 
Strindberg), nr. 4 ; Conu' Leonicla faţă 
cu reacţiunea (I. L. Caragiale), Moartea 
unui artist (H. Lovinescu), nr. 11-12. 

Teatrul de Estradă 

Cu cărţile pe faţă (S. Anastasescu), nr. 10. 
REŞIŢA 

Un suflet romantic (T'. Popescu), D'ale 
ca;iiavalului (I. L. Caragiale), Bădă
ranii (C. Goldani), nr. 1. 

SATU MARE 
secţia maghiară 

Tolba cu poveşti (recital de Papp B. Eva), 
nr. 2. 

TIMIŞOARA 
Teatrul Naţional 

O dragoste nebună, nebună,. nebună ... (T. 
Popescu), nr. 10. 

Teatrul Maghiar de Stat 

Moartea e meseria mea (Matrai L., după 
R. Merle), nr. 7-8.

Teatrul German ele Stat 

Copii şi părinţi (I. Băieşu), nr. 11-12. 

T!RGU MUREŞ 
Teatrul Naţional 

Intrigă şi iubire (F. Schiller), nr. 5 ; Li
vada cu vişini (A. P. Cehov), nr. 7-8. 

Institutul ele teatru;. 
,,Szentgyărgyi Istvan" 

Aceşti nebuni făţarnici (T. Mazilu), Scan
daloasa legătură dintre domnul Kettle 1 
şi doamna Moon (J. B. Priestley), Anna 
Christ"ie (E. O'Neill), Strălucitorul Je
ro1;nos (Tamâsi A.), Citadela sfărîmată 
(H. Lovinescu), Elisabeta I (P. Foster), 
Antigona (Sofocle), nr. 7-8. 

TURDA 

Urme pe zăpadă (P. Everac), nr. 2 ; Un 
suf!et ro1nantic (T. Popescu), Steaua 
fără nume (M. Sebastian), nr. 4. 

Reprezentaţia nr .... 

„BULANDRA" : Romeo ş ·i Julieta la sfîrşit 
ele no,iembrie (J. Otcenâsek), nr. 5; 
Neînsemnaţii (T. Johnson), Amintiri 
(A Arbuzov), nr. p-12. 

GIUI.JEŞTI : Milionarul sărac (T. Popescu), 
Arta conversaţiei (I. Vulpescu şi G. 
Bănică), nr. 4. 

NAŢIONAL: Caligula (A Camus), Ploş
niţa (V. Maiakovski), nr. 5. 

,,NOTTARA" : Aceşti îngeri trişti (D. R. 
Popescu), nr. 5. 

Cronica rolului secundar 

BOIANGIU (Magdalena) - Mircea Albu
lescu - Ciubăr Vodă în „Despot-Vodă" 
la Teatrul Naţional din Bucureşti, 
nr. 4. 

COROIU (Irina) - Rodica Tapalagă -
Domnişoara Cucu în „Steaua fără 
nume" la Televiziunea Română, nr. 5 ; 
Jorj Voicu - Don Basile în „Bărbierul 
clin Sevilla" la Teatrul Giule·şti. 
nr. 11-12. 

ANCHETE, INTERVIURI, 
MEMORII, lNSEMNĂRI 
- Slujitorii scenei, oameni ai cetăţii (dia

loguri cu oameni de teatru-deputaţi.
Silviu Stănculescu, · Anna Tamas Kele
men, Ileana Stana Ionescu, Paul Ioa
chim, Rodica Mureşan). Grupaj realizat
de Marilena Mancu, nr. 3. 

- A bătut gongul noii stagiuni. Stagiunea
'85-'86 - Proiecte. (Ion Besoiu, Elena
Deleanu, Dinu Sărar-u, Ion Brad, hucia
Nicoară, Constantin Codrescu, Sanda
Manu, Dinu Cernescu, Anca Ovanez
Doroşenco, Nicolae Scarlat), nr. 9.

MAR_IN (Maria) Viitorul rol. Ioan& 
Crăciunescu, Cornel Gârbea, nr. 1; 
Ileana Sandu, George Custură, nr. 2 ; 
Jeanine Stavarache, Emil Coş_eru, 
nr. 3 ; Mariana Mihuţ, Sorin Medeleni, 
nr. 4 ; Dumitru Palade, Sebastian Pa
paian·i, nr. 5 ; Virginia Mirea, Marioara 
Sterian, nr. 6 ; Monica Bordeianu, Au-
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beck-Adameck), nr. 7-8 ; Nu se ştie 
niciodată (G. B. Shaw), nr. 11-12. 

,,!yOTTARA" 

Orfeu în Cîmpia Dunării I Cuminţenia 
pămîntului (reci.tal de poezie), nr. 1 ;
Olelie (F. Neagu) / Vînătorii (!. Bă
ieşu), nr. 3 ; Craii ele Curtea Veche 
(M. I. Caragiale), nr. 5 ; Martorii sînt 
de faţă (V. Stoenescu, după D. Săraru), 
Cum vă place (W. Shakespeare), Amin
tirile Sarei Bernhardt (J. Murrell), 
nr. 6 ; Brăţara falsă (P. Everac); 
nr. 11-12. 

,,TANASE" 

Dragoste la prima vedere (L. Verona şi 
H. Salem), nr. 2 ; Boema

1 
bucuria mea .1 

(M. Maximilian şi V. Veselovski),
nr. 10. 

,,'ŢANDARICĂ" 

Arvinte şi Pepelea (după V. Alecsandri), 
Lungul nasului (N. Stroescu, după I. L. 
Caragiale), nr. 2 ; Gulliver în ţara pă
puşilor (I. Pehr şi L. Spacil), nr. 11-12. 

In alte oraşe 

BACAU 

Comedie provincială (G. Genoiu), nr. 3. 

BAIA MARE 

Eminescu şi Veronica (E. Busuioceanu), 
nr. 2 ; Poveste de dragoste cu Andra 
Cantuniari (M. Marian), nr. 6. 

BOTOŞANI 

Frumosul cotidian (!. Bucheru), nr. 1. 

BRAŞOV 

Echinocţiu de toamnă (D. Roman), nr. 1; 
O sărbătoare princiară (T. Mazilu), 
.nr. 2 ; Dulcea ipocrizie a bărbatului 
matur (T. Popescu), Vinovaţi fără vină 
(A. M. Ostrovski), nr. 4 ; Cerul înstelat 
deasupra noastră ... (E. Oproiu), nr. 6; 
Scrisoare de departe (E. Busuioceanu), 
nr. 7-8 ; Doi pe o bancă (A. Ghel
man), nr. 11-!2. 

BRAILA 
I 

Teatrul Dramatic „Maria Filotti1

' 

Greutatea omului (T. Popescu), nr. 6 ; 
Roata (D. Stanca), nr. 9; Pîncla (I. Bă
lan), nr. 10. 
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Teatrul de păpuşt 

Fata babei şi fata moşneagului (I. .Puiu 
Stoicescu, după Creangă), nr. 11-12. 

CLUJ-NAPOCA 
Teatrul Naţional' 

Peatra din casă (după V. Alecsandri), 
Vînătoarea de raţe (A. Vampilov),. 
nr. 1 ; Cerul înstelat deasupra noastră ... 
(E. Oproiu), nr. 3 ; Omul cu mirţoaga 
(G. Ciprian), nr. 5. 

Teatrul Maghiar ele Stat 
Tango (S. Mrozek), nr. 10. 

CONSTANŢA 

Bădăranii (C. Goldani), nr. 1 ; Conu' Leo
nida faţă cu reacţiunea (I. L. Cara
gi1ale), nr. 3 ; Rămăşagul I Piatra din 
casă (V. Alecsandri), nr. 7-8. 

CRAIOVA 

Tot ce av.em mai sfînt (I. Druţă), nr. 4 � 
Paznicul de la depozitul ele nisi11 (D. 
R. Popescu), nr. 5 ; Jocul de-a vacanţa:
(M. Sebastian), nr. 10. 

GALA'ŢI 

O casă onora.bilă (I-I. Lovinescu), nr. 6'.. 

GIURGIU 

Lungă poveste ele dragoste (T. :Popescu), 
nr. 2; Doi ... într-un parc (A. Ghel
man), nr. 6 ; Mirele şi „naşul" (E. Bu

suioceanu), nr. 10. 

IAŞI 
Teatrul Naţional 

Paznicul de la depozitul de nisip (D. R. 
Popescu), nr. 2; Omul cu mîrţoaga 
(G. Ciprian), Deşteptarea primăverii 
(F. Wedekind), nr. 5 ; Intr-un parc ..• 
pe o bancă (A. Ghelman), Epitaf pen
tru George Dillon (J. Osborne �i A. 
Creighton), nr. 9 ; Insula (M. Sebas
tian), nr. 11-12. 

- secţia Suceava.

Cabana (M. R. Iacoban), nr. 1 ; Adio,. 
studenţie .1 (A. Vampilov), nr. 9; Ră
ceala (M. Sorescu), nr. 11-.12. 

Teatrul pentru copii şi tineret 

Prinţ şi cerşetor (Şt. Oprea, după M .. 
Twain), nr. 11-12. 

ORADEA 
secţia română 

Satul blestemat (M. Bradu), nr. 1 ; Porţile 
(Săptămîna luminată - M. Săulescu)

,. 
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Apa (D. Solomon), Fata Morgana (D. 
Solomon), nr. 3. 

- secţia maghiară

Dresoai·ea de fantome (I. Băieşu), Medeea 
modernă (Goncz A.), nr. 3 ; Ori-ori 
(Mehes G.), nr. 4 ; Un loc or-iginal 
(Csurka I.), nr. 5. 

PIATRA NEAMŢ 

Pescăruşul (A. P. Cehov), nr. 2 ; Fluturi 
de noapte (D. Grigorescu), R.U.R. (K.
Capek}, nr. 6. 

PITEŞTI 

Profesorul de franceză (T. Muşatescu), 
Negustor ele sentimente (Paraziţii -
Csiky G.}, nr. 2; Domnul Decan (G. 
Maghem}, nr. 6 ; M·ielul turbat (A. Ba
ranga), nr. 11-12.

PLOIESTI 
Teatrul Munic{pal 

Jocul dragostei şi-al întîm.plării (Mari
vaux}, nr. 1 ; Domnişoara Iulia (A. 
Strindberg), nr. 4 ; Conu' Leonida faţă 
cu reaoţiunea (I. L. Caragiale}, Moartea 
unui artist (H. Lovinescu}, nr. 11-12.

Teatrul ele Estradă 

Cu cărţile pe faţă (S. Anastasescu), nr. 10.. 
REŞIŢA 

Un suflet romantic (T. Popescu), D'ale 
ca�navalului (I. L. Caragiale), Bădă
ranii (C. Goldoni), nr. 1. 

SATU MARE 
secţia maghiară 

Tolba cu poveşti (recital de Papp B. Eva}, 
nr. 2. 

TIMIŞOARA 
Teatrul Naţional 

O dragoste nebună, nebună,. nebună ... (T.
Popescu}, nr. 10. 

Teatrul Maghiar ele Stat 

Moartea e meseria mea (Matrai L., după 
R. Merle}, nr. 7-8.

Teatrul German de Stat 

Copii şi părinţi (I. Băieşu}, nr. 11-12.

TlRGU MUREŞ 
Teatrul Naţional 

Intrigă şi iubire (F. Schiller}, nr. 5 ; Li
vada cu vişini (A. P. _Cehov}, nr. 7-8. 

I ns titutul de teatrte
,,Szentgyorgyi Istvan" 

Aceşti nebuni făţarnici (T. Mazilu}, Scan
daloasa legătură dintre domnul Kettle 1 
şi doamna Moon (J. B. Priestley}, Anna 
Christie (E. O'Neill), Strălucitorul Je
ro1;nos (Tamăsi A.), Citadela sfărîmată 
(H. Lovinescu), Elisabeta I (P. Foster}, 
Antigona (Sofocle), nr. 7-8. 

TURDA 

Urme pe zăpadă (P. Everac), nr. 2 ; Un 
suflet romantic (T. Popescu), Steaua 
fără nume (M. Sebastian), nr. 4.

Rep1·ezentaţia nr .... 

„BULANDRA" : Romeo şi Julieta la sfîrşit 
de noiembrie (J. Otcenăsek), nr. 5;

Neînsemnaţ'ii- (T. Johnson), Amintiri 
(A. Arbuzov), nr. p-12.

GIULEŞTI : Milionarul sărac {T. Popescu), 
Arta co1,iversaţiei (I. Vulpescu 'şi G.

Bănică), nr. 4. 
NAŢIONAL : Cal-igula (A. Camus), Ploş

niţa (V. Maiakovski), nr. 5. 
,,NOTTARA" : Aceşti îngeri trişti (D. R.

Popescu), nr. 5. 

Cronica rolului secundar 

BOIANGIU (Magdalena) - Mircea Albu
lescu - Ciubăr Vodă în „Despot-Vodă" 
la Teatrul Naţional din Bucureşti, 
nr. 4. 

COROIU (Irina) - Rodica Tapalagă -
Domnişoara Cucu în „Steaua fără 
nume" la Televiziunea Română, nr. 5 ; 
Jorj Voicu - Don Basile în „Bărbierul 
clin Sevilla" la Teatrul Giule'şti, 
nr. 11-12. 

ANCHETE, INTERVIURI, 
MEMORII, ÎNSEMNĂRI 
- Slujitorii scenei, oameni ai cetăţii (dia

loguri cu oameni de teatru-deputaţi.
Silviu Stănculescu, · Anna Tamas Kele
men, Ileana Stana Ionescu, Paul Ioa
chim, Rodica Mureşan). Grupaj realizat
de Marilena Mancu, nr. 3.

- A bătut gongul noii stagiuni. Stagiunea
'85-'86 - Proiecte. (Ion Besoiu, Elena
Deleanu, Dinu Sărar.u, Ion Brad, Lucia
Nicoară, Constantill1 Codrescu, Sanda
Manu, Dinu Cernescu, Anca Ovanez
Doroşenco, Nicolae Scarlat}, nr. 9. 

MAR_IN (Maria} Viitorul rol. Ioana 
Crăci.unescu, Cornel Gârbea, nr. 1 ; 
Ileana Sandu, George Custură, nr. 2 ; 
Jeanine Stavarache, Emil Coş_eru, 
nr. 3; Mariana Mihuţ, Sorin Medeleni, 
nr. 4 ; Dumitru Palade, Sebastian Pa
paiarri, nr. 5 ; Virginia Mirea, Marioara 
Sterian, nr. 6 ; Monica Bordeianu, Au-
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rara Leonte, Dinu Manolache, Estera 
Neacşu, nr. 7-8; Oana Pellea, Cristian 
.Şofran, nr. 9 ; Rodica Mandache, Ta
mara Creţulescu, nr. 10 ; Eugenia Maci, 
Mariana Buruiană, Olga Bucătaru, 
Mircea Diaconu, nr. 11-12. 

MOISESCU (Valeriu) - Insemnări contra
dictorii, nr. 2 ; nr. 5 ; nr. 6 ; nr. 7-8 ; 
nr. 9 ; nr. 10 ; ni·. 11-12. 

SILVESTRU (Valentin) - Jurnal de cri
tic : nr. 1 ; nr. 2 ; nr. 3 ; nr. 4 ; nr. 5 ; 
nr. 6 ; nr. 7-8 ; nr. 9 ; nr. 10. 

STEINHARDT (N.) - Suveniruri contem
porane, nr. 2. 

TV 

RADU-MARIA (Constantin) - ,,Roata de 
Foc" de Sorana Coroamă-Stanca, după 
Dominic Stanca, nr. 4. 

TEATRUL RADIOFONIC 

DUMITRESCU (Cristina) - Privire spre 
noi înşine, nr. 2 ; Sărbători, nr. 3 ; 
Premiere,· nr. 4; Dramaturgie ·originală, 
nr. 6 ; Pentru marea sărbătoare, nr. 9. 

RADU-MARIA (Constantin) - ,,Misterul 
manuscrisului Babur-Namah" de Mihai 
Rădulescu, nr. 6. 

SCENOGRAFIE 

JITIANU (Dan) - Scenografie - subst. 
fem., nr. 2 ; Concepţia scenografică, 
nr. 3; Proiectarea, nr. 4; Execuţia, 
nr. 5 ; Transpunerea scenică, nr. 6; 
Trienale, nr. 7-8 ; Frica de radical"i, 
nr. 9 ; Relaţia spectacol - spaţiu de 
spectacol, nr. 10 ; Expresie şi tehnică, 
nr. 11-12. 

lNVĂŢAMlNTUL TEATRAL 

BOIANGIU (Magdalena) Carnet 
l.A.T. C. : ,,Anchetă asupra unui tînăr
care nu a făcut nimic", ,,Dragostea pusă
la-ncercare", nr. 4 ; Promoţia '85 :
„Căsătoria", ,,Peer Gynt", ,,Capul de
răţoi", nr. 7-8 ; Carnet J.A.T. C. : ,,EJU
nucul" de Terenţiu, nr. 11-12.

FODOR (Zeno) - Promoţia '85 : ,,Aceşti 
nebuni făţarnici", ,,Scandaloasa legă
tură dintre domnul K.ettle si doamna 
Nloon", ,,Anna Christie", .. St�ălucitorul 
Jeromos", ,,Citadela sfărîmată", ,,Elisa
beta I", ,,Antigona", la Institutul de 
teatru „Szentgyorgyi Istvan" din Tîrgu 
Mureş, nr. 7-8. 
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CARTEA DE TEATRU 

BRAESCU (Mariana) - Mihai Berechet. 
,,9 caiete albastre", nr. 2 ; Elena Gri
goriu. ..Zo1·ii teatrului cult în 'Ţara 
Românească", nr. 5 ; Traian Şelmaru. 
,,Marea frescă văzută de aproape"; 
Valentin Silvestru. ,,Un deceniu tea
tral", nr. 6 ; Teodor Pracsiu. ,, Clepsi
drele Thaliei" ; Constantin Paiu. ,,Con
fidenţe la arlechin", nr. 10 ; Florin 
Faifer. ,,Dramaturgia între clipă şi du
rată"; Margareta Bărbuţă. ,,Demnita
tea teatrului", nr. 11-12. 

CARAGEA (Mioara) - Duarte Ivo Cruz. 
,,Introducere în• istoria teatrului por
tughez", nr. 9. 

COROIU (Irina) Sorana Coroamă-
Stanca. ,,Dansul tinerilor lupi", nr. 5. 

GHIŢULESCU (Mircea) - Maria Vodă
Căpuşan. ,,Despre Caragiale", nr'. 11-
12. 

MANEA (Violeta) - Carlo Goldani. ,,Tri
logia vilegiaturii", nr. 5 ; Emmanuel 
C. J acquart. .. Le Theâtre de derision",
nr. 9.

MEDAR (Elvira) - Viorica Dinescu. ,,Tea
trul de umbre turc", nr. 2. 

MIHALACHE-POP A (Carmen) - Simona 
Bălănescu. ,,Dramaturgia cehoţliană -

simbol şi teatralitate", nr. 1. 
SILVESTRI (Artur) ,,Teatru Nâ", 

nr. 11-12. 
ŞUTEU (Corina) - Doina Modala. ,,Dra

maturgia românească între 1900-1918", 
nr. 1.

TANASE (Al.) ,,Estetica teatrului", 
nr. 3. 

Note de lectură 

BRAESCU (Mariana) - ,,Nu ucideţi caii 
verzi" de Radu Iftimovici, nr. 11-12. 

CRONICA CRONICII TEATRALE 

MYOSOTIS - Productivitatea punctului 
de vedere comparatist, nr. 1 ; Bogăţia 
informaţiei şi voluptatea 1'igorii, nr. 2 ;
Un. cronicar, nr. 3 ; Decalogul criticu
lui de teatru, nr. 4 ; Ce joacă actorii ? 
nr. 5 ; Criteriul încîntării, nr. 6 ; Tem
peratura şi atmosfera spectacolului, 
nr. 7-8 ; Sugestiva şi funcţionala Ce-.
nuşăreasă, nr. 9 ; Cuvîntul tinerilor 
critici, nr. 10 ; Ce zice, în sinea ei, 
limba română?, nr. 11-12. 

PERSONAJUL ISTORIC INTRE 
DOCUMENT ŞI FICŢIUNE 

NICULESCU (Ionuţ) - Menumorut, nr. 1 ;

Vlad 'Ţepeş, nr. 2; Miron Costin, nr. 3 ; 
Constantin Vodă Cantemir, nr. 4; 
Voievodul Drag·oş - Domnitorul Bog
dan, nr. 5 ; Ti1notei Cipariu, nr . . 6; 
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Bogdan al III-lea (cel Orb), nr. 7-8 ; 
Ion Luca Caragiale, nr. 9 ; Matei Millo, 
Mihail' Pascaly, nr. 10. 

VOLUME lN SERIAL 

CALER (Leny) - Amintiri despre teatrul 
românesc: Soare Z. Soare, nr. 10; 
G. Timică, nr. 11-12.

USCATESCU (George) - Teatrul occiden
tal contemporan (fragmente) : Shake
speare, marele contemporan, Shake
speare şi critica romanti.că, nr. 10 ; 
Strindberg şi Shakespeare, Hălderlin 
şi tragedia greacă, nr. 11-12. 

SEMNAL 

MUNTEANU (Virgil) - Urinările faste 
ale unui revelion elevat, (I), nr. 1 ;
(II), nr. 2 ; Scene din marele spectacol, 
nr. 3 ; S-a întîmplat în metrou, nr. 4 ; 
Cum am urît-o eu cinci minute pe 
Poldy, nr. 5 ; Un uriaş vesel şi blînd ... , 
nr. 7-8 ; In raclaj, nr. 10 ; Ultima piesă 
(nescrisă încă) a. prietenului meu, 
nr. 11-12. 

ARHIVELE TEATRULUI 
ROMANESC 

NICULESCU (Ionuţ) - Vagile Alecsandri, 
dramaturg al Independenţei, nr. 5 ; 

Centenar „Ovidiu", nr. 6; Marea Unire 
în viaţa scenei naţionale, nr. 11-12. 

ANIVERSARI 

ANTON PAVLOVICI CEHOV 

MICOLESCU (Dan) - Eroul cehovian, 
nr. 10. 

CENTENAR „D'ALE CARNAVALULUI" 

BIBICIOIU (Victor), NICULESCU (Ionuţ), 
nr. 4. 

LUCIA DEMETRIUS 

BRADAŢEANU (Virgil) Lucia Deme-
trius la 75 de ani,. nr. 10. 

MIHAI .EMINESCU 

NICULESCU (Ionuţ) Fragmente dra-
matice eminesciei1e editate ele George 
Călinescu, nr. 1. 

, 

SEIDY GL VCK. 

LOWENDAL (Irina) - 50 de ani de tea
tru, nr. 9. 

DUMITRU RADU POPESCU 

CI-IIRILA (Dumitru) 
simbolice, nr. fl. 

Spaţiul fiinţei 

LIVIU REBREANU 

MOGLESCU (V.) - Rebreanu şi „dublul" 
său ; NICULESCU (Ionuţ) - Din vre
mea uceniciei teatrale, nr. 11-12. 

JOSEPH SCHNIIDT 

V ARTOLOMEI (Luminiţa), nr. 2. 

MIHAIL SORBUL 

NICULESCU (Ionuţ) - ,,Patima roşie·' 
(clin dosarul preniierei), nr. 10. 

AL. VOITIN 

PARASCHIVESCU (Constantin) - .,Cer 
fără mistere", nr. 9. 

COMEMORĂRI 

NICOLAE BARBU 

TOIA (Nicoleta), nr. 6. 

AUREL BADESCU 

KIVU (Dinu), nr. 4. 

CONSTANTIN BALTARE'ŢU 

STA.t'JCULESCU (Silviu), nr. 3. 

OCTAVIAN COTESCU 

SILVESTRU (Valentin), BĂNICA (Ştefan). 
JITIANU (Dan), nr. 10. 

OCTAVIAN GHEORGHIU 

MANCAŞ (Mircea), nr. 5. 

LUCIAN GUGIU 

* * * nr. 9.

GJ-IEORGI-IE HARAG 

MIKO (Ervin), MICU (Dan), nr. 9. 

ŞTEFAN IORDANESCU 

VOICU (Mariana), nr. 2.
IOAN MASSOFF 

NICULESCU (Ionuţ), nr. 2. 

ION MAXIMILiflN 

STORIN (Aurel), nr 2. 
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RADU POPESCU 

EVERAC (Paul), RADU-MARIA (Constan-
tin), nr. 9. 

GEORGE RAFAEL 

PUNEA (Ion), nr. 5. 

MARIUS ROBESCU 

PARHON (Victor), nr. 11-12. 

NAE ROMAN 

POPOVICI (Alecu), nr. 3. 

ELENA PATRAŞCANU-VEAKIS,
BERECHET (Mihai), nr. 9.

PREZENTE TEATRALE 
ROMANEŞTI PESTE HOTARE 

CRIŞAN (Mihai) - Potsdam - Festivalul 
păpuşarilor, nr. 10. 

MARIN (Maria) - Austria - ,,Romanţă 
tîrzie" în interpretarea Teatrului Mic, 
nr. 7-8 ; Israel - .. Mizantropul" de 
Moliere pus în scenă de Silviu Purcă
rete, nr. 9.

MUNTEANU (V.) - Canada - O poveste 
de Creangă într-un spectacol de ma
rionete semnat de artişti români 
nr. 7-8. 

PARASCHIVESCU (Constantin) - Dan 
Alecsandrescu în R. P. Ungară, nr. 3.

P ARHON (Victor) - Corint - Balcaniada 
teatrului de amatori, nr. 10. 

PROFIT (Romeo) - Păpuşarii constănţeni , 
la Zagreb şi Varna, nr. 2. 

ATLAS TEATRAL 

- Teatrul din Republica Democrată Ger
mană.
Participă : Margareta Bărbuţă, Ileana
Berlogea, Sorana Coroamă-Stanca, _ i
colae Scarlat. (Masă rotundă realizată
de Virgil Munteanu), nr. 6.

MERIDIANE 

BARBUŢA (Margareta) - Montreal-To
ronto - Intîlniri teatrale - ,,Teatrul -
viziuni ale unei lumi noi", nr. 10.

BERLOGEA (Ileana) - Spectacole mosco
vite, nr. 7-8. 

BIBICIOIU (Victor) - Itinerar budapes
tan, nr. 10. 

CHITIC (Paul Cornel) - Kalisz - zece 
zile, capitală a teatrului polonez, 
nr. 7-8. 

GHIŢULESCU (Mircea) - Jocurile tea
trale iugoslave, nr. 7-8. 

SLAMA CAZACU (Tatiana) - Teatrul 
grec din Siracusa, nr. 7-8. 
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ZASLAVSKAIA (Aleksandra) - Moscova 
- Paradoxurile unei stagiuni actori
ceşti, nr. 5.

TURNEE, OASPEŢI 

- 3 actori sovietici în jurul mesei ro

tunde : Ludmila Kasatkina,· Svetlana
Bragarnik, Mihai Volintir. (Masă ro
tundă realiza.tă de Paul Tutungiu),
nr. 2.

Soli ai Teatrului din Louisville (S.U.A.).
(Masă rotundă realizată de Paul Tu
tungiu), nr. 2. 

BERLOGEA (Ileana) - Teatrul itinerant 
„La Barraca" - Spania, nr. 1; Hal 

· Holbrook în „Astă-seară, Marie Twatri",
nr. 7-8.

BOIANGIU (Magdalena) - Teatrul „V. 
F. Komissarjevskaia" din Leningrad,
nr. 11-1-2. 

CHITIC (Paul Cornel) - Gruppo Teatro 
Laboratorio din Verona, nr. 3. 

DUCEA (Valeria) - Teatrul de păpuşi 
din Bratislava; Solomarionetten, 
nr. 11-12. 

EL VIN (B.) - Compania actdrilor londo
nezi, nr. 11-12. 

!SAC (Carol) Teatrul „Polski" din 
Bydgoszcz, nr. 9. 

· TUTUNGIU (Paul) - Cu regizorul ame
rican Jon Hory, nr. 5 ; O convorbire 
cu Duong Ngoc Duc; Zilele culturii ce
hoslovace în R. S. România, nr. 11-12.

VARTOLOMEI (Luminiţa) - Zilele cul
turii din R.D.G. - Baletul Operei Co
mice din Berl'in, nr. 1.

NOTE, VARIA 

- Caleidoscop, nr. 11-12.
- Premiile A.T.M. pe anul 1984 în do-

meniul teatrulu'i, m·. 4.

- Telex „Teatrul", nr. 1; nr. 3; nr. 6;
nr. 7-8.

COROIU (Irina) - Carnet A.T.M., nr. 4.

DIMIU (Claudia) - · A. Davila traducînd 
din Heinrich von Kleist, nr. 2. 

KIVU (Dinu) - Carnet A.T.M., nr. 5. 

NICULESCU (Ionuţ) - ,,Rampa" acum 
50 de ani : ianuarie 1935, nr. l ; fe
bruarie 1935, nr. 2 ; martie 1935, nr. 3 ; 
aprilie 1935, nr. 4 ; mai 1935; nr. 5 ; 
iunie 1935, nr. 6 ; iulie-august 1935, 
nr. 7-8 ; septembrie 1935, nr. 9 ; oc
tombrie 1935, nr. 10 ; noiembrie-decem
brie 1935, nr. 11-12. Note : Cărţi ui
tate, nr. I ; Scrieri uitate, Maioresci
ana, nr. 4; ,,Cortina", nr. 5. 

SP ALAS (Marina) - Conferinţă de presă, 
nr. I.

V ARTOLOMEI (Luminiţa) - Muzica la 
Teatrul Mic, nr. 5 ; Studioul „Artele 
plastice şi Dansul", nr. 10. 
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VIITORUL ROL 

MARIA MARIN : Olga Bucătaru, Mircea 
Eugeni!a Maci, Mariana Buruiană 

Diaconu, 

PAUL IOACHIM: 
,,AŞTEPTAM PE ALTCINEVA" 

(comedie în trei acte) 

CENTENAR LIVIU REBREANU 

. p. 106 

. p. 112

IONUŢ NICULESCU : Din vremea uceniciei teatrale p. 142 
V. MOGLESCU : Rebreanu şi... ,,dublul" său . p. 144 

* 

VALENTIN SILVESTRU : Mari actori români '.ti 
secolu.lui 20 despre ei în,şişi: Agatha Bârsescu p. '.-17 

SCENOGRAFIA 

DAN JITIANU : Expresie şi tehnică 

OASPEŢI DE PESTE HOT ARE 

. p. 151 

MAGDALENA BOIA GIU: Teatrul „V. F. Komissar-
jevskaia" din Leningrad . p. 152 

PAUL TUTUNGIU: Zilele culturii cehoslornce ln 
Republica Socialistă România . p. 154

V ALERTA DUCEA : Teatrul de păpuşi din Bratislava p. 154 
B. EL VIN : ,.Compania actorilor londonezi·' . . p.' 156 
VALERLA DUCEA: ,,SolomRrionetten" . . p. 158 
Cu artistul vietnamez DUONG NGOC DUC. Convor-

bire realizată de PAUL TUTUNGIU . p. 159 

CARTEA DE TEATRU 

MIRCEA GHIŢULESCU: .. Despre Caragiale" de 
Mari,a Vodă Căpuşan . . . p. 102 

MARIANA BRAESCU: ,,Demnitatea teatrului" de 
Margareta Bărbuţă, .. Dramaturgia între clipă şi 
durată" de Florin Faifer . . p. 163, 164 

ARTUR SILVESTRI : O carte despre teatrul 1 6 p. 165 
NOTE DE LECTURA 
----- -- ----

MARIANA BRAESCU : ,,Nu ucideţi caii verzi" 
Radu Iftimovici 

* 

DOCUMENTAR 

de 
. p. 167 

IONUŢ NICULESCU: 1835-198:i 
presă teatrală românească (II) 

1::,0 de ani de 
. p. 168 

* 

ADRIANA POPESCU : Dramaturgi româai contem-
porani ele la A la Z. Mihail Davidoglu (li) . . p. 170 

GEORGE USCATESCU: Teatrul occidental contem-
p6ran (fragmente) . . p. 174 

LENY CALER : Amintiri despre teatrul rnmânesc. 
George Timică . . . p. 176 

VALERIU MOISESCU: Insemnări contrad:ctorii . p. 179 

IN MEMORIAM 

VICTOR P ARHON : Poetul-cronicar 

CRONICA CRONICII TEATRALE 

MYOSOTIS : Ce zice, în sinea ei, limba română ? • 

* 

INDICE BIBLIOGRAFIC 1985 . 

. p. 180 

. p. 182 

. p. 183 
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