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În întîmpinarea
glorioasei. aniversări
Partidul Comunist Român împlineşte, în curînd, 65 de ani de
existenţă. Va fi, este, uri moment sărbătoresc, pe care toţi comuniştii
romam, întregul nostru popor, îl întîmpină cu sentimentul că au în faţă
un eveniment de amplă rezonanţă politică, internă şi internaţională, una
din acele clipe - rare - care fac 'dintr-un fapt al istoriei un fapt istoric
·şi în care istoria însăşi se descoperă cu respect şi admiraţie, pentru a
saluta măreţia clipei.
Un fapt istoric prin înalta treaptă calitativă adăugată evoluţiei
poporului român, naţiunii noastre unitare, patriei întregite în 1918 ca
urmare a voinţei şi a luptei sale unanime pentru libertate şi indepen
denţă. Un fapt istoric în a cărui substanţă vitală s-au adunat, din
yiacuri, năzuinţele de dreptate socială ale maselor populare, spoliate
de feluritele asupnn, dai· şi idealurile îndelung visate de marii
precursori ai spiritului rnvoluţionar românesc, precum Horia, Cloşca
şi Crişan, Tudor Vladimirescu, Avram Iancu sau Nicolae Bălcescu. Un
fapt istoric născut din esenţa tare a nenumăratelor jertfe pe care munci
torii pămîntului românesc, purtînd unii secera, alţii ciocanul, le-au adus
de-a lungul vremil01·, cu speranţa dar şi cu certitudinea acelor izbînzi ce
aveau să se numească, în triumfala lor cale revoluţionară, 23 August 1944,
Congresul al IX-lea al P.C.R., Epoca Nicolae Ceauşes•cu. Un fapt istoric
înscris în istoria poporului român, a patriei române, cu litera nepieri
toare a viitorului comunist.
Glorioasa aniversare a partidului nu semnifică, însă, numai" un fapt
istoric al zilei de ieri, ci mai ales un fapt ist01"ic a} zilei de azi şi al celei
de mîine. Căci marea sărbătoare pe care o întîmpinăm aduce încă o dată
în plină actualitate, necesitatea cunoaşterii trecutului eroic al poporului
român, a puternicelor sale tradiţii de luptă pentru afirmarea fiinţei pro
prii, pentru libertatea socială şi naţională, pentru prog1·es şi civilizaţie.
Aşa cum s-a su,bHniat în mod consecvent în documentele de partid, în
�uvîi:i tările secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
1stona poporului român în genere, istoria mişcării noastre muncitoreşti
revoluţionare contribuie, prin marea sa capacitate educativă ' cu valente
'
fundamentale, de înaltă valoare etică şi civică, la formarea şi dezvolta-
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rea conştiinţei socialiste, patriotice, revoluţionare, la cultivarea în rîndul
oamenilor muncii, şi îndeosebi al tineretului, a mîndriei naţionale pentru:
istoricele realizări obtinute în anii socialismului : ,,Cunoscînd istoria glo
rioasă şi sacrificiile înaintaşilor noştri, strădaniile lor în perfecţionarea
creaţiei materiale şi spirituale - sublinia întîiul preşedinte al ţării -·
învăţăm să preţuim şi să iubim mai mult, mai profund cuceririle pre
zentului, să facem totul pentru a le dezvolta, pentru a făuri istoria nouă
a patriei noastre, isto_ria socialismului."
Aniversarea partidului, sărbătoare a întregii naţiuni, înseamnă,
astfel, la noul început de drum pe care îl constituie cel de-al'
optulea plan cincinal al României socialiste, şi un mare, un înflăcărat
în,cţemn, simţit şi urmat de întregul popor român cu avîntate elanuri
revoluţionare şi patriotice. Pentru că astăzi, mai mult ca oricînd, poporul'
întreg, deplin stăpîn pe soarta lui, conştient de propria sa putere, vede·
în sărbătoritul Partid Comunist centrul vital al naţiunii, acea forţă con
ducătoare de nebiruit prin a cărei voinţă şi acţiune cele mai cutezătoare
proiecte pot să devină - şi vor deveni ! - realitate palpabilă. Expe
rienţa de pînă acum - a celei mai rodnice şi înfloritoare perioade din
milenara istorie a românilor, epoca de aur care poartă numele neînfri-·
catului fiu al patriei, eroul între eroi, tovarăşul Nicolae Ceauşescu - a:
confirmat şi confirmă zi de zi, în chip strălucit, justeţea politicii interne·
şi externe a partidului ; caracterul său creator, unitatea de monolit a,
naţiunii în jurul partidului şi a marelui său conducător, ca şi unitatea•
indestructibilă între edificarea societăţii _socialiste multilateral dezvoltate·
şi imperativul suprem al contemporaneităţii - pacea şi prietenia între,
popoare
,conferă obiectivului fundamental al Programului P.C.R.,
creşterea bunăstării materiale şi spirituale a oamenilor muncii, întreaga
certitudine.
Depozitar activ al celor mai înaintate tradiţii revoluţionare ale
poporului român, Partidul Comunist conduce astăzi patria, potrivit hotă
rîrilor Congresului al Xiii-lea, sp1·e împlinirile societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate, spre acelea din ce în ce mai clare şi mai lumi
noase ale societătii comuniste. Oamenii muncii din toate domeniile de
activitate, însufleţiţi ·de sărbătorirea glorioasei aniversări a partidului, îşi
dedică astăzi eforturile to_t mai conştiente, tot mai judicios organizate,.
înfăptuirii neabătute a visului comuniştilor români, devenit acum, într-un
timp al istoriei atît d" scurt, 0biectivul concret al întregului popor pe·
drumul socialismului victorios.
Izvorîte deopotrivă din profunzimile istoriei şi din necesitatea obiec
tivă a evoluţiei sociale, acţionînd în pumele viitorului, ţelurile Partidului
Comunist Român îşi validează valoarea şi statornicia, spre binele şi feri
cirea poporului din care partidul s-a n .ăscut şi pe care îl exprimă plenar..
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'165 de ani de la revoluţia lui
Tudor Vladimirescu

l

Domnul Tudor - personaj dramatic
Tudor Vl:adimi!'escu „intră" în drama
'turgia noastră istorică în vremea cînd
B. P. Hasdeu dădea prima capodoperă a
piesei ·de evocare, Răzvan-Vodă (1867).
Un pluton compact de condeie aparţinînd
mai ales unor prof.esH înrudite
(poeţi,
'J)Ublicişti, actori) scrie asiduu pentru sce
nă melodrame istorice, în faţă cu mode
lele mult gustate ale romantismului mi
·nor, sentimental-aventuros : I. Dtmiirescu
'Movileanu, N. Istrati, I. N. Şoimescu, Al.
Depă.răţeanu, D. Bolintineanu, C. Dimi
triade. Petre Grădrişteanu, C. Haiepl.'iu şi
:încă destui.
. Dramaturgul B. P. Hasdeu se ivise în
:aceas•tă atmosferă laborioasă. Eroul său
·3e mişca tot î,n pl,in ev med�u, oa şi ma
jori,tatea eroilor animaţi, cu mai puţin
'har, de confraţii săi. în trei decenii de
dramaturgie istorică (1837 este anul cînd
Gh. Asachi deschide capitolul, prin pie
·sa Petru Rareş), autorii abordaseră cu
'J)rudenţă trecutul apropiat.
Cel care-l înfăţişează (poate întîiul) pe
Tudor Vladimirescu într-un spectacol
marcat de toate servituţile teatrului sen
-zaţional este Iorgu Caragiale, copilul teri
bil al ilustrei familii.
El, veşnicul pe drumuri, obţinuse vre
melnic încuvtinţairea să joace trei zile pe
săptă,mînă pe sc,ena Teatrului Naţional, în
iarna anului 1867. in trupă, îl av�a şi pe
M. Eminescu (apud G. Călinescu, Studii
şi cercetări de istorie literară, E.I ., 1966).
Poate în căutaT,ea unui subiect ieşit din
comun, poa1te do,mnd să şicaneze pe sus
ceptibilii descenldenţi ai boierilor ames
tecaţi în faptele anului 1821 (a cărui
amintire era încă vie !), el însăilează o
recons-ti>tu:ire isto;r,ică uneoni de un comic
involunt:ar. Foloseşte în reprezentaţie tot
ce are La îndemînă, decoruri şi costume.
Formule1 era utilizată în epocă. însă Iorgu,
aproape ca totdeauna, este u,rmărit de
nenoroc. La spectacolul din 14 martie 1868
asistă Constantin D. Aricescu,
vtitorul
mare monograf al Slugerului Tudor, aflat
în plrină campanie de elaborare a 'clasicei
sale cărti, Istoria revoluţiunii române de
la 1821, care v:a a,păr-ea în două volume,
la Craiova, în 1874.
Cr,itica reprez·entaţiei e nimicitoare, se
numesc inconsecv,enţele istorJce, inadecva-

rea costumelor, şubrezenia conflictului
dramatic. Tonul vti10>lent, de pamflet, este
totuşi îndreptăţit. , ,Ispr.qvnici ca Otetele
şanu nu putea să ,poarte anteriu de cit,
cu flori de-o parlmă şi care servă numai
ca faţă la saltele". Tudor purita în reali
tate „după mărturia celor ce au fost în
contact cu dînsu... dulamă cu copci, cu
loa,re
, negru-albastru ; peste dulamă un
conteş îmqlănit ; în picioare cisme !un
ge ; şi încins cu sabie turcească". Inter
pretul eroului gorjean apare pe scenă ,;cu
un fel de tatarcă arnăuţească, cu flori de
tir" ! Cqncluz-Îia lui Aricescu e netedă :
,,Credem că şi costumul şi limba trebuia
conservate în toată fidelitatea lor,
în
toată origina!.i>taitea lor" (Trompeta Carpaţilor, marţi 19/24 ma:r1Jie 1868).
1870: în coniliot cu d-iTecţiunea Teatru
lui Naţional, Mihail Pascaly se reiugiază
în saJa BosseL de unde lansează, prin
ziarul lui C.A. Rosetti, Românul, di.n 3
octombrie, un patetic apel ,,la toţi româ
ni,i ca,ri sunt cu anima pentru dreptate şi
i-ubirea artelor". Anunţa „două reprezen
taţiuni".
Programul primei reprezentaţii îl dăm
cu titlu documentar : ,,Sala Bossel. Du
minică la 4 octombrie 1870. Reprezentaţie
românească extraordinară dată de domnul
M. Pascaly. Cu concursul mai multor ar
tişti români, se va juca pentru Intri.ia oară
piesa Ţăranul din vremea Jui Tudor. Co
medie naţională cu cîntece, în trei acte de
domnu xxx [Mihail Pascaly]. Muzica na
ţională cu totul nouă, compusă de d.
A. Flehtenmaher. Corurile executate de
elevii conservatorului. Scena se petrece
în timpul zaverei lui Tudor, la moşia
Cormăneşti".
Marele folclorist de mai tlîrz,i,u , G. Dem.
Theodnrescu, se entuzi,asm-ează în col, oa
nele ziarulun Rom·âriul (din 8 oct. 1870).
Piesa ,.arată impre iunile acelei epoce,
oind românul era sărăcit şi redus la sapă
de lemn, d,ar VI.Îteaz, falnic şi generos".
Se narează „mersul piesei". Desluşim ne
lipsitul conflict sentimental, pus acum în
lumină de cm·actere dîrze, însufleţite de
atmosfera „zaverei". Se cîntă. cu înfocare
pe versuri „poporane" : ,,Să scăpăm de
calici�, I Să avem şi noi moşie, / O moşie
numa-n fioru, I Nu-nnecată în plinsori ".
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Letiţia G1tză, într-o cante de referinţă,

1\'lihail Pascaly, E.S.tP.L.A., 1959, identifi

că în repertoriul de tumeu al marelui ac
tor şi această piesă, a cărei atractie stătea
mai mult în „aTiile naţionale". Braşovenii
au ovaţionat-o 1a finele pniimâverii lui
1871.
Apare, în fine, oartea lu,i C.D. A1iicescu
(lo74).
Numeroase asrteriscuri ascundeau nu
mele „căftăniţilor" amestecaţi în drama
Vladimirescului. Descendenţii lor erau
numeroşi şi aveau în-că putere ! Ş1 totuşi,
cartea va face epocă trei sfertur.i de veac,
pînă cind Andrei Oţetea va încerca să-i
răstoarne tezele (Tudor Vladimirescu şi

reprezentat într-o şcoală primară. Micuţii
interpreţi au avut , , de lUJptat" cu tirade·
pletorice: ,,Să ne păstrăm pămîntul ce-i
leagăn ş-i mormînt, / Să ne păstrăm şi
limba şi datina bătrînă, / Credinţa, legea
sfîntă şi pajura română". Un bun exer
ciţiu de teatru şcolar.

Pînă în stagtiunea 1922-19217 a Teatru
lui Naţional din Bucureşti, Nicolae Iorga
evocase scenic pe Mihai Viteazul (1911),
Ştefan cel Mare (1911), C. Brîncoveanu
(1914), Cant.emir Bătrînul (1920). Emanate
din tomu.riJle sa'le erudite, dramele aveau
şi ele valoare de document, căc.i genialul
istoric nu făcea altceva, sub reflectoare,
decît să „sonorizeze" hrisoavele. Dacă
mişcarea eteristă în Ţările Româneşti
tehnli.ca teatrului său era uneori defici
1821-1822, Bucureşti, 1945).
tară, Llmba avea aromă cronicărească.
Ani.cescu demonstra conv.ingă•tor (dovadă
Cînd Gheorghe Ciprian se îmbrăca în
că, azi, un tînăr istoric, Mircea T. Radu,
costumul lui Tudor Vladimirescu în piesa
i-a reluat argumentaţia, · amplificînd-o :
profesorului, spectatorii erau plăcut sur
Tudor Vladimirescu şi revoluţia din Ţara
prinşi să privească o dramă eroică cen
Românească, Craiova, 1978) cara-:terul an
trată pe „cazul" martirului. Camil Petrescu
tifanariot al mişcării.
numea pe Nicolae Iorga drept precursor
,
ScrÎ'erea sa ins-piră peste cîteva deceillii
al „dramei de idei". In alţi termeni, Paul
abia, oameni bine intenţionaţi. In 1914,
Prodan, analizînd spectacolul, conchidea :
N. Radivon tipăreşte o „dramă istorică în
,,Singurul personagiu care-l interesează.
patru acte şi un prolog, Domnul Tudor
d�ap:roape pe autor e Tudor. Restul per
1821".
sonagiilor numeroase se poate considera
Distnibuţia impcr:esionantă şi tablourHe
mai mult figuraţie. D. Iorga nu s-a agăîncărcate fastidios emanrau dintr-un entu
1,at de nici un dertal!iu al vremii de atunci.
zi<asm pentru faptul cmcl, de istoriografie.
Nu este un evocator de atmosferă. PTeo
,
Tudor e urmăirnrt documentar, în taberele
cupat numai de Tudor, pe acesta îl ur
sale - Slatina, Cotroceni, Goleşti. Uzur
măreşte şi numai în conflictul dintre
pator.ii, Macedonsku, Prodan, Sava, Ior
dînsul şi boieri". (cf. Teatrul românesc
dache foiesc împrejurul lwi. Intirdga se
contemporan 1920-1927).
oade pe martirajul
precipită, accentiul
Vor trece trei decenii pînă cînd un alt
care nu poate Di evitat. Ipsifanti are un
dramaturg să se întrebe cine a fost omul
orgoliu maladiv dezvăluit în replici ho
care a 1?.a�cart istoria modernă a ţării
hotitoare.
sale. intu 1ntr-un poem epic, întimplări
Aceeaşi grijă pentru demascarea com
din marea răscoală (1953), apoi în drama
plotulu.i oare a în.sîngerat istortla naţiona
Tudor din Vladimiri (1956) şi în scena
lă o aT•e şi instirtu1torul din Baia de Aramă
riul f.ilmului Tudor (1964), desăvirşind
N.N. Skbulescu, autorul ,,pi'esei istorice în
dramatic
intensa muncă în reportajul
patru aete Zavera lui Tudor Vladimires
a
Gheorohiu
Zodia Taurului, Mihnea
cu", datată Tur.nu Severin 1915. El este
reanalizat toate izvoarele narative"' ale re
descendentul fositului „fec,i,or de cort în
voluţiei. El ne-a dat, în .Bine, f.re8ca vre
tabăra lui Tudor" ; cunoscuse panduri lon
mii, aflînd pentru teatru numitorul c0gevdvi, ca Ion Sibinescu, m()rt în lci86, la
mun al evenim€111telor. Tudor Vladimires
110 ani.
cu este, d€?potnivă, un comb!a<tant împo-,
La 15 ianuarie 1919, dir,ectorul general
tnva fanariotismului, un aliat al crucia
al teatr.elor, Ion Peretz, încredinţează lwi
dei eteriste, un dezrobitor al ţăranilor_
Constantin Nottam drama în versuri
La 165 de a� de la această revoiuţie a
Bimbaşa-Sava. Era o dramă romantică
no,rodulu1. romanesc, comparabilă cu ridi
narînd abilele încercan ale căpeteniei
carea din celălalt veac a tr,ibuilliJor Ho
gărzii de arnăuţi domneşti de a se
ria, Cloşca şi Crişan , revoluţie care a
duce pe firumoasa M,ar.ioara Bâlăceanu,
restabil�ţ domnH1e pămî'!lJtene şi a numit
pătimaşa susţină1;oaTe a lui Tudor Vladi
noile cai de progres ale patnei, drama
mirescu. Revoiuţionarul e adus în scenă
turgia noastră este încă datoare cu texte·
pentru lungi monoLoag,e jus1Jitfkative. Avîn
revelatoare. Cîşffiguil. istor,iogra.fi:i·c este sub
tul versului - rostilt de Aristide Deme
stanţial. Mii de pagini - documente, s.in
triade - înălţa inimile, în atmosfera sen
t�ze, studii - aşteaptă harnicul scormo
sibili21ată de actuI epocal al Umrdd de
nitor. Insufleţind epoca, teatrul nostru
pline.
con1ll'ibu.i decisiv la cunoaşterea de
poa
To în versuri, de tonaldtat.e didactică,
_ � a acestud erou de epopee naţională.
_ ţ Cos·tescu propune cititord!lor un act
plma
V1rgiI
Tudor Vla.cUmirPscn (1922\. tînjind la lu�
_
încă clin 1908, an cind s-a
mina tiparului
Al. GRIGORESCU
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27 martie
Ziua Mondială a Teatrului

Perenitatea teatrului
In fiecare an, în luna martie, săr
bătorim Ziua Mondială a Teatrului ;
întreaga omenire omagiază ceremo
nialul creaţiei scenice, închinat deo
potrivă actualităţii şi istoriei.
Durează teatrul de peste două mi
lenii şi jumătate, sub cerul Ela
dei, sub toate cerurile planetei
noastre : de atunci, popoarele îl ce
lebrează continuu într-o splendidă
perenitate. A însemnat şi înseamnă
teatrul, de ieri şi de azi, de pretu
tindeni şi de la noi, fenomen de cul
tm-ă, ele civilizaţie spirituală, imagine a vieţii ce ne împresoară, cu
1 , multiple sensuri şi semnificaţii.
Atestă istoria teatrului universal şi
contemporan virtuţile poeziei dramaturgice şi cele ale artei scenice,
într-o unitate iradiantă care lărgeşte
orizontul cunoaşterii, îl înnobilează
pe om, îi sensi.bilizează participarea
la o realitate ce se vrea continuu
mai bună, într-o lume a echilibru
lui, a armoniei, a progresului şi a
păcii. Minţi luminate au încercat să
definească teatrul în chipuri dife
rite, clar toate aceste înalte cugete
au fost convinse de scopul educativ
şi moral al artei scenice. Inseamnă
teatrul şi realitate socială transfi
gurată în imagini scenice, şi artă a
sublimului, a eroicului, a gestului
uman civilizator ; înseamnă teatrui,
totodată, artă a comunicării, prin
al cărei patos (apelîndu-se la mo
dalităţi distincte, strîns legate de
repei·ele convenţiei ·scenice) se ac
ţionează în consens cu năzuinţa de
perfectibilitate socială ; nevoia de
pace a tuturor popoarelor a găsit
întotdeauna în scenă un lăcaş pri
mitor, un element activ. Mai mult
decît oricîncl, teatrul contemporan

·i

este chemat să participe la opera
ele educaţie, de desăvîrşire a omu
lui, într-o deschidere înnoitoare a
aspiraţiilor sale. Sigur, teatrul în
deplineşte multiple funcţii ; clar im
portantă este cea educativă, morală,
civică, patriotică - funcţie care,
prin intermediul esteticului, mode
lează spiritualitatea şi sensibilitatea
oamenilor. De ce este peren tea
trul, ele ce vorbim despre pereni
tatea actului teatral ? Pentru că
teatrul este un fenomen de cunoaş
tere şi înnobilare a spiritului, şi, ca
atare, pauperă mi s-ar părea o cul
tură în aliara artei scenice. Nici o
altă expresie a culturii nu poate
înlocui creaţia scenică. Sinteză or
ganică ele arte, teatrul este o artă
ele sine qtătătoare şi aduce o nouă
dimensiune în paleta multicoloră a
sensibilităţii umane.
In societatea românească socia
listă contemporană, teatrul se con
stituie ca modalitate ele afirmare a
idealurilor actualităţii, ca formă
educativă complexă şi activă, ca
modalitate ele cunoaştere şi comu
nicare.
Realităţii noastre, teatrul îi resti
tuie imaginea întt·-un spaţiu vir
tual al năzuintelor. Teatrul contem
poraneităţii socialiste are nobila mi
siune ele a transforma clipa în isto
rie, în istoria înfăptuirilor pe care
le zidim cu elanul înnoitor al crea
tivităţii.

Oina COCEA

preşedinte al Asociaţiei oamenilor
de artă elin instituţiile teatrale şi
muzicale
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Mesaj
şi care se reunesc în şi prin teatru, celor pe care teatrul
T creează
bucură,
sprijină sau
provoacă, le adresez salutul meu şi

u.turor oamenilor de teatru, bărbaţi şi femei, tuturor celor care

îi

îi

îi

cele mai bune urări cu prilejul acestei Zile a tuturor teatrelor din lume,
o Zi ca un An Nou, în care sîn,tem asaltaţi de atîtea grave proble1ne.
Aş vrea să mă refer direct la una dintre aceste probleme. Unii vor
.soc:oti, poate, că nu e cea mai arzătaare şi vor invoca altele, - ca foametea,
boala, ameninţarea cu distrugerea totală etc. - subliniind totodată slăbi
dunea mijloacelor şi a puterilor artei noastre de a le face faţă. Puţini vor
nega, totuşi, că e vorba de cea mai strigătoare nedreptate a timpului nostru
.şi că spaima şi revolta victimelor au străpuns în cele din urmă carapacea
rezistentă care proteja conştiinţa lumii. Vreau să vorbesc, desigur, despre
·rasism şi, în mod deosebit, despre acela care a. atins forma cea mai per
fectă ca instrument de represiune al Statului : Apartheidul.
Teatrul n-a întîrzia.t să ia poziţie faţă de această ofensă adusă uma
nităţii, cum a făcut-o şi faţă de aUele. Artişti din numeroase ţări ale lumii
-au hotărît să interzică reprezentarea operelor lor şi refuză orice participare
personală în această parte a lumii în care Statul neagă apartenenţa Za uma
nitate a majorităţii populaţiei sale. Unii au ales drept temă a operelor lor
cele mai evidente fărădelegi ale regimului de Apartheid.
Artiştii rămîn conştienţi de puterea limitată a gestului lor şi nu nutresc
prea multe iluzii cu privire la capacitatea oricărei forme de artă de a
indrepta lumea şi ele a restructura societatea.
Totuşi, nu se poate pune la îndoială faptul că această activitate umană
are putP.rea de a pune în lumină numeroasele contradiciii ale lumii con
tempornne, de a trezi conştiinţa societăţii şi de a-i mobiliza membrii în
-vederea unor schimbări. Şi tocmai această conştientizare a celor mai div.erşj
oameni _:_ tineri, profesori, muncitori de la oraşe şi ele la sate şi chiar
oameni de afaceri - reuşeşte, mai devreme sau mai t-îrziu, să se transmită
conducătorilor de guverne şi de state şi să influenţeze, fie chiar pe căile
cele mai subtile, politica. Acest proces este evident mai ales în ultimii
doi-trei ani şi s-a man'ifestat în atitudinea unor guverne faţă de Apartheid.
Am fost martorii unei schimbări de atitudine, cel puţin aparentă, chiar în
cadrul unora dintre bastioanele cele mai inexpugnabile, care sprijineau aro
ganta sfidare pe care o reprezintă Apartheidul în Africa de Sud.
Ritmul acestei evoluţii s-a accelerat. Şi dacă raspunderea pentru in
ten. ificarea luptei interne e o chestiune a înseşi popoarelor asuprite, lumea
din afară nu poate să nu aibă conştiinţa datoriei de a participa prin spri
jinul său moral şi prin afirmarea solemnă a solidarităţii sale...
Renuntind la • ezerva pasivă faţă de această enclavă rasistă, oamenii
de teatru sint chemaţi să-şi de�ice o parte din activita�ea lor creatoare
pentru a stimula conştiinţa morala a popoarelor şi a �iut?ritaţilor lor publice,
_
construind O punte permanentă de empatie cu ma1oritatea violentatav din
QCeastă regiune a comunităţii umane.
cerem, cu i· nsistenţă instituţiilor, tuturor celor care deţin o a_utor_itate
morctlă în lume să sprijine fără rezerve această acţiune de solidaritat�,
recunoscînd că dtît securitatea cît şi pacea lumii nu p�t fi sepC!-rate de eli:
berarea tuturor oamenilor, sub toate aspectele existenţei lor cotidiene, - sa
garanteze fiecăruia _libera . folosir� . a capacităţii sale creatoare, în cadrul de
mersului comun al intregii omeniri.

Wole SOYINKA

preşedintele Institutului Internaţional de Teatru
(I.T.I.)
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Premiile A.T.M.
pe anul 1985

· În dom eniu1 teatrului dramatic

♦

acordate de conducerea Asociaţiei
J

PREMII EXCEPŢIONALE, pentru întreaga activitate de creaţie desfă
şurată în domeniul arţei dramatice şi valoroasă contribuţie la afirmarea tea
trului românesc contemporan:

ILEANA PREDESCU, artistă emet·ită.
TAMARA BUCIUCEANU.
PREMIUL PENTRU CRITICĂ ŞI TEATROLOGIE:

ION TOBOŞARU, pentru volumul „Consemnări" - II (editat de A.T.M).
VICTOR PARHON, pentru articolele şi cronicile publicate în revistele
,,Rumânia literară", ,,Teatrul", ,,Contemporanul", ,,Ramuri".

♦

acordate de biroul Secţiei de critică teatrală

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL :

CERUL ÎNSTELAT DEASUPRA NOASTRA de Ecaterina Oproiu, Teatrul Mic.
LIVADA CU VIŞINI de A. P. Cehov, Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş.
PREMIUL PENTRU REGIE :

ANCA OVANEZ-DOROŞENCO, pentru regia spectacolelor Despot-Vodă
de Vasile Alecsandri şi Arheologia dragostei de Ion Brad, Teatrul Naţional
clin Bucureşti.
MIHAI MANOLESCU, pentru regia spectacolului Paznicul de Ja depo
zitul de nisip ele D. R. Popescu, Teatrul Naţional clin Craiova.
PREMIUL, P'.ENTRU SCENOGRAFIE:

ROMULUS FENEŞ, pentru decorurile şi costumele spectacolului Livada

cu vişini.

PREMIUL PENTRU INTERPRETAREA UNUI ROL FEMININ:

VALERIA SECIU, pentru rolul Ea din spectacolul Cerul înstelat

deasupra noastră.
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PREMIUL PENTRU INTERPRETAREA UNUI ROL MASCULIN:
ION CARAMITRU, pentru rolul Hamlet din spectacolul omonim al
Teatrului „Bulandra".
MIRCEA ALBULESCU,
Despot-Vodă.

pentru

rolul Ciubăr-Vodă din spectacolul

În domeniul teatrului de păpuşi:
♦ acordate de Centrul naţional UNIMA
Spectacolului Spe1·ietoarea de piţigoi ele Al. T. Popescu. Teatrul de
păpuşi clin Constanţa.
Actritei CRISTINA CIUBOTARU, pentru rolurile interp1·etate în spec
tacolele Prinţ şi cerşetor şi Aventură în codru, la Teatrul pentru copii şi
tineret din Iaşi.

Ileana Predescu
Luni 10 februw·ie 1986. Zi geroasă. La
elegantul şi ospitalierul sediu. din Ienă
chiţă Văcărescu, atmosferC1 e caldă, entu
z'iastă. În vecinătC1tec1 florilor, premiile
C1şteaplă să fie înmînate laureaţilor. Ar
tista emerită DinCI Cocea, preşedinta aso
ciaţiei, salută numeroaSCI asistenţă venită
la această tradiţională sărbătoare prin
care .este omagiată întreaga mişcare tea
trală românească, premiile reprezentînd o
judicioasă selecţie ce implică şi o apre
ciere globală. Evocînd vrin imagini, su-

Tamara Buciuceanu
yestive memon1bile creaţii, pledînd ventru
valorile autentice, pentru continuitate şi
peren"itale artistică, NC1talia Stancu, Mar
gareta Bărbuţă, Valentin Silvestru, Victor
Parhon, Dinu Kivu argumentează opţiu
nile me1nbrilor secţiei ele critică de teatru.
Polmaresul onului 1985 vădeşte o ponde
rată exigentă, o echilibrată evidentiere a
reuşitelor, din care se alcătuieşte, stagiune
ele stagiune, curbo ascendentă a devenirii
artei teotrale româneşti. Astfel sînt vctli
date ca exemplare carierele a două emi-
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Valeria Seciu şi Ştefan Iordache în „Cerul înste1at deasupra noastră"
de Ecaterina Oproiu, Teatrul Mic

Scenă din „Livada cu vişini" de A. P. Cehov, Teatrul Naţional din.
Tîrgu Mureş
nente a.ctriţe, Ileana. Predescu şi Ta.mara
Buciuceanu, cariere pe cit de diferite ca
registru interpreta.tiv, pe a.tît de semnifica
tive prin amplitudine crea.toa.re. O mon
tare insolită, ele mare anvergură, pe un
text din litercitura universală - Livada
cu vişini de A. P. Cehov - splendid cîn
tec de lebădă a.l regizorului Gheorg.he
Harag, montare ce a beneficiat si de un
minunat cadru scenografic, rea.lizat ele
Romulus Feneş, de asemenea premiat, este
în mod semnificativ însoţită dl' o pre-

mieră absolută a dramaturgiei origina.le,
un spectacol de fineţe deosebită, pe mă
sura textului, o subtilă şi dureroasă ana
liză a psihologiei insului contemporan :
Cerul înstelat deasupra noastră ... ele Eca
terinc� O proiu . Pe acelaşi principiu al
echităţii profesionale au fost distinşi şi
directorii de scenă. Regizoarea Anca Ova
nez-Doroşenco este răsplătită atîl: pentru
revitalizarea în parametrii actualităţii a
unei clrnml' cfosice autohtone, Despot-
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Valeria Seciu

Mircea Albulescu

Vodă ele Vasile Alecsandri, cit şi pentru
validar'(!a virtutiLor dramatice ale unei
piese tfiedite, de factură poematică, - Ar
heologia dragostei de Ion Brad. Convin
gînd pe deplin într-un interesant demers
sustinut tot pe un text din dramaturgia
originală, Paznicul de la depozitul de ni
sip de D. R. Popescu, un regizor din ge
neraţia tînără, Mihai Manolescu, îşi vede,
la rîndul său, încununate eforturile de
împlinire. Reuşită la cota de efervescenţă
a rolului, inca1Jdescenta interpretare a

10

Ion Caramitru

Cristina Ciubotaru

Valeriei Seciu esle remarcată încă o dată
şi individual. Actorul performanţei excep
ţionale, Ion Caramitru, printr-un frumos
gest, dedică premiul său trupei întregi,
fără de care elevota montare shakespea
riană nu ar fi putut exista. Propulsat prin
talentul şi forţa lui Mircea Albulescu, un
personaj episodic a fost adus în prim
planul atenţiei generale. Un stimulent
deopotrivă pentru creaţii de amploare, dar
şi pentru ambiţioase bijuterii miniaturale.
Ca de obicei, şi teatrul de păpuşi îşi are
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Anca Ovanez-Doroşenco

Romulus Feneş

Mihai Manolescu

Ion Toboşaru

premiaţii sai : o actriţă complexă, dă
ruită cu pasiune acestui gen, Cristina Ciu
botaru, şi un spectacol ce a întrunit în
diferite co1npetiţii aprecieri unanime Sperietoarea de piţigoi 'de Al. T. Popescu.
Dintre condeierii care se străduiesc să
înv'ingă efemeritatea actului teatral, te
zaurizînd în file de cronică, în pagini de
ziar, revistă sau carte inestimabilele mos
tre de cultură umanistă ale artei teatrale
româneşti, sînt evidenţiaţi de astă dată
profesorul universitar Ion Toboşaru, a că-

Victor Parhon

rui activitate teatrologică mult"llaterală
este binecunoscută, şi Victor Parhon un gazetar deosebit de activ în domeniul
publicisticii de speciali.tate, unul mentor
.�i la catedră, celălalt animator şi îri miş
carea de amatori... Manifestarea s-a însu
fleţit pe măsură ce locul aplauzelbr şi al
fotografiilor a fost luat de felicitări si
urări colegiale. Bucuria generoasă repre
zintă, chiar dacă indirect, · chezăşia unor
succese viitoare.
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Actualitatea teatrului

•

„Desigur, nu din pricina
actualităţii lor supravie
ţuiesc operele, ci actuali
tatea le face să trăiască".
Leon Moussinac
„O piesă, acest joc de o
seară, este o conversaţie
între autor şi public, u-n
fel' de propunere spirituală
oferită şi primită sau re
fuzată".
Louis Jouvet

Actualitatea face paTte din însăşi defi
niţia · teatrului. Spectacolul teallral este
un act dramatic. Spre deosebire de litera
tură, care se scrie în absenţa cititorului
şi se citeşte în absenţa scriitorului, tea
trul se desfăşoaTă atît în prezenţa actori
lor cît şi în prezenţa spectatorilor. Fie că
se referă la trecut, fie că se referă la vii
tor, reprezentaţia teatrală este totdeauna
prezentă şi interesează prezentul. Teatru
inactual este, în sens strict, o contradic
ţie în termeni, iar teatru actual este un
pleonasm. Teatrul este totdeauna contem
poran. Altfel este literatură sau cinema
tograf.. ,,Drama citită este a;:adaT într-o
mare măsură povestirea unor acţiuni sau
evenimente sufleteşti proiectate în trecut
sau viitor. Prin aceasta, dra:ma tinde la
citire să elimineze factorul propriu-zis
dramatic, care este al acţiunii prezent ne
mijlocite. Marea prnblemă pe care o pune
drama constă astfel 1în mijloacele care
trebuie găsite pentru a tra:nsforma acţiu
nile trecute sau viitoare în acţiuni pre
zente, pentru a menţine drama într-un
prezent neîntrerupt" 1. Actualitatea tea
trului constă, in primul rînd, în faptul că
PTincipalul „semnificant" este un om viu,
1 Tudor Vianu, Arta actorului, Ed.
Vremea, Bttcureşti, 1932, p. 42.
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în carne şi oase, care vorbeşte şi se mi.şcă
aici şi acum : a-ctorul. ,,Dacă vrem să
ştim ce este teatrul trebuie să ne între
băm ce este un act, deoarece teatrul · re
prezintă actul şi nu poate reprezenta alt
ceva" 2•
Creatoare de noi idei este vorbirea,
care, sub presiunea convorbirii, neagă,
întreabă şi afirmă. Scrierea: nu poate de
cît să păstreze nivelul de conceptualita te
la care a ajuns gindirea la un moment
dat şi de la care poate să se înalţe în
continuare către concepte mai abstracte
şi mai generale. Numai vorbirea poate să
transforme o stare sufletească în idee şi
să urce ideile, prin energia ei metaforică,
pe trepte din ce în ce mai înalte de cu
noaştere. Textele devin rodnice pentru
gînclire numai prin convertirea lor .în
vorbire : lectură, dialog, discuţie, dezba
tere. ,,Emisiunea vocală, fruct al unei e
laborări motrice foarte fine, termină o
schiţă de mişcare a: întregului corp căruia
di concentrează energia motrice în punctul
cel mai .favorabil : acela în care se situ
ează apa_ratul fonatoriu, între corp, locul
pulsiunilor şi instrumentul gîndirii noas� Jean-Paul Sartre, Un theâtre de
situations, Pa•l"is, Gallimard, 1973, p.
119.
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tre" 1. Deşi dialogul teatral este vertical,
adică orientat în direcţia scenă-sală, spre
-deosebire de cel real, care angajează ori
zontal persoanele care discută, totuşi dia
logul teatral îşi păstrează .o bună parte
din forţa educaţivă a convorbirii, datorită
prezenţei activţ a spectirtorilor : atenţie,
gîndiire, rlsete, •, plînsete, aplauze etc.
Teatrul este. arta ·menită să recupereze
suprasegmentalele şi paralingualele vor
birii - ton, debit, ritm, accent, mimică,
gest - pierdute de textul dramatic. Tea
trul ridică în cele patru dimensiuni ale
spectacolului sensurile culcate în opern
dramatică, explicitează ceea ce este im
plicit în text. De aceea unii dramaturgi
însoţesc textul sortit să fie rostit pe scenă
cu un text secund despre felul în care
vrea autorul să fie rostite replicile ; textul
secund este un monolog al autorului des
pre dialogul actorilor. Uneori, monologul
autorului mai vorbeşte şi despre împreju
rările în care se desfăşoară acţiunea, des
pre starea sufletească a personajelor, des
pre ce au păţit înainte de intrarea în sce
nă, despre cum trebuie să fie îmbrăcaţi
actorii etc. La noi, Camil Petrescu a exce
lat în asemenea texte auxiliare. Se reali
zează astfel echilibrul dintre intelect şi
sensibilitate, care aşază teatrul între li
teratură şi plastică. Forţa specifică a tea
trului se întemeiază tocmai ,pe unitatea
pe care o realizează spectacolul ITntre in
telectualitatea lecturii şi_ emoţionalitatea
imaginii. Spectacolul de teatru trebuie să
se situeze la egală distanţă atît faţă de
discurs cî t şi faţă de pantomimă, dacă
vrea să rămi:nă fidel esenţei sale.
Clasicitatea esenţială a teatrului, adioă
echilibrul dintre gîndire şi simţire rea
lizat în spectacol prin echilibrarea textu
lui dramatic cu rostirea, mimica, gestu
rile, 1nişcarea, costumele, decorul, de
curge cu necesitate din actualitatea lui.
Nu orice spectacol este teatru ; diferenţa
specifică dintre teatru şi spectacol constă
în faptul că teatrul este un spectacol care
actualizează un text dramatic. Orice de
zechilibru vomantic" - impresionismul,
expresionis�ul, simbolismul, suprarealis
mul - prin folosirea marionetelor, măşti
lor coregrafiei, tinde să reducă teatrul
la 'spectacol. Actul teatral implică neapă
rat unitatea dintre· cuviînt şi mijloacele
audio-vizuale prin care poate fi sporită
expresivitatea cuvîntului. In teatru, rea
lismul nu se reduce nici la fidelitatea
semnificantulu( faţă ·de aparenţa lucruri
lor şi nici la fidelitatea semnificaţiei faţă
de esenţa lucrurilor, ci la unitatea intimă
dintre spectacolul perceptibil şi textul in1 Marie Elisabeth Dienesch, Jeu dra
matique, education et therapie, Revue
d'Esthetique, 1977, no 1-2, v. 370.

'teligibil. De aceea, arta actorului este o
unitate între trăirea spontană a volului
şi ·autocontrolul critic al jocului. Altfel,
ar reprezenta un gelos oarecar_e şi nu
Othello al lui Shakespeare. Tomaso Sal
vini spunea că „actorul trăieşte, plînge şi
rîde pe scenă, dar plîngînd şi rîzînd îşi
urmăreşte rîsul şi propriile sale lacrimi.
Şi tocmai în această . viaţă dublă, în acest
echilibru între viaţă şi joc, constă arta" 2•
Autocontrolul stărilor sale sufleteşti a in
trat într-o asemenea măsură în compor
tamentul actorului încît nu mai poate
scăpa de el nici în viaţa sa personală.
„Talma, conducînd corpul fiului său la
cimitir, şi-a dat seama, în faţa mormîn
tului deschis, că a controlat tot timpul
parcursului starea unui tată care suferă
din pricina morţii copilului său" 3_
De altfel, toate abaterile romantice de
la clasicitatea esenţială a teatrului nu
fac decît să contribuie la depăşirea limi
telor istorice ale unui anumit stadiu de
dezvoltare a clasicului şi la pregătirea u
nui clasicism contemporan. Un teatru fără
actori care dialoghează este altceva decît
teatru. Hipertrofierea
spectacolului în
dauna cuvintului a fost stîrnită de infla
ţia verbală care a \;_Uprins o bună parte
din teatrul eurnpean în primele decenii
ale veacului nostru. Platitudinea melodra
melor bulevardiere a împins şi pe.
unii regizori să încerce un teatru fără
vorbe şi chiar fără actori, cu obiecte, su
nete şi lumini. Planchon spunea că „ac
ţiunea noastră n-are nimic literar" şi că
,,a devenit necesar a aboli literatura pen
tru a regăsi mai bine teatrul", iar Gro
towski susţinea că „domeniul teatrului
este percepţia şi nu corn,Prehensiunea.''.
Peter Brook afirma şi el că „teatrul este
o posibilitate dată omului de a-şi creşte
pentru un anumit tim.p intensitatea per
cepţiilor ; asta-i tot şi e imens". Nici
Jean Louis Barrault nu e prea departe de
această concepţie asupra teatrului cînd
scrie că „noi trebuie să ne adresăm mai
degrabă pieptului publicului decît capului
său. Respiraţia primeşte totul, capul nu
percepe decît 15%" ,._
Numai că, prin •însăşi esenţa sa, spec
tacolul teatral izbeşte simţurile spectato
rilor nu pentru a-i excita, ci pentru a-i
pune pe gînduri, pentru a: le trezi cuge
tarea critică asupra epocii în care trăiesc.·
,,Problema nu este de a im-proviza pen
tru a scăpa de imperialismul textului şi
2 Citat de K. S. StanisLavski, Munca
actorului cu sine însuşi, Bucureşti,
1955, p. 500.
3 Jean Vilar, De la tradition theâ
trale, Paris, L'Arche, 1955, p. 134.
4 Jean Louis Barrault, Souvenirs
;JOur demain, Paris, SeuiL, 1972, p. 193.
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pentru a da simulacrul libertăţii persona
încheiere, asemen a discursurilor noastre,.
le şi creatoare, ci, dimpotrivă, a reda
în timp ce teatrul japonez este deschis
acestuia adevărata lui greutate fonică,
oricărei improvizaţii. Oamenii fac teatn,1
materialitatea lui articl.1latorie, rezonanţa
şi chiar mănîncă aşa cum scriu. Pentru
lui libidinală, puterea ' lui de inducţie
japonez, spr cleosobire ele european , ,,a
gestuală şi totodată reala lui dimensiune
mînca nu înseamnă a respecta un menu
socială" 1. intr-un spectacol de teatru, cu
(un itinerar de· Iar furii), ci a desprinde,
vîntul şi imaginea trebuie să-şi sporească
printr-o uşoară alingere de baghetă, ba
reciproc valoarea artistică : cuvîntul să se
o culoare, ba nita, graţie unui soi de in
simtă şi imaginea să se înţeleagă. ,,Rolul
spiraţie""·
celui care pune în scenă, datoria şi pri
Probabil că tot iconografiei şi mini:...
vi'legiul său, este de a fi prezent peste
mei generali Lăii a conceptelor pe care ea
tot' şi totuşi invizibil, fără. să oprime per
le formează i se dalorează şi tendinţa ar:..
sonalitatea· actorului şi nici să strivească
tei orientale de a privi lumea ca pe o su�·
gîndirea poetului, necheltuindu-şi geniul
prafaţă de în[rumuseţa t şi nu ca pe o a
deoît pentru a servi şi pe unul şi pe_ ce
dîncime de cercetat. n viaţa orientală,
lălalt" 2. In teatru, întîiefatea regiei l'aţ',
lucrurile sînt ma1 mult fenomene sensi�
de text este o aberaţie. Talentul regizobile ele Lrăit decîL esenţe inteligibîle de
1,ului constă în a scoate la iveală actuali
g1indit. De aici, pasiunea pentru grădini,,.
tatea ideilor consemnate în opera drama'
ritualul ceaiului, rafinamentul stampelo1\
tică. Ca artist, regizorU'J. îşi exprimă pl'o
şi mătăsurilor. Paul Va:lery spunea că, în
pria sa atitudine faţă de lumea în care
opoziţie' cu gn.>cii, care? s-au preocupat
trăieşte prin reliefarea anum'it' or idei ale
mai mult de logica ideilor decît de ,cal_i,
textului şi nicidecum prin abaterea: ex
tatea mat riei, orientalii au · rafinat ma
travagantă de la ele. Aşa cum actorul îşi
teria sensibilă. ,,Datorăm - spunea el -'-
controlează jocul pentru a nu ieş'i din rol,
Imperiului Cerului delicata: invenţie ;;i
tot aşa regizorul trebuie să-şi controlez:c
mătăsii, a porţelanului, a smalţurilor, a
punerea' îm scenă pentru a nu ieşi clin
hîrtici şi a multo,· altora... ":;_ Pc ele altiţ
text. Teatrul este joc, nu joacă. .,Orice
parte, deşi au inventat busola,. prl:fîul . de
revoluţie teatrală
întemeiată �uma'i p
puşcă. şi imprimeria, clîinezii „nu şi-aµ
elementele vizuale ale teatrului va fi ne
dat seama că deţin mijloacele de a tul
apărat o revoluţie parţială (şi pr'obabil va
bura linistPa plimîntului" li_ Cine crede c;l
avorta), deo<1rece teatrul este mult �1.ai
dincolo de fenomene nu se mai află rii�
mult decît un spaţiu de umplut" 3. in.arn
mic, nu mai are decî t două atitudini de
te de toate, teatrul este menit să citească
luat : rekagerea din această lume iluzo
spectatorilor textul dramaturgului.
rie prin ascetism, sau agrementarea a
parenţelor ei, prin artă. ,,Ornamentul răs
Pornind, neapărat, de la un anumit
punde vidului" 7. In[luenţa teatrului orien
text teatrul nu poate să nu fie influenţat
tat asupra celui european se explică,· în
şi d� modalitatea grafică în care e scris :
bună măsură, şi prin „vidul moral" ·lăsat
iconog1;afic sau alfabetic. Există o anu 
în urma lor de măcelurile mondiale din
me deosebire intre teatrul culturilor alfa
betice şi ·cel al cullurilor iconografice ; _în
prima jumătate a veacului n0stru.
primul precumpănesc dialogul, tensrn
Criza limbajului şi a raţiunii a orientat
nea re�licilor logica demonstraţiei, în ce
opinia intelectuală spre cultu-ri mai mult
lălalt eleme�tele audi,o-vizuale, cîţitecul
afectiye şi pragmatice decît conceptuale
si da�sul : Shakespeare şi Kabuki. Verbul
şi teoretice, mai preocupate de stăpîhirea
· kabuku" înseamnă a se r'isuci" şi „a
de sine decît de stăpînirea naturii. Cel
�e strîmba". Teatrul faponez este preocu
mai activ propagandist european al tea
pat mai mult! de plasticitatea emoţionan
trului oriental a fosl: Antonin Artaud.
tă a unor fapte de eroism decît de clari
Multumit că balinczii „clemomtrează bi
tatea conceptuală· a unor idei. in' vrel'T!e
ruit�r preponderenţa absolută a regizoru�
ce eutopeanul este înclinat să pr)vească
lui a: cărei putere de creaţie elimină cu.:.
uri spe'ctacol ' aşa cum citeşte - 'de la
vir:tele" s, el exclamă : ,,Se simte în tea
s1Jînga la 'dreapta · - japonezul nu are a
trul ·balinez o stare de dinainte de limbaj
ceastă înclinaţie. Teatrul european are,
şi'· care p_oate -să aleagă propriul său liroîndeobşte, o intr·oducere{ un ctiprins şi o
"'·
,
,,
r
„ Roland Bartl1es,
L'empire ·' dÎ'!s
signes, Geneve, Slcira, 1970, p. 35.
1 Miche•l. Bernard, Le mytlie de
1
_s ·J!iaiil ·valery, Ocuvre:J', · 11, ' Paris,
l'irnprnvisation · theâtrale, Revue d'Es
c·alWrrtard, 1960 p. 1033.
thetique, 1977, nr. ·1-2, '[i. 32. , .
,6 Ib-i'd'em, p. 1 029:
?., Jean Copeau, Notes sur· le metier
7 Ibidem, I, p. 1184.
ele comcdien, Paris, 1955, p. 43.
s Antonin Artaud, Le th '.,âtre et son
a Leonard c. Pronko, Theâtre d'a
double, Paris, Gallimard, 1964, p. 80.
vantgarde, Paris, Denoel, 1963, P. 173.
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baj : muzica, gesturi, mişcări, cuvinte" 1.
.Antonin Artaud se întreabă dacă „dată
·fiind supunerea teairului feţă de vorbire,
teatrul n-ar avea totuşi propriul său lim
baj, dacă ar fi absolut himeric să fie con
.siderat o artă independentă şi autonomă,
la fel ca muzica, pictura, dansul etc..." 2.
Autonom, da, dar independent, nu, de
oarece autonomia nici unei arte nu poate
să ajungă la independenţă faţă de limbaj
„Limbajul teatral" este, ca şi celelalte
limbaje, _un „para-limbaj':, adică un lim
lbaj secund, care nu poaţe să aibă un în
ţeles decît dacă îl primeşte de la vorbire.
Punerea în scenă nu trebuie să scape de
vorbire, ci să verbalizeze tot ce se află
pe scenă. Dezlegată de vorbire, scenogra
.fia încetează să mai fie grăitoare şi nu
Ibid., p. 93.
Ibid., p. 104.

,, Rampa ".,

mai poate să provoace dernt reacţii empi
rice, nicidecum emoţii estetice. De alt
fel, lupta împotriva vorbirii nu poate să
fie altce�a decît o luptă a vorbirii cu sine
însăşi.
Prin ziare, reviste, radio, televiziune unii'
comunică celorlalţi, in vreme ce prin dia
log, unii comunică cu ceilalţi. Numai dia
logul îngăduie ascultătorulul să devină
la rîndul lui vorbitor. Teatrul <lialoghează
în locul spectatorilor, dar şi în prezenţa
lor, izbutind, astfel, să contracareze, î:g
tr-o anumită măsură, unilateralitatea pau
perizantă a monologului.
Cinematograful
şi televiziunea
nu
concurează
teatrul, ci îl eliberează de
toate elementele străine esentei lui. per
miţîndu-i să devină el însuşi : înscenarea
mereu actuală a unui text dramatic. Re
prezentaţie înseamnă a fi din nou prezent.

acum
50. de ani,
martie
1936

pogeuL • La Naţionialul
clujean, Ion 'Dîil.vam. se în
cUJmetă să---0. joace pe
Hamllet. • Pe ecrane, o
primă versi·une antologi-că
a Mizerabililor, cu F:red-e
ri,c Mairch şi Charles
Laugi
, hton. O ve'de.rn la ci
nema Aro (Patria de azi).
• In 1i1brării, un fin eseu
de Allice Voinescu, Mon

Abia s-au orf:ilit ghioceii,
:�i Tănas-e închJide stagiu
nea bucureşteană a „Cără
buşului". La peronul Gării
de Nord trag vagoanele
turneului. Itinerariul nu
mără zeci de... gări, unde
· nea Costică împarte, cu
largheţe, bilete de favoare.
,.e· Alături de Di!Ilu Băldes
cu şi Şerban Tassian, Flo
din.tă
rica Cris·toforeanu
în Carmen. Dirijează fonel
Perlea. Ajpoi, diva va porni
din nou s,pre ailte zări. Dar
va reveni mereu. • Leny
Cailer şi V. Maximilian au
tras Lozul cel mare î,n sala
de la Majestic. Comedia
de bulevard îşi trăieşte a-

• După Năpasta, directo
ru[ ConservatoruJui din Ti
mi1şoara, OOffi!POZÎtoru,! Sabin Drăgoi., lucrează la o
pera Kir Ianulea, iJ15pira
tă to<t din ldteratura maire
lui Caragiaie. Ce s-o fi îin
tîrrn:p'lat cu partitura ? •
Iw Manu e de părere că
„tracu!l e minunat pentru
actorul de dramă şi e de
zastruos pentru cel de
comedie".
•
1n
1936,
vioară
o
Stradivarius
pentru
asigurată
era
trei sute de mii de dolari. •
Moare Garabet !brăileanu,
mentorul revistei „Viaţa ro
mânească", o autoritate a
criticii noastre literare. •
La „Allharrnibra" 1ui Nicu-

taigne.

Omul

şi

opera.

şoc Constan.tinescu şi N.
VdădoLanu, premiera întîii
revi.JSte r.omfuneşti cu muzi
că exdlusiv !'omânească.
Ce'le mai mullte meilodii
sînt semnate de fon Vasi
lescu şi Elly Roman. Pre
tutindeni, se fredonează
şlagăru[ ilu.i Vasfilescu Bucu
reştiul meu iubit. Şi ulti
mii sc€jptid s!Înt cuceriţi
de ori.gililaliltate.a ci:nitece'lor,
care nu mai vi'Il de la Pa
ris... • Se constr,uieşte la
Moscova „Teatru[ Armatei
Roşii". Datele „Rampei" :
2.000 de l�uri ; lungimea
săli� 65 m. • George Enes
cu triul!Il!fă pe s<::ena Ope
rei din Paris. P.remiera
rnondia[ă a o;perei Oedip
s-a transmis direct prin
postul de radio Paris !rour Eiffel şi s-a retrans
mis la postuil de .radio ro
rnân. Melomanii fără „a
parat" au treb111it să stea
cîteva ore bune cu căş,tile
la urechi. E încă vremea
,.galenellor", vremea ero
· ică
p. radi.ofoniei...
I.N.

15

www.ziuaconstanta.ro

PLATON
PARDĂU

!oneştii
piesă în patru
tablouri

Personajele:
IOAN
ANA
NICOLAE

VERA
•

1

Salonul vast al unei vile. Mobilă bine aleasă, cam obosită. Oricum,
opulenţă. Două intrări : dreapta - dinspre exterior ; stinga, dinspre interio
rul apartamentului. în colţul din stînga, o sugestie de fereastră - uşă largă,
către o grădină. După-amiază tîrzie de vară. La ridicarea cortinei, un telefon
sună violent şi îndelung. Cu paşi repezi, intră Nicolae : 30 de ani, îmbrăcat
uşor, de lucru. Ţine în mină un stilou sau flow-mastcr, semn că tocmai s-a
ridicat de la masa de lucru. Est� un tînăr cu înfăţişare plăcută, energică,
tuns scurt, fără barbă sau mustaţă.
NICOLAE (ridică receptorul) : ... Casa Io
nescu... Nu directorul... Da, sînt fiul.
Nicolae Ionescu... Ce fac? Lucrez...
iar dumneata mă întrerupî... Ce do
reşti? Cum adică să-ţi spun ce lucrez?
Ce te... interesează pe dumneata ? !
Cine eşti? (Iritare). C>ri ai de gînd să
spui cine eşti şi ce doreşti, ori închid
telefonul. (Brusc.) Ce sîntem? !. .. Cum
· îţi permiţi...? Indrăzneşti să ne ju
deci...? ! (Furios.) Spune-ţi numele,
domnule ! Nu ţi-e ruşine? (Rămîne cu

telefonul la ureche, apoi îl coboară,
oprindu-se la jumătatea distanţei. IZ
aruncă în furcă.) Idiotul ! (Pe replică
intră Ana : 50 de ani, zveltă, încă fru-
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moasă ; trăsăturile ei se regăsesc la
Nicolae. Are în mină un dosar volu
minos. Şi ea a fost întreruptă de la
lucru.)
ANA : Cine era?·
NICOLAE : Un idiot.
ANA : Ce voia?
NICOLAE (nervos) : Ne-a înj\lrat ! !
ANA: Nu ridica, tonul la mine, Nicolae!
(Schimbă.) Cum ne-a înjurat?
NICOLAE (uimire indignată) : Că sîntem
o gaşcă, c-am pus mina pe uzină, c-am
ajuns mari mahări în oraşul ăsta ... Iţi
place?
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ANA (calmă): Asta cam aşa e...
NICOLAE (furios) : Ii dăm lui socoteală !
Idiotul!
ANA :calmă): De ce te înfurii? Faptul
că ne înjură e o dovadă că sintem
cineva în oraşul ăsta.
NICOLAE (strigă) : .Nu suport. S-a atins
de mine; nu-i rămîn dator.
ANA (calmă): Intotdeauna ai fost scan
dalagiu şi bătăuş. De cite ori nu m-au
chemat la şcoală din pricina încăie
rări!or tale...
· NICOLAE (aprins) : Cu cine mă băteam ?
Cu putorile clasei! Mă ironizau că
alerg după note, că vreau anul şi cu
nuna ! Le stăteau în ochi laurii mei.
(Alt ton.) Dacă ; le stăteau în ochi,
n-aveau decît să umble cu ochii um
flaţi!
ANA (povestind): A trebuit să plătim
daune... Să procurăm o pereche de
ochelari speciali, să umblăm pe la cli
nica
oftalmologică...
Eh,
Nicolae,
Nicolae... Putea să se sfîrşească rău...
NICOLAE (aprins) : Mamă, tu nu înţelegi
că eu, pocnindu-l pe ăla, îmi apăram
dreptul de a nu fi banal şi prost? !
Inteligenţi din născare, campioni la
datul cu gura, meşteri în a trece din
tr-un an în altul pentru că erau su
porteri...
ANA (mirare): Ce erau?
NICOLAE : Su-por-teri! Suporteri la fot
bal, la handbal, la acţiunea de..., la
iniţiativa pentru..., la manifestaţia în
vederea... Viaţă de suporteri ! Inşi care
nu pun piciorul în arenă... Pentru că
în arenă trebuie să alergi, să-ţi dai
sufletul, mai poţi să-ţi rupi şi picioa
rele... (Adînc.) Voiau să mă scoat_ă din
competiţie. (Simplu.) M-am apărat.
ANA : Nu-i vorba cumva şi de orgoliu?
NICOLAE : Eu cred despre mine că am
ceva în capul ăsta...! E datoria mea
să mi-l apăr sau nu? Tot ce mă îm
piedică să gîndesc şi să muncesc intră
în conflict cu mine !
ANA : Deci orgoliu... Fii mai tolerant.
Nicolae. (Arată spre telefon.) Lasă-l
să ne înjure. E plăcerea lui. Cite plă
ceri are omul în viată? Două, mari
şi late. Plăcerea de a· triumfa şi plă
cerea de a-i invidia pe cei ce triumfă.
NICOLAE (uitîndu-se spre telefon) : Dacă
se mai repetă, cer să pună telefonul
sub observaţie.
ANA (rîzînd) : Ai să faci o cerere la te
lefoane, cum că persoane necunoscute
proferează cuvinte jignitoare la adresa
tovarăşului Ioan Ionescu, director ge
neral a,djunct al uzinei „Oţelul", a
soţiei sale, Ana Ionescu, juristă la
Centrul de expoziţii, a fiului lor,
Nicolae, inginer In uzină la taică-su,
a norei lor, Veronica, fiziciană la
laboratoarele...? E caraghios ...

NICOLAE (insistenţă, furie) : Mamă, ăla
nu numai că ne bălăcăreşte, dar are
un scop mult mai perfid...
ANA : Evident...
NICOLAE (exploziv): Să nu mă lase să
lucrez! (Apasă.) El ştie că particip la
concurs. Ştie că aici, la ora asta, în
timp ce alţii se distrează şi puţin le
pasă de ziua care vine, eu mă bat cu
capul de toţi pereţii pentru o formulă!
Trebuie să fie cineva care ştie că sînt
pe ultima sută de metri, că e o chestie
de timp afectiv, de linişte. Şi tocmai
aici loveşte! Mă ridică de la masa de
lucru! Măgarul!
ANA: Hai, băiete... Şi pe mine m-a ridicat.
de la masa de lucru... Mîine începe
procesul. Trebuie să studiez dosarul, să
mă pregătesc, să fiu dură şi omenoasă.
(Schimbă). Bag din nou capul în do
sar, închid toate ferestrele, trag sto
rurile şi gata.
NICOLAE : Nu-i acelaşi lucru. Pentru
tine e un dosar ca oricare altul...
ANA (cu o durere abia stăpînită): Da? r
Un dosar ca oricare altul...
NICOLAE: Unul dintre sutele de proce
se... Ai legi, ai instrucţiuni... Pe cînd
eu trebuie s-o iau mereu de la capăt.
( Pe gînduri.) Trebuie să-mi fac singur·
instrucţiunile. Şi chiar legile. (Alt ton.)
Cine poate să fie? Cine are interesul
să mă bîzîie...? (Preocupat de ideea
lui.) Vocea mi-e absolut necunoscută...
Vreunul care a ratat prima oară? La
cealaltă ediţie am fost 30 de concurenţi
din toată tara. Dar din uzina noastră
am participat numai eu. Să fi telefo
nînd din alt oraş ? Nu cred. (Brusc,.

violent, sună telefonul. Ana ridică ra
pid. Nicolae ascultă fierbînd.)
ANA (calm): Noi sîntem... Familia Io

nescu... Dă-i drumul... Te ascult...
Deci bărbatul meu a obţinut postul de
director cu pile şi proptele... Dacă
aşa îţi place - dumitale... Eu sînt
democrată... Iau în consideraţie orice
părere... Aha... Eşti de părere că in
venţia lui Nicolae e copiată după O·
revistă străină... (Către Nicolae.) Ai
copiat după o revistă străină? •
NICOLAE (nu reuşeşte să-i ia receptorul) :
Mamă! Nu te compromite!
ANA: E de părere că stînd de vorbă cu.
dumneata...
NICOLAE (excedat) : Ii spune „dumneata"!
'o
ANA : ...Că stînd de vorbă cu dumneata,
mă compromit... Nu cred că mă corn-
promit... Aha! Vera... Am primit în
casă o din aia... (Către Nicolae.) Auzi
ce crede despre Vera noastră... (Nicolae
scoate o ţigară şi o aprinde febril.)
Dumneata eşti un suflet amărît, lipsit
de orice bucurie... Te înţeleg... Eşti
singur, undeva într-o cuşcă de beton
din oraşul acesta tot mai mare şi mai
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stăpîn pe noi ! Trebuie să vorbeşti cu
cineva. Să ne ajută,m unii pe alţii...
Hai, spune, spune... De ce taci? Băr
batul meu l-a tot împins pe fecioru-su
in faţă...? Ce voiai să facă? E feciorul
lui... Il unge şef de secţie peste oţelă
rie... ? Asta cam aşa va fi... Ne trans
mitem uzina din tată în fiu? O jumu
lim ca pe o găină? Nu-i frumoasă
comparaţia, dar clacă dumitale îţi pla
ce... Spune ceva şi despre mine... Mai
- tîrziu? Bine. Dar nu foarte tîrziu.
Noaptea mai scoatem telefonul din
priză... (Lasă receptorul în furcă.)
NICOLAE (hotărît): E de aici ! Cineva
care ne cunoaşte. Pe tata, pe tine, pe
Vera, pe mine...
ANA: Vezi, nu eşti centrul universului...
(Cald.): De ce nu vrei să fie un ne
cunoscut. .. ? Un necunoscut oarecare.
Un Ionescu...
NICOLAE: Ce plăcere bizară ! Să vor
beşti cu un necunoscut care ne urăşte !
ANA : La atîţia cunoscuţi care ne· urăsc,
şi le vorbim, de ce să nu adăugăm
şi un necunoscut care ne urăşte ? E
chiar mai uman ; e ca si cum ai face
un bine cuiva şi cineva· ţi-ar face un
bine.
NICOLAE (minie): Umplîncj.u-te cu no
roi !
,ANA : Spunîndu-ţi ce gîndeşte despre
tine. Nu ai nici o satisfactie la ideea
că omul îşi descarcă sufletul în fata
ta? Cîţi din cei printre care trăim
aici, în cartier, sau la slujbă, spun
cu adevărat ce gîndesc despre taică-tu,
despre mine, despre tine... ?
NICOLAE: Mamă, nu mă interesează ce
gindesc ei ! Trăiesc în locul meu ?
Muncesc în locul meu ? Tremură, în
locul meu, aşteptînd verdictul comi
siei de omologări? (Rău.) Un singur
lucru l-ar vrea în locul meu : succesul.!
(Obsesiv.) Cine sft fie ? Mai participă
cineva din uzină la concursul de acum ?
Nu. Aş fi aflat... Sînt singurul.
ANA : Nu te mai frămînta, Nicolae... (Cu
o amară . Luciditate.) Să presupunem
că ai afla cine e... Ce-ai face? L-ai
da în judeca.tă ?
NICOLAE: I-aş arăta eu'.
ANA: Uneori e mai bine să nu,. afli.
(Meditativ). Să nu afli... Să nu vrei
să afli... Dar, din păcate, apr-0ape -in
totdeauna, pînă la urmă, afli.

(Intră Vera; 28 de ani, vag împlinită
din cauză că e gravidă pe la începutul
sarcinii. Altfel, o păpuşică, ti:,, de star de
altădată).
VERA : Am auzit telefonul, dar
nu
m-am putut trezi complet. Ştiam că
sut{ă, că trebuie să mă dau jos din
pat 'şi să răspund eu, însă picioarele,
mîinile nu m-au ascultat. Eram, în

acelaşi timp, trează şi aâorm1 a. (Către
Ana). Sarcina dă stări din astea?
ANA: Nu-i nimic, Vera. Ai dormit mai
greu. Din pricină că te-ai culcat ime
diat după masă.
VERA: Ce să fac dacă mereu mi-e
foame?
ANA: Mănînci pentru doi.
VERA: Sau trei. (Către Nicolae.) Ce stai
bosumflat? Nu ţi-ar plăcea să mă
nînc pentru trei?
NICOLAE : Ieşi în grădină. Stai în ba
lansoar. Nu-i bine să te agiţi, să alergi
la telefon...
VERA: Răspund eu. !mi place să răs
pund la telefon. Acasă numai eu răs
pundeam. Nu-l lăsam pe frate-meu...
Nici tatei nu-i plăcea să răspundă Va
leriu. Spunea că vorbeşte mai mult
decît trebuie. Ori de cite ori suna,
tata se oprea din numărat...
ANA : Ce număra ?
VERA : Banii. De două-trei ori pe săp
tămînă. După moartea mamei prin
sese obiceiul ăsta. Ii făcea teancuri de
Q .mie !)i-i lega cu banderole. După
aceea îi băga în dulap, în sertarul se
cret cu arc. Credea că eu -nu ştiu.
Profita de telefon ca să prindă mo
mentul să bage banii înapoi în ascun
zătoare. Zicea: ,,Veronica, răspunde
tu". Ca să fiu cu spatele la el. Dar
cunoşteam ascunzătoarea.
NICOLAE (rău, către Ana) : Frate-su a
pus o oglinjoară retrovizoare deasupra
telefonului, orientată spre dulap. L-a
prins în obiectiv şi i-a şparlit banii.
VERA: Suna1,1 fel dE: fe1 d,e. pungaşi,
prlnsi de tata la controale, gestionari
care· cereau iertare şi întîlniri în doi.
.Era o plăcere.
NICOLAE (ironic) :
Şi.acum, cine răs
punde la telefon ? Valeriu?
VERA: Tata a desfiinţat telefonul.
NICOLAE : L-ai lipsit pe frate-tu de plă
cerea de a divulga secretele familiei.
Pe unde mai e?

(Ana tresare foarte vizibil).
VERA : Nu ştiu. Ultima dată lucra în
port.
NICdLAE (ironic): Avem şi noi marinarul nostru.
VERA : Nu toată lumea e obligată să
i'
- · ajungil. inginer siderurgist.
NICOLAE: Mai ales cînd nu reuşeşte.
VERA (brusc agresivă) : Da, sînt unii.
care· nu reuşesc. Ce facem cu ei ? Le
tăiem capul ?
NICOLAE (ironic) : Se poate... ?
VERA (dulce) : Eşti foarte generos.
NICOLAE (scurt): Nu se poate tăia ceva
CE' nu există. Ha ! Ha !
VERA (dulce) : După părerea ta, eu... ?

(Face gest de tăiere a propriului cap:)

. Se poate reteza ori nu se... ?
-NICOLAE (afectuos) : Se.
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ANA (rapid, către Vera): Şi ce le spuneai
la telefon?·
VERA : Le băgam un text despre cinste
şi avutul obştesc de nu mai aveau
curajul să sune la tov. inspector
financiar. (Alt ton.) Cine a sunat?
ANA: Un pri.eten.
NICOLAE : Un prieten din cei care te
fac albie de porci şi crapă de invidie
că nu eşti la nivelul troacei lor.
VERA : Ce. păcat ! De ce nu m-am tre
zit ? ! Altă dată nu se mai întîmplă.
ANA: Hai, la muncă! (Vrea să plece;

Nicolae le, fel. Sună putern·ic telefonul.
Nicolae ridică receptorul şi i-l oferă
Verei,)
NICOLAE (către Vera): Hai, dă drumui

la text... Nu-i nevoie să-l faci bou...
Spune-i că: a·r trebui să se ducă· la
păscut, dar păcat de iarbă şi nu eşti
sigură că doamnele vaci, domnii boi şi
domnişoarele mioare i1-o să-l dea afară
de pe islazul · comunal. Explică-i că
cine are de reuşit reuşeşte, şi, cine
nu - nu. Zi-i.
VERA (refuză): N-am chef.
ANA.: Mulţumesc, Vera.
VERA : Pentru ce îmi mulţumeşti?
ANA : Pentru că n-ai chef...
NICOLAE : Casa Ionescu, organizaţie fi
lantropică profilată pe recepţionarea
de înjw·ăturL '(Enervat, duce receptorul
lâ ureche.) Ascultă, bă ! (Cu nemulţu
mire.) A închis.
ANA (către Nicolae, deodată) : De ce în
tîrzie taică-tu ? Unde l-ai lăsat?
NICOLAE (cu indiferenţă) : Am :vrut să-l
iau c;u mine acasă, dar nu era în birou.
L-am căutat pe şantier. Nu era. S-o fi
îngropat în vreo şedinţă.
ANA : Trebuie să pun masa de zece ori!
(Comandă.) La lucru! Vera, fă cum a
zis. Nicolae. Coboară în grădină. Iaso
mia _:µ:iiroase tare, aerul e curat, o să-ţi
dispară moleşeala, (Intră, din dreapta,

Ioan Ionescu: 55 de ani, corpoleht, cu
mişcări încete. Costumul · descheiat,
cravata lăsată, servieta ,1,diplomat"
atîrnî-,id în mfna dreaptă · trădează
abu"lia şi oboseala. Nu salută, înain
tează •în scenă, parcă fără să-i vadă.
Ei îl privesc în tăcere.)

ANA: Bur;iă seara.,
IOAN (căzînd pe ,canapea): E seară. ?
ANA : Nu, · e . dim)neaţă. (Ioan . . începe

să-şi scoată pantofii.)

VE�A : E şase sear,a. (Arată pendulul din

'perete,' care chiar începe să bat'ă: de
şase ori. -Ascultare,)
· ·
IOAN (se·· miră); A· bătut · de şase,· ori.
Şase se,a,,a..Uite aşa : şase dimineaţa,
şase seara, şase di;mipe,aţ;:i, şa�e.�e.ara...

(Se joacă, se preta.ce, amestecă gravi
tatea cu comicul. Va fi mereu impre
vizibil.)

ANA : Unde ai umblat pînă la ora asta?·
IOAN (terminînd ele scos pantofi.I pe
care-i pune pe o măsuţă ; suspicios,
către toţi) : De ce credeţi că am um
blat ? Se vede?
VERA : Arăţi ca învingătorul de la Ma
raton care şi-a petrecut noaptea in·
tr-o valiză.
IOAN (către Ana): Ana, pe unde o fi
fiind valiza cea veche?
ANA (nu aude întrebarea): Ur:ide ai um
blat?
IOAN : N-am wnblat. Am stat. (Sieşi).
Adică, întii am wnblat, după aceea am
stat, iar am umblat:..
ANA (calm.ă): Unde ai fost?
IOAN : !n pădure...
NICOLAE (mirat) : In pădure?
IOAN (către Nicolae): Ce te surprinde'?'
Că vezi un om care vine din pădure?
băiete, că în toată copilăria
Află,
mea, eu an, văzut numai oameni care
plecau la. p'ădure şi veneau de la pă
dure... Tata pleca la pădure lunea şi
cobora sîmbăta.
NICOLAE : Pentru că lucra la pădure_
Tu nu lucrezi la pădure. Observ că
azi e ziua amintirilor. Toţi vorbiţi din
trecut. Ce-ai căutat în pădure?
IOAN (către Ana): Nu-mi dă voie să
'merg în pădure! Foarte ciudat. Am
fost în pădurea Adîncata, m-am cul
cat într-o poiană şi am tras un somn
zdravăn. Cunoşti poiana. Cea cu mii
şi mii de păpădii...
VERA : Putea să te muşte vreun şarpe.
Tatei i s-a întîmplaL
NICOLAE (urlînd) : Lasă amintirile !
(Pauză). Nu suport ! Mie îmi' crapă.
capul din cauza prezentului· şi viito
rului.
VERA (domoală): Nu-ţi ies calculele... !
O :să-ţi iasă. Şi data< trecută', întîi nu
ţi-au ieşit, după aceea ţi-au ieşiL.
O să reuşeşti. Pînă la urmă o· să
reuşeşti...
NICOLAE. (o 'strîmbă pe Vera): Pînă la
· urmă... (Grav). Acum e la urmă... !
Fiecare clipă e cea din ui:mă. · (Cu un
· fel ele spaimă.) E ca şi cum aş şti căi
mîine nu voi mai exista. Că seara asta
e ultima...
VERA (tandră, lipindu-s·e 'de el) : Sînt.
sigură că şi de data asta vei fi primul.
Nu te. lua după tipul de la telefon...
IOA.N : Care tip?
ANA (repede): Noi te aşteptăm cu masa
.. ,şi tu umbli prin păduri ! Po,ate ai·
· mîncat la vreo cîrciumă.:.
IOAN : Unde mîr:icam cînd mergeam noi
· în pădure,' că pe atunci popasul tu
ristic „Căprioara" nu exista? Luam
în sacoşă?
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NICOLAE : Tată, nu ai de gînd să spui
odată ce ţi s-a întîmplat? (Pauză).
IOAN (rotind ochii, de la unul la altul):
De ce trebuia să mi se întîmple ceva?
Ce vă uitaţi aşa la mine? Am un
corn în frunte? ! Ce s-a întîmplat ?
VERA (păpuşică): A fost foarte nostim...
(lncepe să povestească.) Un tip, la
telefon...
ANA (întrerupe): Pot să iau pantofii de
pe masă? Sau aştept şi ciorapii...?
IOAN (mirat): Extraordinar! Sînt chiar
pantofii mei ! E pentru prima oară cînd
mi se întîmplă să pun pantofii pe
masă. Iartă-mă, Ana. Mă duc să mă
dezbrac în hol. (Se uită iar la ei.)
Puteam să jur că sînt în hol şi chiar
mă pregăteam să întreb ce căutaţi
voi în hol, la ora asta, cinci ar trebui
să dormiţi sau să munciţi, fiecare pen
tru gloria lui personală.
NICOLAE (fierbîna): Tată, termină cu
pălăvrăgeala ! De unde vii şi' ce ţi
s-a întîmplat?
(Pauză. Ioan s-a ridicat ; în ciorapi şi
cu pantofii în mînă, pare neajutorat.)
IOAN (derizoriu): Vin de la Vasilescu şi
mi-am dat demisia. (Pauză. Stupoare
la cei trei.)
ANA : Vasilescu ţi-a _cerut să-ţi dai de
misia?
IOAN (simplu) : Mi-am dat-o singur. La
ora trei fix. De trei ore şi (se uită la
ceas) zece minute nu mă mai consider
director general adjunct al uzinei
„Oţelul". (Pauză.) Dar poate voi aveţi
treabă şi eu vă reţin. Munciţi ! Mun
ciţi ! Zi şi noapte. Şi la slujbă şi acasă.
(Nicolae se răsuceşte şi o porneşte spre
uşa din stînga. Ioan strigă la el.) Stai !
(Tonul e al unei somaţii ; Nicolae se
opreşte parcă temîndu-se de glonţ.)
Vorbeşte un om. Vorbeşte şeful fami
liei ! Puţin respect, ce dracu'? !
ANA (calmă): Dă-mi pantofii... (Ioan se
supune docil.) Stai pe scaun. (Se aşază
în mijlocul scenei; farr-Wa se adună
pe lingă el, ca într-un portret blînd şi
împăcat. Ana continuă prudentă.) Deci
ţi-ai dat demisia. Te-ai dus la Vasi
lescu şi i-ai p,us demisia pe masă...
IOAN (liniştit): N-am ţipat, nu m-am
enervat. Simplu şi clar : Tov_ Vasi
lescu, de cîţi ani ne cunoaştem noi ?
Din copilărie, a zis el. De cîţi ani te
lupţi cu, mine? Fiindcă n-a răspuns,
am continuat eu : din politehnică. Eu
eram primul pe an, tu mă bombardai
în şedinţe. Eu am fost repartizat aici
cînd se construia uzina, pe bază de
medie, tu ai venit şef peste capul meu,
nu ştiu pe ce bază, şi-ai început să mă
întrebi cu ce se ocupau rudele mele
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înainte de 23 August. Eu am vrut să
fac oţel şi-am cerut să mi se dea o
secţie în primire, tu mi-ai dat secţia
cea mai amărîtă. Eu am pus-o pe
roate, tu m-ai propus la o specializare
de doi ani, să mă iubeşti de la dis
tanţă. Eu am bătut la uşi, am ajuns
adjunctul tău, dar tu m-ai repartizat
să supraveghez construcţia etapei a
doua a uzinei, şi tot nu mă laşi să fac
oţel... Tov. Vasilescu, ai cîştigat. Plec.
Şi-am plecat. (Pauză. Nicolae, furios,
iar vrea să plece).
IOAN (strigă) : Stai că trag !
(Moale).
Nu pl Pca, Nicolae. (Patetic, jucat.) ln
acest moment greu, stai lingă tatăl
care te-a făcut şi te-a crescut. (Nicolae
se opreşte, ţeapăn.)
ANA : Şi Vasilescu? Ce-a zis?
IOAN: I-a căzut falca. (Imită.) Uite-aşa ...
Imi părea rău de el. Avea o mutră de
puşti căruia i s-a tras -un pumn în
nas şi nu ştie dacă să urle, sau să tacă
de frică să nu mai încaseze unul. A
• băgat hîrtia în sertar.
NICOLAE : Acum pot să mă întorc în
camera mea?
IOAN (acelaşi joc): Iţi . mulţumesc,
băiete. Rătăcind prin oraş, umblind
prin pădure - fiindcă am fost în
pădure, Vera, nu mint - mă între
bam : ,,Oare ce-o să spună Nicolae?
Cum o să interpreteze? Nu-i dau o
lovitură. abandonînd?" Alt gînd răs
pundea : ,,Nicolae e un băiat inteligent.
Va înţelege că un om se luptă cit se
luptă pentru un ţel... Dar dacă vede
că nu-i reuşeşte şi nu-i reuşeşte,
începe să intre la idei: Nu cumva
trebuie să schimb metoda? S-o iau
pe altă cărare? El e cercetător, in
ventator, ştie cum devine ... !" Este,
Nicolae? Tu eşti cel mai în măsură
să-ţi dai seama că uneori trebuie să
ştergi totul şi s-o iei de la zero.
VERA (se stăptneşte) : Nu mă simt prea
bine. Am să cobor in grădină, cum
m-ai sfătuit tu.
IOAI'-f : Du-te, Vera. Şi eu, cînd nu ,mă
simt bine - mai ales noaptea nu 1R1ă
simt bine, am aşa o apăsare pe 'inbnă,
acrul parcă se împuţinează - cobor
în grădină. Din ca,1za grădinii
am
cumpărat casa... Am băgat tot ce-am
cîştigat o viaţă în aceşti cinci pe pa
tru metri de verdeaţă. (Cinic.) Deo
camdată cinci pe patru. Mai tîrziu unu
optzeci pe şaizeci şi... (Către Vera.)
Cobor în grădină şi imediat mă simt
bine. Du-te. Du-te...
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(Vera iese spre avanscenă stînga. Ni
•Colae intră în apartament. Rămîn' tăcuti
· '
Ana şi Ioan.)
ANA (după o pauză, cu pantofii lui Iuan
în mînă): Şi-acum ce-ai de gînd să

faci?
IOAN : Ce-ai i;pus ?
ANA : Ţi-ai făcut, desigur, vreun plan...
IOAN (ca trezit din vis) : Plan.? Ai spus
,.plan". Tocmai asta cred că e gre-

şeala... Acum treizeci de ani, cînd am
venit în oraşul ăsta... Stam amîndoi
în poiană la Adîncata, priveam oraşul
şi făceam planuri... Cite planuri... !
(Scurt). Ana, vrei ca de acum încolo
să trăim fără nici un plan?
(Ana strînge pleoapele şi îşi îndreaptă
faţa spre public. Nu ştim dacă plînge sau
ascunde o bucurie. Intunecare.J

2
A mai înserat. ln salon e aprinsă doar o veioză, ca un semn luminos,
de veghe, o inimă care pîlpîie. Scena, însă, e înconjurată de o luminiscenţă
stranie, un fel de auroră boreală, se simte şi oraşul undeva în apropiere.
Trec maşini ; în depărtare zgomot pierdut de trenuri, în care se amestecă
foşnetul frunzişului grădinii. Violent, peste toată inserarea, sunetul telefo
nului. Cu paşi mari, rapizi, intră Nicolae. Ridică. Ascultă. Nu i se răspunde.
Luminat în plină fată, Nicolae are o expresie de mare concentrare. Luptă
de voinţă între el şi 'omul de la celălalt capăt· al firului.

NICOLAE (cedînd) : Vorbeşte ! (Nu i se
răspunde.) Ţi-e teamă să nu te înre
gistrez? (Cu scîrbă.J N-am cuplat te
lefonul la casetofon, fii fără grijă.
lnjură ! (Ascultă.) Taci... (Brusc.), La
şule ! (!nchide. Intră Ioan. E în ginşi

şi cămaşă. Pare mai tînăr. Sub braţ
duce o valiză veche.)
lumina mare - un
10AN (aprinzînd
candelabru de cristal): De ce stai pe

întuneric?
NICOLAE (minte) : Mă gîndesc. In întuneric mă concentrez mai uşor.
IOAN : Vrei să sting ?
NICOLAE : Nu.
IOAN: Te-am deranjat. S-a• rupt. Chiar
dacă refacem atmosfera, ideea a
şters-o. Am trecut şi eu prin asta...
(Schimbă.) Dar, fără amintiri ! (Pune

valiza pe masa unde aşezase pantofii,)

Cine era la telefon ?
,NICOLAE (minte) : Nu ştiam că în oraş
e cunoscut faptul că dintre toate pro
iectele, al meu a fost brevetat şi se va·
aplica.
IOAN (deschizînd valiza): S-a publicat
în ziarul local.
NICOLAE (minte): Nu ştiam că atita lume
citeşte ziarul.
IOAN : Mult mai multă lume decît ne
închipuim şi din mult mai· multe mo
tive decît credeam.
NICOLAE (se preface destul de bine) :
Un
care-si
necunoscut
manifesta
bucuria şi satisfacţia ci şi în oraşul
nostru, loc unde altădată nu se intîm
pla nimic...
IOAN (întrerupe) : Nu există loc ln care·
nu se întîmplă nimic. ExisW, numai
oameni care nu ştiu să vadă ce se
întîmplă.

NICOLAE; Perfect... (Ideea lui.) Zicea că
îşi exprimă satisfacţia pentru faptul...
IOAN : Nimeni nu-şi exprimă satisfacţia
pentru un fapt care nu-l atinge direct
şi personal. ..
NICOLAE (insistă) : li place că se vor
beşte despre un tînăr din oraşul nos
tru...
IOAN (manevrînd valiza) : Ce se vor
beşte despre un tînăr din oraşul nos
tru ?
NICOLAE : C-am continuat tradiţia fami
liei, că-mi urmez tatăl,· al cărui pres
tigiu e binecunoscut...
IOAN: Un naiv... Cum îl cheamă?
NICOLAE: N-a vrut să· spună.
IOAN : Atîta naivitate merita să aibă
un nun1e.
NICOLAE (ultima încercare): N-am vrut
să fiu indiscret ...
IOAN : Ţi-a plăcut minciuna lui. Altfel
i-ai fi spus că n-am nici o legătură
cu brevetul tău, că nu eu te-am adus
în uzină, ci ai fost repartizat aici, că
trăim în aceeaşi casă, dar ne vedf'm
din an în paşti, şi că, in general, fie
care ară pe parcela proprie. (Nicolae
tace încurcat. Ioa.n încearcă valiza:
minerul, încuietorile.)

NICOLAE (o vagă speranţă): Tată, la te
lefon era un necunoscut, ai cuvintul
meu de onoare.
IOAN (indiferent): Păstrează-ţi cuvîntul
de onoare. O să mai ai nevoie de el.
O să-l mai dai, o să-l mai retragi. Cît
despre necunoscutul de la telefon, mai
curînd cred c-a spus că eşti impostor,
nu-i nimic de capul tău, brevetul îl
datorezi faptului că eşti fiul directo
rului, postul aşijderea, şi ar fi sa
tisfăcut dacă am , crăpa cu toţii şi
într-un tim.p cît mai scurt... Este ?
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NICOLAE (furie copiiăreascâ.J : Nu-i ade
vărat ! M-a lăudat ! Te-a lăudat şi pe
tine. A vorbit frumos despre mama.
(lmbrăţişînd ', spapiul.) Oamenii ••ţin la
noi!
IOAN : De nu mai pot...
NICOLAE : Se mîndresc cu succesele
noastre !
IOAN : De nu mai pot...
NICOLAE : Ne iubesc!
IOAN : De nu mai pot...
NICOLAE: Te rog să mă asculţi!
IOAN (mirare blîndă): Te ascult. De ce
crezi că nu te. ascult? (Ioan contemplă

valiza. Nicolae se înfurie şi .mai mult.)

.

NICOLAE : Tată; tu nu te gîndeşti decît
la tine ?!
'
IOAN (se uită la valizii.) : Zdravene lu-,
cruri mai "fă"ceau! Uite ce încuietori
are... (0 ciocăneşte cu degetul.) Tova,l
clasa întîi.
NICOLAE (se repede la el) : Să se surpe
totul.· Puţin îţi , pasă! întotdeauna ai ·
fost un egoist !
IOAN (despre valiză): intr-un anume fel
a fost valiza tuturor speranţelor.
NICOLAE (smulgîndu-i valiza):
Lasă
dracului gioarsa asta si stai de vorbă
cu mine! (Aruncă valiza pe jos, îi
trage un şut care o trimite sub o

canapea. li trage încă un şut.)

IOAN (privindu-l pe Nicolae cu plăcere) :
Oare ce va zice lumea de miine des
pre noi? Am fost nişte valize purtate
de colo-colo, înghesuite, aruncate prin
poduri, uitate, sc'oase la iveală, iar
uitate, tratate (apasă) cu şuturi... . 1
NICOLAE: La naiba cu lumea de mîine !
Ce zice lumea de azi, tată ?!
IOAN (vesel) : Că mi-am dat demisia...?
NICOLAE : Cum mai poţi să rîzi? !
IOAN : Că am umblat prin pădure... ?
NICOLAE: Nu-ţi bate joc! ·
IOAN : Gata. Sînt serios. L11mea de azi,
ai auzit-o. (Arată spre t1;_ieion.) Asta e
o lume. Cealaltă, marea majoritate
şi pe care nu trebuie s-o condamnăm,
nu va zice nimic.
(Şoptit). Nici nu
va şti că nu mai sînt acolo. Pentru
că ea n-a ştiut niciodată că am fost
acolo.
,NICOLAE (printre dinţi): Cîrrd îmi era
lumea mai dragă, vii tu şi pac I Mi-ai
dat lovitura ! (Face gestul unui pumn

zdravăn care dărîmă totul.)

IOAN (vesel): Mi-am dat lovitura. (Cu
intere_s către Nicolae.) Mergînd spre bi
roul lui. Vasilescu, cu demisia în ser
vietă, mă gîndeam : ,,Oare toate lovi
turile pe care le-am primit, mi le-a
dat cu adevărat Vasilescu? Nu cumva
adversarul meu cel mai puternic am
fost eu însumi? Ioan Ionescu, inginer
siderurgist, care, în loc să facă oţel,
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se apucă de supraveglieat ,cum se
toarnă fundaţiile, cum se montează
grinzile, cum se încheie acoperişuri
le... ? ! ·ce-a fost cu Ioi1escu ăsta·? ele
ce n-a spus «Stop ! Eu am venit ·să fac
oţel. Vreau să fac oţel? !» Şi uite aşa
dăm v· i na ba pe unii, ba pe al-ţii; în loc
să ne ducem în faţa oglinzii şi sş. în
trebăm: Ce-ai făcut cu tine, Ionescule ?"
NICOLAE (în ofensivă amară) : Pălăvră
geală! Ce tot ascunzi? Acum, cînd'
sînt pe punctul de a fi numit şef de
secţie!
IOAN (,sec) : Nu vei fi şef de secţie.
NICOLAE : Evident! Tatăl fuge! Cine-l
mai ajută pc fiu? I
IOAN (tolănit pe canC1pea) : O clipă. Nu
vei fi' şef de secţie, pentru că eu am
oprit numirea. (Pauză.)
NICOLAE (spumegînd) : Eşti nebun ? !
JOAN (calm) : Azi am retras propune
rea... Dosarul a ajuns la miri.e, aşa,
greu, gros, de-ţi cade pe picior rupe
laba : referate, recomandări- de la
amici, ·inamici... (Scurt.) Am scris „nu".
NICOLAE (în culmea uimirii) : Ai făcut
tu asta, tată? ! Nu cred.
IOAN : Am dreptul de decizie. (Medita
tiv). Adică, aveam dreptul de decizie...
Nu-l mai am ... (Către Nicolae.) A fost
ultima mea decizie...
NICOLAE (paroxistic) : Nu se poate r
Minţi!
IOAN (schimbat): Mă faci mincinos ? Te
plesnesc de nu te vezi! Am hotărît
ce-am hotărît. Nu mă plictisi şi nu o·
fă pe cocoşul înfuriat. Ai d·e lucru,
du-te la lucru...
NICOLAE (aproape să sctră la bătaie):
Tată, eu vreau postul acela ! Te duci
şi-ţi retragi hotărîrea !
IOAN (se uită lung la e!): Aşaaa... ? Il
vrei.. ? Tii cu tot dinadinsul... Crăpi
dacă nu te pune şef. .
NICOLAE: Crăp!
IOAN (rîde) Ha, ha, ha ! Hă ! hă! . hă !
Nu se mai poate... Nu m:Âi sînt director... Nu-mi mai pot retrage hotărîrea....
Eu am plecat, hotărh·ea însă a rămas .. .
Nu-i comic?

(Intră Vera).

VERA : Mă plictisesc singură în grădi
nă...
·NICOLAE: Vino mei, că-i distracţie·
mare... Carnaval !·
IOAN (jocul lui complicat, evadări, în
toarceri) : Cum să te plictiseşti în gră
dină? Vera, nimic nu-i mai minunat
în:tr-o seară· ca asta decît să stai în
grădină, să auzi departe oraşul şi, pe·
lingă tine, de Jt,ir ţmprejur, să vezi
cum umblă gîze]e, cum creşte iarba,.
curri strălu.ceşte coaja copacilor.,.
NICOLAE : Doamne! Cum îşi bate .joc 1·
(Către Vera.) Poetul ăst"! de tata ml-&,
blocat numirea• I' Nu, şi-a d'at avizul,..
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VERA (candidă către Ioan): E atît de
grav?
lOAN : Stai cît poţi de mult în aer liber.
Invaţă să preţuieşti libertatea, cerul
deasupra capului, soarele, stelele... (ln
trebare iute.) Au ieşit stelele?
VERA : Nu m-am uitat.
IOAN: Păi să mergem să ne uităm, Vera.
NICOLAE: Cine ştie ce analfabet va
ajunge în fruntea secţiei ! Poate co
legul Bumbescu ! Tot l-ai lăudat (iro
nie) că are spirit •Jrganizatoric, vlZJU
nea perspectivei, prive5te sarcinile în
moci dinamic! Precis Bumbescu!
!OAN : De cînd n-am mai văzul stelele·?
Ho-ho-ho... Se construia uzina... A
venit în documentare .un academician...
Il însoţeam, ii povesteam cum stam
noi zi şi noapte pe şantier, cum pe
aici, pe unde cre7tea numai griul şi
·porumbul... (Către Vera, ironic.) Parcă
·e puţin lucru să cN,iscă ;,rînl şi pc•
-rumbul ! In sfîrşit... Cuni '.1 fost bătut
primul ţăruş al unei mJ.ri cc,nstrucţii
socialiste. (Grav, convin�.) A :(,·,,;t bă
tut. E adevărat. (Nvstalgic.) Mii de
oameni, unii mai bine, alţii mai puţin
bine, unii dintr-un motiv, alţii din altul,
.au bătut ţăruşul aceb de atnn-:-:, ec,1e-i
uzina· ,,Oţelul" de azi... (Verei, vesel.)
Academicianul lung d0 vr"'o doi ,11e
tri şi cu ochii ca •;ele:;coaoele mă în
treabă: ,,Tinere, c 1m sînt stelek pe
aici?".
NICOLAE (excedat) : L-ai aprobat pe
Bumbescu? (!şi duce mîinile la cap,
parcă să-şi dea pumni.)
:VERA (blindă) : Spu·.1e ! Cum erau ste.
lele?
IOAN (continuînd): ,,Nu ştiu, tovarăşe
academician. Noi n-avem timp să ne
uităm la stele. (Sieşi, sentimental,
nostalgic.) Noi edificiim ! Noi con
struim viitorul". (Către Nicolae.) Sună
a şablon? Lozincă?
NICOLAE (rău): Trucuri!
VERA : Suriă frumos...
:IOAN : Lunganul înd,:eaptă :,pre mine
telescoapeie lui : ,,Ti;:J.Pr�, dumneata
cunoşti stelele?" Eu mă înfurii c.a...
(11. arată pe Nicolae.) Ca Nicolae... ,,Le
cunosc, tovarăşe academician... '" ,,la
spune-mi-le pe nume·', zice el.
NICOLAE (cu ură şi dispreţ): L-ai apro
bat pe Bumbescu! Bravo, pentru Bum
bescu! (Porneşte spre uşa din stînga.)
IOAN (urlă) : Stai! (Blîntl.) Nu spun ceva
interesant?
NICOLAE: Ce ai nevoie ele mine? Tu nu
eşti tatăl meu ! E:iti tatăl lui Bum
bescu.
!IOAN (strigă): Stai că te dezmoştenesc!
.(Amestec de glumă cu adevăr.) Ai

ceva de pierdut. (Se uitâ. î,i jur.) Sînt
ceva bunuri mobile şi imobile pe aici.
(Arată în jur.) Casa... Mai sînt şi
nişte instrumente audio-video-stereo...
Totul pe banii lui babacu... (Nicolae
se opreşte.)
VERA (către Ioan) : Ce-ai răspuns aca
demicianului?
IOAN : Vax. N-am putut răspunde. Nu
le ştiam. (Se înfurie). Eu, fiu de ţăran
de la munte, nu ştiam numele ste>le
lor. (Sare în picion,·e �-i începe ră se
îiivîrtă prin salon). A fost o ruşine !
Ce va fi crezut despre mine? 1T·nst).
Un inginer ignorant ! Cred că mă de
testă şi azi.
VERA : Nu te amărî, tată...
NICOLAE (abia se stăpîneşte): Permiteţi
să plec?
IOAN : Pleacă ! Plecaţi cu toţii şi lăsa
ţi-mă pradă acestei ruşini...
NICOLAE (către Vera): Cabotinul... Ca
să acopere murdăria!
VERA (cald, interesată de Ioan): Fără
îndoială că a uitat pe loc. La noi la
laborator vin vizitatori, încep cu po
veşti, cu anecdote, dac· cînd îi dLtcem
la testări electronice şi văd ditamai
pînă-n
se intră
computerul unde
burta oţelului, le piere piuitul. (lncu.
rajatoare.) Sînt sigu,·ă că i-a pierit �i
lui piuitul numai cînd a văzut maca
ralele ! Şi mia aceea de oameni să
pînd ... nu vezi aşa ceva pe tcnt,� <!ru
murile. Să n-o facă pc =•�.i,unul.
IOAN (ideea lui): Mă foc ,ă caut un
atlas al bolţii cereşti... Trebuie să fie
pe undeva prin casa asta ... Nu se poate
să nu fie...
NICOLAE (rău, către Ioan): Acum caută
un a_tlas al bolţii cere�t, ! Caută !
Caută!
(Ioan iese orb, prin stîri;p, pe lingă
Nicolae.)
necăji,
VERA (după o pauză) : Nu-l
Nicolae... E destul de amărît... Şi-a dat
demisia... Cine ştie ce•i în sufJ,,t11J lut...
NICOLAE (furios pe Vera): Tu nu înţe
legi sau te prefaci că nu înţelegi? !
VERA : Mă prefac. (Cald). Nu te-au nn
mit acum, te vor numi altă dată ...
NICOLAE : După moartea lui Bumbescu?
E sănătos ca un bivol. Triiieşte /) st:tă
de ani! Vrei să aştept o sută de ar.i ? !
VERA (deloc afectată) : Şi dacă n-ai să
conduci tu oţelăria ?
NICOLAE: Vera, sint inginerul cel mai
capabil l E dreptul meu ! Dl'!ciz'a lui
tîmpită mă face să mă sl111t frur,,trat
de ceva ce îmi ap;icţi:ie !
VERA (conciliantă): Aşteaptă pină o i.ă
se ivească altă ocazie.
NICOLAE : Ocaziile nw se aşteaptă. Se
creează ! Tu faci oa ăla care-i răspun-
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de nevestei : ,,Şi ce dacă se duce copi
lul în prăpastie? Facem altul!'·.
VERA : Nu fi grosolan I
NICOLAE: Iar tu nu fii...
VERA (dulce): ...împăciuitoristă ...
NICOLAE : Eşti, pur şi simplu...
VERA (miere) : ...lipsită de coloană Vei'
tebrală ....
NICOLAE : In loc să fii aliata mea...
VERA (candidă) : Nerecunoscătoare... Ingrată... Culeasă de la Tuzla dintr-o
staţie de autobuz, adusă. în casă, spă
lată, parfumată, int1obi!ată cu un
nume...
NICOLAE: Da ! Numele nostru repre
zintă ceva în oraşul ăsta !
VERA (dulce) : Ionescu cel Mare şi Io
nescu Cel Pe Cale de a deveni Mare...

(Sună telefonul. Vera. ri:lică rapi�. 1-!
oferă lui Nicolae. Calda.) Trebme sa

fie iarăşi tipul. Hai, d�scari.:ă-_ţi ne�:
_ ±11
vii... Spune-i că eş�i mare şi ai �a
şi. mai mare... Bagă-i un teyt despre
unii indivizi care, din umbră, din a
nonimat, vor să-i împiedice pe a.iţii
să-şi facă un nume. Dar că numele e
ca . steaua de P,e cer. 11 ai sau n:1-1
ai... (.Nicolae vrea să plece spre stin
ga.J Nicolae, nu pJeca. Stai cu mine.
Spune-i că !oneştii sînt
tari pentru c�
_
sînt uniţi şi au un ideal. Chiar daca
idealurile lor sînt uneori discutabile,
sînt preferabili !oneştii, celor care nu
au nici un fel· de idealuri. Spune-i !
(Nicolae a ajuns la uşă.) Nu merită
nici să-ţi sărute tălpile sandalelor.

(Nicolae iese. Vera rămîne cu recep
torul în mînă, apoi îl aşază încet în
furcă. Intră Ana.)
ANA (cu dosarul în minâ): D-� ce> nu

stai în grădină ? Aici e o căldură de
te sufoci. Nici eu nu maj rezist. Nu
mă pot aduna pe-o filă.
VERA : Mi-i urît în grădinii. iConspirn
tiv) Am impresia că e ciheva. Dă tîr
coale casei.
ANA: Aici nu poate intra ;1imeni. Gră
dina are ziduri înalte. Nlihiai cu sca
ra..\
VERA : Dacă vine cu o scară?
ANA: La ora asta, un individ cu o scară
în spate... De jur imp1:i:jur sfnt oa
meni, case... Vera, n-ai văzut pe ni
meni. (Meditativă.) Ce să caute un hoţ
în casa Ionescu? N-ar îndrăzni. Toată
lumea ne cunoaşte. Chiar şi hoţii.
VERA (revine la idee) : D.-1r . <lacă e un
hoţ străin· de oraş ? A văzut vila noas
tră, şi ... (Imită.) ,,Ai�i dau lovitura t"
Mi-ar plăcea să v!id cum ar,,t,i un
hoţ. · (Ana are o retragere, se cris

pează.)

ANA : Nu-i un spectacol agreabil.

VERA: Tu V"Zi mulţi hoţi?
ANA (cu durere) : Dest:1i.
VERA: Cum sint?
ANA: Sînt şi ei nişte bieţi oameni.
VERA : Bieţi oameni dar hoţi.
ANA: Hoţi dar bieţi oameni. Hai în,
grădină. Să ne răcorim puţin ... Să nlli
ne gînclim la nimic...
VERA (brusc) : Cum a fost primul tău
proces?
ANA (evită) : Nu-mi amintesc. Ceva cu...
Hai, că mă sufoc...
VERA (insistă): Era ceva atît de oribil?·
ANA (amar): Am încercat să apăr un
ţăran care a fost condamnat la zece
ani pentru că i se înscenase o acţiune
de sabotaj ... Era compld nevinovat.
Hai, hai, fără probleme din nstf:'a...
Vreau linişte.
VERA: Tata controla gestiuni... fără in
ventare... Vcn"a acasă şi zic'ea : ,,Să.
vezi Lu Veronica dragă, cum îl bag la
pirnaie' pe cutare pentru doi poli'�.
„Doi poli, tată?" ,,Păi, da, zicea. Ca
dacă fura mai puţin cu doi poli, intra
în alt articol : depune paralele, e · dat
afară şi a scăpat..." .,Ei, tată, şi dum
neata ! Pentru doi poli? închide ochii;
dau eu banii". ,,Nu se poate încl'lide
'
ochii, Veronica", zicea el.
ANA : Poate vrei să mîncăm ceva ? Un
ceai şi sanvişuri cu şuncă.. E proar;
pătă... Pipărată, dar foart-� bună...
VERA: Cine ştie cîţi :iameni şi-:m pieT'
dut libertatea din ca'.lz"l tatei... (Spe-
riată.J Doamne... ! Dom,rne !
ANA : Vera, gîndeşte-te la altceva ... Gîn
deşte-te cum erai fetiţă, cum mergeaţi
în excursii, gîndeşte-te la vacanţe...
VERA (cu ochii strinşi) : Nu-mi aduce a
minte de vacante ! Vacanţele au fost
cele mai urîte luni ale an�lui ! (Cu
ochii închişi.) ,,lnvaţă să-ţi' cjşti�,pîi,
nea !" striga tata. ,,Adună şi tu un·
ban pentru facultate !" Picoliţă, 'chelneriţă, beţivii care te...
ANA : N-am vrut, Vera... Gîncleşte-te' la
copilul vostru... La cel ce va veni... r
(Ana se apropie şi o îmbrăţişează.
Vera i se stringe la piept cu 6'chii
închisi. !ntorcîndu-se, dă cu achii de·
val.izii.J Cum a ajuns aici? Era' în
pod ! Ce caută aici valiza asta ? !
VERA : Acum o văd pentru întîi,a oară.:.
A cui e?
ANA (enervată, tulburatei) : Doamne, de·
peste treizeci de ·ani... (Pentru ea.) Iţi
faci valiza... lntr-o jumătate de oră îţi'
faci valiza... Ei beau cafea, şi lichţor şi•
el îşi făcea valiza... !
VERA (în creştere) : Cine ?
ANA: Valiza s-a întors prin p:iştă ...
VERA: S-a întors numai vaiiza?
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..ANA (brutală) : Da. Tata a murit acolo!

telefonul. Ridică, absentă, receptorul şi-l
aşază imediat în furcă spre a întrerupe
apelul. Se cufundă în lectură. Telefonul
mai sună de două-trei ori, dar ea nu răs
punde, concentrată să citească ce cuprinde
dosarui. Faţa ei exprimă uimire, durere,
gravitate. E un mic spectacol de mimică.
!ntunecare.)

(Energică, ia valiza -şi pleacă prin stîn
ga. Vera priveşte lung în urma ei. Apoi,
Vei·a descoperă că Ana a uitat dosarul
_pe masă. Se apropie nesigură şi-l atinge.
. .Nu ştie dacă să-l deschidă sau nu. ln
. sfîrşit, se aşază în fotoliul de lîngă tele
.ion şi-l deschide. înainte de a citi, sună

3
Puţin mai tîrziu. Din nou aprinsă numai veioza, o pată de lumină în
imensitatea spaţiului. Pentru că s-a înnoptat mai mult, iar luminile oraşului
se distinp cu un plus de claritate care estompează cununa fosforescentă a
casei. în stînga, afară, în întunericul subţire, o legănare : e V_era în balansoar.

Mişcarea ei egală are un fel de torpoare şi face pandant cu pendulul din
salon. Intră din stîhga Ana. Pendulul izbucneşte, parcă la vederea ei, în
bătăi solemne, al căror număr nu-I putem afla, fiindcă scad, se pierd pe Ia
cinci, pe Ia -şase, pe Ia şapte... Scad din · atenţia Anei care e concentrată în
căutarea a ceva. Pipăie pe masă, pe canapea. Aprinde candelabrul. în sfîrşit,
pe un fotoliu, găseşte:_ dosarul. Îl ia şi se pregăteşte să se întoarcă în apar
tament, 1prin stînga. Se opreşte faţă în faţă cu Ioan care tocmai intră. Are
în braţe '.un maldăr de cărţi grele.

�OAN (aruncă pe masă carte după carte) :
Oţeluri aliate, Tehnologia metalelor.. .
Organigrama... Optimizări... hm, hm...
Nici urmă de un atlas al bolţii ce
reşti. Unele s-o fi pierdut? Precis, cînd
ne-am mutat ele la l:iloc !
ANA: Nu s-a pierdut.
IOAN (bucuros) : Ştii tu unde c ? O, me
moria mea... Nu ma1 departe azi, la
Vasilescu. Scriu de1nisia tovarăşe...
aşa şi pe dincolo, iscălesc, pun data,
şi cînd să menţionez cui o adresez, în
josul paginii, descopăr că am uitat
cum îl mai cheamă pe Vasilescu... Am
copilărit împreună. Băteam coclauril ,
mîncam. cîte o bătaie zdravănă pentru
că dispăream ziua întreagă ... Şi pac!,
gol: Vasilescu şi · mai cum? El s-a
transformat în Vasilescu, eu în Io
nescu...
ANA : N-am avut niciodată un atlas al
bolţii cereşti.
10AN : Nu se poate... ! Nici cînd eram
dincolo, la bloc ?
ANA : Nici la bloc, nici la ba.răci, nici la
co1nun.
JOAN (prefăcut circumspect) : Ana, ce
urmăreşti tu, spunîndu-mi că n-am
avut niciodată un atlas al bolţii cereşti ?
.ANA (răbdătoare): Să te scutesc de cău
tat.

IOAN (mimează suspiciunea) : E o alu
zie! Să vorbim deschis, Ana. Eu nu
suport aluziile. Vrei să spui că eu nici
odată n-am deschis un atlas al bolţii
cereşti?
ANA (minte) : Bine. A existat un atlas
al cerµlui.
IOAN : Să nu ne fi interesat pe noi nicio
dată astronomia? Copernic, 'Galileo,
Kepler ? Străvechii savanţi arabi cu
turnurile de observare la marginea de
şertului, acolo WJ.de cerul e veşnic se
nin ? (Se avîntă.) Iţi dai seama ce re
laţie importantă am ignorat?
ANA : !mi dau seama
IOAN : Cei vechi aveau dreptate cînd
puneau toată ştiinţa de jos_ în l�gătură
cu stelele de sus ! Cum sa vezi ceva,
cum să nu te impiedici de propriile
picioare pe pămînt, dacă nu ştii să
citeşti în ceruri? ! Dar Ionescu tot cu
ochii pe jos, pe jos, pe jos... !
ANA : Lui Ionescu îi pare rău de ceva
sau după ceva ?
IOAN (decis) : Lui Ionescu nu-i pare rău
de nimic. (Pauză. Schimbă tonul. Se

apropie de Ana şi o cuprinde tinereşte
de -mijloc.) Hai, stai puţin cu Ionescu.

ANA : Trebuie să mă pregătesc pentru
mîine.
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IOAN : Mai amină şi tu... /U c:mrluce
la canapea si se aş�z,1 i.1c1.:.l lîi:ui.i ce
lălalt ca si cum ar sta pe o bancă în
parc. Ioan o mîngîie tandr!1' pe creştet
şi-i reazemă capul de umarul lui.) Ce
mai faci tu, Ană?
ANA: Ce să fac, Ioane'! Trăiesc.
IOAN: Cum mai trăieşti, Ană?
ANA: Foarte bine.
IOAN: Şi eu trăiesc foarte bine.
ANA: Atunci e bine.
IOAN: E foarte bine.
ANA: Numai că e cam cald.
IOAN: Mrie îmi place cînd e cald.
ANA: Şi mie îmi place să fie cald.
IOAN: Şi la toamnă ţi-ar plăcea să fie
cald ?
ANA: Şi la toamnă.
ANA : Şi la iarnă...
ANA : Mai ales la iarn:i
IOAN (schimbă, joacă) : Mie, nu ! Mie, la
iarnă, mi-ar plăcea să fie zăpezi cît
mun\:ii, ninsori albe care să nu se mai
oprească. viscole, vijel,ii, aşa cum era
în copi"lărie... Ieşeai dm c:.;.si yrin tu
nel. Sau ajungeai în cur 1:e d1rc,�t dm
podul c�sei. (Schi�bă.J D-1�: . .:i1�_ ce
mi-ar placea nebum:i. a,-t::i? I· Et1d2a ar
fi o nebunie ! Tu ce crezi, Ană ?
ANA : Nu ştiu ce să cred...
IOAN: Nu ştii? ! Insea:nnă cr1 treb:1ie
să discutăm.
A.NA: Va trebui să discutăm.
IOAN: E foarte bine să mai vorbim şi
noi. De a::um încolo vom vorbi foarte
mult.
ANA : Cît de mult vei vrea tu.
IOAN: Sînt enorm de multe lucruri des
prt; care n-am discutat. Mă înspăimînt
cind mă gîndesc cit n-am vorbit noi.
(Schimbare.) Oare vom reuşi să vor
bim tot ce n-am vorbit ? Ne-a mai ră
mas destul timp? Pentru · că ne va
trebui foarte mult timp.
ANA (îi face jocul în continuare) : Da ...
S-ar putea să nu ne aju�ig:i timp1 :L.
IOAN (alarmat) : Ast::i ar .:i îngrozit)r I
(Sare de pe canapza.) Să nu-ţi ajungă
timpul ! !! Să descoped, cu s1g1.1r:mţă,
că nu vei mai avea tirno pen�r:1 cee,
ce îţi prop•li să fa�i ! 1E în. prada unei
mari agitaţii.) Unde s-a d--..1s tot t"!rr>pul
ăsta, Ană? Pe unde s-a s•::urs ·) ,Umblă
prin salon.) Cînd :,-.'l duo ?
ANA: Nu stiu... S-a dus...
IOAN (schimbă) : Tu nu ştii nimic. Ni
ciodată nu vrei să mă ajuţi.
ANA: Spune-mi cum să te ajut şi te ajut.
IOAN (ceea ce pregătea de mult) : Fă-mi
scandal pentru că mi-am dat demisia...
ANA (1Jiclenia ei) : De ce să-ţi fac scan
dal? E demisia ta. Faci cu ea ce vrei.
IOAN (mereu imprevizibil) : Dar vă afec
tează pe toţi ! Eu sînt catargul ! Cade
catargul, se prăbuşeşte pînza. Nu mai
înaintează corabia, pasagerii rămîn în
voia val, urilor şi vînturilo,r... (Mereu se
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invirte prin odaie cu pa_şi mari.) Na
poţi fi indiferentă.
ANA: Nu sînt indiferentă...
IOAN (aprig) : Ba eşti ! Altfel m-a1 punela zid pentru că am făcut-� !
. •
ANA (joacă subtil) : N� mai p�ţ1 s� te
baţi cu Vasilescu... Sa te oblig sa t�
baţi cu Vasilescu?
IOAN (strigă) : Nu-i adevărat!_ Sînt în
_
stare să mă bat cu zece Vas1leşti, cu
o sulă, cu o mie !
ANA (mascînd interesul) : Atunci spune·
tu �de·,ăratul motiv.
IOAN (se opreşte în faţa ei) : Ana, ade
văratul motiv... Adevăratul motiv... (Se·
uită la ea atent.) Eşti încă frumoasă...
Surprinzător, cît de puţin te;ai �chim-·
bat... ! N-ai nici un fir de par carunt...
(O imbrăţişează.) Ana mea cea dragă.....
Dacă ar fi să aleg din nou, tot pe tine·
te-a:;; alege, cu toate „proble�ele" tale,.
cu fosta brutărie a lui taica-tu.
ANA: Iţi mulţumesc.
IOAN (viteaz) : Atunci eram în necunoş
tinţă .de cauză, şi te-am luat. Acum,
in cunoştinţă de cauză, şi tot te-aş;
lua!
ANA: Mulţumesc.
IOAN: Cu toate autobiografiile şi com
pletă1sile la autobiografii, şi completă
rile la completări, şi răscomp!etările r
Cu orice risc I
ANA: Mulţumesc.
.
IOAN (iritare) : Nu-mi mai mulţumi atî-
ta... De altfel, astea nu se pot răsplăti
cu un mulţumesc... La fiecare urcare-
în funcţie o luam de h început. Ce-i'
sotia? Ce-a fost taică-su? Fraţii?·
Cumnaţii?
ANA: Bine. Nu-ţi mulţumesc.
IOAN (aprig) : Sigur ! Nu-mi mulţumeşti r
Ati crescut ! Acum zburaţi fără mine !
Fiecare cu aripile lui I l'Jn mai aveţi•
nevoie de bătrînul oa1aVW.ifiu... Da.
exact aşa a spus Nicolae I (Imită.) Să
termin cu pălăvr/ip•,:-ila ! (Ciî.tr"? r•pr_
Disperat, amarnic.) N"io măcar nu vor
să ştie de cc mi-am dat demisia.
(Intră Nicolae.)

NICOLAE (enervat) : Mi-ai răscolit bi
blioteca ! Am nevoie ele tratatul de
oţeluri aliate cu crom... Unde 1-qj. pus ?'
IOAN (stilul lui, karamazovian) : Ai in-
trat la ţanc. Acum se rosteşte adevă-
rul, Fii de faţă.

(Pauză. Iocin cercetează efectul vorbe-
lor sale.)

NICOLAE : Dă-mi tratatul.
IOAN (către Ana) : Observi? Să-i dau·
tratatul ! (Ana ia ca·..ti-!a .1i '1.-o oferă

lui Nicolae.)

ANA (către Nicolae): Asta e?
IOAN (sare şi-i ia cartea) : Stai puţi1,1 !'
Să ne spună domnul pentru ce-i tre
buie tratatul.
NICOLAE: Nu te interesează.
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IOAN (către Ana): Obs�.rv i ? Pc noi nu
ne interesează.
NICOLAE: Tată, am de lucru !
IOAN (către Ana) : Observi ? Are de lu
cru. Nouă nu ne spune ce are de lucru.
ANA: Ce lucrezi, Nicolae?
NICOLAE: Mamă, îmi dă cartea sau sun
după ea la vreun coleg ?
IOAN (acelaşi joc) : Observi? (Se dez
lănţuie.) Eu, taică-su, inginer ca şi
el..., nici măcar nu sînt pus în temă
cu preocupările ('ironic) lui fecioru
meu. (Derizoriu.) Aşa, ca chestie... De
protocol... (Imită.) Uite, mă tată, ce
trece prin capul meu genial... N-ai să
prea înţelegi tu despre ce e vorba, dai:
ca să nu mori prost... Să nu afli
din şedinţe... (Către Ana.) Nuuu... Ce
nevoie are el de-o deşcă bătrînă ca
mine ? ! Ce să înveţe de la mine?
Cînd a obţinut brevetul am aflat de
la Vasilescu... Mi-a telefonat Vasilescu.
(Imită.) ,,Mă, Ionescule ! Fecioru-tu are
cap, mă ! E inventator."
NICOLAE: Acum p să-ţi -telefoneze Bwn
bescu ! Sau o să te bată pe umăr.
(I1nită.) ,,Colega, bravo !" (:::i'c,�) D."1-mi
cartea.
ANA : Cine-i Bumbescu?
NI(9LAE : Daţi-mi cartea �i lăsaţi-mă să
mă duc dracului !
ANA: Cine-i Bumbescu?
NICOLAE : Un coleg de. secţie pe care
(nrată cu dispreţ spre Ioan) el l_-a
preferat în locul meu. (Cinic, amarnic,
dispernt.) Mamă, mi voi mai fi şeful
o1:elăriei. Tata s-a opus. L-a pre-ferat
p� Bumbescu. lnainte de a demisiona,
a scr:is pe propunerea de numire a
1nea: ,,Nu " .

(Ana. urmăreşte, calm, ct.i ,c:1.:Ţ-i,;,.)

tOAN (către Ana) : Exact aşa. Am scris
,,nu·'. Am comis această nedreptate.
NICOLAE : Ştiu şi de ce ... Dar să nu mai
vorbim...
J:OAN : Ba să vorbim. Sîntem aici ca să
vorbim. Tocmai îi spuneam maică-ti că
sînt milioane de lnt:•·nri de;pre c«re
n-am vorbit... Munţi I Himalah ! De
fapt, dacă ar fi să ne ia cineva la
·bani mărunţi, de.f'!,:�•.uru�a pr. �;:ire a!'
,descoperi-o n-ar fi r.:c1 'J":1c:1, n1ci
•egoismul, nioi carierismul, nici călca
rea pe cadavrele altora..., ci... Ei, ce
crezi ?

(Pauză.)

NICOLAE (furios) : Tată, tu ai timp ! Dar
eu nu am de pierdut nici o secundă !
Sint, poate, la cea mai bună oră a
vieţii mele ! Nu mă bruia ! Nu mă
devia ! Nu mă îneca în vorbe !
IOAN (ideea lui) : Principala noastră lip
să, fiule, e că nu mai stăm şi noi de
vorbă. (Imită.) De unde vii, bre Ioane?
lncotro ai pornit-o, bre Nicolae ? Ce
gînduri te frămîntă, A1,i1 dra1:::'t ? Dar

tu, Vera noastră 3cmn;>,\, cum ,,.,;_
situaţia...? (Alt ton.) b i·,i:: !le asta,
umblăm ca muţii. Sau ne aruncăm
acuzaţii.· (Vesel.) Spune-mi că te-am
blocat din invddie.
NICOLAE: De asta ai şi făcut-o.
IOAN : Pentru că, la treizeci de ani, tu
eşti un nume despre care se vorbeşte
în simpozioane, la Galaţi, la Hunedoa
ra, la Tîrgovişte... (Se preface lăcri
mos.) Pe cînd eu, la 55, de fapt sînt
un nimeni...
NICOLAE: Tu ai spus-o.
IOAN (se vaită): Tu, d�· p,i acum. •".,ti
autorul unei metode care se aplică :
metoda Ionescu... Nu a lui Ionescu, eu,
ci a lui Ionescu, tu.
NICOLAE: Eşti invidios. Ştiu. De mult.
IOAN (vesel, către Ana) : Culmea e că
are dreptate. Slnt invidios pe el. (li •
azvîrle cartea. Nicolae o prinde din
zbor.) Ale ! Hap ! In loc să fiu min
dru, sînt gelos, mă calcă pe nervi cu
studiul lui, cu invenţiile lui, cu îmbu
nătăţiri)e şi raţionalizările...
NICOLAE (cinic): Ai o compensaţie. Ţi
l-ai luat pe Bumbescu. Bumbescu, fiul
tău ! (Vrea să iasă.)
IOAN (urlă ca pat·rula) : Stai ! (Schimbci.
Nicolae s-a oprit.) Cu ce eşti tu mai
bun ca Bumbescu?
NICOLAE (atins): Mă compari cu acest...,
. acest... ! (Nu-şi găseşte cuvintele, ges
ticulec,ză.) Ce-a făcut Bumbescu de
cînd a terminat facultatea? ! Arată-mi
o probă de oţel care ',ă p,:irt,! :n1m€'le
lui, şi o mănînc !
IOAN (·vesel) : O, la, la, la, la, la, la ! Ii
măsurăm pe toţi cu metrul nostru ! Ii
băgăm în tiparul nostru !
NICOLAE: Elogiază-l ! Apologia lui Bum
bescu !
IOAN (grav): Nicolae... Sînt oameni care
Iac 0ţel şi oameni care-i fac pe oa
meni să facă oţel. Şi pentru asta e
bun Bumbescu în fruntea secţiei şi nu
tu. Fiecare cu creatia lui.
NICOLAE (grnv): Sînt' numai oameni care
fac oţel. In rest, vol',,�.
IOAN : Mai gîndeşte-te...
NICOLAE: M-am gîndit destul.
JOAN (întrebare decisivă) : La oţel sau
la oameni?
NICOLAE (rău) : La Bumbescu în frun
tea oţelăriei.
IOAN (rău) : E mai bun decît tine.
NICOLAE (înecîndu-se): Ce spui ? Decît
mine ? (lnaintează spre el cu pumnii
strîn.5i.) Argumente ! Un singur argu
ment. Unul singur !
IOAN (calm, experimentat) : Simplul fapt
că Bumbescu n-a cerut să fie numit
în fruntea oţelăriei. Un asemenea post
nu-l ceri. Ţi se propune... Ţi se dă.
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Ţi se ia. (Nicolae cască gura să răs

pundă. Nu are aer. Pauză. Ioan, deri
zoriu.) Mai ai timp el� gîndire. Nici

o grabă. Marile adevăruri se constituie
prin acumulări cantitative care deter
mină saltul calitativ! (Banol.) Treci în
odaie la tine. La muncă! Deviza este :
Ora et labora. (lL împinge pe Nicolae,

derutat de întrebare. Pauză. Joc,n se
întoarce la Ana cc,re a asistat la scenă.
Melancolic.) Unele rămăsesem, draga

mea ? A, la hotărîrea ca în cazul în
care ar trebui să mă arunc din nou
în valurile valsului ele la Clubul „Lemn
şi mine", tot în faţa fetei cu rochie
roşie cu buline albe m-aş înclina. (Se
înclină.) ,,Dansaţi, tovarăşă ?"· (O invită
la dans. Ea acceptă cu o reverenţă. O

muzică se înfiripă. Încep să danseze
vals.) Un-doi-trei, un-doi-trei. Mirosea

a bere şi călcam pe chiştoace, în po
dele erau noduri cît pwnnul şi acor
deonistul n-avea un ochi...
ANA (în planul prezent) : N-ai avizat
numirea lui Nicolae... ·
IOAN (-in trecut) : Vioristul fusese înzes
trat ele mama natură cu cel mai fabu
los nas din cîte am văzut vreodată '.
Alb-roz-negru-Vliolaceu-albastru-indigo;
fiecare culoare reprezenta amprenta .u
nei vîrste ele trăscău : vin, ţuică,
secanca, anason, basam.ac, rachiu
de cireşe, rachiu ele scoruşe; rachiu de
galoşi de pe vremea împăratului Franz
Iosef I, Kaiser unJ Koni;; ...
ANA : De ce îl faci să sufere? Ştii cît e
de orgolios...
IOAH : Balul inimilor... ,,Inimă, cine eşti '!
Ce număr .aveţi, inimă?" Ea răspunse :
,,13". El zise : ,,Nu vă e frică să por
niti în viată cu o inimă numărul 13 ?"
Ea spuse : ·,,E cel mai norocos număr".
ANA: Nu era posibil să se opună alt
cineva? Să-l fi respins Vasilescu.

(Ioan se opreşte scurt. C1;mva înainti=:
de a face un pas ; rămîne cu piciorul
in aer.)
IOAN (grav) : Să decidă altcineva soarta

fiului meu ?! Niciodată! Am dreptul
la această decizie! Poate e cea mai
importantă decizie din viaţa mea! Ea
dă un sens tuturor zvîrcolirilor ingi
nerului Ioan Ionescu, cel care, într-o
primăvară noroioasă, clisoasă, ploioasă,
pîcloasă, a ajuns la marginea acestui
oraş, unde urma să se facă oţel. Şi
s-a făcut oţel... ? Fi.at... ? Fiat... ? (Ro
tărit.) S-a făcut! (Se uită .za Ano.) Fiat...
(Cade în genunchi.) Sfîntă natură!
Multumesc că mi-ai dat tăria să iau
astăii această măt�eaţă hotărî.re... (Sună

telefonul. Ioan se trezeşte clin ruga
patetică Priveşte spre Ana, fără să se
ridice. Ana răspunde la telefon.)
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ANA: ...Tot dumneata... ? Ai aflat... Pînă
la urmă totul se află... Ce? (Către
Joan.) lntreabă dacă n-ai făcut infarct
după ce ţi-ai dat dem:.,i::i.
IOAN (strigă) : Inchide telefonul!
ANA (în -receptor) : Il auzi şi dumneata.
După cum strigă, îţi dai seama că e·
perfect sănătos.
IOAN: De unde a afilat de demisie?!
ANA (în receptor) : Intreabă de unde ai
aflat de demisie... (Ioan ascultă intere
sc,t foarte. Căire Ioan.) Spune că ni
mic nu poate fi ascuns. (Către Ioan.)·
Mai ai întrebări ?
IOAN (mi înţelege) : Ce ?
ANA (calm) : Intreabă dacă mai a1 m
trebări. (.Aşteptare. In receptor.) Nu
mai are întrebări. Te ascult... Ai înce
put să-mi elevii simpatic... Eşti bucuros.
că şi-a dat demisia Ioan Ionescu... Te
fe]jciţi pentru faptul ele a fi trăit ziua
asta... Bucură-te. E dreptul dumitale·
să te bucuri.
IOAN (furios, smuige :-�c,iptorul din mina
Anei. ln aparot.) Mai sînt Ioneşti, bă r•
Şi încă ce Joneşti! Abia eum
începcm! (Aruncă receptorul în furcă.
Spre public.) lşi închipuie că lumea
noastră puten să existe fără Ioneşti ! ! r
Broare! Iluzie! Imbecilitate! (Deoclată,
răcnincl căire Ana) : Ana! (Ana tre
sare.) Valiza noastră... Vezi? Să îm
pachetăm. Sîntem aşteptaţi. Miine di
mineaţă... lncE'pem. Mi-a ieşit numirea... Toată uzina asta care se construieşte... Iţi dai seama ? Pe umerii mei...
Eu, inginerul Ioan Ionescu, în vîrstă
de nici treizeci ele ani, numit diriginte·
de şantier din partea beneficiarului...
Să vezi cc mutră va face Vasi
lescu ! Eu, şi nu el. Eu, şi nu el. (Cres
cendo.) Eu, şi nu el! Eu ! Eu ! Eu r
O să stăm la baracă. La comun.
Cu lighean şi ma�i:1ă ,1e r,ătit cu pe
trol. (Strigă.) Inaintc! Pa cai! (Aleargă
pr-in încăpere ele parcă ar călări.) lna
inte! Cu to::ită viteza! Inainte! (Fuge
clin nou prin odaie.) Nu te lăsa r
Aleargă! Fii primul... Mereu primul !"
Nici o şovăială ... Nici un pas greşit r
(Fugind, gîfîie din ce în ce mai tare.

Deoclc1tă, se prăbuşeşte în mijlocul sce
nei. Ana se repecle să-l riclice. Inainte
ca ea să pună mîna pe el, Ioan a şi
sărit agil în picioare.) Ce-i, tovarăşi„

credeţi că am căzut ? Ionescu nu cade !
Ionescu niciodată! Jamais !
ANA (aplaudă) : Bravo. Eşti tînăr... Suc
cesul e numele tău!
IOAN (schimbare de registru) : Tînăr, pe
clrncu' ! Gîfîi ca o focă. Nu mai merg:
pe jos de-o sută de ani... Am făcut.
burtă. Am prins osînză... Dar, de acum,
gata! Incepem o via(,ă nouă, Ionescule
Intinerire pe toate fronturile.
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ANA (rar şi cald): Totu5i, va trebui să
te întreb de ce ţi-ai dat demisia...
IOAN : Primul lucru cu care începem
este cumpărarea a două biciclete. In
fiecare seară, o oră de bicicletă.
ANA: Avem biciclete.
IOAN (se preface) : De cînd ?
'ANA (calmă) : Avem două biciclete mar
ca „Pegas" noi-nouţe.
IOAN (se preface): Unde sînt ?
ANA: Le-ai cumpăr--it �r-urn <:in,::i :rni,
cînd... (Se uită la el; ezită.)
IOAN (se preface): Ce biciclete, Ana?!
ANA (cu candoare) : Sînt două biciclete
in pod. Nedespachetate. (1n treacăt.)
Acum cinci ani, cînd...
IOAN {se preface) : Să avem noi bicicle
te şi să nu ştiu de ele'/ (Joacă.) Im
posibil. Le-am fi folosit. Seară de sea
ră ! Am fi pedalat... (Face din picioare
ca şi cum ar pedala.) Spre sănătate şi
energie ! (Plingîndu-se.) In casa asta
se intîmplă atîtea lucruri de care eu,
pur şi simplu, habar n-am...

(Intră
gurată :
albă. O
rită pe

traverseze scena. Porneşte. Ajunge la uşa
dinspre stînga.)
ANA (lucidă) : Vera ! Ce-i cu tine? Ti-e
rău ? (Vera mai face cîţiva paşi. Ana
o ajunge şi o opreşte. O întoarce spre
ec1. Vera rămîne în aceeaşi stare de
somnambulism tragic. Ana, speriată).

Să chem doctorul ?
VERA (încet): Mamă... Dosarul... (Arată

spre dosarul din mina Anei, care a
fost cu ea si cînd a dansat. Vera îi
priveşte îngi·ozită.)
ANA (încearcă să se stăpînească) Nu fi
şi tu atît de impresionabilă... ! Un proces...
VERA (slab) : Valeriu...
ANA (voit confuză) : Care Valeriu... ?
VERA : Fratele meu, Vai.eriu... E unul
dintre cei doi... hoţi... (Se prăbuşeşte

în brntele Anei. Aceasta rămîne în
cruntat'ă.)
IOAN (vesel, către A·t;C!.): DP,.'i a·cem bi

dinspre grădină Vera. E transfi
palidă, spectrală în rochia ei
suferinţă îngrozitoare îi e întipă
faţă. Oarbă, se pregăteşte să

ciclete...
ANA (gra.vă) : Bicicletele pe care le-ai
cumpărat acum cinci ani cînd ţi-ai dat
prima oară demisia !

(Pauză. Toţi nemişcaţi. Intunecare len
tă. Cortina.)
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PuHn ma,i tîrziu. salonul puternic luminat. Aureola dată de prezenţa
oraşului mare în apropiere a dispărut. Zona de lumină a salonului 11e un
intens fond de întuneric. La ridicarea cortinei, ceasul începe să bată puter
nic orele. Intră Nicolae, care, fără să şovăie, opreşte pendulul. Timpul a
stat. Linişte. Vagă, răsunarea oraşului : maşini în <lepărtare. zg·omot de tren
trecînd peste macaze, ceea ce parcă înlocuieşte ritmul ceasului. Nicolae pune
1>almele la urechi să nu audă. Le depărtează, le apropie... Cu el. auzim cum

ţăcănâtul trenului se pierde, reapare, se pierde, reapare. 111 o�le din urmă

rămîne ca fundal usor sesizabil : o prezentă. Sună telefonul. Nicolae se în
tlrcaptă spre aparat.· Vrea sa ridice receptoi:ul. Renunţă. Telefonul sună repe
tat. Nicolae se încordează să nu răspundă. Intră Ioan. Ia1·ăsi aduce vechea
valiză. Senin, Ioan ridică receptorul.

IOAN (cu valiza în mînă, în receptor) :
M-ai nimerit pe mine. Eşti foarte bine
informat... Nu mi credeari capabil...
focepi să-ţi schimbi părerea �espre
mine... Pe ce părere nouă ai de gînd
să schimbi vechea părere ?
NICOLAE : Tată, eu în locul tău.. , ·
IOAN (către Nicolae, acoperind cu palma
receptorul) : Tu nu eşti în locul meu,
eu nu sînt în locul tău.. . (Ridică palma
de pe receptor.) Evident că am făcut-o
din calcul ! Un tată care blochează

ascensiunea fiului său apare in
ochii tuturnr foarte principial... Ce ? ...
Parez o veche primejdie care a de
venit nouă? ... Cwn le ghiceşti tu pe
toate ... ! (Brusc.) Du-te-n mă-ta ! Trîn

teşte receptorul. Telefonul sună, dar
nici ·unul d-in cei doi nu răspunde.
T oan pune valiza pe masă. .Către
Nicolae.) Ai priceput despre ce era

vorba.
NICOLAE: Nu puteai să mai am.ini o
săptărrună, două, o lună... ? (Excedat.)
Tocma,i azi !
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"IOAN (viclean) : Să fi aşteptat pînă ce
Vasilescu îţi iscălea numirea? Ho
ho-ho! Asta mai trebuia!
NICOLAE (plictisit de explicaţii false) :
Duşmanul tău de-o V!�,ta, ::iltccv3 mai
bun n-avea de făcut do:!::it să-mi i:::că
lească numirea.
IOAN (8erios) : O iscălea !
iNICOLAE (enervat): Vasilescu! Omul
care ţi s-a pus mereu de-a curmezi
şul...? Tată, tu ai ştiut că n-o s-o is
călească. De aceea ai retras formele.
Ca s-o faci pe principiaJul! Să nu-i
'Clai ocazia să· spună el „Nu".- Ai spus
'tu „Nu"... (Arată spre telefon.) Calcu
lul vostru propagandistic. Sforăriile
voastre, pumnii pe care, de-o viaţă,
vi-i daţi tu şi cu Vasilescu. V�aţi învă
ţat să vă „radeţi", să vă „fentaţi", ,,să
;vă trageţi preşul de sub picioare"...!
·De ce atîta prefăcătorie? ! Iată un me
canism pe care eu nu-l pricep. Aju
tă-mă măcar să înţeleg.
'IOAN (riguros) : Vasilescu ar fi iscălit
numirea. 1 Asta e::-::i m:i.r<'!lt- pericol !
(Pauză.)
NICOLAE (ironic): Ca să-ţi facă ţie în
ciudă?
IOAN : Vasîlescu te preţuieşte.
NICOLAE: Ca să-şi bată joc de tine?
JOAN (crescendo) : Vasilescu n-ar fi avut
nimic împotr�vă ca tu să iei conduce
rea oţelăriei. (Pauză. Nicolae nu mai
înţelege. Ioan .imit,'i) ,,Bă, Trinescule.
harnic e, cap are, de ce nu i-am da
oţelăria? Vezi pe altul mai bun? lmi
iau eu răspunderea celorlalte angarale,
cum că-i fiu-tu şi aşa mai departe".
NICOLAE: Dar tu ti-ai dat seama că-i o
capcană!
IOAN : Exact.
NICOLAE: Şi ai driblat, ai făcut un salt
mortal...
IOAN: N-am vrut să cad în capcană...
NICOLAE : Ai înţeles că-i o manevră.
O lovitură!
IOAN : O lovitură cu bătaie lungă.
'NICOLAE (crescendo): N-ai vrut să-ţi
asumi riscul.
IOAN : In nici. un caz...
NICOLAE (desfăşurare/ : Dar eu am
dreptul la risc! Ce fac eu altceva de
cît să risc? ! ( Arată spre odaia lui.)
Acolo! La uzină! La comisiile de
testare şi aprobare şi omologare !
10AN: Bine. Să zicem că ai fost nu
mit şeful oţelăriei. O mie de oameni
sub mina ta. Cu , ce-ai începe?
NICOLAE : Las%i tîlcurile, . tată. Ştii că
sînt cel mai bun.
IOAN : Dar cum îi convingi pe ei, mia
asta de oameni, că eşti cel mai bun?
(Nicolae e în uşoară derută.)
NICOLAE (încearcă) : Cu un brevet care
mJ, se aplică.. ,

IOAN : Ai un brevet, vei mai avea uuul,
îti doresc cît mai multe brevete.
(Pauză.) Ţie însă, îţi trebuie nu un bre
vet al tău, ci un brevet al lor.
NICOLAE (mirare c,pocaLiptică): DaT eu
pentru cine îmi bat capul?? ?!! !
IOAN: Mă băiete, tu· nu-nţelegi că
n-ar fi fost numai riscul tău...
NICOLAE (dispreţuitor): Unde-i riscul
tău? (Imită ) ,,Mai la dreapta, mai la
stînga! Nu căsca gura la soare! Nu
depăşi termenele!" Ce mare !"isc e
ăsta, tată?
IOAN (atent) : Sper că vulgarizezi inten
ţionat ... Altfel...
NICOLAE: Altfel, ce?
IOAN : Altfel mi-a.ş imagina că eşti cam
prost...
NICOLAE (rău): E dreptul tău să mă
consideri prost.
IOAN (vesel) : E datoria ta. să fii deştept.
Ce naiba ! Am băgat atîţia bani în
tine. Tata zicea desp,·� un vt•cin de
pe deal, singurul, d:! aitfel, cr1.rP--�l în
cercase norocul la ,F0li : .,A pl.i:-,�c>'t !)OU
şi-a venit vacă". Aid 1,'J ,;- Cai.Ul. M:
nimum trebuie să fii nv1i d-:!-;;tcpt ca
mine. Asta-i dreptul tău fundr,r.1cntal.
NICOLAE (acid): Un singur drept îl cu
noaşteţi : dreptul tău şi al lui Vasi
lescu să ocupaţi toate locurile bune.
Să vă ţineţi de scc1m1�. Nu <"'llTllV:, să
pătrundă vreun tîntu· cu idei. n0i, unul.
care să ştie că producţia, nu se face
numai cu „hei rup", mai trebuie �i
altceva... (Schimbă tonnl.) într-o zi, eu
şi Vera o să plecCif!1 din casa asta,
din oraşul ăsta plin de drepturile voas
tre...
IO,\N : Vă rog, vă rog... Aici domneşte
liber1.atea. Nlmeni nu const.rînge pe
nimeni nici la dragoste, nici la ură.
Atît doar că, pin -atunei, mîr.cînt.l i. :l
aceeaşi masă, trebuie să (':Jntr;b:1im cu
toţii la coşniţă. Tu rrw.i :;tai l& 1.-ipte,
maică-ta aduce zarzavaturil,�, VC!"fi pră-
jiturile, eu carne11.... Orr(:rniz 1re ştiin
ţifică. In rest, munca �l lihP.rbtr.::i �înt
idolul şi idealul nostru.
NICOLAE : Munca mea si libertatea ta
de a--mi bloca ascensiunea...
IOAN (stilul lui) : ...Aşa că se întilneste
un tlnăr savant de-al nostru cu Dum
nezeu . .,Ce faci, Doamne?" îl întreabă
savantul nostru, care. tlVii bin.e ,-d1.1cat
în spiritul ateismului 5tiinţ 'fie, nu i-a
venit să-l ia pe moşneag cu „Tovarăşe".
,,Scări", zice Al cu b3rh:i albă. ,.Sci;r!
de suit şi scări de coborît". ,,După ce
sistem ?"
întrebă tînărul ştiinţific.
„Păi, două sisteme. La urcat, o mie
de trepte. La coborit, trei : una sus,
una la mijloc, a treia buf !" (Direct.)
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Le-ai vrea inversate? Cea cu trei pen
tru în sus, cea cu o mie pentru în jos?
NICOLAE : Tot timpul te-ai tîrît ...
IOAN (schimbare, piruetă, popeşte, iaT
greu de prins într-o formulă) : Adevă
rat, Nicolae... Mă bucur că, în sfîrşit,
ai înţeles . de ce mi-am dat de
misia. Mulţumesc. Iţi sărut min
tea,
iubitul
meu
fiu,
că
te-ai
frămîntat atîta, te-ai dat de ceasul mor
tii ca să afli de ce tatăl tău se întoarce
acasă îngenuncheat şi înfrînt ! (!nain

tează spre Nicolae cu braţele deschise.)

NICOLAE (se retrage) : Nu-i vorba despre
asta.
IOAN (schimbare de 180 de grade, de Za
siipuşenie la atac) : A... ! Recunoşti !
De două ore ştii că am hotărît si n;;
mai fiu ce-am fost, că am întors spa
tele, că... rămîne în urmă un întreg
trecut... (Se îneacă.) ...0 viaţă de luptă ...
de muncă grea... (Str·igă.) De peste două
ore ştii... Două ore... �i h ::iee�t ti:np,
o secundă, una sin,;i.:ra, n-ai avut c-u
riozitatea să întrebi... (ln şoaptă.) Şi
acum tu, tată, ce-o să faci? Ce-o să se
întîmple · ·cu tine ? (Răcnet grotesc de
durere.) Crăpi să fii şef! Nimic nu are
importanţă! Numai tu! . Tu! Tu!
(Scurt.) Să-ţi fie ruşine!
NICOLAE (c1lb de mînie-, rece): Ştiu ele
ce ţi-ai dat demisii.I. Nu tP. intreb,
fiindcă te menaj-�z.
IOAN: Mă menajezi?
NICOLAE (brutal) : Nu clin cauza lui Va
silescu renunti... Ti-e frică! Vai de
capul vostru... · Şi-ai tău şi-al lui Vasi
lescu... Vine cineva, într-o zi, şi vă
suflă... (Umflă obrajii şi-i goleşte de
aer.) O brigadă ele control... O comi
sie... Dă cu voi de pămînt... (Cu plicti
seală.) E şi ăsta un drept al vostru :
ele a fi dati de pămînt... Procedezi ca
şi în cazul· numirii mele... Tragi plasa
înaintea peştelui...
IOAN (joacă) : Aici nu prea înţeleg...
NICOLAE : O retragere e mai demnă
decît un şut ! (Po.u:::ă..i .Acum ai in
teles ? Decît un şut ! Ai şansa ele a fi
erou. (Lăcrimos.)... Tovarăşul Ionescu,
cel care de bunii--,•,)ic �; nes:lit de
nimeni şi-a dat demisia... Cel care de
bună voie şi nesilit de nimeni a barat
ascensiunea propriului său băiat... Pen
tru că vrea să fie şef la oţelă
rie... Vrea puterea. Or, cum se ştie,
sînt oameni pe care puterea îi defăi
mează : îi schilodeşte sufleteşte, îi
·sclerozează... Vai, vai, vai... Dar, ce om
minunat era tovarăşul Ionescu...! Ce
suflet...! Ce inimă...! (Brusc.) Pe dra
cu' ! ln realitate totul e din calcul !
Mi-e scîrbă...

IOAN (uimit, dur, pentru că nu se aştepta
la această interprel,arf-'): Mă in-;ul(i !
NICOLAE : Pentru ca spectacolul să
fie Şi mai convingător, se coboară din
pod vechea valiză... (Ira-ii,)) Valiza
amintirilor şi sp,!r.�mţelr,r.. {Imită)
Tovarăşi! O vom lua de la început..
Vom porni pe noi drumuri, vom în
frunta pieptiş greutăţi e ! Noi ne-am
călit luptîncl cu lipsurile şi neajunsu
rile! Nu ! inerţiei. Nu ! moleşelii !
Inainte! (Sec.) Inainte care de fapt
înseamnă înapoi. (Scurt.). Te priveşte.

(lese din scenă înainte ca Ioan să a
puce a ela replica. Cît-eva clipe Ioan
umblă absent cu valiza. Pe neaştep
tate, o mătură ele pe masă.
lnlr-o
elescărcare ele nervi ele mare tensiune,
incepe să lovească valiza cu picioa
rele. Cînel cu stîngul ! Cînd cu drep
tul I O plimbă prin toată scena, lo
vind şi icninel, strigînd la fiecare iz
bitură, vărsîndu-şi năduful. !n cele
din urmă - geamantanul ajunge sub
canapea, primeşte ultimele şuturi, din
ce în ce mai slabe, pînă ce Ioan ră
mîne_ inert, absent, cu spatele la u.şa
dinspre apartament...).

IOAN : Şi acum ce să fac? Să mă spîn
zur? (Vesel) Bine. O să mă spîn
zur... (Fără grabă, deschide uşa u1wi
dulap, scoate o sticlă ele vin şi un..

pahar. Sticla e cu tirbuşonul în ea.
Destupă. !şi toarnă. Bea. Toarnă încă
o porţie şi o bea cu mare sete. Toarnă
din nou. Cînd să ducă paharul la gură
intră Ana. Ii ia paharul, sticla şi le
pune în dulap. Abulic.) De obicei la
al treilea pahar soseşte soţia... (Către
Ana, jucînd un sincer interes.) Ană

scumpă, poţi să-mi răspunzi la o în
trebare?
ANA : Sînt obosită, Ioane.
IOAN : Nu-ţi propun să ieşim la restau
rant sau să mergem la teatru. Nuuu ..,
ANA : N-am prea mers noi la teatru. Nu
ţi-e în fire... Cit despre restaurante...
La 1 Mai şi la 23 August. Noi nu
ne-am distrat. Am sărbătorit. Mereu
am sărbătorit.
IOAN : ...O întrebare. Una mică. Miti
tică. (Ana aşteaptă.) De ce, după pă
rerea maică-ti, eu trebuia să ajung
un beţiv ordinar care te-aş fi trimis
la cîrciumă, să-mi cumperi o optiţă..
ele rachiu?
ANA: Ioane, las-o pe mama să doarmă
somnul ei... Destul s-a chinuit cît a
trăit...
IOAN : Să-ţi povestesc cum îşi imagina
maică-ta evolutia noastră în seara în
care... (rar) rni�a refuzat mîna, ta. Eu,
culcat pe ţoale murdare - nici măcar
un cearşaf ! -, buhăit, neras, cu balele preli.ngîndu-se pe la colţurile gurii
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- bale de beţiv. natiirlich, tu, într-o
rochie neagră, roasă, cu batic sur strîn
gîndu-ţi fruntea palidă, tristă. (Vesel.)
Şi sticla învelită într-o veche gazetă,
ultimul semn al ruşinii pentru dezas
trul decăderii... Ziarul, eterna nungî
iere a dezmoşteniţilor... Pentru că după
ziar trăiesc, după ziar vorbesc, cu zia
rul se învelesc...
ANA (energică): Ce seară afurisită! Aţi
înnebunit cu toţii !
i'-ai luat .sticla... (iute) ...
IOAN : Cînd
şi paharul ... , nu cumva 1n-ai văzut, o
secundă, beat într-un şanţ ...? (Se uită
1a pendul. Mirat.) A stat ceasul! Cea
sul de la maică-ta ! Zestrea ta. Un
p�ndul şi o valiză. (Alarmat.) Ana!
Ceasul ăsta nu s-a oprit niciodată în
treizeci de ani... De cînd ne-am
mutat aici... De ce stă? (Se duce şi-l
porneşte. Il ascultă. Se convinge că
merge).
ANA (se aşază pe un fotoliu): Destul,

Ioane! Lăsaţi-mă să respir puţin.
IOAN : Tu ştii ce mi,-a spus Nicolae?
Ce-a îndrăznit să-mi spună Nicolae ?

(Se învîrte pe lîngă ea, moment pe
reche cu scena cînd el stătea în fo
toliu, iar familia îl înconjura).

ANA : Ştiu.
IOAN (mirat): Ştii?
ANA : A spus că ţi-ai dat demisia de
frică să nu fii schimbat.
IOAN (uimit): Auzi prin ziduri?
ANA (obosită): Duceţi-vă şi vă culcaţi !
Lăsaţi-mă să mă adun... Dumnezeule!
Casa asta atît de linişti tă, în care fie
care munceşte, unde domneşte arm.o
nia, de cîteva ore a devenit un i n
fern. Una boceşte în dormitor, altul
înjură în birou, al treilea e neliniştit...
Eu ce trebuie să fac ? Să-mi dau şi
eu demisia? Eu nu pot să-mi dau de
misia... Deşi, uneori.. ,
IOAN (ideea lui) : Ce îndrăzneală ! · (1l
imită pe Nicolae.) Totul e o combi
naţie. O strategie... O tactică...
ANA (plictisită): Asta-i drumul pe care
te-ai angajat.
IOAN (se enervează): Mă acuzi? Din
pricina cui m-am angajat pe drumul
ăsta?
ANA (ironie): Eu te-am împins : ,,Intră
în faţă, înhaţă oţelăria, bate la uşă
pînă ajungi inginer-şef... ! Luptă-te să
te facă director adjunct ! Dă-l jos pe
Vasilescu!"
IOAN (veselia lui echivocăi: Si,gur că
tu!
ANA (uluire): Eu?
IOAN (vesel): Tu ! Maică-ta n-a vrut să
mi te dea de teamă că vei ajunge
nevasta unui betivan din societatea
cea nouă şi înaint'ată. Eu n-am uitat'
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lmi căzuseră ochii pe goblenul de pe
şemineu : Napoleon din profil, obraz
roşu, bicorn verde. (Ritos.) ,,Doam
nă, ştiţi ce-a zis Napoleon? In
raniţa fiecărui soldat se află un baston
de mareşal! 11 voi obţine. doamnă."
(Sec.) Şi l-am obţinut.
ANA: Iată-mă mareşăleasă. Mer�i...
IOAN : Cît dispreţ...! Tu pe o parte, fi-tu
pe cealaltă. Impletiţi cununa de spini
a dispreţului şi-o puneţi pe fruntea
lui Ionescu... (Şoptit.) Intotdeauna
m-aţi dispreţuit. Şi tu, şi fiul tău.
ANA : Ioane, eu cobor în grădină. (Se
ridică şi vrea să plece spre grădină.)

IOAN (i se pune în cale) : Ce-am fost
eu? După părerea voastră am fost un
vătaf. Un martor al construirii socia
lismului... Alţii construiau, eu eram
cu ochiul...
ANA : Gata! Nu mai eşti martor ai
construir.ii socialismului. Ţi-ai dat de
misia. Ce mai vrei?
IOAN : Ce fel de erou eşti tu, Ionescu
le? Atîţia umblă după funcţii, şefii,
vor să fie mari şi tari, şi tu demisio
nezi...! (Pe jumătate în glumă.) Oare
nu cumva sînt pe cale să devin un
personaj negativ? (Pauză.)
ANA: Spune... Te ascult. (Pauză.)
IOAN (derutat): Ana, nu s-ar putea să
luăm totul de la capăt...? (Pauză.)
Uită-te cu atenţie... O vezi? Ne aş
teaptă. (Brusc, Ana vede valiza.)
ANA (ridicînd mîinile în văzduh) : Iar
ai adus-o aici ? !!I
IOAN (şoptit): Ne
aşteaptă...
Valiza
noastră... Valiza tuturor speranţelor ...
Iţi promit... Am să devin... (Patetic.)
Ce vrei să devin? Un vagabond al
şantierelor, mereu de la o uzină la
alta...? Mereu de la început! Tine
reţe fără bătrîneţe şi viaţă fără
moarte ...!
ANA (sec) : Nici o şansă...
IOAN : Ana ! Am o mie şi una de idei.
Capul îmi bubuie! Să începem din
nou.
ANA (sec): Nici o şansă.
IOAN (schimbă, plat): Nici măcar şansa
să mor beat într-un şanţ...?
ANA: Nici.
IOAN : înseamnă că sînt pierdut... (Cade

în fotoliu. Sună telefonul. Ana răs
punde.)
ANA (în receptor): Ce să facem? Anali

zăm cauzele demisiei.
IOAN (cu voce bolnavă): Ana, nu su
port...
ANA (în receptor): Nu suportă să amili
zăm.... Dar nu-i după ce suportă sau
nu suportă el...
IOAN (slab): Ana, ai milă...
ANA (în receptor): Se întreabă dacă nu
a devenit un personaj negativ... (Ca
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un tigru, Ioan sare să-i ia receptorul.
Ana se apără. Rezistă.)

10AN : Nu m� obliga să fiu brutal !
ANA (în receptor): După părerea dumi
tale, de ce şi-a dat demisia? Mai eşti
la telefon? (Pune receptorul în furcă.)
IOAN : Mă faci . de rîs. Ce va spune
orasul?
ANA :' De-o viaţă trăim intre ce a 5pus
şi ce va spune oraşul... Nu ne mai
interesează. Ai demisionat.
îOAN (montîndu-se) : Nu pot rămîne in
diferent... Toţi ăştia care mă muşcă
de fund...
ANA : Iţi dai prea mare importanţă...
IOAN : Sînt important.
. ANA (începe un joc abil): Un inginer...
La cincizeci de mii de oameni..., din
tre care cel puţin o sută sînt ingi
neri!
10AN: Nu sînt un inginer oarecare. Fac
parte dintre cei care au pus bazele ...
ANA : Eroare. Pe cine interesează că tu
ai pus bazele...?
·10AN (continuă ideea) : ...Dintre cei. care
s-au jertfit...
ANA (joc) : Oho-ho ! Mare jertfă !
::IOAN (serios) : Am tras zi şi noapte.
N-am crîcnit. ,,Stai pe şantier, Iones
cule!" Am stat. ,,Aleargă prin ţară
după
materiale,
Ionescule !"
Am
alergat. ,,Milogeşte-te de parteneri,
Ionescule!" M-am milogit. ,,Invaţă-i pe
ăia care veneau de la sapă să facă oţel,
Ionescule !" I-am învăţat. ,,Luptă-te
cu Vasilescu, Ionescule !" M-am luptat.
,,Ia şuturi, Ionescule !" Am luat.
ANA (faţă în faţă cu el, realistă): Lasă
că au fost şi decoraţii, şi prezidii, şi
leafa, şi onoarea...
IOAN : Aş fi putut ajunge savant! Academician !
�:::' I
ANA (adevăr mortal) : Mai încet.
IOAN (trăsnit de vorbele ei, mai încear
că) : în facultate... lucrările mele des
pre oţeluri speciale erau bine cotate...
Profesorul imi prevestea un străluci:
viitor în ştiinţă.
ANA : Mai încet. .. (Pauză).
10AN : Dacă n-ar fi fost împrejură1'ile...
.ANA (blindă): Ioane, eu nu cred în împrejurări. Celui care îml spune că
există o. subiectivitate a împrejurări
lor, îi răspund că există o obiectivitate a destinului. Cite piedici
n-m:
fost ca eu să ajung juristă?
Tat;:i
mort în,bordeiul obligatoriu...
10AN (se trezeşte):• Eu te-am făcut juristă.
ANA: Eram deja în barou.
IOAN: Eu te-am scos din barou.
ANA : Pentru că nu-ţi pica bine, ţie,
.!?roaspăt cadru de conducere, să ai o
soţie cu profesie considerată ca miro
sind a burghezie. (Ironie.) Parcă drep-
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tatea are miros. (Ca o poveste.) M-ai
mutat la „Construcţii" ...
IOAN : ...Unde ai făcut-o pe Saint-Just!
Voiai neapărat să-l dai în git pe di
rector că fură! Să lll1i-i ridici în cap
pe el et compania !
ANA (calmă): Fura. (Alt ton). Dar m-3.i
mutat la „Cooperaţie"...
IOAN : Voiai într-o jumătate de an să
lichidezi datornicii de un deceniu...
ANA : Dar m-ai mutat la „Poligrafie".
IOAN : Vedeai peste tot hoţi.
ANA : Dar m-ai muta t la Centrul de
expoziţii...
IOAN : Şi nu-i mai bine? Ce-mi reproşezi?
ANA : Nimic. Iţi explic.
IOAN : Ce-mi explici?
ANA (limpede): De ce n-ai ajuns aca
demician... .

(Ioan rămîne fără replică. Intră Vera.
E în mare frămîntare. Nu mai poartif
rochia albă, ci o fustă din material de
ginşi. Are o sacoşă ; pare gata de drum.
Traversează salonul spre dreapta. Ioan şi
Ana o privesc uimiţi.)

IOAN : Ce-i cu tine, fetiţo? incotro, cu
arme şi bagaje?
ANA (alarmată): Vera! Era vorba că te
culci...
VERA : Nu pot. Am încercat să d01·m,
să mă calmez... Nu pot! (Se îndreaptă

spre ieşire. Ioan i se pune în cale.)

IOAN : Fetiţo ! In casa asta Nicolae te-a
adus şi-a zis: ,,Tată, mamă, asta e
fata căreia i-am pătat rochia trecînd în
trombă prin staţia de la Tuzla !
Mă-nsor cu ea să-mi ispăşesc păca
tul". (Voios.) Ai intrat fără să ne în
trebi, clar cînd pleci trebuie să spui;
Unele pleci, bre tovarăşă?
VERA : Acasă.
IOAN : Aici eşti acasă.
ANA (către Ioan): Nu ştii despre ce e
vorba... (Se apropie de Vera.) Nu se
poate face nimic, Vera. Frate-tu îşi ur
mează drumul lui. Tu, drumul tău.
VERA (către Ana) : De ce nu mi-ai spus?
IOAN (franceză ad-hoc): Quel secret

avez-vous?

VERA : De la început ai ştiut că e el!
ANA : Nu-i adevărat.
VERA (furie): Minţi !
ANA (durere) : De ce aş minţi?
VERA (dură, rea, arată spre pîntec) : Din
cauza lui! Sau a ei! Să nu 1pi se în
tîmple ceva ! Să nu fie prejudiciată
perpetuarea familiei Ionescu! Nu sînt
altceva decît un animal de reproduc
ţie! O matcă prin care să vă asigu
raţi puterea şi continuitatea asupra
uzinei, cartierului, oraşului... !
ANA : De ce trebuie să suferim atita... ?!
De ce nu putem fi fericiţi? (Ca pen
tru ea.) Sînt unii care zic : ,,Funcţii,
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lefuri, casă, maşma... grozav de feri
ciţi trebuie să fie...!" Dar noi, în vie
ţile noastre, în funcţiile noastre, în
lefurile noastre, în maşinile noastre,
nu sîntem fericiţi. Oare ce ne trebuie
ca să fim fericiţi?
VERA : Să fiţi sinceri! (Face un pas spre
uşă. Ioan îi stă în cale.)
IOAN: Fetiţo, pe mine nu m-a jucat
pe degete nici Vasilescu. Şi nici
alţii. Nu pleci nicăieri I Intîi spui tot.
Ca la spovedanie. Chiar dacă frate-tu
e inculpat în furtul de la expoziţie.
Vreau să ştiu : de ce şi unde pleci?
VERA: Plec pentru că sînteţi vicleni. Vă
cunosc eu. (Către Ioan.) Tu îţi dai
demisia, ca să loveşti în Vasilescu,
Nicolae moare dacă nu ajunge o cele
britate. (Arată spre Ana.) Tu, cu în
făţişarea ta de martiră, tragi toate
sforile. Imparţi şi stăpîneşti !
IOAN: Fetiţa asta rosteşte nişte acuzaţii
foarte grave!
ANA : Ioane,
du-te
în grădină ...
IOAN: Vrea să-l scoţi pe frate-su
de la puşcărie? (Către Vera.) Fetiţo!
Nu mai ai nici frate, ·nici părinţi. Fa
milia ta sîntem noi! Trebuie 5ă-ţi
intre în cap! (Strigă.) Nicolae!
Nicolae!
VERA: De ce mi-ascundeţi adevărul?
Credeţi că eu nu ştiu că sîntem o fa
milie? (Lui Ioan.) Că eu nu ştiu ce
merite ai dumneata? Că eu nu ştiu
ce valoare are Nicolae? Că eu nu ştiu
că tu eşti pentru mine o adevărată
mamă? (Intră Nicolae.) Dar tata e
singur. Singur cu nenorocirea pe cap.
ANA : Vera, vino-ţi în fire!
NICOLAE (înţelegînd) : Din nou Valeriu?
Ce-a mai făcut ?
ANA (cu tristeţe): E unul . dintre hoţii
de la e:xpoziţie...
NICCI,AE (dur): Deci nu mai e marinar,
e puşcăriaş.
VERA (violenţă): Triumfă, genialule !
Ce-ţi pasă?! (Urlă.) E iratele meu!
Eu nu sînt genială! Sînt sora unui
delincvent...! Plec!
NICOLAE (decis): Nu pleci nicăieri! (Se
duce la ea şi o întoarce spre dormi
tor.) Te-a apucat devoţiunea de soră...
(Moment de adevăr.) Vera, frate-tu a
fost dintotdeauna hoţ! De cînd pîndea
unde-şi ascunde banii taică-tu! (Mai
dur.) Da, unii se nasc hoţi, alţii genii!
ANA (deodată aspră): Nicolae I Spui pro
stii...! Termină I
NICOLAE (răzbunare pe întreaga lume):
Nu termin! Chiar dacă-i vorba de
cumnatu-meu. Face parte din tagma
celor ce profită de creierul meu. Toţi
hoţii şi leneşii şi demagogii şi (arată
spre telefon) informaţii ăştia care dau

34

telefoane anonime dar cu venin bine-·
definit, mă atacă personal! (Către-·
Vera.) Valeriu nu-i la prima e:xperien--
ţă ! Inaintea furtului de la expoziţie a.
fost o poveste cu nişte cărţi cu fe
recătură de argint. (Brutal). Tata l-a
scos. Cit crezi că putea fi scos, iertat,
tolerat?
VERA (uluită): Nu mi-aţi spus ·nimic··
pînă azi...
NICOLAE (cald): N-am vrut să te amă
'rîm, Vera.
VERA (tigroaică): Nu-i a-de-vă-rat I Nu,
mi-ai spus că-ţi era frică. Dacă mă
plîng vreunei colege ? Dacă povestea
ajunge în oraş?
NICOLAE (rece) : Hoţiile lui Valeriu dău
nează succesului meu.
VERA (dură): Eu dăunez succesului tău�·
ANA: Nu vă certaţi I Cu un avocat bun...
Să ne interesăm ...
IOAN (strîmtorat): Să mă bag în poves
tea asta... (Ridică din umeri.) Nu-t1
cunosc, dragă. Nu l-am văzut în viaţ&.
mea.
ANA: Exact aşa ai spus şi cînd... şi-a:,
făcut valiza tata... Că nu-l cunoşti şi
nu întreţii nici un fel de legătură cu
părinţii soţiei...
IOAN (atins) : Ana, să nu dezgropăm.,
morţii... Eram la început. Habar n-a�
veam ce se putea întîmpla cu taică-tu,
cu maică-ta. Nu ştiam cum stau lucru'
rile în realitate.
ANA (cu duritate): In realitate; el şi!,,
mama frămîntau pîinea ziua, o co
ceau noaptea ca să fie proaspătă şi
caldă în zori. In realitate, ei nu dor
meau niciodată. In realitate, de la,
şase-şapte ani am lucrat lingă ei. In·
realitate n-ai vrut să afli realitatea.
IOAN (îşi descheie cămaşa, îşi oferă cea
fa): Taie-mi capul! Am reuşit să mi-l
păstrez atîţia ani, taie-mi-l tu acum r·
VERA : Eu plec.
NICOLAE: Nu pleci nicăieri. Stai lîngă
mine. Am nevoie de tine...
VERA : Să mă jertfesc pe altarul succe
sului tău!
NICOLAE: Vera! Am de lucru ! lmi!,
crapă capul ! Nu-mi crea probleme·
şi tu!
VERA : Pune-mă în cui r Leagă-mă!"
(Vrea să plece. Nicolae o opreşte. La:
uşă are loc o adevărată luptă între ei.)"
ANA (privindu-i, către Ioan): Ce bine
semănaţi ! Singura deosebire e că pe·
mine n-a trebuit să mă ţii cu forţa...
N-aveam unde pleca... (Brusc, sună·
telefonul. Toţi sar să răspundă, însă·
Vera e mai aproape şi ridieă recep-·
torul. Nicolae ar vrea să i-l ia.)
VERA (către Nicolae, dar cit să se audă în·
receptor): Vrei să mă baţi-?' (Nicolae
se retrage. Vera, în reeeptor, cu voce,-,-
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<ei făcută.) Ce bine că ai sunat !
<(Toţi cred că urmează o altă punere la
punct a necunoscutului de la telefon.)
Nu vorbi ! Ascultă ! Dumneata, care
ştii totul despre familia Ionescu...
Nu ştii absolut totul. (Surpriză
la cei trei.) Cumnatul celebrului
şi talentatului inginer Nicolae Io
nescu e hoţ. Va fi judecat şi con
daJJ.mat., Spune la toată lumea. Să
l:lfle toată urbea... ! (!nchide calm, şi
se uită la cei trei rămaşi stand de

piatră. Pauză. Apoi se ridică încet şi
pl�acă spre grădi�ă. Coboară şi se
aşază în balansoar. Incepe să se le
gene, parcă în ritm cu pendulul.)
NICOLAE (primul care se dezmeticeşte) :

De ce a făcut-o?
ANA : De ce ţi-a blocat taică-tu nu
mirea?
IOAN (se duce lent şi se aşază în foto
liul în care stătuse Vera. Meditativ):

De - ce trebuie să ne amestecăm unii
în viaţa altora ? Noi în viaţa lor, ei în
Vie/ta• noastră, noi în viaţa lor, ei în
' viaţa noastră... Şi uite aşa ! Nicăieri
nu . reuşeşti să fii singur... (Pentru el.)
Se "yede că nu merge altfel... Nu se
în'vfrte osia. (Rar.) Ana, Nicolae, îmi
. ·. retrag demisia...
'ANA,, (uşurată): !n sfîrşit... Ziua s-a ter
minat, _noaptea a venit, sîntem din nou
fericiţi...
NICOLAE (strigăt): Eu nu sînt fericit !
Tată, nu vezi că totul e un bluff?
Fiecare ajunge ceea ce trebuie să a
jungă ! Nimeni nu-l poate opri pe ni
meni ! Nici ăla cu telefonul, nici Vasi
lescu. -Pe tine te-a putut opri cineva ?
Ai ajuns ce-a trebuit să ajungi. (Imită.)
,,Mai la stînga... Mai la dreapta".
'IOAN (decisiv) Şi tu ce vrei să ajungi?,
Tot ,;mai la stînga !, mai la d1·eapta!"?
fEnergic.) ln fond, ce eşti tu, Nicolae?
Eşti cercetător şi creator sau un oare
•care, folosind succesul de-o clipă, ca
·să pună mîna pe-o funcţie de condu
,cere?
NICOLAE : Tu aşa ai făcut ? Aşa ai
ajuns unde eşti? Folosind succesul
de-o clipă?
(Pauză,

Ioan

se frămîntă.

Vrea

şi nu vrea să spună marea lui du
rere.)

IOAN (rupe din el adevărul): Eu n-am
"'Dlosit succes..ul de o clipă, Nicolae...

(Pauză). Pentru
că n-am cunoscut
niciodată clipa aceea care se numeste
succes. Cit am visat-o! Să fac ceva
cu mîinile mele...! Dar m-a luat va
lul... Sau acesta a fost firul pe care
trebuia să-l toarcă Ioan Ionescu... In
inima mea, pe cînd strigam „mai la
dreapta! mai la sti:nga I", a tot stră
lucit scînteia că, odată şi odată, clipa
aceea a succesului lucrului făcut de
mine, cu mina mea, va veni... Azi,
însă, acolo, pe şantier, deodată am
descoperit că scînteia aceea s-a stins...
NICOLAE (amar, înţelegînd) : Şi-ai vrut
s-o aprinzi, dîndu-ţi demisia, încer
cînd să iei totul de la capăt... O,
Doamne, tată... Ce prostie...
IOAN: Ai dreptate. ·E o prostie... Cum
s-o iau de la capăt? ! (Pauză.) Mă în
torc sub macarale...
(Pauză. Toţi sînt emoţionaţi. Ana plîn
ge în tăcere.)

NICOLAE (cu durere) : Tu te întorci sub
macarale... Dar eu ? Am sperat... Mi-am
făcut iluzii...
,
IOAN (cald, aproptindu-se. de Nicolde):
Nicolae, eu cred că în tine există scîn
teia care n-a vrut să se aprindă în
mine. Cred cu toată convingerea. Poate
la oţel nu mă pricep... Dar la oameni
da... Nu lăsa să se stingă ·scinteia,
Nicolae. Ca mine, sînt mulţi... Ca -tine
nu apar în fiecare zi... Mergi înainte
pe calea ta. Şi eu am să merg alături
de tine, pe calea mea Pînă la. capăt...
Ca atunci cînd va veni momentul să
stai în faţa oglinzii şi să te întrebi
„Ce-ai făcut cu tine, Ionescule?", să
poţi răspunde : ,,Am mers pină la ca
păt. Ionescu a mers pînă la capăt!"
(De cei doi se apropie Ana.)
ANA (către Ioan)': Şi tu ai să mergi
pină la capăt...
IOAN (meditativ): Da. Pină la glezne,
pînă la genunchi, pînă la piept, pînă
la grumaz ...
(Sună telefonul. Ana răspunde.)

ANA (tristă): In 'sfîrşit... Credeam că nu
mai revii... Nu ştii de ce ş1-a dat
demisia...? Despre mine n-ai
aflat
nimic? Nimeni nu-si mai aduce a
minte? Nici de m'ama...? Nici de
tata... ? Nici de călătoria... cu valiza...
Nimic... Nimic... Totul a fost uitat ?
Totul să fie uitare... ? (Cu faţa spre
public.) Nimic. Ni-mic. (Scurt.) Nimic.
(lntunecare lentă.)

•

CORTINA
(Versiune prezentată în premieră de Teatrul Naţional din Bucu
:reşti. Regia : Grigore Gonţa. In distribuţie : Ioan - Gheorghe Dinică ;
Ana - Silvia Popovici; Nicolae - Claudiu Bieont; Vera - Eugenia
Maci.)
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IIllCeipută îa:itr-o seară de mai a anului
rnrn, dUfPă ce tînărrul stuldenit, die numai
dlouăzeoi şi doi de ani, ,,sO'licti:tat de toate
con,1n:adioţi,ill.e işi miiraje'.le", asistas,e de�g1us-•
,tat la o „băba.ie de flloci", 1a „Şosea", în
v,reme ce ,tiWuirl�e ziarelor conltin'lla'l.l să
anU!Illţe „gigantica măcinai-€ de 1a Ver
dun", obli,gînd'l.l-îl să înţellea,gă că �:uanea
asta nu e „cea mai bună C'U- putinţă",
Jocul ielelor e scrisă îa:i'br-o p,rimă va
riantă - ,,lucrlnd illl'lsetat, Zli şi noapte" în numai o săptămînă. Va devieni însă·
o!bsesia de o viaţă a uneia dintre cele
mai profulillde şi mai tor-tn.11rate conştiinţe
sciriilto.riiceşlt.i a!le literaturii române, căci,
ÎIIlc�IÎlnd cu a dloUJa var�Qntă, scrisă pffnă
P€ la jl\.llffiăiuatea 1'1.11 iunie - d'l.lipă cum
măirt'l.lriseşite Cami[ Pebres•cu în Addenda
Ia falsul tratat -, ,,m-.am încîlcit în jocul'
inextricaibiil afr antinollll!iiJor în aşa măsu
ră, că i·nUOICIITlai ca şi eroul meu, n-am
mai putut să mă desprind pentru 1lott res
tul vieţii de la «jocul ideilor», întrevă
zute ÎIIl sferele albastre a'le conştitinţei·
pure, caire mi-a apăxu;t !î,ncă de atiunci ca:
«jocul ielalor»".
Ailite două versi'Ul!li SÎIIlt scrise în oursut
luillii iuUe, pentru ca, după mobilizarea
de [a 1 august, ÎIIltoraînidu-\Se rănit, în·
s�tembrie, în două să1P1tămîni să scrie
piesa din nou, reluincl apoi lucrul la ea
d'l.l!Pă întoairlcerea di111 Moilidiov
, a, în iulie
l911-81 ; striu1Ctura,tă prună aiC'Um pe tablouri,
va fi restructurată din nou, de data a
ceasta ,pe a.cite, viarian:1Ja îa:i trei acte, care
e gata la neiput,uJ l'lli octomlbrie, fond'
ciJtită în r�tate rmduri, o da·tă şi acasă
m Tudor Arg, hezi.
Autorul ob,ţine aipoi o lectură la Teaimul
Oomedfa, 1a care asistă Tony Bulla:ndra,
Ion Manorres1c.u şi Stoirin, holtărîndu-se·
„j'l.lcarea neî.ntîrziată a pi.eiSei", ce intiră

www.ziuaconstanta.ro

efectiv în -r€(petiţii in iaruuair:i,e 19G.9, cu o
dtlstriibuţie OU1Prinzîndu-i rpe Luiciia Sturdza
Burrarr:tdria, Ion Mano1es·ou, G. Storin, Al.
Mihialescu, Ion Iancovescu, I. Constanti
niu, direoţia de scenă reveninrdJU-i lui
Toin:y Bu/1andra. Nu v,om şti niciodată cum
ar fi puttu.t arăta aioost specrt,aicol, benefi
ciind d:e i nlterrp!I'e1larea u,nor actoi
, ri de
primă mă.ninne, dar e neî111dioieilinic că, prin
chialI' cllistribuţia pe care o a,vea, şaJnsele
lllli de suttes erau eonslideralbilLe. Camil
Petr.es,cu notează laconic : ,,Reif,uz.ind să
modlific. lia cererea aurtJoritară a d-nei
Bulandra, unele replici (trei, patru) după
ce oorisesem atlî-tea versiuni, am plI'eferat
să retrag ,piiesia au vreo 2leiC.e zille înainte
de premieră". Ln aceeaişi Addenda la fa.I•
sul tratat, aipăru/tă ÎIIl 1941, din c.ar� am
citat pînă acum, aultorwl precize,ază în
CQ!lJUinuare : ,,iln•tramsi,genţa mea,, care az:
mi se piaJ:e deipfasată, &a aţî1)ată şi de
Uonuil. �rios, ŞIÎ. intra1I1SLgent el însuşi,
r alle". Si,gur că nici
a!l interipretei l)II'Lncip
nu nli 1-,aun mai !I)Utea im:a,gi1ru1 astăzi, aşa
cum ni-11 iim:a,g,inăm, pe Carrn.ill Petrescu,
dacă artiun1ei, ÎIIl 19119, aJ:' fi „1modifi,c,at" a
oeile „ t!I'e'i, ,patru" reylici. Dar nilffie!ll-i nu
ne O{PTE!/1te să ne ima,gJinărrn, măcar o cli
pă, ce ar fi reipre2entat un mare su,c,ces
al autorului dramatic Camil Petrescu,
inică de 1a P!I'ilrna sa piesă, în 19'1'9, dnd
nu-şi în.c€1I)ul5e aciiivitatea de cro1ni.car
drarrniaitic, ce av,ea să-i a'1n:lagă a,tîtea aini
mozită'(;i, şi caire aJ: fi fost conseci1nţele
unui astfe!l de succes nu nu1111iai ,pentru
prnd,udivHalte.a şi fizionomia d-ramatu;r,giiei
c:am.iîl!Petresloiene, ci şi pentriu evolutia
generală a , dra,ma,turgiei oomâineşti pînă
la finele acestui veac şi chiar în ceU ur
mătolI'. Am fi avut, poate, alătu!I'i de ş•coa
la comediei satilI'ke a lui Qaragiale, şi ;:i
înailltă �a�ă de dra1111ă, m.illtivînd elevaţia
spirituia:lă a aJbsoluitulllJi idea[urilior moraile,
opuse tu'tu!I'o.r c0>m[PT'01mis•uri1or ce a,Ji
merutează şi azi ,pana satiridlor noştri.
Reluată iarăşi ÎJ!1 1945, şi refăioută s•ub
fo:r,ma Lliilei SUICiC·esiuni de ta.bJou1ri, piesa
va fi redactată din Il/ou, în 194-6, la trei
zeci de an'i 'du;pă P!I'im!a velI'siune, a.uto,rul
,,tpfustmînd mereu în tirtllu şi ilil inbemiţie a
pJ:op
r ierea «J,o•cuJ ideilor, jocul ieil•eflt0r »,
acţiJunea din1lîi şi s!trudulI'a p.ersonajeJ,or,
dtar îmbogă1ind aS[P:ectelle cadrului (redac
ţiei socialiste iniţiale)". Va rămîne în
s,ah1ilI'nb nejucată innă 1a s!furşitul vieţii
aultorului (,19157), a,bia exegeze. literară a
ultimellor t!I'ei deioonii' revenidi, ciilldu-i - şi
aceasta îi111Că desturr ere •timid - locuil ce
i se cuvine, alături de Danton (rămasă şi
ea .nejulC'aită în ti:rnipu[ vieţi,i autorullui), în
seria vaJorilor de prim nang ale drama
turgi-ei şi aije teaitI'Jllilui românesc.

Tamara Cretuiescu şi Ovidiu Iuliu
Moldovan
Tirpăiri'tă în 19417, Jooul ielelor va fi ju
ca.tă pentJ:'u pir.im;a oară î:n 1965, pe scena
Teatrullui Mic, ÎIIl regia lui Orli•n Teodo
rescu, oo o distr'.ib
. uţie din oare fă,ceau
pante Gh. IoneslCIU Gion, Geoll.ige Constan
tin, LeoP
i oldina Bălă!llurţă, Constla:ntin Co
dresieu ş,i Ion Marinescu. S{peictacoluJ e, în
sfîrşit, un miare suc,ces, distingiîndu-se
deopotrivă prin străil1Ucirea ş;i foa-ţa crea
ţiiilor saile aic1lociceşti, contua:fLnd memo
ra,bi,Je eifi,gii ti1Polt0gi1ce, ca şi p.ri.n sigu
ranţa şi limrpiditateia viziunii regiizoraJe,
caipabiaă să relreve pregnia'rlt alltitudinea
fascinaliltei dezbai'teri ideatice a unui uni
vers dramaturgirc, penbru cei mai mJUlţi
încă Slli7Prinzător, prin arrnlbitus filozofic
şi cutezanţă compoziţională. (Relevînd, la
rfodul său, cu o imrp,r,esiionantă profun
ziirrre, tocmai aiceslte carta1c1teri'S tici de piri
mă însemnătate a,le dr-aimatuirgiei camH
petresdene, monJUmem1:la1uJ 5tPec.ta,col Da.n
ton al regizorului Horea Popescu, clin 1974,
realizat pe scena mare a Teatrului Naiţ.io
nal clin Bucureşti, avîndu-1 în rolul
tituilia,r pe Mi,rrea Aillbl..ll]es,cu, î,nsCII'ie o dtată
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ri:ndu-s-e ca fiu al ,regell
impoi!.1tamltă în istoria teatruJiui românesc,
, u,i Hamlet, ,prin1uil
H.aimlet are de drus la .îJndeip,llidire nu doar
ou co!IIB€!Ci1Iliţ€ benefice de lwngă durată
un legat moral, dictat şi de vocea sîn
a1Jît pentru evollu1.ila airtei s;p,eciaclolului
gelui, ci şi o con,tinuita.te de destin, d111pă
cit şi a dramlaturgiei orLgililale, căreia i
{!Uffi în năru�irea lăn.mtriică a lui Gelu Rus
se desoo1Peră astf€il, cu eil!ocvenţa proprie
canu princiipailulJ. factor îl va c,onsiti,tui tot
soem.iieităiţii, un „model" de scriitur.ă dra
matică, de la care se poate revendica.) desooperirea faptului că e fiuJ tatăllui său
şi. că, în vi!I"!tutea acestuoi dat, nu se. poate
Avînd în vedere intenţia Naţiionallului
sustrage destii•nuilui său, setei salle de ab
buicureştean de a r€1lua srp.ectiaioolu1 Dan
solut, care e o „moştenire" sipirituală, ce
ton din 1974, ,,'Poaite chiia,r în această sta
trebuie asumată, chiar dacă duce la
giune" (1dedlarn,ţia a;pairţilile liui Horea Po
moarte.
pescu), stag\i<uiile în care figurează m re
Ou o păltrunzătoare observaţie, criticul
pertoriul său şi Act veneţian (varianta în
şi
tooTclicilainu,l teatral Oamm Petrescu
trei acte a piiesei, intr-o regie semnată
vedea, de ailtfel, ÎIIl Hamlet, ,,o cauzalJ.i
de Miha:i Berechet), putem .Î'nţelege mai
tate dramatică abso:tută, ad1ică imanenţa
bine anvergUJm cultuil"Afă a unora dtl:ntre
conştili111{ei", pe care nu va fi grieu s-o re
;Proiecte!l,e pr.ilmei noastre scene, care-şi
găsilm structurînd proprda-i operă dra
onorează, o dată în plus, menirea, pein
maturgică.
recenta premieră a piesei Jocul ielelor, .în
Să pară oare suJ:1I)rinzătoare o a[tă a
regia Sandei 1\/Ianru. (Reaunintindu-ne că
propiere pe care sîntem tentaţi s-o facem
' prima variarută a pi,e.sei a fost scr-usă în
(ipoate şi la sugestia spec:tacolului) între
1916 şi că ne aflăm în 1986, fie-ne îngă
sitarea de aproape impe,rsonruă detaşare
duit să observăm totuşi că două montări
1n faţla morţii, pe care o are Gelu Rus
în timp de 70 de ani, pentru o capodoperă
canu (în absenţa posilbiHtăţii de a atinge
<;1 dramaturgiei originale, reprezintă cam
absolliutul în iubire, ca şi în co!Ilidiţio:n.a:rea
puţih dacă vr;em să avem, pe lingă o
sodail-istoriică a ideili), şi acea mioritică
şcoală satirică, şi una de dramă !)
îlffi!l.:)ăJcare în faţa sorţii şi a morţii, defi
tPotrivit măil:"buriiiJ.or lui Camiiil Petrescu,
ntltorie într-o malr'e măsuiră pentru S'Pi.ri
ÎIIl p;iima ve,rsfame, Jocul ielelor „trebuia
tualitatea .poporu1ui nostru, apropiere ce
să fle driama i,mperativului vilO'lent şi ca
ne-ar .îngăkiui să apreoienn, şi din acest
·tegorilc al «dreiptăţii sociiaile»". III11P;ulsului
punot de vedere, vaaoa;rea spiil"i'1ruală ex
in!iţiall, caire a declanşat smi1erea piesei,
pon-enţiailă a personajuilui cam'll!Petrescian?
i-au urmat însă, după cum am Yăzut, o
E de văzut şi dacă re])lica pe care . Ca
serie de r€iluă,ri a�e „te:rnei ", într-o dez
miil PetresC'l.l a do,rirt; s-o dea „mitilClismu
vol1:are sÎIIIlifloniică, edificiul dramaturgie
lui" prin Mitică Popescu nu îmbrăţişea
dezw,oHJîirudu-se, dlwpă cretlinţa noastră, nu
ză şi alte aspecte ale creaţiei caragialeene
numai ,p:e orizorutalla „aic,ţiunii" scenke,
şi a1e ;probliemellor lăsate de ea. In ce ne
căil"eia trebuiie să-i remarcăm finalmente
priveşte, nu ezităm să vedem în Jocul
stlmetrii de construCl\;i€ denot.înd raf'ina
ielelor o replică de substanţă spirituală
me1I1tu[ €ilaiborăil"ii, ci şi pe verti1Cala
la
O scrisoare pierdută.
.,sernrnfilc:aţiilor", aco'lo un:de putem des
In ambele piese, ,,scrisoarea de amor"
luşi o continuă înaintare a ideii - aili
este cea care declanşează conflictul.
m :ent"mdu '-'se din refraicţia confl�icrtJuJ.ui, în
Oai·e schimbul de replici dintre Gelu
personajele care-!l a!"guaneintează - în
şi Sineşti nu ne trezeşte mei o
.sfere concentrke, care parcă se s<trîng şi
asociaţie de idei ? ,,Sineşti (ca un cleş
.se înall,ţă, în aceraş.i ti1Il1JP, tinz'î n'd să dea
te) : Ei da... ce fel de sct1isoare ? ... Gelu
a bstraleiţiunÎli inefabila ei întrurpare.
(obosit, enervat) : O scrlisoare... î,n sfîrşit
�aiţiuJ· cronici� teatralle neÎ'I1găduin
...o scrisoare de dragoste... Sineşti (... ) :
<lu-me o analiiză amă1Il1Unţită a piesei,
Către c<ilile este ad'resaită ? "
chiar dlaică aceasta i11U şi-a;r fi p,ro;pus, 2Nu stă, atPQi, toată tensiunea celor două
vtildent, să repete observa,ţiiJ,e pertinente
piese pe pulYJ.ilcarea scrisorrn, anunţată ca
.aile exeig;ezei literare, ne vom mă,rgini să
imh1entă ? Şi, în aimbele, SOI"isoiarea nu
semna:tălIIl numai c!îteva iipoiteze de lucru,
se mat publlică, deţrunători'i ei aiVUIIld în
oare ar putea aidlinrci deslciid'rarea texitului
„arutece:den1Je:J.e" loir o cui!Jpă mlora�ă, care
.atît din p!Unctul de vedere al ii111tenţilona
e exlPILoataJtă ! Ba, ni se pare că, şi în
l
liJtăJţii aucilorialle (c,onştiente sau subcon
cazu,l „stimabiilululi" Nae Caţaven,au, şi în
şti,ente), cît şi diin :a.cella :ail ililtenţion.ali
cam:!. ,,onoraibi!lu'lui" G.riigore Rusicarriu, e
tărţii iimanente a Q\P&ei•.
vorba tot de dellapidia,rea unei Sl\l!IIle de
baiI1i, de la societăţile care benefkiază
AstfeJ, dacă ar fi să găsim un „model"
de servicii.Ilie ce'lo,r doi „iaiv:ocaţi" ! Nwmai
literaor lui Gelu Ruscanu, altul decît acela
că „irezolfvarea" ohes:biu,nil, chiar
dacă se
a1 autorului însuşi, nu oredenn deloc ha
l
iprotluce în aceeaşi lurrne baiLcaniică (,pi.nă
zru-dlată ÎJJJCercia,rea de a-U v€krea în Ham
;tet. De lia detalii aproape eXil)1)i.cite, 1Pre . şi initendentu[ die Climitir RÂJP'()i, ca.re IIlU
aipa.re ca atare în pliesă, e cumnat cu
-OU1m acea pre:zienţă oomună a „umbrei"
tatălui, pînă la probleme de fond ·apro
siII11P
• a1Jicul tipograf Sacll.e), nu mJai poate
pierea poate fi făcută : numai descopefi comică, aşa C'lllIIl era la Caira,giale, · ci

38

www.ziuaconstanta.ro

tragfoă, aceea,şi pri.vi.re lucidă aSiU\Pra fap
tell!or determliniînd aitiftudi,ni diametrali CJIPU
se, Îlntl'Ucît ,pentru Gehu Rruscanu, ca şi
pentru Calmi[ Petrescu, e definii torie p ro
pozi,ţiUJ!lea „Cîtă luciditate a1iîta existenţă

ral preooopî.nJdru-se de reliefiairea diversi
tăţii fa!ţletellm oper�,, dar şi a felului în
care acestea îşi „irăs/P·u:nd ", ca într-un
concert, aici, pentru două vi-ori şii. or
chestră, dirijorul lucrînd atent cu fiecare
şi deci atîta dramă".
inter,p,ret, pÎl!lă dnd fiecare personaj a
Care e conalu2iia la care ajunge 0amH
ajups să „cinte" la „irn,:truimentul" său,
Pietrescu, prilll ,pernoomju!l săn.t Gelu Rlus
lucrare fără de care n.-ar fi de conceput
canu ? Pentru a nu simiplJid'.ilca excesiv lu
muzica î.nlr
1 egu[uli şi a semnlificaţiilor lui
cr11riile, să s,punem că una di-nitre aceste
reverberante.
oonduz.ili e fornnulată astfel : ,,Toată dra
Sp,re deose'OLre de spectacolul lui Crin
ma este că morala pe care o proclamăm
Teodorescu, din 1965, care operase (dacă
nu e pe măsura noastră..." (s.n.). Bine,
memoria nu ne înşală) o şi mai severă
d ar aceiliaşi lucru, numai cu semn schimreducţie în text (înregistrarea reprezenta
1:>at, 'l-ar :âL putut S[)UJ'le şi Caragiale :
ţiei crooem că se mai păstrează ÎIIl fil
Toată comedia este că morala pe cat'e o
moteca televizi'll'!lii) , şi ajum,gea (şi în
aicest fe�) la o matl „:tranşailltă" del.irrnJi:tad-e
proclia,mărrn nu e pe măsura noastră...
(De-albia la Miazilu, mloraila proc!I=aită va
affib-megru a perso.najeloir, spe,ctaic,olul
fi pe măsl.lil'a penson.ajcl'Or saile ! Unde
Sandei Manu, din 1986, îşi află unul din
tre princ1palelle saile meriite în înfăţişarea
poate că nu e vorba atî.t die o ailtă mo
rală, cît de o a'l'tă măsl\1l'ă !)
obiectivă a pers,onaje:lor pi-esei, ipairică mai
b\Qgate în nuaIJJţe contradictorii şi ca atare
i.Reveni1nd la Oaxaglilail,e şi Camiil Peitres
mai omeneşti ş,i rnaii viii (oontra2licind în
au, să mai olbservărrn o cl:i1pă cît de dlife
,parte asetj)iunea lui Geor-ge Căil,inescu
rite - diametl'l?l opuse chiar - pot fi, în
desipre „i·nC'8{P!a!Ci1Ja'1:ea de viaţă a eroilor"
cele două piese, moti:VeJl,e publicării UJ1ei
ca1mil1P'etireslcieni).
SCl'isori de dragoste. CUITT1 la feJ de diife
rite - contull'U1ld alte zone, ailte ailrtliitu
Ou siguranţă, regizoarei i se va :fli pă
dinii S[)iritu:aile - sînt şi motivele păstră
r, ut ac= p,rea sdmp[u - şi sil!Tlfl'hlfica/tor!
rii unei Slcrnsori, dacă oel C!are o păstrea
- să-i de:a ,!dir�te" lui Gelu Rlus•cainu,
ză S'e numeşte Aga.milţă Dan,danache sau
cită v.r-emie „dr�ta,te" au toate persona
Şerban Saru Sineşti', scris'O-area mnd cea
jele sau nu are nici unuJ.. Or, to;arnatl ÎIIl
această consecventă logică interioară a
prilIIlliiă de la Gxiigore Rlusciainu. A pune
d oar pe selalma ÎlntînnplăJrlii toate aceste
fiecăo:ui personJaj, intrînd inereni într-un
raipor't de co.ndlliK:tua:litate cu celellaJ.te per
paml,ellisime şi siimiJitud:ini ar însemna să
nu v,edem în Jocul ielelor tomnai forţa
sonaje, atî,t pe pllianrufl acţiunii con.crete
SIP'iri'DUallă IP'Oilemică a a:cestei piese, care
cî.t şi pe acela al de21balterili ildeabi,ce, re
gizoairea reuşeşte o fiină analiză psi, ho'lo
argumenteiază - printr-11.liil vi2liibH con
gică, propunîndu-ne imaginea convingă
trast cu uni-versull oomlic ca,ragiaile:an toare, nu a personajelor-id:e'i, ci a pe!'so
capalditatea eroilor de a aocede l!a UJil im
naj,elor-b:am.eni', care7Şi afilă „justificarea"
perabi.v morafl aibsolut.
în ei înşişi. Se ouwne să ;remarcărrn tot
Asităz:i, la o su.tă de ani după repre
odată, pe lâ.ngă soQ.LduJ profesdonalisim al
zentarea caipod'opereiIJor dramaturgiei ca
acestuJ ,,id:itrecior de scenă" (ltemnen pe
ragial-eene, O scrisoare pierdută, O noapte
care Camil Petrescu îl prefera celui de
furtunoasă, D-ale carnavalului, Conu Leo
rel?JÎIZOII"), traiducîndu-se în pr,egnanta „con
nida faţă cu reacţiunea şi a dramei
creteţe" a personajellor, o inrtmiiţ.ie sigură,
N•ăpasta, cunoaş!terea aiprofund:ată a uni
ce le resitituie diime.rusiunea puternicei lor
versului cara,gialean e un bun cîş,1ligat,
paslionailtăiţi, şi, n.u în Ulltimu� rind, o in
frecvenţa ,r�ertoriaaă a operei repTezen
teligenţă artistică pătrunizăioare, dozînd
tîmid doan· ,o stare fireas,că, de norrm:illi
atent „accentele de semni,J:icaţie" ale pla
tate., Rejplrerentarea sioeniioă a draimatur
nurliilor, astfel îndt ;reprezentaţia să fie
giei camillipettrescie:ne se afilă înitr-un cu
pe dÎJt pasibi[ ferită de r.iscul situării a
totu[ allrt staidiu, :f\jjnd albila la rnce;piummiJe
necidoti!aii ei înJbr-o po2'liţie p,rJvi[,egia-tă.
ei•. Nu aivem
însă ni:ctl o md\Qi'a'lă că la o
,
(Bineînţeles, în măsura în care şi actorii
sută de ani după repre7lentarea caipodo
reuşes:c să dea trecerti'i lor prin scenă o
perelor Danton, Jocul ieletor, Suflete tari.
valoare de semnificare.)
Act veneţian �varii.an1ia într-un act) şi �
Pentru Mircea Allbuilescu, unui! dintre
COlrn.-e:d:ieii Mitică Popescu, cei de du:pă no·,
marii actori ai teatru'luli rOIIIlânesc de azi
vor fti, ÎIIl măsură să vor1bească şi de cu
şi din toalte timpu,rile, de o cop�eşitoaire
noaşterea aipro
, ;fund'a.ită a uniiversrulu.i ca
forţă d.raimatilcă, dar şi de o ran:ă sobrie
mi�petresdan ca de un bun cîşrl;igat,
tate a exipresliviităţii scenilce. întî1DIÎ1,ea cu
:lirooveillţa reperilorniallă a op:erei dîDJd, încă
personajele camilpetresciene se soldează
de pe acum , îmbucw-ăto:are semne de in
d:in nou ou o mare birui:ruţă artistică.
trare în nornnallitaite.
După antologica sa· creaţie în Danton,
�u!l Sa111dei Mia.nu de l:a Teatnil
Naţi'O!ll!a[ serve,şte oum nu se poate mai . Mircea Albulescu are acum, în Şer
bdne aceste[ cunoa<iteri, demersurr regi'zo·ban Saru Sineşti, surprinzătoarea dar
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perfect justificata răceală şi impenetranţă
;a unui aisberg, care nu I.asă decît să se
bă;ru
n iască, la suipm:faţă, tullburăltoarele-i
.adlirnciunli la care se af.lă baza reală a a
parel1Jţei vizibile. E n,e&ndoialnic că, in a
•ceastă nouă şi me:mor.abillă creaţie a sa,
.ad;on1l a ţinut colilt de aicea pr'Ofunidă cu
noaştere psihollogică a roiluilui, pe care
.autoruQ dlr:aimahlc o cerea irnsistent int, er
preţhlor săi. Refuzul reţ,elelor teatraie, al
poncifelor, al jocului „în forţă", (care i-ar
fi fost de altfel foarte l a îndemînă acestui
actor), îl conduce acum pe Mircea Albu1escu la o extraordinară concentrare a
gînclului, corespunzînclu-i o expresie sce
·nică pe cit de austeră pe atît de intens
semnificantă. Nu vom şti cu siguranţă
dacă· Saru Sineşti a asasinat-o sau nu pe
bătrîna Manitti, dar vom înţelege că atîta
vreme cit mai este capabil să păstreze un
adevărat cult memoriei lui Grigore Rus
•canu (e regretabil că reducţiile în text au
eliminat şi acea „boierie a minţii" care îl
caracteriza pe acest personaj), nici chiar
-:Saru Sineşti nu poate atinge absolutul;
fie şi .î,n rău.
Sairdna întruohvpări.i celud1 maâ e:,qpo
nenţiiall perro111aj al autoruiui Oarrn.iJ Petresw, Gelu Ruslcarn.i, i-ia reveruit aictoru
lui de alleasă simţire şi rad'im.ată inteli
genţă artistică Ovidiu Iulliu M'olidO'Van.
i:nsi,ngurat şi înstrăinai!; prin triăirea ideiii
la o nelUIIIl.easeă intensitate, făoî-ndu-şi
dlin aiceastă trăiire u.ni'Cla moidlalitate exis
tenţitală cajp31birră să-U di!ferenţieze ca 5\Pe
<:ie şi să-li jusfl ifuce dooi ca individ, Gelu
Rn.ts,c:.arm poartă acum mai mu]t o aură
d.eciit Uiil stigmat al daJmnăriii şi conv,im.ge
mai mullt în hieraJtilSl!'Ilul pozei de aThian
ghel ail aibs1oluitului, d-eiaît î.n pragmatismul
posturii de h.11ptăim pe frontl.l'.l „,Dreptăiţii
:sO'Ciale". Roiull e lucrat cu minuţie, în
cizelări fine, d!ar interip,re'1Ja.rea e pînidită
totuşi de un soi de calofilir, ce nu poa
te :fii deciî.t .sl1Jrăill1ă de esenţa personajului
carnhl!peitrescia!l1. Inconteista.lbi-1 vai1oroasă,
inJOOntesitalbill de înaltă ţinută artistică, ,in
te.ripreta,rea lui Ovi,dliu
i Iulhlu Molldo'V'an e
aceea a unui Gelu Ru1.5,c:anu ]JIOSJi1bi'J., dar
n ede-curgînd cu nee,esi.tate din acest spec
taicoL Ar f.i inutil să-i reproşăm adorului
doar U1ne!le tet111din,ţe de exteI'li,or"izare mia
nieriza11tă a jo.culuâ, dtă vreme pireţuirea
si1111oeră ce i-o puTtărrn şi viallo.area reală
pe oaire ,Q repnezintă în te!atrUJl românesc
ne îndeamnă să căiu,t;ăm mobiv
, iele a.ce.stor
neiîirn1Pilini:ri de nuaruţă ale roJuJu.i în însuşi
îellul ÎJn care şi-a gîndi,t Ovidiu Iuijiu
Molidovia!l1 pers:onajul, liµsi!Ilidu--il, dilil pă-·

40

t
ca1te, de temperamentul lu1Ptă
, oruluJ, îna
irute de dispariţia scopu1lui şi a cauzei
perutru care luptă. Dar, cum nu e cîtuşi
de puţill1 obl!igia,toriu ca imaginea noa\Stră
asupra persoruajuJui să coincidă cu aceea
pe care ne-o oferă actorul, să acceptăm
că Gelu Rusicanu poote fi interp,retat „şi
aşa", de vl'lffiTle ce persoruajul cr-eat de a-c
tor se dKJve<leş.te, iată, nu mai puţin in
citant şi invită la refleaţie.
RellevianJt la lec,tură, peliltru sistemul de
argume.ntări id,eatilce al piesei, personajul
Mall1iei Sin,eşti capătă o neaşteptată colo
ratură :î.n rE1I)rezentaţie, prin intenpretall'ea
Tamarei Creiţ,Uli escu. RăJpirrdiu--i poate ceva
din inteliig€1!1ţă, dar conferindu-4 în
schimb o pasionall'i1late mai acicentuată,
actriţa îl oonduce 5\Pre UIIl statu.t cate
go,r,ial pa.alte mai put,in Jeşit din comun,
dlar ca.i o vaJoare probantă de ned=in,ţiit.
U.n desen ma� nervos aa ,teID[l)er:ameliltullui,
f,ie ŞIÎ în cheia unoll' capricioase vo1ute, ar
p utea să-i apropie acea străilucire artisti
că de ne!dilsipreţruit Îil1 reaairmrea, Ol"icărui
rol.
Printre personaje(]e irnJP'Ortainte alle pie
sei, mad. puţin generoase ca parrtlituri ac
tonkeşti, se află şi destul de eruig.matiC'll.l
Prailda, oell ce ho,tăJrăişte totull, deşi nu de
uruua sill1guir. E intel'[Pretat acUIIIl. de Goor-
ge Motoi, cu o salutară reinuruţaire la to
nul emfiatilC, chiia.r daică nu încă şi la ges
tu[ st. uidiat, aidtcm.!!l al\llÎnid. meritull de a-i
descoiperi pel"Sloiil:ajiuJui resursele UIIlei cal
de fu:1iţellegeri umane, capabile să însufle
teas,că şi replici care sună orucum mai
d�airativ, deşi sînt la mima urmeii fireşti
şi eX1Pltlrabiile tocmafi la Praida. Mai ge
neroasă e î.n scl1rlmb ;parlitura actoriooas
că a se!areta,rulLui de redlac,ţie Penciules.cu,
tratat diln păcate de Con&tanilill1 DinU11es
cu într-o oheie iminor'ă, vallori'fliiclÎIIId piito
rescua şi ef,ectua reiplicii, nu ş,i mowfia
de via,ţă caria.c.terisitică persoirmjiulud. Cind
un aJotor are talentul! lui Constan,tin Di
Illllilescu e pădat să se mulil\rumeas:că dloo.r
cu o pată de culoare, negi�ijlintd crearea
unui 1fup.
Vii şi convin,gă1Joare smit po['jiretcle schi
ţate de Vicilo-r Moi!JdJovan (iDaşcu Miitică)
şi Gheorghe Cristescu (NalclÎainu). Au în
plus şi şarm, şi dezinvoltură personajele
contur:ate de Maitei G:heo-rghdu (Primul
procuror) Ş,i de Sil'Vlia Năsltase (Nora). Nu
ld1Psită de interes, dar cam săraică din
pi.mat de vedere compoziţ,iona1, e s,c:hiţa
de ,poctret a Resiponsabiliului (Ki1rda,c), fă
cută de Lilvtiu Orăiciu.n. Sî, nt dlin sipecta1c·dl,
dar nu-;-i sporesc strălucirea, aipariţiile
Hasnaş (Sache
datorate ln.ti Allexiall11diru
Dumitrescu) şi R'O'dicăli Mureşan (E!,ena
�oruga). Se reţ;i:ne în schilmb, iprin s,em
bLine11tuil partilc'ipări,i la dlramă, inte1lJ)Te
tairea Carti,ţei Ispas-Benc.eam.1U (Iirina Ro
mesicu), aictriţa reulŞIÎIIlid tJortlod;iltă sens,i·b ila
transJiare a uinuî pro!f:m moml în plan
tÎipologic.
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Sce:nografila lui Mdihiai Toflan nu a·re a1c1
peTsonali,tatea ·cu carre ne-.a Olbiişnuit sem
năltnlTa sa, dar ndci nu e, î.n genier:a1, d!is
tDIIlarută. Ar fi .îrrusă de-'a drep{tull ex:aige:rat
să V10t1biim de fwnJc.ţi'Onia:liitaitea deooruri[or
sale, aî-tă vreme e!lte s!Îil1rt str,iicJt neutrale,
wne!l.e taibllouird', precum cel de la închi
sorure, rărrnî:n,înd chiar n-er-ezol:vate.
Re�ia a tmeicurt; şi ea cam reyede peste
scenelle de la în,chisoare, eX!C'esiiva com
primaire a -par, ti1ru!rid ln.ri Petre Borug-a .re
ducîn,d un ro!J. la o aiplarli.ţie schematică,
neconvingătoare (interpret, ·-A.ndrei Finţi).
Sîl!l(t neipilăicut SUII'!Pri[]Jzăitom-e şi inserţ;i.u
niile gen ,;teatru Taidlforondc" de la înce
p'Uitul sip,eci.1roo,l!u[ui, pe care cu gireu le
putem asocia semnăturii :regizor.a.le a Sarri
dei" Mia.nu. Oit despre redue:ţiia tiexitului ooiaT dlaJcă · îi în,ţ€1legem necesiitatea d'i n
pu1rnct de vedere aQ dl\.LI1atei re!P'rezen.ita,ţiie.i
- ea· ruu '()Oalte fi decllt una alea:torli.e, ca
ordlc.air'e all1ta, şi, de ce să n,-o 51Punem., s-a
exercitat şi asupra câlto!I"Vla dintre oeile
mai frumoase reipilioi ale piesei.
iN'e-am în,g.ăidlui-t să ne e:,qpr'imăm toate
aces:te rezerve nu J)€1IJ.11;ru a n-e contrrazice
jll/CLe;cata de va:J.oare ca,re prti,;veş:te î.ntr
, e
$1ll. reprezenta4d-ei1, ci pentru că ,,nuanai
fa/ţă de oresarţiiile a.r.tisrtliice adevăirtaire se ,pot
face rezer,ve". Cel puţin aşa o.redea oro
nicaruil tealtrail. CamH. Pe1:iresK!'U. Şi avea,
şi dle această dată, drepta-te.

Victor PARHON

TEATRUL TINERETULUI
DIN PIATRA NEAMŢ

•

L\CEŞTI ÎNGERI
TRIŞTI
de D„R„Popescu
Ceea oe suv.pr.ilnJde,' dnai1nte 'de itoate. la

Aceşti ,îngeri trişti - pie5ă aiproo.pe cla

sică mu inurnai în contextul. -oreaiţiei au
to�u_lrui, tc<i şi Î'Il 1a1ce1a au dlrarrnaiturgiei
orwgm:a'le
ocmtempoI1alile - em,e 1a0bulal,i-1Ja
tea ei. .A!ceastă actuall>iitate ldep�eşte (,îrri
g1obîntdlu-Ue, desÎl/?iUT) daitele oimdll!ilc1ru,1ui
ori detalliliile „is1xl!r1iice" aile bwgn:iaf,iei pe.r
scmajelor, aitiln;g;Î:Iljd .21cme struc<tuiralle pvo
funicte - �'111osociial.og,ke şi etiire - a!le

Data premierei : 21 decembrie
1985.
Regia: NICOLAE SOARLAT. Sce
nografia: ANCA PÂSLARU.
Distributia:
AVRAM
BIRAU
(Ion); OANA PELEA (Silvia); RO
MEO TUDOR, CLAUDIU ISTODOR
(Marcu); MAIA MORGENSTERN,
VIORICA HODEL '(Ioana) ; NONI
SCHWARTZ (Petru); CORNEL NI
COARA, TRAIAN PARLOG (Tatăl
lui Ion); PAUL cmRILA (Cris
tescu).

reail.i.tăţii. O ia;cJbuiallwbate care ttriatn1scende
fen'Omena,luQ iaijll.l!I1�d wa esernţiiall are.
cred, toaite şam.sele de a ;pă,trulnide, lia un
momenit da.t, şi îm rund.versa!. lA,r ,Jii IJ1IU o
�·ă$1,a1ă toomplezen1ă, ci o ['eoun,aaş:rere
one5'1:ă.
Tocmai intu!iţiia dinnensi.=iii, .generaiLiza
toare a piesei stă 11,a temelia ,demersului
regiironail ail tlll.1li. Nlioroiae Sca:rO.at, 1oond:e.riln
du-i -ca1naidter de exegeză �alOOl>og,ioă.
Nu nd se ip.ropu>ne l(everutuail, s;pre dds>c:u
ţie) ,o „il�tuiră" a texrtuilui, ci o viziune
c<rli.tiică ,asup.ra ll.Ui!Il!ii (inu numai a) aces
tuia, o lllll11e rtirădm sub semnuil !tmag,ko
mi1C'Uln.Ii, ilesne cxmverti.1bill Îll1 demwr>Lu.
I.Ju1mea &hiakespea.reană era „o sceil1ă"•
aceas'ba e un bÎlllCi t(bîilciUll 1diin !Scena ilI1i
ţială a lngerilor...); a,ooll,o, oamenii erau
,,a.
, otori", ,atl1c.i sîmt p.ăipllişi mec:aniice pi\.1'IlÎllldu--se ipuompt în mişcare - o mlişcla.re
precis oakuilialtă, dialr dem.rtitouilarbă. - 1a
pdanetul 'l1!11Ui .ca1rituş or:b, 1acoma:>aniiate
cu aJI1tren de o anWJică să1ităreţ�=zi11oa;re (ipI'dLo� şi epilogul - 1patnto>mi
mi1ce - all.e specilaiooln.Iil:ui) . SOlairta ai�1Jor
oameni 1J11U mai „atîirnă" - tideallils't şi
mellarfilzLc - de mersul aştrTfilo.r sau de
v,oin'ţla <lii'Vindtăţii (�ezenroată, sainoasttc,
prin catapeteasma-fundal fix din ale
căirei icasetoane 111u pr,iivesc � noi lllfilinţi
- şi ni1Ci mătoalr ingeri ! -, ai filgur.ilnele,
piobate \S'till , 1ga.ng", 1alle t0rkărei 1b:ară:ai de
,,tir sportiv"), ci ea este rezultatul acţiu
nilor sau activităţilor foarte pămintene şi
şi nu neapărat rău-intenţionate ale altor
nameni, (auto)investiţi cu dreptul şi răs
punderea de a veghea asupra fericirii ori,
cel puţin, a bunei-conduite a celorlalţi
(,,prefeţele" scenelor principale, în care, în
semiîntuneric, personajele roiesc, repetînd
obsedant cîte o ,replrl.,aă, Îl!1 j,u,rull prota
g-onrl:stUJliui resp-eotitvei, soovenţe - ,proce
deu ce, s-ar părea, devdne 10 lm.all'că :a
stiluilui regdz;ora!l al :Lui Ndcowae SetaiI'll'at ;
vezii şi Pescăruşul). Remal!)ca;bil e :fiaptul
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că ,toate argumentele :Eoliosite Îlll demon
sbrarea d·potezei :, fo1'.muilate sînt g.ălsite îm
s,au deduse d�n text, dilil su,bs'talnţia ,rea
listă sau meuaforkă a acestruii.a, şi că ele
se îmbimă fă,ră vi,oJentări ialle trtamei „îm
sine". Trebuie lrnenţionabă, de asemenea,
rezolvarea i[]Jteresantă a unor momente
cheie, precum acela al cmnoştinţei dilil'Ure
Silvia şi Ion. ori aic,e!la aJ piregăJtir.U şe
.dinţei de „miustrare" ,a Jui Marou. Da fel,
colaborarea efecti,v creatoare a regiilZJOru
lui cu scemo!§OO!fa Ainoo Pâslaru (am po
menit maii sus despre e:,opresivdt;i,tea d,J:
tens semnificativă a decorului) şi cu echi
pa ac-torti;cească, alcătuită din peirsomaH
tă�i d!isti,ncte din pt}lld de vedere prio
fes�onail. Ln maj-ariiitate f;oa,rte ti,neni, im
terpreţii au î111ţeles, ,îm generafl., că, î'.n
spectacol,· condiţia reuşi,tei este al'IJJlom
zarea ilndirvidl\l!alită!ţilor, ceea ce 111u pre
supune, ÎIIl nici u,n caz, ,umM,0111ITizairela l,or.
P.rouagomiş.uid (Lon şi SH'V:ila) ·sî111t Arvram
Birău şi Oa!Illa Peleia. P,nimu,J, deşi a'Vîll1d
o relativ ·Q'ltngă experienţă sce1t1ÎICă, se
.află, tlup,ă şt�in;ţ,a meta, .1a priÎIIIlul său
1101 „mare". Felul lîn care i-a făcut f;aţă
este o garanţie că astfel de pa.ribi'tulri i se
.Pot Îlnoredinţa, de-acum .îmJooJo, wă ezi
taire : perfect s,tă;pîlil rpe mijfoaceile mese
rietl,. mişcirridu-se de:ziim.v,dLt, atent la
nuanţe, Av.nam Birău Î'noonnează lllil Ioo
chiinlllit şi dîrz, lucdd şi deJ,oc ["esemrrm.t.
Oana Pelea se •C0111:firuntă, la rill;}Jc;l.u� ei,
1ntîiu
, l rol Ide îmrtJmdere şi d�f,k:ultate
din carieră. T.înăJra actriţă are 'lliil tempe
rament scenic dezilă1nţuit, princi\pailele sa:le
atuuri fidntl spo:nrtamei'uatea şi famrezia ;
domini,n 'du-şi €il10iina cu :rnt.oni1laite, ea are
însă cîteodaită tenddm.ţa de !a-şi domina
cu ori'ce preţ ,şi parr'teneni•i ; diacă va fa.ce
acelaşi lucru cu proprii.ul tailenit (str,ălluci
tor, de altfel, dooi oriCl\lID rv,iziibil), va
reuşi fără îndoiallă să-şi Simbogă,ţe,ască
gama imiterpretativă ,cu degrade--uri 1,a Ieil
<le necesare ca şi cufo.rile tari. Speata,co
-1 ul prJiiejuăeşte şi dou.ă 'delYum.tri alle unor
proaapeţi absolvenţi : Maia Morgenstern
. (Ioana) se detre;;ează prililrtr-un joc oon
centrat şi r,iguros, vădi;n.d o maturi1laite
antistiică ,pu-ţiin obişnuită, şi p.riinl1Jr-10 ddc
ţi une dloarte bun:ă, ,iair N,oni Sohwia.l'tz
(Petru) nu î:nrtrompdnă nici o gJreu-tate îm
a 1da viaţă U'Ilui p&sornaj mai pu,ţill1 c;o
[ict.tant pe .pJainull resu,rselor .îmterpreta
tive. Cl!a!Udilu Istodor (Miaincu), i111tra1t, e
'drept, mai ltîr, ziiu in rol:- a avut, îm repre
zentaţia la oare aim asistat, O· evollu ţ, ie
faţă de oaire o judecată ordtkă ill1tl'la01Si
gentă air pr.onunţa un verdicl del01C
1 blind
- per.sona�, prefur să arrnin 'I>'110ll1l.l1111\larea
pmă 'după ce îl vai ma,i fi văzut juclîind.

=
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Un portiret pre�t şi care rămîne ilil
memorje reail'izează, ,ou dăJrui["e eviidenită,,
Paul Chinilă 1(Crhstoocu). Tlmia,n Pâinlog
(Tatăil. [ui Ioo) ,ooostruieşte ou sobnieba.te
o figură enigmatică prim. amibigudtaroe şi
fascinantă prin abjecţie.

Alice GEORGESCU
TEATltUL DE STAT
DIN ORADEA
- secţia maghiară

DULAPUL

de Paul Euerac
Data tpremierei : .29 lianuarie ,1986.
Regia : VARGA VILMOS. Deco
rurile şi costumele: VIOARA BARA.

Traducerea : NAGY BELA.
Distribuţia :
KOROSI
ICSABA
(Gherman Mişu) ; KISS TOREK
ILDIKO (Paula) ; MELEG VILMOS
(Hanga Rudolf) ; F. BATHO IDA

(Zsofia); MOLNAR JULIA (Kriszta);
BALLA MIKLOS (Filotti) ; LASZLO
ATTILA (.Ştefi).

. Pornind, fără îndoială, de la sugestivul
t1t'lu Parabole dramatice dait de Paul
Elverac vo�umu[ui de pdese arpăirut în 1983
în care se găs,eşte şi Dulapul, Va11g;i, v,n�
mos, re.girorui! �o-luUui orădean a
cău,tat să exti:ndă semni:filcaţiile piesei �x
p1oatîn,ct toate ram:ificaţii,le şi triim.i�tl e,
111u numai către zonele uşor de dibuit ci
şi către oele ascunse, şi a adus în prlm
pl,an eroz>iunea suflel;ească, dis,1Jrugerea
spirituală provocate de goana după bu
nuri materiale.
,Moralist necruţăroor, ,pir,eocu,pia/1; de tot
ceea ce priveŞ!te vaJoairea etică, uranărill1d
atent impasurile aceste.ia şi mai aJes eohi
lilbru,J ins'taibl[ dintre bine şd rău, Paul
Everac a creat o serie oe paraboQe ale
dieziumaniizăirii provocate de ,pasi=ea pe111rtru obieote, descriind modu� cum mate
ria· poate copleşi spiirilbul, reificînd uni
\rersu:i. Dulapul reprezill1tă un simbol al
reificării, a1 mărginirii ideailu[l\.li, a! cobo
rlrii omu'.lui la nivelu,! obiectuJlui transfor
m.ait în soop al adoraţiei, piesa urmăirind
cu rigoare nu numai dieberiorarea rela-
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ţiiJor U1I1Ui cuplu nomnall, ai şi ,procesul
pe parcursul căruia omu[ devine o pri
mejdie puib1i.Jcă, neom faţă de semenii săi.
Preocupat să pună în lumină dia
lectica acetui proces, Varga Vilmos a ape
lat la cele mai diverse mijloace teatrale
pentru .a oomunica mesajul. Disltribuind
în roluJ princiipaJ (Nelu Ghimică - în
textul .CJtriginall, Mişu Ghe:rman - în tra
ducerea lui Nagy Bela) pe Korosi Csaba,
uJh aictor ce întruohiipea,ză parcă tinere\,ea
şi naiviiibatea, S[)Oilltam., pr:oa;.păt, cu mari
dispoill'ibifl.i.tăţi jpen.tru joc, p[in de farmec,
Vair,ga Viilrrnos a accentuat mai mn.dt de
cît ,corwingător aceas<tă transformare, dis
tanţa de la puritatea iniţială a eroului
piină la us;căJci1Unea din filil.atJ.. Cu alte da
te, Kiss Torek Irridiki
' o a· suibJ:iniat denatu
rarea moraJă a Pau[ei, îmipăJtimită de
îmbogăţi:re, pun,înd Îlil h.1mlină către sfir
şit şi răvălş,irea ei !l)Sihică, tragismul în
singwrării, dirull'Ilull. către moarte, ca un
pelerinaj al ispăşirii acceptate conştient.
!Pe scena la inlcepuit goail.ă, ocuipaită ,doar
de un pat sărăicăd,os şi singuratiic (1deco
ll'UJ!'i şi costum.le, Vioara Bara), cei doi
erdi sînt fericiiţi., ou sufll�e înari1Pate
de dlans şi muzici. In curîn:d aipare însă
îngrădi.rea, dulapul fatidic ; un întreg
perete ce închide fundalul cu uşi, uşiţe,
SIC'l.liljpturi, staJtu.ete. N'ÎIC1i nu este de fa,pt
un dull.ap, ci un fel de z;i,d coipll.eşitor, şi
tocmai ÎJO, aceasită sUJgestie stă forţa sirrn
boJ.ulln.ti., un zid cu uşi ce-i cheamă parr'Că
pe eroi să vadă oe e dincolo, un z!id ce
caipătă în cele dill'l umnă semnifioa,ţ,ia dru
mttlui S{Pl"e moairte. Trot ca semn al dezu
Kiss Torek lldiko şi Korosi Csaba
ma;nizăirid şi• a1 mecani.izăriu, aJ pierderii
viull.ui, eroii poartă m�ti pe care ei în
şişi şi [e fac. Dacă �mbărtmînirea es,te mar
cată la Korosi Csaba de o treptată ri
nu-i sohimbă pe eroii ahltiaţi să parvină.
gidimre a mişcări.ii şi de îru:ărun1ire, la
UtHtizairea a numeroase mijloace sceniKfiss Torek Iilldiko, ;toail.ete1� sugerează . ce, vizuailie şi audiitive - mă$tii, lumi.n;i
imaginea unuli manechin din ce în ce mai
zgomote, cqstume f.raipante Cîrureosiebi oel�
aile Paurrei, preoum şi toaJeta stridentă
'aiurtoonatizat. Ta'b1oul UJnei n-0!,plţi vail/pl.lT
gioe lipsite însă de măreţie, mecate în , de asidlllă :6recvenibafoare a loca:lJurifo,;
„disco·" , a Cristei) - ar fi putut duce
ridicol şi grotesc, evocă decăderea eroi
la
r:ezuUa,te paeonastke, dlar ele' au fost
nei', pînă ce ajunge în braţele bă1lrÎIIlu'1ui
i'Illllegr�te
cu măiestrlie de regi.z)oir- ÎIIl elu
Filo!bti, un Mle!fisto jwnic, su,gesti,v inter
cidarea
sensuri[or
paira,boilei ; tratînd-o ca
pnellat de BaJ.ila Mikil6s.
pe o metaforă teatrală, el i-a accentuat
O păpu.şă goaJă, tristă şi totorlaltă ca
valorile generalizatoare şi mai ales - me
ra�oasă, aruncată de colllo pînă colo, o
sajuil
demasoator şi de avertisment.
păpuşă ce w fi· pusă ÎIIl finiail de e�oină
' Dulapul este unw dililftre i.speota,colele
lntr-una din firid€lle duJapu[ui, rămîlil•înd
bune aile colecti-VUl1ui orăldea111, un s,pecta
în plină :J.umină, si'mlbollizează copilul pe
ol serios, 111.rorait cu răspundere, în care
o
ţare Ol.ljp].w dlisbrus de e,g-0isrrn nlll l-a a
sînit puse in J'llll'Ilim.ă cu fineţe do.mirum.
'V'lllt niciodată. Un moment de dlllreros. o
te!le etioe ale dramatuirgiei lui Paul Evejucată
��chează
apariţia
Sofiei,
menesc
;
.
1;8C•
spirli'tu[ ei caustic şi necruţător faţă
icu emoţionantă siim1pMtat.e de . F. Bath6 .
de
tarele
mora[e.
1da,,, şi cea a lui Hanga Rudolf (Meleg
Vili.mos)'; dair su!erilllţa 1or nu-i miş,că şi
Ileana BERLOGEA
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AL TE PREMIERE
TEATRUL „NOTTARA"

RÎS SI
., PLÎNS
de Ivan Radoeu
Data premierei : 19 ianuarie 1986.
Regia:
PETRE
GHEORGHIU.
Scenografia:
TUDOR
GHIMEŞ.
Traducerea: PAULINA CORBU.
GHEORPETRE
Distributia:
GHIU (Profesorul); MIRCEA DIA
CONU
(Băiatul) ;
DIANA
LU
PESCU (Fata); RlJXANDRA SI
RETEANU (Slabina) ; ANDA CA
(Condora);
CRISTINA
ROPOL
TACOI, RODICA SANDA ŢUŢU
IANU, LILI NICA DUMITRESCU
(Mama).

U,n exerciţiu pedagogic de .aC'UJm cîţiva
.ani (1!}83) la I.A.T.C. se trainsJiOII1l11.ă în
tr-un
spec;ta,c,Qil pe o scenă profem001istă.
,
Mobi'V1Ul este, mai îmtîi, de ordiln su!b'iec
tiv : aotoI'ul care, .atUJnci, a juoat allă<tuI'i
de studenţii afilaţi in p.rag:ul abscilvir4d•
rolul prilnc1pa,1 ail piesei, nu s�a putut
despărţi ou •UJŞUJrinţă de UJn pemsoniaj pe
care-l crease ou pl;ăcel'e şi pe ca.re pru
bllri.'C'Ul �l pr.iIJ 11ise cu simpatie. Motivul

obiectiv este piesa îmsăşi : Rîs şi plîns
(titlul original - Bivolul) este o co
medrie ou accffillte diraimartlke ,eaxe, sub
preitextull UJnui fap:t divers cu ailură sen
zaţională, atinge, mai în glumă, mai în
serios, cîteva teme fundamentale ale con
temporaneităţii. Profesorul răpit de cei
doi tineri se interoghează asupra pro
priei valori, în momentul cînd, ascul
tînd banda înregistrată în cancelaria
Institutului, află părerile prea puţin mă
gulitoai·e ale colegilor profesori despre
el ; ,;răpi'torii" se dovedesc a fi J11işte tli.
neri foarte OUJrruseoade, uşor dezorierubaiţi,
v i.51111 d la S.ailnt-lE:xn.JiPery şi 1a z,bocuriile
.i,nt, eJ.,pl.ameta!re şi răfutndu�e ,ou genera
ţia VÎI'Sltni'că perutru tot ce ccmSLderă ei
-că e rău ailcărouirt ; cele două veome de
bloc, înfbî1ni.ndu-se 1î1ngă Jăzille C'U �'Oi,
trec ele la invective reciproce la simpa
ii,e şi aLilaniţă în :liaiv,oairea pasiruJnii,i comu
ne pen,tru oor.fă şi :mronu.Iii senz,aţicmaile.
Satul şi oraşUJl i•n plină transf·orm.aire so
ci.a ,1istă, reziloouI'i de menrtJa1ităţi ce se cer
ex1riirpate, ra-pcmtn.mHe Îl!'lltre generaţii şi
înibre catego1id sociale Îln evoluţie, Îlntre
bări mai mult sau mai puţin directe des
pre aclevăa-atul pireţ aJl. omului - se oon
t•urează oa prapUJnel'i aile drtrrnartn,i,rgului
P')et Ivan Raidioev, îrntr-·o .acţi, u
, ne n'll prea
bogată în per.iJpeţii, dar ctonstmiltă pe
c1teva s·i-tuaţii reve1atoare şi, ma;i ales, pe
un dialog vJu, ou replii.gi s1Ubs1Jairuţiiaile,
p!,in
i e de sevă.
Lnidrăg•oobirt de pensonaj1 1ul Rr0<fesorului,
Petre G heori�hitu şi-a amunart; şi regia
specta<'oluhti , de la Tea,tr,ull „Notba,ra".

Diana Lupescu, Mircea Diaconu şi Petre Gheorghiu
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Iată îirnsă că 111n aotcxr; ordcit de îai.zesrbrat,
de bun profes�an•ist a!l scenei, ou o bogată expeniem,ţă - aşa ,cum este Petre
Gheor,gMu, cr&3Jtooo apreoLat al aiilltor
roluri de anvergură şi de substanţă dramatică - nu este ÎIIl mod arutomat şi un
bu:n regi.wr, Imlli all� atwruci cîrri:d el în
suşi i•nterpretea?;ă roill.lll. pr,mcipiail. Sjpec
tacolul are, desi�r, tot ce...J 1Jrelbuie.
O scenogr,alfiie sol'iid oonl91Jnniită dţ) Tudor
Gh!Îl!Deş, calm ÎlnCălI'IC'aită, 1Jobuşi, în dlkec
ţie reallistă., ţiin1ru•md prlivâ,rea a.sUjpma de
taliilor materiale, concrete, fără a lăsa
destul loc şi pentru zbo_ru_l·fanteziei. O dis
tribuţie de vaJloa,re, oare mJIPI!irrlide, ală
tu['i de pJ:;obaigonâst, I11U1me oa MiiJiicea Dia
conu, Diana Lupescu, ·Arida Caropol, Ru- .
xamd111a Siireteanru, Cni�na T,ac,oi. I,noe
putwl e chiar priomi-ţăttJar, ou -jooull. laln
ternelo:r spre pu1W'k, ID1marea preailp.ii1:Jaltă,
mfa-terioasă, pr.itmelle irepM<'i Îlntir�iate,
lillÎ'C'iJe gesturi vâ,ol� derm'i!nd aclbull ră
pur,H Pr10'.fesoiru!Lui. Ceea ce ummează re
prezirrl'tă sL1n.lla,ţ)iille piesei, Î!IlJtr-o suceesiru
ne corectă, ou mornein.te bume de llimor
<le replică şi îiIJJ1Jr-un tem[Po destull de
alert. Ceea ce lipse.şlte este p'larnu[ a1 doi
lea, ace.La al semrnifiloaţi-iiliar mai adânci,
.al mechlillaţiei. N/\.1 prea şfilm ce gmd�te
Profescxrutl de�e 1Jort ceea ce se î,ntîm
plă. Petre Gh�r,ghli,u se mişcă firesc, de
zinvolt, 110.siteşlte r�tllahle ou un uşor
umor, pare puţm a1mu2JaJt de toate, dar
înclleie avem,tn..11rn,, destul de amairă, în
fond, pe1n1Jru P11ofesoir, făiră a marca su
fi-ciient rnrmele acesteia în conşrt.iiliniţia eriou
lui. M�rcea Diaconu se stmăidrudeşt:€ să
amuze, să placă, are ceva din candoarea
tînărull'llli :fochi!St, d= pe ai!JoOUI1i se lasă
forat de ispita unor gaguri. Diana
LU!l)esou e o prezen,ţă plă!cută, d.ar aitît.
·Cr�iliin,a Traooi aiduce en·��a şi simţUll
pr,aotic atl ţăirăinci.i, dar piiel'ld.e dwn vedere
sensua mai substalnrţi:all ,a1 interivenţiei
Mamei, reprezenitîrr]d Iru.mea de auite!llitică
t>avoaire şi poeZJie a satru,lu10 î•n a.<'€\! sub
·sol de bloc, de viaţă, de societate.
Rămîne, aşaidlar, impresia u.n'llli spedta
col agrea1bi1l, oom SUJbţirel, care nu 1asă
l!lirme aclim,ai Îln a,mi,ntire.

TEATRUL FOARTE MIC

LEWIS SI L\Ll(E
't

de Michel SuHran
şi Martine Berteuil
Data premierei: 18 februarie 1986.
Regia:
NICOLAE CARANFIL.
Scenografia·: DAN MANOLIU. Tra
ducerea: OANA POPESCU.
Distributia: MONICA lUHIAESCU
(Aiic"e Hargreaves, Doamna Liddell);
MARIA PLOAE (Marjorie Morning
star, 1'lice Liddell); MIHAI DIN
VALE (Charles-fotograful, Lewis

• Ca,rrqll).

A fost odată ca niciodată... Nu doar o
faimoasă cru-,te intitulată Alice's Adven
tures in Wonderland - Alice în Ţara
Minunilor, continuată de Through the
Looking Glass - Prin oglindă, ci şi o
poveste adevărată despre eroină, o oare
care ALice Pleasance Liddell, una dintre
cele trei fiice ale decanului colegiului
Christ Church din Oxford, unde timp de
patruzed şi şapte de ani , a profesat
Charles Lutwidge Dodgson, merituos pro
feso,r de maitematiică şi, sub numele de
Lewi s Oarr.oll, celebru autor de scrieri
pentru copii... In deceniul opt al 8ecolului
XX un tandem scrii.toricesc, medicul Mi
chel Suffa-an şi actriţa Martine Berteuil,
dramatizează Vfaţa secretă a lui Lewis
Carroll, ,inspkîndu-se din Alice's R ecol
lection of Carrollian Days - retrospectiva
zilelor carrolliene. Acţiunea piesei este
plasată în anii '30 (cînd aceste memorii
au văzut lumina tiparului), folosindu-se
pretextul unui repontaj de senzaţie pe
care doi tineri, o ZJia;nistă debutantă şi un
fotograf, încearcă să-l realizeze la domi
ciliul bătrînei acum AH.ce Hargreaves,
cindva inspia·atoaire, şi a unei idile sfîrşite
înatnte de a fi început. Provocind
şi
acceptînd fiecare pe rînd convenţiile re
memorării, cele trei personaje alunecă în
trecut. Astfel, Alace, bMrîna doamnă Har
greaves, devine propria ei mamă, doaf\ma
Liddell. Cu voluptatea detaliului (riduri
şi ticuri, intonaţii lente sau precipi ta "
privia·J piezişe sau pierdute în gol), Mo
nica M-ihăescu ·compune portretul decre
pitudinii fizice, nu şi sufleteşti, ca ape,,,
degajată, să părăsească fotoliul pe rotile
.şi, zveltă, rece şi inflexibilă, elegantă, uşor
afectată şi infinit obtuză, să se transforme
într-o grijulie şi totuşi emancipată mamă
Margareta BĂRBUŢA de PE:! la mijlocul secolului XIX. Ma-
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nuşiul, de fiecare zi. Monotonia. Visut.
ria Ploae îşi face intrarea mimind traţul
reporterei ce se recomandă cu numele Trivialitatea... " ,,Visez, deci exist", declară-.
eroul pledind nu pentru eVla2'liune, ci pen
ziarului pe care-l reprezintă, Morningstar,
tru păstrarea neîntinată a candorii vîrstei
pvin gingăşie şi delicateţe dovedindu-se
- o deschidere spre reverie - ca răgaz·
virtuala ingenuă potr.ivită să se substi
necesar spiritului pentru a se regenera.
tuie micuţei Alice, şi desfăşoară jucăuşe
Pozitivismului abuziv i se răspunde cui
arpegii pe tema inocenţei primelo,r între
verva satirică a nonsensullld (prea palid·
bări desp,re lumea înconjU'l:-ătoare, a ado
sugerată în spectacol), ironizîndu-se am
lescenţei ce descoperă secretele kminită
biţia deşartă de a ordona toitul, oricum : ·
ţii. Timid, aiuri:t şi îndrăgostitt, foiograful
,,Lumea e plină de nebuni lucizi şi raţio
Charles se idenhlf.Lcă aproape perfect cu
nali care ştiu că trandafirii au culoarea,
,,logicianul absurdului", ,,geometrul visu
lor definitivă, că pălărâeriJi fac palării şi·
lui", acel pastor şi pedagog în virstă de
nimic mai mult , că iepuraşii sint vînat ·
30 de ani, prea modest şi prea bătrîn pen
şi nimic altceva...". Aşa cum capacitatea
tru a fi acceptat ca soţ. Ingemăn�nd blîn
de fantazare poate confeii echilibru ima
deţea cu tristeţea, Mihai Dinvale imparte
ginii universului, proiectindu-1 pe de o•
ca1d1.Jl său ataşament ce1or două persona
parte în sfera supranaturalului, pe de alta,.
je, fiind şi generosul ce alege pînă la urmă
Lnsolite,
iuminîndu-i aspectele obscure,
anonimatul, şi fermecătO'rul mentor în
tot aşa desprinderea de contingent, in
tr-ale .fanteziei neîngrădlite, izbutind să se
copilărească şi să pară că e capabil să trospecţia, depăşirea limitelor propriu
insufle „gustul pentru imposibil. Dorinţa lui eu pot tinde spre sensibiliz,are·
şi catharsis. Mu1tiplele refl.ectări reverbe
inaccesibilulu,i şi frumuseţii, graţia, fan
rează dincolo de par-ame1lrii timpului con
tezia, visul"... Un aer vag des11et, o in
tenţionată pedanterue p1anează asupra cret. Şi dacă fiiinţele unui anume prezent·
sînt într-o oarecare măsură şi fumtome ale
montării pe caire ·reali.zatorii, conduşi de
Nicolae Caranfi-1, debutant în regia de amintirii, ,,amintirea vie fiind adevăratuli
supravieţuitor", memoria generică a spi
teatru, şi cu apoTtul discret, dar exact al
scenografului Dan Manoliiu, au conceput-o ritualităţii umane, cu atît mai mult·
arta ca oglindă a realităţii are me-·
învăluită parcă în pînza fină a nostalgiei
nirea să focalizeze şi apoi să restituie
-ci.dealului de puri<tate... Iniţial născute ca
reacţii la rigidul obiecliivism al literaturii
spectatorilor o sumă de iidei care consti
victo�iene, scrierile lui Lewis Carroll
tuie raţiunea de a f.i a oricărei reprezen-
.aveau să se încarr-ce de potenţi,ale semni
taţii teatrale... Pentru potenţairea fiorului!
ficaţii ce au sporit prin acumulări inge
nios puse în evidenţă de textul piesei. tragic al acestei wumoase tnvitaţii la re-
flecţie s-.ar cere un plus de nerv drama-·
Spectacolul marchează în bună parte un
1lk. Tirterii intei,preţi nu sînt incă pe de-·
ghiul de incidenţă al motivelor interfe
plin cuprinşi de frenezia jocului.
vate - oglinda, dublul, visul - centrate
asupra unei dileme existenţiale : accepta
Irina COROIU
rea sau refuzul de a trăi plat, banal : ,,ce-

CONEXIUNI
TEATRUL „NOTTARA"

Maria Tănase
lÎ alte portrete
„Dacă nu ne vrăjeşte, baletul nici nu
există", afirma criticul Jules Lemaître.
Referindu-se, fireşte, la baletul clasic, do
meniu al inefabilului, în. care graţia şi
gingăşia îşi exercită seducţia. Paradoxal,
aserţiunea tşi păstrează valoarea !Şi pen
tru mlădiţa rebelă care este dansul de
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expresie modern, tlnzînd spre idee pînă
la a nega, uneori, estetica frumosului �ăci, _iată! un asemenea halou de vrajă
mconJoara parcă şi evoluţia scenică a
dansatoarei Miriam Răducanu, deşi argumentele ei artistice sint altele.
Spectacolul pe care-l susţine la Stu
dioul Teatrului „Nottara" este o nouă,
escală (urmînd celor de la T.E.S. Ţăn
dărică", ,,Naţional", "Bulandra") r:i. 'itine
rariul acestei originale personalităţi care·
se descoperă pe sine înnoind arta dan
sului şi-şi înnoieşte propriile resurse dă
ruindu-se eternei bucurii de a trăi miş
carea. Genul pe care-I-• practică Miriam·
Răducanu nu este uşor de definit : ea
pare să se abandoneze sentimentului- pe-
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-care i-l trezeşte muzica - şi în acest sens
. expresia plastică este confesiune ; împăr
tăşind specţatorului din preaplinul emo
ţiei ei, îi îngăduie să participe la revela
ţie, dar şi să descopere un nou mod, vi
zual, de a accede la esenţa muzicii - şi
'în acest sens arta ei este iniţiere; iar
în măsura în care, întorcîndu-se la origi
nile artelor scenice, reface punţile între
muzică, dans şi teatru, convertind abstrac· tele sonorităţi în imagini teatrale îmbi
, bate de materialitate, inventînd un lim
baj care transcende graniţele dintre corn
. partimentele spectacolului, arta ei este
creaţie.
Geniile inspiratoare ale acestui recital
de „portrete" sînt Bach, Vivaldi, Minkus,
'Şi în primul rînd Maria Tănase. Singură
în scenă, cu un minimum de recuzită
simplă şi sobră, urmărită doar de ochiul
atent al regizorului George Teodorescu,
, dansatoarea străbate, într-o deplină li
bertate a fanteziei, tărîmul ce şi l-a ales
spre explorare. Cu un gest delicat, cu
lege de pe marginea unui panou sau de
pe spătarul unui scaun cite un element
·<le costum cu funcţie simbolică - o nă•-framă, o ie, o broboadă ; schiţează cîţiva
paşi ; din fugă rosteşte o frîntură de
,:gînd, un vers ; apoi se retrage în culise
'Şi porneşte magnetofonul. Cînd revine,
înveşmîntată cu rafinată eleganţă în alb
'Şi negru, purtată parcă de valul vibra
·-ţiiror sonore, începe să deseneze cu pro
priul ei trup, suplu ca un lujer, dar animat de o nestăvi-Iită energie lăuntrică,
·ceea ce-i sugerează interpretarea profundă şi viguroasă dată · de Maria Tănase
·1mor' nemuritoare cînte·ce populare:

·Lume, lume, Cine iubeşte şi Iasă..., Zis-a
mama cătră mine, Trei focuri, ard pe
·1ume, doine din Dolj sau Maramureş...

·paşi mărunţi de bătută, chipul ascuns
sub triunghiul ţeapăn al broboadei, un
;gest, o zvîcnire, şi prjnde �iaţă, schiţată
•cu umor, chiar cu exuberanţă parodică,
'făptura unei neveste tîmpe şi neisprăvite,
ce chinuie aprig sufletul curat al Qărba
tului. U:n spiritual dans-pantomimă. O
-secvenţă dramatică: suferinţa „de dor".
Fiorul tragic al blestemului de dragoste.
·1n acest� croquis-uri teatral-coregrafice,
'înţelesul adînc al cuvintelor înregistrate
· pe bandă se regăseşte sugestiv în gestica
aspră a trăirii elementare: pumni care
lovesc. dezlănţuit în podea, zvîrcolirile
-paHmii, unduiri de o senzualitate frustă.
•Cîteodată, mi�carea -şi nemişcarea se con
"topesc într-� imagine: hieratică semnifidnd însoţirea vieţii· c\i moartea, a spe
ranţelor c• deznădejdea.
Poate pentru că incursiunea în stratu
"l'ile adînci ale ethosului popular cristali
-:..?:at în cîntecele Mariei Tănase implică o

Miriam Răducanu : întoarcere
originile artelor scenice

la

concentrare istovitoare, un teribil con
sum nervos, artista întregeşte şi colorea
ză universul acestei seri de poetică a
dansului poposind şi pe alte meridiane
spirituale : un stenic contrapunct îi este
prilejuit de dinamizantul song brechtian ;
o ritmică descărcare de impulsuri, trepi
daţie şi frenezie, nelinişti tulburi şi
irepresibilă poftă de viaţă ţîşnesc din so
nurile jazz-ului ; senzaţia de zbor, starea
de înseninare şi reculegerea erriană din
armoniile vivaldiene...
Stăpînindu-şi cu rară siguranţă resur
sele, distilîndu-şi -senzaţiile şi impresiile
şi trecîndu-şi inspiraţia prin filtrul cul
turii, Miriam Răducanu aprofundează
aici mai vechile sale încercări de a apro
pia dansul contemporan de bogăţiile stră
vechiului melos popular românesc, atît
în ce priveşte limpezimea arhetipurilor
cit şi în ce priveşte modernitatea unor
structuri ritmice. Motivul care dă confi
guraţie acestui recital - portr"!tul - izbu
teşte să devină liantul unei construcţii
artistice destul de ambiţioase, în aparenta
ei modestie, întrucît confluenţa sugerată
în planul expresiei plastice este proiecţia
unei superioare consonanţe, în planul
spiritualităţii.
hi ultimii ani, şi alţi artişti îşi croiesc
drum în zone de interferenţă a artelor :
actori, muzicieni, balerini, mimi şi păpu
şari îşi împrumută reciproc "diapazo
nul", abordînd cu o receptivitate proas
pătă ceea ce părea de mult cunoscut şi
descoperindu-se pe ei înşişi ca instru
mente în stare să emită un sunet nou.
Cercetarea intreprinsă de Miriam Rădu
canu în beneficiul dansului se tntoarce,
generoasă, şi către teatru- îmbogăţindu-l.
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BALET
OPERA ROMÂNĂ
DIN BUCUREŞTI

PEER GYNT
după H„ ILsen
Data 1Premierei : /19 danuarie 11.986.
Libretul, regia şi coregrafia : MI
HAELA ,ATANASIU. Scenografia:
VIORICA tPETROVIOI. Colaj muzi
cal: LUCIAN IONESCU, din lucrări
JOHN
GRIEG,
EDVARD
de
WILLIAMS, IISAO r:l'OMITA şi
KARLHEINZ STOCKHAUSEN.
Distribuţia: ŞTEFAN BANICA
(Peer Gynt); BEATRICE MATEI
(Mama Ase) ; iMIHAELA ŢIGANUŞ
,solveig); !CARMEN ANGHELUŞ
(Femeia m verde); !DANIELA CON
STANTINOIU ,(Anifir,a); CRISTINA
OSICEANU !(Ingrid); CRISTINA
NIŢA, MIHAELA BATAILA, MIRE
LA SIMNIC�U (fiei �ob•ăniţe);
FLORIN BRANDUŞA (Bătrînul din
,Dovre, Moartea) ; ADRIAN GHEOR
GIDU (Directorul pspiciului); GA:
BRIEL OPINCARU !(Logodnicul);
DO::NA BUNOIU {Micul JPTiculici) ;
NICOLAE DENES, MIHAI SPIRI
DONESCU, TEODOR TONESCU,
MIHAI ·FOTESCU (Patru demni).

Dacă, în general, transpunerea unei o
pere literare în alt gen de artă este un
lucru ,dificil şi riscant, dramatizările, de
pildă, fiind de cele mai multe ori consi
derate - şi pe bună dreptate - infe
rioare operei epice originaire, crearea unui
spectacol de balet pe baza unui poem
dramatic de anvergura monumentalului
Peer Gynt este un ac t .de veritabilă teme
ritate. Chiar în teatrul dramatic, transpu
nerea scenică a acestei capodopere ridică
piedici în calea îndrăzneţilor ; de aci şi
numărul mic al tentativelor. Un p�im
merit al Mihaelei Atanasiu, în crearea
baletului · Peer- Gynt, este deci acela al
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îndrăznelii. Din fericire, nu este şi singu
rul.
Meritele realizării încep cu libretul. Ur
mărind cu fidelitate aproape absolută ac
ţiunea poemului, libretul, scris, evident�
în perspectiva convertirii în imagini co
regrafice, izbuteşte să fie nu o simplă re
zumare, ci o esenţializare şi o interpre
tare a operei ibseniene, peri,peţiile repre
zentînd tot atîtea etape ale unei evoluţii
existenţiale pe cele două coordonate fun
damentale, clivergente, contradictorii, de
finitorii însă pentm semnificaţia general
umană a eroului : nevoia contînuă de
schi•rr:ibare, de acumulare, de ridicare spre
culmi de avere şi de putere şi, în acelaşi
timp, aspiraţia spre autenticitate şi ade
văr, spre cunoaşterea şi definirea propriei
identităţi. Cea mai norvegiană dintre
piesele lui Ibsen, Peer Gynt, este, totodată.
cea mai universală prin poezie, prin esen
ţa umană, plurivalentă, a eroului său. Şi
tocmai . această esenţă umană, poeti-că şi
dramaotică, a fost decantată în libretul
baletului, operaţie cu atît mai dificilă cu
cît avea în vedere limbajul făTă cuvinte
al dansului, o artă lacOIJlică, ale cărei legi
impu� structuri epic-dTamatice propri-i,
capabile a se constitui într-un mesaj ori
g!nal. �n redimensionarea unor relaţii
şi sensun, rolul mamei Ase a dobîndi-t o
�ai mar· e _pondere, ea apărind ca un spri
Jm moral al lui Peer atît în planul real
cit şi în cel imaginar, în conştiinţa lui, în,
rr:iomente de gr,ea cumpănă, în timp ce
finalul concentrează într-un singu,r perso
n.�j toate simbolurile literare ale apropie
ru de Moarte, eroul găsindu-şi salvarea
în iubire, unicul sentiment în măsura
să dea_ valoare şi adevăr experienţelor
sale, ş1 care conferă o aură de omenie
acestui chip chinuit.
Coregraf şi regizor al propriului libret,
Mihaela Atanasiu a folosit o muzică ce
răspunde în modul cel mai adecvat con
cepţiei sale asupra spectacolului. Chiar
dacă alăturarea unor lucrări de Edvard
Grieg (în mod firesc predominante - nu
numai suita Peer Gynt, ci şi concertul
pentru pian), John Williams Isao Tomita
şi Karlheinz Stockhausen po�te surprinde
la pnma vedere, spectacolul justifică în
desfăşurarea sa colajul muzical realizat
9e Lucian l_?nescu, prin unitatea organică
mtre �uzi_ �a şi dans, între sunet şi miş
c_a�e,. imaginea sonoră şi cea vizuală par
tic1pmd la o sinteză artistică de mare ex
presivitate. La această sinteză contribuie
admimbiJ şi scenografia creată de Viorica
Pe�o".ici, laconică şi sugestivă, cu trimi
teri picturale spre fantastic, iradiind din
sp:·e !lloti-vul central - enigmatica rozetă
unaşa de metal, ce ar putea fi un soare
dar şi un simbolic nasture - şi cu cos�
tume ce definesc personaje, spaţiu şi
timp.
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Intenţiile libretului s-au materializat
într-un spec.tacol de amploare, în care
scenele de ansamblu, lucrate cu deosebită
energie, în ritmuri variate şi cu o remar
cabilă putere de construcţie, a,lternează cu
solo-u1.•i şi duete lirice sugestive, !Înterfe
renţa realului cu fantasticul petrecîndu-se
sub cupola integratoare a poeziei.
Baza stilistică a coregrafiei este bale
tul clasic, îmbogăţit însă cu multă inven
tivitate, îndeosebi în pal·tea întîi, cu nu
meroase elemente de limbaj corporal ce
sporesc expresivitatea şi forţa de comuni
care, eliberînd în bună măsură dansul de
stereotipia canoane1or academice.
Deosebi•t de reuşit, din acest punc t de
vedere, este primul tablou, în care Mama
Ase (Beatrice Matei) şi Peer (Ştef.an Bă
nică) desfăşoară o fantezie inepuizabilă,
într-o succesiune de jocuri, de glume, de
poveşti mimate cu energie, cu îndrăznea
lă, cu duioşie şi farmec ghiduş. Beatrice
Matei a fost, de altfel, o adevărată re
velaţie în aces,t spectacol, t atingînd
în
tabloul morţii lui Ase neaşeptate culmi
de expresivitate şi sensibHitate. A dansa
boala, a dansa moartea, a sugera, prin
dans, nesfîa:-şita dragoste maternă şi efor
tul de a reînnoi vechi,le jocuri, a demon
stra prin delicate tresăriri ale umerilor,
prin tîrşîitul picioare1or în ritmul dansu
lui, p!Îe.rden!a treptată a puterii, ·apropie
rea sfîrşitului, rărnînîn.d în cîmpul de ex
presiviiate al artei, este o performanţă ce
se cere subliniată.
Se cer, de asemenea, evidenţiate cîteva
tablouri de ansamblu extrem de izbutite,
prin precizia. eompoziţiei şi bogăţia rit
murilor : lumea fantastică· a priculicilor,
imaginată cu vervă şi fantezie grotescă,
lumea reală a sătenilor ce petrec la
nuntă, în ritmuri de inspiraţie folclorică,
universul stilizat cu rafinament al ospi
ciului, asupra căruia p1uteşte un abur de
irealitate şi de absurd, fără a se căuta
un pitoresc de suprafaţă. Toate aceste
momente şi multe altele - unele dintre
ele desfăş1.w:îndu-se în absenţa muzicii,
impunîndu-se doar p11i.n elocvenţa mişcă
rii şi a ritmului - înscriu spectacolul în
perimetrul modern al teatrului dansat sau
al teatrului de dans, • dÎ!recţie majoră a
mişcării coregrafice mondiale.
Sînt, desigur, şi tablouri mai puţin per
cutante, mai ailes în partea a doua, în
care fantezia creatoare pare să fi fost
mai puţin stimulată de suportul literar

(vezi tabloul 7, al întîlnirii lui Peer c.u
cei patru pretinşi prieteni ce-l jefuiesc,.
sau tabloul 8, al experienţei cu lumea
amăgitoare a orientului şi a prefăcutei
A nitra). Dar nu acestea dau tonul între
gului spectacol.
Se remarcă, între creaţiile individuale,
pe lîngă aceea a Beatricei Matei, de ca<re
am vorbit, performanţa lui Ştefan Bănică,
interpretul rolului titular, care rezolvă
cu o tehnică admirabilă, cu v,igoare şi
sensibilitate, dificila sarcină a prezenţei
permanente în scenă ; biog,rafia zbuciu- 
mat ă a eroului este parcursă cu autoritate
profesională, cu capacitate expresivă,
poate cu un limbaj compoziţional nu des
tul de rnvers ·-pentru a marca pregnant
,,jocul identitătilor" lui Peer, dar cu re-
surse dramatice evidente.
O notă de lirism şi puritate aduce în
scenă, cu graţie şi ţinută clasică, Mihaela
Ţigănuş în rolul Solveig, emoţionantă în
deosebi în scena finală. Carmen Anghe
luş creionează cu fantezie şi maliţiozitate
chd,pul fascinant al Femeii în verde, Flo
rin Brînduşă in1pune cu precizie şi ges-
turi ample, elocvente, pe grotescul Bătrîn
din Dov•re (regele tralilor) şi solemna�
atotputernica Moarte. Adrian Gheorghiu
compune cu umor şi vivacitate strania fi
gură a Dill"ectorului ospiciului, Gabriel
Opincaru schiţează cu aplombe rolul Lo-
godnicului, Daniela Constantinoiu dan
sează cu bună tehnică dar nu cu destulă.
fantezie rolul de bravură al Anitrei. Cris-·
tina Osiceanu are graţie juvenilă în rolul
Logodnicei.
Este de apreciat efortul întregului corp•
de balet al Operei Române de a răspunde
soli-citărilor unui coregraf şi regizor de·
talent şi formaţie modernă, chiar dacă
nivelul realiizării nu este acelaşi pe toată
durata spectacolului. P.rin tot ceea ce·
aduce nou şi în perspectiva desăvî.rşirii
sale printr-o programare mai :f.recventă,
baletul Peer Gynt reprezintă un succes al
artei coregrafice româneşti.

Margareta BARBUŢA
Notă. Dintr-o regretabilă eroare re

dactională, în caseta documentară
a cronicii la spectacolul Hamlet de
la Teatrul „Bulandra", publicată în
nr. 2/1986, au fost omise numele
autorilor costumelor: LIANA MAN
'ŢOC şi NICOLAE ULARU.
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La Teatrul „Ion Vasilescu":
Toamna roşie, dramatizare de Mi

haela Tonitza-1.ordache, după roma
nul Dragostea şi revoluţia de Dinu
Săraru. Text apărut în revista
,,Teatrul" nr. 10-11/1984. Regia:
Constantin Codrescu. Scenografia:
Rodica Roiban Dulhan.

CONSTANTIN
CODRESCU:
Deşi, în miod fiTesc, :nu · !Poate cuprinde
romal}Ul în toată amploarea sa, dramati
z.area izbwteşte să transmiltă me;ajull qpe
rei originare, să ,reţină, în mod sintetiz.a
tor, vaJ.or-ile tijpo!l.ogroe, să ,prOjpu:nă carac
tere femn structuirate, din a căror con
fruinltare se încheagă pe scenă o [rume în
efervescenţă, evolu[nd sub presiunea rit
mu!Lui Jăuntric al!. unor den5e situaţii dra
matilce. încercăm cu rtoţ,ii să deS1Copeirim
echi-vial.enitu1 :teatral al vilbraţiei sentimen
tellor, stărilior, relaţiilor, � care - citite
d.raimatizării - roma
prin transiparenţa
,
nul le propune. Este imaginea în mişcare
a unei s,ecvenţe de istorie, aşa crum a
fost, esite, şi fără îmdoiailă va fi. in . �e
zul ei' stă tirrn!PuJ nostru, 'bi.lIIllPuil soc1a:J.1st,
în c<ar, e '!le ÎlruScriem, certilficundru-i dină
untru sensull şd îm!Piliniirea. Nu e de�oc
uşor să dai· ch-i!ll �ndu1lui ; dar efort. ul
merită să fie făicult, căci - şi aici este
marele merit al!. lui Di!Ilu Să:r'aru - ca
raclerele, psihollogiHe au consi'stenţă şi
a,dleivăr.
Nru po,t să :nu trăiesc o stare de febră
creatoare {apariţinÎlnld d€01]J'01lriivă ·regi�ru
lui şi actoruilui) 1a întîilnirea ou Dumitru
Drul!Il.itru : erou dr.airnatic viu, om în sen
sul oel mai ;promunld 3.'l cuv,întu[ui, prin
a cărud pri;vire se fiii.trează tot oeea ce
se peltrece, aif11at. Î!Iltotdeauna în miezul
sirt7U.aJţiiilor celio.r· mai com1Plicat.e şi ma;rtor,
i!Il insitanţa istor,iei, penrt;ru du.::e1.e nece
sităţi alle revo�u,ţ,i� şi pentru �e!lu:J. cum
acestea s-au rasfrmt în mentalitatea oa
menilor eyocii, trecialidu-i prin tempera
turi îirmllite şi prin fHltre purifillcatoare.
Stîrneşte sentimente contradictorii : e iu
bit pentru felul lui de a fi ·omenos, e te
mut pentru neclintita lui ·dragoste de ade
văr şi· dispreţuft de arivişti pentru lipsa
de morgă ·cu oare-şi:exercită funcţia. Existenţa lui, suferinţa, bu,curi:a, rrsuil, tăce
cea,, îmi dlevin încetul cu încetu[ fami
liare. Retrăiesc alături! de ei, prin err, un
tim,p ce mie, generaţiei mele, ne--a aipar

ţinut. Experienţa artistică prin care refac
tn ·propria-mii memorie etJaipele unei exis
tenţe ce o numesc cu toată răspunde.rea

adevărată rămâne o sarcma, pr,e>fesionail
judecu,n:d, mai mull.t declt aidemenitoare,
far e>meneşte, binefăcătoare.

CARMEN PETRESCU
Alex:andira TereI11ţia Rudeanu esţe un
rol· de mabu,ri;tate. O maituritaibe a gîndu1,u.i, o maturitate a mijloacelor. in a,ce,la,şi
timp, este purtătoarea unei stări de ciu�
diată şi, cred eu, per,pei1ruă tinerieţe. Ciu
dată, pentru că nu este doar expresia
temperaimentull.ui ei, ci a ÎITh5ăşi istoriei,
pe caire o reprezililtă. I�ia ei şi a revo
luţiei sociailiste, la caire aider-ă trU'p şi su
fllet, cu vitali'tatea de demullt şi de tot
deauna a neannull.rui românesc, cu care fa
milia Rmdeanu a fost una. Desigur, Aile
Xa!l11dra Terenţia are şi farmec. Nu e nici
acesta un famn.ec obi,ş,nuit. Elsite farmecul
franoheţii în re!l,aiţi.i - ea refuză „de pll.a
no" orice minciună sau fals -, farme
cul unei inteligenţe vii, farmecul ac
ţiunii şi, de ce nu, farmecul şi i.Jle
diitul nume[ui ei, în cO!IljuTI1Ctruira politică
a revolu,ţ,iei socilailisite. Afex:au.dTia Teren;ţ.ia
Rudleainu nu este întîrrnplă tor de profesie.
istoric, şi nici conacuil. familiei saile monument de civilizaţie şi currtură naţio
nallă - nu este întîmipl.ător reoormtruit în
anii noştri... Există o sitrînsă leg.ş.tură., o
necesară rel:aiţie iintre ®Dela noastră re
voiluţionară şi istoria veche a po:po,rului.
Ailiexandira esite un srumbol.
Nioroe:u[ meu, ca aJCltriiţă, este eă acest
simbol nu e sec, demonstrativ, ci plin de
viaţă. AlleXMldra are şi pune p;r
. oblleme
celorfaliţi, mai ail.es celor oare în,e,e,arcă să
încorseteze V'iaţa. Dinu SăTM'U a intuit o
subtilă psihologie feminină �i a redat cu
tailent o puterni'că person:alilliate. Voi în-
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cer.cia s-o aduc pe scenă cu aj1Utorul .repu
tatulud• aictor-;pedagog ş,i reg1zor Cornsroan
tin Codres:ou şi ail partenerHor mei.

FLORIN CRĂCIUNESCU:
Arn,ghiell Tocsobie. Miai degrabă investit
cu o funcţie simbolică, decît · activ ca
peroonaj., înaltu.a demnitair Ain�€ll Tocso
bie se distmge, în economia dramatizăiriă,
printr-o vizÎlbi[ă amiITTom.ie cu Dumitru
Duimi1mu, căruia îi şi ilIIl!Pută, de alltfel,
că ar fi rămas ancorat în faza iniţială a
revoluţiei socialiste, tributar unui fel de a
fi desuet. Toas01bie are toaite a,parenţele
disltinoţiei,. poate irrn,pune prin -€lloci!l1ţă,
prin el�ţa cu care ,eXjpune· înalte prin
ci1Pii, dar se do,vedeşte, de faipt, suifilete.ş,t,e
Slteriil. Ohilar şi dragostea lui perutr:u .Aae
xarntlra paire a fi, condiţir0nată. E un om
sec, calkull!ait; drama �uă este aiceea a unei
inte'l,ÎJgeniţe inmipaibi1e să spaT>gă tiiparul
pro,priei· na:ituri psihi�, nu are acces la
sentilmenite adevărate, fibra m morailă e
uscaJtă, seacă. Deo:caJIIlJdată, mi se pare
greu de pătruns în universu� său lă·un
tric. O mare atenţie la toate impli
caiţiilJ.,e piOsiibil, e în aria ildleati.k:ă a piesei,·
r�tiiv a romanuiluli il.ui Dinu SăTaru,
e cît se poaltie de fructuoasă dn pătru:nde
re'a resorlturl[or ro[ului. Ce vm izbuti în
fi111aQ? Vă inviit la spec,taco[uil nostru.

ANCA ALECSANDR,A
Ani de zHe arm fost obişnuită să-mi
desenez personajele au mullte ou[ori, cu
·multe nuail/ţe, -pe care tr,ebuia să le va
·
riez pe
inltlreg ,par'mi:rsu� ®�taoolu[ui. De
ra ,Irii. na din Matca pî,nă la Jossie Hoga'l1
di,n Luna d,ezmoşteni,ţilQr, .de la Rosailind .
din Cum . vă __pia.ce pînă la Olivia din
CuilUI sa.u'iepurif de n:R. iPopesicu {s'U4)erb
rol !), totul avea timp să prindă contur,

încet dar sigur, de-a lungul mai multor
aote ipetrecute în scenă. Iată însă oă as
tăzi, în dramatizarea după romanul Dra
gostea şi revoluţia, mi se cere să dau
văa.ţă unui per:so!l1aj trasalt � nUIIIlai cî
teva lirui. .A!bjectă ş!i irn!Pulllsi�ă, farsoare
şi li!Psită de SCTUIPU�e, CaI'llllia trebuie .pre2ieni1Jată fără „int.roduice:re ". Să greşesc
oare spleirfilnd că u111 orochilll poate avea
uneori v'ailoarea unui taibllou ?

MIHAI DOBRE :
Tudor Cernat, i111g)iner, di,reator general'
ail umili grUIP -indius·triall. Un personaj cit
se poame de reailisit ; el poaltie fi i!J1tilnit
şi în aJ.Jte Îlffiip:rejurăiri, daa: cu aceliaşi forn;d'
cinstit, c:u aceeaşi tărie sufletească de ai.
nu abd'ica de la l�ta penltru adevăr şfi
<k-eptate, cu aceeaşi putere mobiili=toar-e,
din acelaşi ,aluat din. care sînt plămădiţi,
cei mlenăiţi să conducă. Sirtmaiţia în care
este pus Tudor Cernat în piesa lui Dinu
Să:raru este oaroou:m inedită pentru un
comunist de coITTdi,ţia lui' : diivoctează r
Paradoxall, doar aJS·tf.ell. �i Poaite păstra
integr'italtiea morailă, poate rălffiîne credi'l1cios uillui mod .de a trăi curat. Itn plină!
putere, om cilIWl!ilt, caipabiil, -muITTcăitor, de
votat cau2iei socăailllSIIIlulJui, răi2iboi-ndsu-se
cu prejuldecă,ţi[e - i"altă datele �ţi�e·
oe ,v or ghida munoa. mea aimănun'!;iită Ia-.
r-ol. .Ceeia oe mi se pare mai· greu este'
faptul că, în lupta lu'i, Tudor Cerinat nu
stă faţ.ă ,în faţ.ă cu un duşmalil, ci cu
t'Ovarăşii săi de muncă ; îmiPOtriva lor·
trebuie să-şi susţină punduil de vedere,.
să-,şi apere dr� şi să demonstreze,
dacă e nevoie chliar ,,!bă11îJnd cu pumnul
Î!l1 masă", adevăruil.. Mtljlloac€!le de mter
prewe vor fi .silmjpile, fireşti, convingă
toare ; spec 'ca �elul . i::un':t Tudor Cernat
î$i apără cam;a să' dştige' adeziunea . publicului:
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�A.It,CO)I.U!
A7t..B:
!P''1:A.?'l&Tl!/1�f!!/1lt
M®MA\1'/B�C
Mircea Marin:
„Tensiunea
născută din efortul
spre desăvîrşire... "
surori de Cehov. Paralel, Mircea Marin
„Teatrutl m-a atras di'Il copitlăirie. Imi
Îi!liceipe colaiborairea cu Na1iona[u[ cliUjea;n.
amintesc că intr-o cuiti� de zahăr i!IIllPro
Aici ,găseşte u;n coleotiv iIJUternic, cu ci
, ,le [Pentru oop,iii
vizam cu 1PăiPuşi spootaco
teva vJrfuri actoriceşti ce [i per,mit să
din cartier. Mai tîrziu, in adotlescenţă,
Georg
opteze iPentru dramaiturgia tlui
Geor;ge Calliboreanu Jn Apus de soare şi
BUchner şi a lui Marin Sorescu. Comu
Dina ·Cocea î;n Maria Stuart au plrodus o
nicare,q cu interpreţii, în repetiţii, at
putermică impresie a,suipra mea. I-am u;r
mosifena 5ipirituală a CilujuQui, interesul
măirit seri, 11a rioo. ; ,sti'lutl de joc tensionat,
pentru teatru atl i111teleduaHtăţ1i din oraş,
ÎJI1 furţă, ad .aicestor 1II11aeştri ai scenei m-a
prerenţa ,prinitre SiPectatori a lui D.R. Po
cwced t, m-a i11Il,presi01nait pil'ofu!Ild. In li
pescu, Nicollae Pretli,pceanu, Ail. Căp
ceu scriam ipoezie ,şi iubeam ,mutlt riOmul".
i rariu,
îi stimutlează aspiiraţia către unirat. In
Î!IIllPă-rţit înrtre aceste :trei ,pasiuni, Mir
19176, Mircea Marin se slta,bitleşte la Tea
cea M.arin urmează doi ani l;a fi[oilogie,
tru[ Dramatic din Braşov. Inrnîillil.eşte o
aipoi dă exarrnen Ja J.A.T.C., dorind să de
bru{Pă ma'i 1puţin ,pregătită rpentru abor, 
vină regi2lor de f.i,lm. Comisia de aidimi.tere
darea ·marelui repertoriu, ,dar cu o mare
îl îndrumă ililsă · s,pre 1p1ri,ma sa ,ichemare,
receiptiv
, itate ,şi dorinţă ,de a-şi perfecţio
teatrul. Este {Perioada a,telieiretlor.' La de.z
na mij" loace:le de extI)resie, de a se afirma
ba-teri1le teoretiice şi d1scuţiiJe asupra S{Pec
în eşalonu[ de tfru111te a[ teartru[ui româ
tacolelor realizate la clasă, participau stu
nesc. Inaugurarea Festivalului de teatru
d0!1Jţ,i,i. dilil toţi ,a,nii de studiu, noi.i-veniţi
contemporan oonsrtHuie un nou imbold ·
avu:nd 1posibilitatea să se .fa1rn.iJiari:u:1Je de
penroru reigi2lor lin rea-lizarea unui progra,m
ti!IIllPurilU cu dhverse modtall.i tă.ţi i SitiJur,i
teatral propriu.
teatrale. In şcoală Mircea Marin era ani
Biraşovu[ !Înseamnă ipentru Mi,rcea Ma
mat de UIIl S{Pirit de independenţă, de o
rin maturJbaitea. Im1preună cu extI)€ri,men
nerăb;dare de a trece unai r-eipede [Peste a
tatu[ diirector şi regiror Eugen Mercus icu
ceastă etapă de iniţiere [n p:
, rod'-esie şi de
Ffori!Il iFătu,lesou, colegu[ său mai rtî.�ăr.
a se confrun,ta sing,wr, ifă,ră tutella. p:rofe
contribuie la consolidarea peirso,nalităţil
soruilui, cu 1PUibl1icul. Prilliluil contact cu
acestei ins,tituţii t- eaJtrale. Se il1Tllpt111e prin
speotatorii aire tloc în condiţii ;nefavorabi'le,
acti:viitatea sa ca un girnditor de specta
soldîndu-se, la teatrul din Tirgu Mureş,
cole reprezentativ pentru generaţia căreia
cu UJn ipair.ţi.ail eşec. Regizionu[ 1P11eacă la
îi avairţi;ne, a[ături de Cătă:lina Buzoianu
Satu Mare funtpireună cu urn gruip de ac
Da�
Mianea
Allexa Visario111, Aureliu
tori., proasipăt absolvenţi.
M_icu, Alex. Tocilescu, Mircea Corn'i$teanu,
în
Proiectele s,ale, foarte ambiţiioase
Nicolae Scarlat, Kincses Elemer etc. Mon
co-rnipa,naţie cu ,resurselle artistice :alle tru
tează rpe scena bra(lov.eană ,în ipQ·emieră
pei, se IC'Oncretizează tot111şi llI1 două ireu
europeană Maria şi copiii ei <lle Osvaklo
şite care atrag atenţia crHidi de speciaili
tate : {Premiera pe ţară ,Martin Luther şi
Dragun. De asemenea, 1·egizează în pre
Thomas Miinzer de Dieter Forte şi Trei
mieră {Pe -ţară Edward al Ii-lea de Mar-
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Jlowe, Serată neprevăzută (Aniversarea) de
Harold Pinter. Propune cîteva reprezenta
ţii de va1oare pentru dramaturgia româ
nească actuală, care au fost încununate cu
premii : Mormîntul călăreţului avar de
·n. R. Popescu în premieră absolută, Nu
sînt Turnul Eiffel şi Cerul înstelat dea
supra noastră de Ecaterina Oproiu. Sem
nează la Botoşani un marcant spectacol
Mazilu cu Aceşti nebuni făţarnici.
In biogralfia artis,tică a ilui Moiircea Ma
rin, de aproape 12 ani, întîlnim, ală
turi de montări imporbam,te, şi ·ailtele mai
puţin semnid'ioative, cu texte minore ca
literatură. iRel.ev�biil. mi se _pare Î!Th5ă ,f,a.ptul că cele mai 1·euşite întreprinderi sce
nice contm·ează un univers ideatic şi de
finesc un profil aparte în regia româ
nească de azi.
, In studenţie, regizoirul sirrnlţea o atrac
ţie specială pentru teatrul elisabethan.
:Structura deschisă a acestuia îi oferea o
mare il.iibertate in aUegerea s-emnelor tea
iraile ; spiec1laJOoluQ fii:nrţ,ei umame, pirofu111d
diraimatic şi universail, îll ;foo,c,ina. Studiul
.aoesitui capi:toll din .istoria teatru'lui, ,ca şi
montarea. unei piese de scriitoarea en-gile
ză Ann Jellicoe, îi marchează evoluţia re
gizorală. In piesă, eroul este un adolescent
aflat în conflict cu lumea înconjurătoare,
-opacă în nevoia sa de comunicare şi ma
nifestare. Incepînd cu aceste experienţe
teatrale, Mircea Marin este preocupat de
..suripiriil/tllelrea în actuil scenic a ceea ce
�l numeşte „starea 1de devenire dramatică
a viului". El precizează: .,Există o ar
monie a contrariilor ce activează ener
giile latente ale spiritului, dirijîndu-le pe
,calea înţelegeri,i, spre nădăjdui_ta poartă

a înţelepciunii. Teatrul este tensiunea de
contrarii a multiplului ce se constituie
ca unitate, şi el poate exista numai în
măsura în care antinomiile categoriale
trecutul şi prezentul, mărginitul·
şl nemărgini,tul., go,lu[ şi plinull, irepausul
şi mişcarea, lumi:na .!;ii 'îliltu·nericul, tă
cerea şi strigătul, binele şi ri ău�, frumo
sul şi urîtul se interferează, dînd omului
dimensiunea sa cosmică.

,,Punerea în scenă a piesei (Martin Luther şi Thomas Milnzer de
Dieter For.te - n.n.) reprezintă un

ac t de îndrăzneală profesională din
partea Teatrului de Nord din Satu
IVIare şi din partea tînărului regi
z011· ,Mircea -Marin.,.,T-eatr1J,J şiJa• asu-_
mat răspunderea unei dificile pr-e·
miere pe ţară. Regizorul a avut de
luptat cu un text complex, pe care
a trebuit să-l reducă în dimensiuni
( altminteri n-ar fi fost reprezenta
bil), păstrîndtt-i intacte semnifica
ţiile. ...Mai ales în final, Mircea
Marin a realizat admirabile situa
ţii de teatru, precum exodul victi
melor şi lenta, tragica aqumulare
de capete ori ironica apoteoză a
profitorilor înfrăţiţi cu ucigaşii, re
prezenbînd chiar morala fabulei".

(Ma, r, ius R!obescu, din „Autori şi
spectacole"
Editura ,,En1inescu",
1980)

Martin Luther si Thomas Miinzer"
de Dieter Forte; Teatrul de Nord
din Satu Mare
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Spectacotlutl de rteatru se lllaşte din ima
ginair şi trăieşte şi moare Îll1 iimaginar, el
«arată» şi «ascunde», în măsura în care
răspunde nevoii de cunoaştere a omului.
Flll!loţia s•a euristică rezidă IÎl!l, forţa in
telgtrităţhl şi a intrams.ilgenţei sa,J.e toon
şanrte, căici el cere o si=i tate totaaă a
omullui falţă de sillle însuişi, faţă de ildea
luriile sale, ou;rajuil de a privi ,î,n faţă rea
li.tatea, de a se eililbera de ,oil"Îce iJuzie.
Numai• ,prin ,meniţil!lerea vie a acestei ,pu
tel;"i SJPirirtuale actu[ · tea<tţa,J. se JPQate con
stitui ca reailitaite onganic, ă, 1genuină, î1rrybo
găţi:nd umanitatea" .
. .ÎII1 <lerv€lllirea individl' lllu4 afilart în· cău
.tarea miracolului vieţii autentice, Mir
cea Mair.in, dezrvăluie .�poamele eu11Ui, ţlar
,. şi 'alle i1umii ce ·ÎJl ,îm:onjo:ară. Radiog.rafia
. ză ceea ce esite nocturn 6)n natu[·a uimană şi pune sub lupă evenimentele
· care :failsifică şi Kleigradează omuil, îi '.per
ver:1:esc sufiletuil şi foi Îl!llgenuo:rohează, dern
nitaitea. Jn SJP�tacol'l111 cu Serată nep.re-

văzută de Pinter am îin1lî!Lnit o scenă em

blematică pentru luciditatea vindicativă m
regizoru['U,i. kufăşucr:at .într--10 faţă de masă
albă, ca într-o cămaşă de forţă, Stanley
se afla prins în propria sa capcană : nepu
tillllţa de a riposta cu v.i,goa:re faţă de a
gresivitate.
Interogatoriul
impus
de
cei doi emisari ai unei forţe male
fice, Goldenberg şi Mc Cann, agresa.
victima pîJnă cililid co.nşti.il!llj)a laJCesteia se
pulveriza. Trupul se contorsiona spas
modic, pentru ca, la sfîrşit, să-şi gă
seasică o iluzorie 1<inişte saiLvatoare rn po
ziţ, ia fuetusutl1Ui. Tensiunea momentutlui
era tu,lbucr:ătr oare. Asisttam la procesu[ de·
deyecr:sonaiioore a om'l11lui.
Remarcăm în cele mai bune spectacole
ale lui Mircea Marin asemenea ima
gini cu valoare de simbol, care îl ca-·
lifică drept „un regizor de inventi.e" în,
aJcl(;epţia pe oare o dăidea fon Sava ter
menu�ui. F1orţel:e car. e port; aneainti.za u
mainirtatea din om siînt investigate de re-·

FIŞA PROVIZORIE
!Data şi iloouil naiş.tecr:ii· : 28 seyitembrie
· 1 1944, Bucureşti. Absolvent I.A.T.C. ,,I. L.
Cara;giiaile 1', jpromoţia 11900. !Examen de
cliJpl'omă : Strigoii- de Henrik Ilbsen
(Teatrul de Stat din Tîrgu Mureş). Spec
;taico!le.: Bupă sea,r,a, domnule Wilde de
Eugen IMirea - :197'41 Rugul de•O. :Mă
_gurealllu, Trei surori de .A.'P. Cehoiv 1975, Capul de răţoi de George, Ciprian,
Martin Luther şi Thomas Miinzer de
Dietecr: Fo;rte .:._ ,19,76 1(Teiartr'Ull. de Nord
din Satu aY.Lare) ; .Despot-Vodă de Va
, sile •Alecsandri, Woyzeck de Georg
Biichner _, 1976, ,A treia ţeapă
de IM'arin Sorescu - 111979, Mobiilă şi
��ere pe Toodor ily.[aiziill\ll -, 11,980, Omul
de cenuşă de. DJR. IPoip�u - 11981
('fyartrull iNlalţiJona!l din ICl1Uj-,Na,poca) ;
Intre paitru ochi de Af. Gihe'.Jma:n, Hai
na ® două feţe ·l(ie S. Stratiev -'- 11982
(TeartruQ de &llat din SNYiu) ; Trei su
fOrÎ Ide A.. P. Cehov - 1191711,, Nepoţii
lui Plautus de I. D. · Sîrbu - 1984, B ă
trîna şi hoţul de V., Savin - 1984,
Jocuri cr:ude de A. Anibuzov - 11985
(11.'eatrull Bacovia ldi111 iBacău) ; Aooşti
,nebuni fă�ici Ide .T ,eiddJor ill/Ilazi[u 19812 1tTeailn'ul ,,!Mdihai, IErnilllăscu" ddn
J3otoşami) ; Mari'a şi co:pili ei de Os
valdo Dragun, O scrisoare pierdută de
C.IL. Oaraigia!le - 1191717',
F.duard al
Ii-lea de Cristopher Marlowe, Păsările
tinereţii noastre de !ion nruiţă - !1978,
Ciitadela sfărimată de iffuria Lo:vii.nescu,
mtima mmune a lumii ele D. !Roman
şi :A. IPOIP, Jocul de-a ,va:ca.nţa de Mi
hlaiă Sebastiam. - ,19,79,, Mormîntul că-
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lăreţului avM de D.IR. IPqpescu, Can
guri din import de G. Cerohez - 11981,
Intre etaje de 1Dumitru &illomon
1'98'2, 'froillus şi Oresida de Wiill<iwn
Shakespeare, Serată neprevăzută (Ani
versarea) de Harold Pinter, Titanic-vals
de Tudor Muşatescu - 1983, Nu sînt
Turnul Eiffel de Ecaterina 0proiu,
Nunta lui Krecinski de A. V. Suhovo
Kobîlin - 1984, Cerul înstelat dţasupra
noastră de Ecaterina 0proiu, Scrisoare
de departe de Eugenia Busuioceanu 1985, Arheologia dragostei de Ion

Brad - 1986 (Teatrul Dramatic. din
Braşov) ; întîmplări mai mult sau mai
puţin ridicole de A. P. Cehov - 1975
(Teatrul Giuleşti) ; Mormîntut călăre
ţului avar de D. R. Popescu - 1981
(Teatrul „Bulandra").
DistincMi : 1Premiutl revistei ,,'Th-ilbu
na" - 1Hll79; PrernLul A.TJM. pentru
cei! mai ibulll, SIPe'cl,acoil - 11980 ; Premiul
peontcr:'U cr:eigie şi 1penitru cel irnai bun
�otl :La 1Fesrtiva!luil kle teatru con
temiPOran, :B['aşov - 1' 0011.' (Mormî,ntul
călă.re�ui .a.v,ar - Teatru[ IDramiatic
din' :B'MIŞO,V) ; Premiul A.T JM. ;pentru
regie - 1984 (Nu SÎ!llt '.l1unlul Eiil'fel şi
Serată neprevăzută).
, Turnee în străinătate : Teatrul Dra
hiatic din Bir,aşoiv î!I1 R.ID.G. - 197,9
(Maria şi copiii ei) ; Teatrul' Naţional
198,1
dilll. Oluj..;Niaipo:ca in RJF.G. (Woyzeck).

Călăto'rii în schimb cultural: R.D.G.
- 1978, R. S. Cehoslovacă - 1982:
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Teatrul National •din Cluj-Napoca:
··":,'wo'yzeck" de Georg Biichner (sus)
şi „A treia ţeapă" de Marin So
rescu (jos)

Turneul Teatrului Naţional din
Oluj-Napoca în R.F.G. - Ham.burg,
B1·emen, Koln, Ka,rlsruhe, Nilrnberg,
Regensburg. Ecouri din presa din
R.F.G. - In revista „Tribuna" nr.
28 din 9 iulie 1981.
„Intregul spectacol a fost joc în
joc. Marin lucrează cu o simbolisti
că deosebit de variată şi. cu o ges
tică mută, lucru care p·retinde o
mare concentrare din partea spec
taiorilor. [...] Woyzeck a fost con
ceput - în contrast cu alte regii de data aceasta ca o fiinţă blîndă.
1n atitudinea lui Woyzeck faţă de
durere s-a pus un accent specific
românesc. [... ] Mircea Ma1·in a
creat alter ego-ul lui Woyzeck (Ne
bunul) care se mişcă neputincios
împreună cu Woyzeck la marginile
vieţii. ...Scenele de masă, concepute
admirabiL din punct de vedere re
gizoral, au dat spectacolului con
sistenţa necesară".

,,Mittelbayerische Zeitung"
;,Woyzeck este interpretat cu o
distanţare faţă de propria sa isto
rie şi poate tocmai de aceea se pre
zintă· atît de actual. Regia de lu
mini a lui Mircea Marin constru
ieşte ·secvenţe ·ca ,nişte pietre de
mozaic, lăsînd logic· ca scenele fi
nale să curgă una într-alta. [. . .] O
seară de teatru plină ele încordare
şi cu o atmosferă stranie".

,,Lilneburger Landeszeitung"
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.,Serată neprevăzută" de Pinter,
Teatrul Dramatic din Braşov

gizor din di.verse ungihiurL Spectacolul
condiţiei umane se deS!făşoară pe man·ea
scenă a Lstoriei. Istoria es1te fo[·ţa miste
rioasă şi teribillă care dă unicita,te trăi-ri
loc, gest·uriOo:r, a,c,ţiuliliilor, even.ionemtellor,
ju1diecător şi martor 1a ca.re eroii ÎŞIÎ :ra
portează fl)erma1I1e1I1:t existen,ţ,a.
In acest periplu de meditaţie asupra
Omului şi a Istoriei, Mircea Marin decla
ră că trei întîlniri au fost dtat,erminante
pe:nrt:ru el : Caraigiaile, Shakes,p,eaire, Cehov.
„ UIIl-il\lleirSuriile sipi:riituiall.e alle aicestor trei
mari artişti, lC.are sJnt atît de d1�€1lite, şi
care, aşa cum le-am. în:ţieiles eu. piar a se
com@eta uJui1Jo.r, se .constituie î.rntr-o un
, i
tate estetico-filozofică".
o· scrisoare pierdută (la Tedrul clin
Braşov), Marin o vede „ca pe o comedie
a tarorii şi a co111j])lotuilui îroipoitri,va Is
toriei -tAJdevăr ". Int,r-Qiin, deioorr cu mullte
uşi, du1Pă care stau ·Ja ,plînidă polii(Jişti,
eroii ,trăiesc stări de susipioiu111e. Regi.w
rull comstruieşte o rr=e de l()'.ainoipticuan.
cu personaje-saltimb.mci, campioni ai'
d�i,zamenituilui care, snlb 'masca resl]J'ec-,
taibHiităţ�li, îşi urnnăiresc cu V•idlenie inte- ·
reseile veroase. Spectacoiluil se -îcnscrie prin
tre celle mai hune mo:ntărri Caa-agiale di.n
u:1timlell.e două decenii din teatrul româ
nesc, regi@ruil relieofiîll'lld asi!)eCte ineidite
din operă:
,,CetăJţea1I1uil turnn�t se cu111oaşte cu 1
Trahanache «de la 1'1 februarie» (1866), i
d ata COffi!Pfoturrui mJnjp'otriva l, ui' A.1I. Cuza,
co:mlPl!Olt ce a aV'Ult rreyercusiuni majore
asUJpTa istoriei Moldovei şi Tăir:ii. �â=-
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,.Troilus şi Cresida" de Shakespeare,.
Teatrul Dramatic din Braşov
neşti, şi pair a întreţine :relaţii ocl..l!l<te şi;
, ent. Farfuridi şi
Brlinwvenescu·
în IJ)rez
complotează împotriva lui Tralwn.ache�
OaţaveJliC'U şi ai Ju:i compOotează impotri
va iPartiduilui de guvernăanmt, înitre Zoe
şi Pristaind:a se sta,biileşte o î1rnţe!legere se
cretă îoniPotriva voinţei Qui TipăJtescu.
Fenomen.u1 aipar· e şi în oellellallit,e piese :
Jipin,gescu Îll aipă.ră cu pieptu[ său pe Rică,
Venturiam>1 ,pe care [1 curnoa,şte «nu se
ştie de unde*, şi ipa;re a nu fi cu totul
stirăin de relliaţia di'Il'tre Vena şi Ch:iriac,
Io:r'd:ache se ilil,ţelege în taină C'U cerre .două'
femei şi ex€'1'IlJI)leile ar putea �ntinua,
muilte dintre S'chi,ţe cornţirnÎll'ld r€11aţii de·
acest tiip. COJ1'V'i111şi de versatiili1laitea ca-·
raicterelor omeneşti, ei srtau în · perma
neruţă Ila ipÎ!lldă. Cuvlî111,tu� de orrli:ne fiind'
suspiciunea, se trăieşte o necontePită sta
re de illeroare, fapt ce a determi·nat dez
v,ooitairea pU1terii de disimu[are. Ad€1SeiOri
avem ifiiP;resia că asistăm la un sll,!l€1cta
co1 Îll1 ca:re se foloseşte un limbaj oodifi;:
ca.t ce .ascunde un mister ipe care nu:maf
ei' Îl1 înţeleg. Automatismele- verbaae (de
tÎ\Puil · •<eurat mişel*, «IC'l.LI'a1 murid.ar»,
«rezon») au o funcţie 'contrapunctică cu
sens tainic în eurftan.ia cuvi111telor".
In Troilus şi Cr.,,sida la teatrul di?
Braşov, Istoria era prezentă la tot .pasul,
dair eroii par a trăi un vid metafizic pe
care încearcă să-4 ilanli;xl.e cu aroganţă şi
cinism. Shakespeare îi prilejuieşte regi· jncumi=e .în 'lumeia. :for,ţello't
2Joruaui- o
obscure .şi demonice care îl torturează pe
om. lVI<:iMarea ·este o, faTSă gro.te\scă a' por-
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. .,Mormîntul călă1·eţului avar" de
lJ. R. Popescu, Teatrul Dramatic'
din Braşov. Premiul A.T.M. pentru
cel mai bun spectacol, 1980, premiul
_pentru regie şi pentru cel mai bun
spectacol, Festivalul de teatru con
temporan, 1981

Nu te prea gîndeşti că va veni o vre
me cînd la telefon un cronicar sau un
reporter te va întreba : ,,ce părere ai.
despre regizorul?... " Nu te prea gin
deşti - din comoditate? Sau nu-ti
pasă de nici un regizor, cum unor re
gizori români contemporani adulaţi
pentru mercenariatul lor mai mult fi
nanciar nu le pasă de dramaturgii no.s
tri de azi şi nici măcar de cei de ieri
prin punctele cardinale pe unde sînt
tocmiţi cu bucata ? ... Să stăm o clipă
strîmb! Ne pasă! Cum să nu ne pese?
Mircea Marin ? Acel ins scund la stat
şi brav in fapte regizorale, blajin în
discuţiile cotidiene şi al dracului de
vîrtos în sufl'.1,l ce-l imprimă oamenilor
scenei? O, nu l-am auzit scoţînd jerbe
scînteietoare prin adunări profesiona
le, nici vorbă! E chiar la coada unora
superbi în datul în bobi si în datul de
intervi1Gi ! Dar că nu-i pasă ,de dra
maturgii români - asta nu ! L-am
văzut citind original Scrisoarea pier
dută la· Braşov - într-un decor sec.
parcă din uşi, mese şi paturi (sugerate
în spatele irnei uşi!). Aşa-mi aduc a
minte, sau. aşa mă obligă aducerea-a
minte să reconstitui acel spectacol : o
lume gălăgioasă, o gălăgie balcanicii,
într-o polivalentă magazie-saţietate so
ţială şi socială, dulgherită sufici.ent ca
să pară cu ştaif. Un pat, totuşi, pîndea
prin spatele uşilor, asta mă obs1,dează :
sugestia unei tihne, a unor matrapaz
lîcuri puse la cale în patul acoperit cu
o rogojină patriotică. Scînduri, uşi di·rl
scînduri - şi între ele un vid apro-;:i
mativ, desigur, aşa cum îi stă bine vi
duhii balcan'ic, aproximativ şi avid de
aer prin găurile broaştelor, prin cră
pături, pe la ţîţîni şi pe la ţîţinele.
Mircea Marin n-a pus, domnu/.e, nici
o piesă peste hhfwtare! Ei, şi? ! Sa1l
chiar de-o fi pus, ce contează - s-o J-i
găsit şi pe-acolo vreun recenzent. cum
se mai întîmplă... Dar asta ce să în
semne? Păi, valoarea tot p-acilea, bre.
JJe la Braşov şi primprejur o putem
cîntări mai bine! Da, Mircea Marin
este! Dacă este - este! Tras de
urechi (chiar de actori, am mai auzit!
0

0

el fiind, cum ziceam, mai blajin!), a
pare cu piese în premieră... mondială!
Cine a pus Ţepeşul lui Sorescu lu
Cluj? A, nu e mult? Că nu montează
la un cămin de alienati din Astrom
burcoverg ? Vom trăi· şi vom '!Jedea.
Istoriografia teatrală consemnează şi
adună. Sigur. Da - este ! Eu cred că
Mircea Marin există! Aşa cum sînt
sigur că din alţii mai există doar
blazoanele lor mîncate de molii.
Cătălirw Buzoianu, Scar/,at, .Alexa Vi
sarion, Stoica, Manolescu, Dembinschi,
1V!icu, K.incses, Cornişteanu, Hadji-Culea
(luaţi într-o ordine ce nu vrea să fie
un clasament, neputînd să fie!) şi, nu
în ultimul rînd, se-nţelege, Marin.
Iată o superbă generaţie de regizori!
Ave! La ei mă gîndesc! La alţii, ba!
(Ei, dar ca să dăm acestor rînd·uri un
oa.recare aplomb, vom spune că n-a
fost în 'intenţia noastră să ne oprim la
„toate" jeneraţiunile de rejizori. .Aşa
că de data aceasta n-am suflat o vor
bulitză despre b?Lnii mei prieteni Ho „
rea Popescu, Mercus... Dar să revenim
la Mircea Marin! Filosoful Camus a.
scris şi piese de teatru, deci şi el este ...
dramaturg. Dramaturgul Camu.s. fiind
preocupat de filosofia absurdului, este
deci şi un filosof. Nu continuăm jocul.
Ne oprim la acea lege capitală a ab
surdului formulată de Camus : ,,Nimic
nu are sens". Păi de-i aşa, cum, s-a
mai scris, e greu de făcut deosebirea
dintre laie şi bălaie, dintre bine şi rău.
Dar chiar domnul Camus, cum bine
se ştie, era preocupat de aspectele e
tice ale teoriei absurdului. De ce l-am
citat ? Pentru a spune că Mircea este
un artist ? Da. Un ins preocupat de e ·
t'ică. Un regizor care nu este indife1·ent în faţa. fenomenului teatral româ
nesc. Fără să-l opun (vai de cei fără
umor!), se-nţelege, marelui franţuz
nefranţuz, pot spune, totuşi. că pentru
blajinul scund de stat Mircea Marin
teatrul a.re un sens! Deci, în teatru,
ca şi în viaţă, nimic nu este fără. sens.
Decît 1Jentru orbi. Urbi et orbi!

Dumitru Radu POPESCU
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. nirilor beliger.:>.nte, a vanităţilor beli
coase. �e două' dv>ilizaţii care îşi dau
mina la bancl-ietul războiului agonizează.
Î!Il stilliul.l rafiruit şi devitalizat, i1n sofhstica
ri1cliK:oilă a troieni[or, în glumele proaste
şi agora de oairicaitu.ră a g,reciJor dintr-o
tabără care ara,tă ca un maidan vedem
semnele deci'i.derii. Pestn a.cest univers se
ridocă 111ou1 mi,t, o Ellenă v-uJgară, î,n braţe
cu un b'UJChet de dlliori dle pl
, astic, JIJJaJchiată
cu ostentaţie pentru a-,şi ascunde bă<trî
neiţiea şi urin:rele. -viciullui. lin sipelctaootlcle
lui Mircea Marin fina,hirirre se constituie
ca o trezire bru1laQă,, tîn :fia.ţa prăpas,tiei.
Regizoru[ nu sentimentat!izează, în spas
mele unei 11\l,mi ce moare i,rever'sibil, ['egi
zoruil caută să viardă caUJZelle ca-re o ma,ci
nă. In mo,ntă'fi-le cehoviene, M.ill'cea Marin
evidenţia modiutl oUIIIl personaje!le - 1Pen
du0.înd Î!Iltre trecut şâ viitor, Îlncili[Puindu
şi p,rezenitull ca o situaţie ttrecăboaire în
aiş.1:etptarea u:nui vi'itoc luminos - î,şi pi-erd
capaci-tatea de a participa la Isfoirie. In
specbacOllul Trei surori, sUJbllinia prin Sll.1ges,tii de deco,r şi prin jocul actoricesc re
fuzu[ er;oi[or de a pri;vi reatli,tatea nepu
tinţei lor de a .trăi. Cetle două stări opuse
care le CO•!JJIS'l.l!IIlJaU exis,te.niţe!le am'orle e:r"au
ai�bair-ea şi dori111,ţa de a pleca. Deco,rul
se co'llljPuniea din scaune ; în scenă se a
flau n=eroase valize, iar personaje.le
erau îmbrăcate în hai111e de drum. In
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gioania lor iraiţdonail.ă sipre .un iJuwriu vii
tor, chinuiţi de -vise Peîmplinite, eroii îşii
găseau eJi1berairea 1111 diiNertiSIIIlent, aicesta
deveni1111d pe:ntiru ei însăşi esenţa vieţii.
Pe o scenă de teatru itmipro;vizată se ex
pU111eau crezurile fmowfice, ,ginldurile 1Pro
fU1111de, m'O-tiv de aimuzament p,en,tru asis
tenţă. Spectacolul vi�tii. pe scena Istoriei
este uneori trist, rirlicol sau grotesc şi de
neinţeles. Sînt însă. chiar în momentele de
cr'iză, şi va[o,ri ce redau OIIIluilui dem:ni1la
tea. In ai::est sens, Mi:rcea Mairin afirmă.
că ve<re î111 A treia ţeapă de Ma,ri,n So
rescu o traig,edie so:Iară. 1Ja Naţiona[ul
clujean, scenograîul T. Th. Ciupe sinte
tiza viziunea regizoroilă, imagil!lÎild un
fundal ce sugera un1 cuptor alchimic. Ţe
peş, înicerclnd să armcxni@':zie htaosuil we
mii saile, cauteriza ră.ni., ,da,r ardea şi ceea
ce em bU111. Gestua său, de.şi cru1d,' deschi
dea pernpedi:va unui catharsis, căci ofe
rea unei iurmi bolnia,ve ooi repere. O fru
moasă se1cJV,e111ţă teatrală prO[Punea Mircea
Marin Îll1 finailuJ reprezen,ta,ţiei cu Mor
mîntul călăretului avar la teatrul din,
Bra;ş<w. DU!Pă ·ce tu1multu,l eveni•mentelor
s-ia &tiins, J.Vlatria şi nebunu,! U1ă, cei ce au
înseml!1att revoltă ,şi îil/tetl�iu111e, durere şi
sipera,nţă, 1:)Jmdeţe şi asprime, înţetlegere,
dair şi judecată neiertătoare, privesc 1i
niştiti spre pragul veşniciei. Ei sînt fi
inţe ' şi vor deveni simboluri. Anonimii

la primele întîlniri _a11!;
�,,lncăcudeacel
ramas
sentiment de stima
pentru artistul şi de afecţiune pen
tru omul Mircea Marin. Am lucrat
împreună trei spectacole la Teatrul
National din Cluj-Napoca (Despot
Vodă, Woyzeck şi Mobilă şi dure
re), trei experienţe artistice extra
ordinare, pentru mine, ca actor unul · fiind cea dintîi încercare a
mea într-un rol de dramă, şi care
mi-a dat certitudinea că egizorul
de teatru Mircea Marin nu face
parte dintre acei «directori de sce
nă» care după două săptămîni de
citire la masă trec la... «mişcare»,
şi a căror grijă principală este a
ceea ca actorii să nu se ciocnească
între ei... Om de teatru cultivat, el
se inspiră de la adevăratele izvoa
re teatrale, de acolo de unde ţîşnesc
expresiile libere de orice convenţii
şi convenţionalităţi. Preocupat de
căutarea adevărului şi a sensurilor,
prieten de suflet şi idei, Mircea Ma
rin e un artist curajos şi un răz
vrătit împotriva suficienţei".

„Pentru el nu există un actor
croi:t pentru un anumi t gen de ro
luri. Mircea Mwrin scormoneşte, des
coperă, pune în valoare. Nu-i place
actorul-robot căruia să-i inoculeze
gîndirea sa regizorală. Cel puţin în
ultima vreme, este adeptul actoru
lui-colaborator, în stare să-şi facă
rolul, lăsînd în grija regizorului să
facă spectacolul. Dacă are defecte
- are destule - are şi un fel al
lui de a rezista la influenţe şi in
sistenţe, un fel al lui de a urmări
spectacolele ascuns în umbra sălii,
un fel al lui de a-şi mîngîia barba
cînd e mulţumit, şi aitul cînd e fu
rios. Dacă unii îl apreciază pentru
calităţi, eu îl apreciez şi pentru de
fecte. Şi sînt bucuros cînd numele
meu figurează pe o distribuţie fă
cută şi semnată de Mircea Marin".

(Dorel Vişan, actor la Teatrul Na
ţional din Cluj-Napoca)

(Costache Babii, actor la Teatrul
Dramatic din Braşov)
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„Maria şi copiii ei" de Osvaldo Dragun, Teatrul Dramatic din Braşov

Eduard al Ii-lea de Marlowe, Tea
trul Dramatic din Braşov

Turneul Teatrului Dramatic din
Braşov în R.D.G. - Karl-Marx
stadt, Zwickau, Plauen - cu Maria
şi copiii ei de O. Dragun

,,Au imprnsionat unitatea stilis.ti
că a transpunerii semnificaţiilor pie
sei (inclusiv scenografia şi muzica)
şi intensitatea şi atmosfera montă
rii, care se înscrie în tradiţia tea
trului absurdului".
,,Neueste Nachrichten"

„Montarea lui Mircea Marin
care se numără printre cei mai im
portanţi regizori din tînăra genera
ţie - ·a imprimat spectacolului o
interesantă semnificaţie a gestului
actoricesc".
,,Die Union"
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„0 scrisoare pierdută" de
I. L. Caragiale, Teatrul Dra
matic din Braşov

„Arta sa se susţine pe o viziune
coerentă, de o concentrată şi ten
sionată re-structurare a conflictului
şi relaţiilor, evidenţiază un Limbaj
scenic personal, sigur stăpînit,. pe
cît de insolit pe atît de la obiect,
de percutant. Chiar si cînd e ine
gal, un spectacol al său are stil, îşi
urmăreşte
riguros
demonstraţia,
conţine metafore vizuale memora
bile. totdeauna cu bătaie la un fond
ideatic profund. Mircea Marin nu
acceptă niciodată aparenţele. El fo
rează în adînc. rntimele lui spec
tacole nu sînt :tltceva decît- nişte
imagini multiplicate ale unui por
tret de artist la maturitate".
(Ion Cocora, ,.Privitor ca la teatru"
(III), Editura „Dacia", Cluj-Napoca,
1982)

născuţi din lu1lul gem.eraiţiillor, vor căpăta
duri.tatea sm,ndi. Ii vor î111conjura ce'le
şapte mh-ese ce s-au sacrificat p.en,tru
a-şi păstra neîntinate sufletul şi fiinţa,
împreună întruip'înd o superbă ro111stelaţie
a puterii şi voinţei omului de a .fi şi de a
rămîne OM.
Mill"c.ea Mari111 este u.n mOFa3ist. In ca-
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i.etuQ de regie aJ s.pectacoluJui• cu Mormîn
tul călăreţului avar întJîllnim această ple
doarie patetică, programatică pentru de
venirea sa artistică :
,,OmuJ este întruparea acelei energii is
cod'iftoare ce a afilat drumul de la spicu!
de gr, uu la p[,ine, clescoperi,re coivnq;itoare
care i-a dat dreptul la nernutrke.
Omul este înoarnarea ac.elei vioin;ţe ce:
stabi,leşte o punte de legătură între tre
cwtul JPăSrt:rat viu în memo,ria colectivităţii
şi viitoru[ năzuirt: ; şi care î:şi zi.deşte <>
hstorie pe
care şi-o 1lrăi�te în mod. oonş
,
tient, ştii111,d câ prezentu[ se consfinţeşte·
şi se sfin,ţe,şte pri111 fil1iaţi,e, iar vJito-rur
poate fi garantat rnumai î,n măsura î.n:
care se siprijină pe o proifumidă conştiinţă
a acumulărilor.
Dar tot omul a croit şi d·rumuil de la
să,geată La bOJTilba atomiică, sau, prin vi
darea memoriei, dÎLnid frîu �iber poif'teJo,r
orgolios-clemente de expansiune, şi-a în
dreptat voin1.a către îinsînigera•rea istoriei
saile ; şi tort El, din oribire şi oibtuzitate,
şi-a schiOod1it con.ştiinţa cu c:redinţe străi
ne datelor sale fi.reşiti, credinţe ce l-au ţi
nut în loc multe veacuri.
D,ar, mai mutit d-ecî, t orice, omul ,este în
truchiJPairea acelei ten.siu111i năsCJUte din e
fortul spre desăVIÎrştre, şi care, prin ver
ti1c-a'li, ta-tea raţ, iunii sal,e, exipres1ie a unei
co111ştiinţe ce veghează necionitenit, uneşte
ce:rurr C'U ,părrnintuil. Cu tă!Jpirre adî111c 1nfiiP
te î111, pămânJtul răs,coQit de
ev-enimente
contra,di1ctor, ii, 00n-ş1iin,ţa ooJiecti'V'ităţii îşi
lipeşte fruntea arzîndă de bolta răcoros
a1J.i111ătoao:e a ceru,lui, ,pe care strălucesc
stelele idealului moral".

Ludmila PATLANJOGL
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Impresii scenografice din China

(II)

Învăţămîntul superior de teatru,
scenografie şi arte plastice
Primul institut ele învăţămînt superior
cu care am luat contact în Chillla, 1a d
teva zille dUiI>ă sos'i<r·ea Î!Il capitaUa chi
neză, a f.os,t AJcta,demia cenlbrailă de tea"Dru
- A.C.T. dilil Beijing. Ofi<ciuJ de gazdă
1-;a �iP'li111irt cu amalbli!l!Mialte lecilorul
Yuaru.heng Liu, de la FacUJltaltea de sce
nogiraifi:ie.
înfiinţată în 1950, Academia are a
cum patru faicultă,ţi : dramaitungie, regie,
ado:rie şi sceno,giralf.i'e. In primii ani,
A.C.T. a fost un .institut de pr,egătiire ge
nerailă pentru artele itea.trale, în care
oursulI'lill.e
erau paTallelle cu acitivita•tea
praicrtică. I.n afara edurcaiţiei artistice pro
pl'iu-zise (seciţii de teaitru, 01peră şi sceno
girad'ie), ,pe lângă Academie fu1I1>C1\)io1I1au un
teatru, o operă, o orchestră, un studio
muzi,ca!l şi un atel1ier de dl'aanatur.gie. rnn
1953, cinel a fost reorganizată ca insti
tuit S1Pecialimt pentru aT,tetle teatrale,
A.C.T. s-a despărţit de trupele adiacente
(teatru, Q\Peră etc.) şi a dezvo!ltat învăţă
mî.ntuil de sip,eciialitate ;pe pa,tl'u diirecţ, ii
principale : actorie, regie, scenografie şi
literatură dramatică, cu o[P't cursuri de
bază : actorie, regi, e, dTwnatu.r,gie, teoria
teartrului, s,oenog,ra1fie, ilu1mi1I1at scenic,
pictură de deicoc şi machiaj.
O statis'tică dtin 19813 ne ara:tă că, de la
Î!Ilrfiinjlarea ei în 19·50„ A.IC.T. a pregătit
1.2411 de ahsoarve1I1ţi, dintre ca:re 639 ac
tori (ill11dlusi·v 9.2 ddn claselle rezervate mi
no.r_i•tălţill-o,r udgură şi mongioilă), 12,1 regi
ZOT'l, 339 scenog,raif\i· şri 143 s&-re,ta.ri lite
rairi (sipeciaillişti în dramart)Urgie). Tot în
această peri1oadă, marea maj•ori iita-te a ab
so,lrvenţiITIOr (1 .'00,5 di:n 1.2411) au· albso•lvit
cuTsur,ille suplimentare de pregătire sau
specializare (postuniversitare).
Academia are a,cum un număir de 180
de cadre didactice, dintre care 45 sînt
profesior'j sau iprofesod asociaţi. ln ce pri
veşte siste:rnufl edu�ţiei artisitilCe a stu
denţillo,r, A.C.T. a dezVlolitat tradiţiile va-

locoase aJe învălţămî1111UUlui chinez, f,iind
receptivă în acelaşi timp la experienţa
ailtor ţări, cu sisteme de învăiţămî.nt mo
de1'Il!iza't.
Pri1I1'Ci;palel:e C'Llll'SUI"i de sipeici,afilitate care
se piredau astăzi sînt : actoria, regia, sce
lilO�afia, iluminatu[ scelllJic, dramaturgia,
canto-, V!O'I':bi.rea scenică, miŞIClarea sc€111.ică,
literarură--!dramatua-gie, machri.ajuil, pictura
decoru1lui, oosrtume, teuria artelor, teo,ria
teatruilit.1i, istoria teatrullui modern chinez,
istoria operei tradiţjOIIlaJe chililez.e., litera
tura chineză modernă, literatura chineză
clasică, istoria scenografiei, istoria tea
trului universal, istoria antei chineze, is
toria a'l'ltei uniive•rsaUe. SU!I)llliimentar, stu
de!Il,ţid mai po• t f:rec,venta cursuri de mu
zică, pi.ctură, f i· wm, TV Şli a!ltelle. A.C.T.
puibiliică o revistă, ,,Srtu1dlid de teatru", are
o bi1bilioitelcă cu 220.000 de voaume şi cu
abo=menite la peste 400 de publicaţii.
Despre noua sală de S1Pecitaioo'1e a Acade
miei arm scris ÎIIl articoluil precedent.
,Fa,cu1tatea de scenograf:ie este or,gan,iza
tă, coniforan necesiităţilor teatrului cOIIl
temiPoran, î,n patru secţii : costume, i1lu
minat siceniic-, piictu:ră de decor (,cîte patru
ahi de situtdiu) Şli SIC'enogra!fie. (icilllJCi ani de
stuldiu). Cei 50 de studenţi ai faoulităţH
firec.ven,tează, în afara cursu,rilor de siPe
ciail'ita te aimi;nfil,te, /;ii cursuri de proiectâre
scenograd'iică, tehno[ogie, Hmbi străine şi
ecionoim.ie poUilt'ică.
iinstitultu!l de teatru din Shanghai. tot
artrut de reputat ca şi A.C.T. în pregăii-rea
artiş,tilor de diverse s;p,eci!aJlită,ţi pentni
instilt�iiITe de s,pectaco•le, este organizat
ase.mănă:tor cu Academia din Beijimg, are
tot paitru facwltăţii : regie, actorie, sceno
grafie şi dramaturgie, şi un număr de
ca,dre dildaictice COIIlJParahi'l cu cel a!l A
caid.emieii din caipita!lă. SaJ.ta. experim€111Jta1ă
ele teatru a Institutului, inaugurată anul
trecut, are spaţii cu dublă funcţiune : ca
bunele aici1loriUo,r slÎll1t şi clase de studiu
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1>entru ma.chiaj, atelieruil. de ;piclură a d,e
coruriilor este şi sa.lă de, studiu penitru
scenografie etc. Decanul Facullită,ţdi de sce
nog.raif'Jie, soeniog•rafu[ Zhou Benyi, o gaz
dă desăcvirşită, m-a condus prin săilHe de
, oziţia
clasă şi aterrierelle instituUU!Lui, J,a exp
pe<rmanentă cu lucră,ri ale cadrelor didac
tice şi, ecvident, în nou,a sală de s·pecita
coile. Atît fil Sha1I1ghari. câit şi la Beijing
am remaicait efortul făcut cu in,telige1F1.ţă
pentru modernizarea Î!Ilvăţămîntuil.ui ar
tistic fă<ră a se pierde însă · rafinamentul
.spiritu,a,J ail tradiţiei chineze. A<c:€astă mo
dernizare are 1oc în cadrul con<l:i.ţmor fa
vo,rabile aile muqti::P�icăriti s·chimburi, lor
cultura�e ou ilil&titurte simHare dfn s,trăi
nătate.· De ail,tfel, la Beijing am vJzitat
•o eXjpOziţie itinerantă C'U luc:rărHe aibso�
venţillor scenograifi de la două institute
·din CTufo:i'a (din c,apirtJală ş,i dilil Shamgihai)
şi dte la trei institute cu acelaişi profil
<lin Japonia.
La Guangzhiou (CaIJJton) am aV'Ut oca
zia să vi, zitez !nsrtitutul de arte plas.tioe,
îlilfifinţ,at ÎIIl 1959. P:rorectoru[ Insti'Vutuih.1i,
profesorul Guo Shaogang, a fost ghidul
nostru ÎIIl feirmecăitoarea incintă care .adă
pooteşite pav,iiJioanele sălilior de cursuri,
grădinile cu vegetaţie tropicală, terenuri
de s1POr,t, b'azine cu lotuşi şi sa;i,a,ţii de ex
punere în aer liber.
[1I1stitultull are şase facuO.tM,i : pictură
tradiţională chineză, pictură în uil.eii, gra
vurr:ă, scu;Jiptură, a,rl:€ diecora,ti;ve şJ ;pe
dagogie. Fac:u:ita;tea de arte d�ora.tive
este Îlm/Păr�iită acum în cinici secţii': gra
fi1că, textile, ceramică, pictură pe lac,
design, şi urmează să se completeze în
curîlilid cu o secţie de costume şi modă.
Insti1bll.'tu'1 patronează şi o şcoailă medie
de arbe pllasitice. M-a impresionat înde
m!îJnarea studenţilor şi niv,elul ridicat de
măies,trie a11 lucrăriilo:r exjpuse. Preocu,pat
de creşterea nivelului educaţiei estetice
a tineretului în �era.l, profesoru,} G:uo
Shaogam.g reg., reta absenţa orelor de· de
sen clin ş,ooliil.e generale şi medii din
China. Jud�d du;pă abiH;ta.tea şi rafi
naimen,tul iin,vestite Î!Il lucrăiri, Je pe care
le-am văzut acolo, am replicat că această
absenţă a orelor de desen este proibabil

• .. � r-... �

com/I)ensată de oreue de ca!ligrafie, mate
rJe de studiu cu care elevii iau conbact
încă din clasa I elementară.
,Fără pretenţia de a emite concluzii de
fini,tive asupra aoosrtu,i subiect, VIOi încer
ca în co:ntinuaire să e�pun citeva coruiide
raţii generale în le-gătură cu învăiţămîntul
artistic su1p,erior din China.
1. in o,rgani:mrea procesu'1ui de învă
ţănnâl!lt se cons-tată o îmlbinare arunonioa
să a SiPirit, u[ui artei chineze tra.dit,, ion:ale
cu cele mai avapsate modele educaţionale
din lume. Aicest lucru este ev ,iident cind
consuiltăm lista cu,rsµrilor de s,pecial'iitate,
dar poate fi reaHzat şi practic dacă avem
în vedere noile săli de teatru echiJpate
a,dewat.
2. Construcţia celor două săli noi de tea
tru ale institutelor din Beijing şi Shang
hai demonstrează atenţia deosebi,tă de ca
re se bucură învăţămîntull superior artis
tic şi teatruil în Ohia:ra, şi pe de aUtă parte
creează baza maiteriiallă necesairă integrării
praictice a învăţămÎ!Iltului de teatru cu
pr()ducţia de spectacole.
'3. Faptu'1 că s,cenog,rafiia esite facu\lta.te
în cadrul institutelor de teatru re;p,rezin}ă
efectul unei con�ţii modehie as'l.llPra
sintezei teatra[e ; o,ri, cum, o conicep�ie mai
evOllua.tă decit cea poltrivit căreia se în:.
vaţă scenografia la Ins,ti•tu,tu[ de arte
plasitice ddn BucUJreşti, reminiscenţă din
teatrul baroc, în car, e pictura flllildailurilor
era apanajul „pictorului scenograf".
4. Abît eX/I)oziţia internaţiona1lă şi itine
rantă a absolvenţilor scenografi cât şi
schimburile frecvente de cadre didadice
cu străinăitatea creează, cred, o deschidere
benefică diruogu[,u,i cul.Jturail, fără de care
educiaţia şi demoltarea artistică a studen
ţiilor ar avea de suferit. in acest , s.pfrit
se încheie şi „Scurta isto,ri, e a Ac.adem.iei
de teatru - Beiji1I1Jg", din care citez :
,,A.C.T. a acumulat deja o ex,perieniţă bo
gată tn învăţămînltua teatral şi şi-a srta
bi1iit un sistem educ.aţional cu cara0teris
tici propJ-ii. Totuişi, de l,a institute[e tea
traile ş.i de la specialiştii din străinătate,
a.cademia doreşte să înveq;e ceea ce este
util pentru învăiţărrniî.nltuO. teaitraJ chinez,
as,tf.el. încît să se dez;vol.Jte continuu şi să
progreseze în mod constant" .

i'[J
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DOCUMENTAR

ÎÎÎ de presa__ teatrai�

de ani

romaneasca

1 9 O 4
REVISTA MUZICALĂ ŞI TEATRALA.

Bucureşti, 1 oct. 1904 - mai 1908. Lunar.
Format 22 X 15. Sub îngrij.irea unui co
mitet. Redacţia şi administraţia: Calea
Victoriei 54. Tipografia: ,,Minerva", Stra
da Regală 6. 42 de J;}umere (uneie duble).
Cota B.A.R. P.I. 1860.
Un bun sumar eclectic se adresează tu
turor categoriilor de cititori. Revista pu
blică : ,,Studii muzkale şi dramatice
pentru care şi-a asigurat concursul mai
multor specialişti bine apreciaţi de pu
blicul nostru ; cronica muzicală şi dra
matică a lunei ; arninti-ri istorJce ; anec
dote, piese de teatru, traduceri din au
tori străini ; biografii ; ştiri diverse etc.".
Îndemnuri avfntate cheamă la desăvîr
şirea unui program precis: ,,să ne scu
turăm de apatia. ce ne copleşeşte, să n6
ocupăm mai mult de producţiile ran1or
«aleşi» ai artei româneşti!". Astfel, sînt
reliefate meritele animatorilor George
Stephănescu şi Eduard Caudella. Este
redescoperit Un critic muzical l'Omân Ia
1852, Nicolae Filimon. D. Ollănescu
caută răspuns la Originea teatrului, iat
T. T. Burada schiţează, într-un lung se
rial, începutul teatrului în Moluova, o
istorie in nuce. Turneul coralei „Car
men" î.n TransâJvania şi Bucovina este
înfăţişat sub aspect politic - conlribuţ1e
la lupta pentru unire. in miezul realită
ţilor, bine scrisă, revista atinge tiraJul
record de 3.000 de exemplare.
1 9 O 5
TEATRUL. Revistă artistică. Bucureşti.
8 sept. 1905
16 oct. 1905. Bilunară.
Format 48 X 33. Redacţia şi administra
ţia : str. Mihai Vodă 21. Tipografia :
,,Viitorul" Nicolae N. Voicu. 5 numere.
Cota B.A.R. P. IV. 2600.
Sub titlurJ. greu de calificat azi, se
urmăreş,te asasinarea morală a unui mar-e
reformator, A. Davila, aflat la primul

său directorat (1905-1908) la Teatrul
Naţional. Furia dezlănţuită a „demasca
torilor" n-are limită, mai ales că în front
se află şi... Caion, netulburat că în
1901-1902 se compromisese în „afau,rea ''
dramei Năpasta. Er,a un profe:sionis� al
calomniei!
AURORA. Ploieşti? 1905. RedacLor Mi
hail Sorbul (apud Publicaţiile pe\"iodice
româneşti, II, ed. cit., pag. 772). !ntr-un
interviu acorda,t lui Petru Vintilă în Lu
ceafărul, nr. 15, 1962, Mihail Sorbul a
firmă că şi-a publicat întîile pr:ducţii
dramatice în această revistă juvenilă,
care nu se conservă în fondurile publice.
ARISTIZZA ROMANESCU. Număr fes
tiv unic. Iaşi. 17-19 martie 1905. .l<'or
mat 42 X 27. Tipografia : ,,Dacia" Ilies
cu, Grossu şi comp. Cota B.A.R. P III.
-!1349.
Retrăgîndu-se din teatru (asemenea
,,spectacole de retragere." s-au repetat la
interv,ale dese, din triste nevoi materl a
le), marea actriţă apare şi pe scena Na
ţionalului ieşean, ,,în oraşul ei",
cum·
numeşte locul unde a repurtat „cele mai
mari succese" ale carierei artistice. Un
comitet (nenumit) scoate acest „număr
unic" în ca�e, pri,ntre rînduri oca,;;ona'1e
şi subiectele pieselor reprezentate, se co
munică date despre cariera Aris�;zzei..
Se re-publică versurile din 1885 ale V ero
nicăi Miele, dedicate sărbătoritei de azi �
„Te-aud, te văd şi nu pot spune: I Eşti
,interpretul (sic !),
sau anume I Fiinţa.
care a trăit / in mintea geniului, care I
Visat-a făr-de-asemănare / Un tip ce-n
lume n-a găsit?"

1 9 O 6
ANUARUL CONSERVATORULUI DE
MUZICA ŞI DECLAMAŢIE DIN IAŞI.

De la înfiinţarea lui pînă la 1905. De Al.
Aurescu, profesor la Conservai:ol'u.l dP.·
Muzică şi Declamaţie. Iaşi, 1906. Format
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in 8°. Tipografia : H. Goldner, str.
Primă.riei 17. Apare sub egida M;niste
rului Cul-telor şi Instriucţirunii publice. Un
volum, 618 p. Cota B.A.R. P.I. 1979.
întocmit la ceire, rea ministerului de re
sort pentru a figuria în „expoziţiunect ge
nerală română di•n 1906". Dintre profe
sorii caire prezentau, la finele anului şco
lar 1860-1861, întîia producţie a el.evi
lor de conservator, mai trăi-esc doar T.T.
Burada, ma,rele I istoric al teatrc1li..i, si
compozito,rul Eduard Caudella. in deb
ch<iderea annJ.aruJui, se publică studiul lu'
T. T. Burada Cercetări asuPra Conserva

torului
Filarmonic-Dramatic din
Iaşi
(1836-1838). Din arhiva autorului Istori
ei teatr-ului în Moldova, precum şi din

arhiva Conservaitorului, se dau list(;le a
nuale cu elevi, repert, oriul, corpul ·,r Jfe
soral, acte administrative, statisc;ci.
Din primul Regu�ament al Şc.;,Iii de
.Muzică şi Declamaţie din Iaşi redactat în
4 sept. 1860 : ,,Paragraful I. Primirea e
levilo�·- Vor fi primiţi în şcoală : a) Toţi
eievii şi elevele şcoalelor pub!ice şi pri
vate. b) Ori-ce tînăT sau tînărâ, ,n etate
de 12-20 ani ştiind ceti şi scl'ie. cJ J'.-Ii
litari , uvrieri şi orice indivizi adulţi, în
clasa specială de coru·ri practice. d) Ar
tiştii teatruJui naţionail".
„

MESAGERUL TEATRELOR. Gala';1. 1
nov. 1906. Format 23 X 32. Redacţia şi
administraţia : Strada Mare 73, la Tipo
Litografia „Moldova". Se conservă doar
un număr, probabil sLngwrul. Cota B.A.R.
P. II. 40483.
O sprinţară foaie a agenţiei teatrale
locale, unde se pi-imesc şi „inserţii, re
cl,ame şi anunciuri după învoiala". �ste ·
aştepta.tă trupa de operetă a lui C. Gri
goriu, drept care se rezumă libretul „Vă
duvioarei vesele" şi „se dau" pot,retde
cintăreţilor N. Leonard, V. Tonea.nu, Ni
culescu-Buzeu, M1argareta Dan etc.
ECOUL TEATRAL.
ReVlist:l pentru
spectacole, artă şi muzică. Galuţi. 17 nov.
1906. Format 23 X 30. Redacţia şi admi
nistraţia :
Tipografia
„Moldova".
Se
conservă doar întîiul număr (unicul ?).
Cota B.A.R. P. II. 40422.
Cum „anul acesta nu vom duce lipsă
de dis1macţii ", proprietarul teallrului ?a
padopol din u,rbe scoate aceastâ involun
tar comică gazetă, unde „nu facem poli
, jura pe nim
tică, nu vom î n
, eni ; nu T'f'
vom ocupa de bîmtori, nu vom vurbi
decît de teatru, arte şi muzică". Nobilul
program este amînat pînă dnd .;pectato
rii se vor pătrunde mai întÎi de Rcgul:J.
meniul teatrului. Ce trebuie să $tim n,a;
intîi ? ,,Cu fumatul, răul este îndoit. I: u
mul di•n antret dă bu2lna - fa1"'.t bilet
de intrare i,n sală ; supără cucoanele, ar
tiştii, şi transformă teatrul într-un ha!
fără de hal...".
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GAZETA TEATRELOR, BALURILOR
ŞI SPECTACOLELOR.
Jurnal artistic
ilustrat săptămînal. Bucureşti. 5 febr.

1907 - 14 maort. 1907. For, mat 27 X 38.
Redactat de un comitet. Redacţia şi -1d
ministraţia : str. Berzei 84. Tipografia :
Dor. P. Ducu, Str. Academiei 15. '>e con
servă patru numere. Cota B.A..R.. P. III.
41414.
Atmosfera este încărcată. C. Nottara
reintră la Teaitrul Naţional (după o ră
sunătoar, e şi păgubitoare polemică cu di
recţia), dar directorul, A. Davila, plicti
sit de cite acuzaţii nedrepte i se aduceau,
demisionează. Palidă compensaţie
G. Panu trece printre capodoperele dramei
istorice, alături de Răzvan şi Vidra şi
Despot-Vodă, şi Vlaicu-Vodă.
G. Bacovia, la începuturile sale lirice.
Poezia Singur. (in excelenta ediţie criţ,,;__
că a Operelor lui G. Bacovia, ,,Minerva",
1978, regretatul Mihai Petroveanu nu
indică ed.iţia princeps a poeziei) : ,,Po
top, cad stele albe de cristal / Şi ninge-n
noaptea plli-nă de păcate ; I La vatr.::..-n
para ce abia mai bate. / Azi, a murit
chia,r visul meu firua,l / / Şi ninge-n mie
zul nopţii glacial... / Şi tu iar tremuri,
suflet singuratic, - / Pe vatră-n para
slabă, în jăratic, - I Incet, cad lacrimi
roze, de cr,istal".
L'ENTRE ACTE. Bucureşti. 1907-1908.
Format 24 X 16. Ed'iroată de Agenţia de
publi-citate Isidor A. Stern. Tip0grafa, :
F. Găbl Fâii. Au apărut 61 de fascicole
nenumerotate şi nedatate, cupr.inzin·l ::i;
verse reclame. Cota B.A.R. P. î. 2292.
Conţine şi dJstr,ibuţiile operetelor juca
te -în sala Teatrului „Lyriic", p;:ecurn şi
programul „beneficiilor" unor actori ai
Teatrului Naţional.
TEATRU - MUZICA. Gazeta 3ăptămî
nală. Bucureşti. 6 nov. 1907 - 1 ian.
1908. Format variabil. Redacţia :şi admi
nLstraţia : str. Oazărmei 89. 6 numere,
ultimul - dublll1. Cota B.A.R. P IV 2497.
Caracter de magazin ilustrat. Pe alocuri
se pledează, în formulări îngrijite, pentru
proiecte interesante - de exempiu, ,.tea
tre popul'a["e", în locul înjghebărilor dc
mere. Sînt populaTizaţi sluji,torii primei
noastre scene : Maria Giurgea, A. Dernc
trJade, Mairioara Voiculescu, C. Nottara,
A. Davila.
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actori
englezi

••
•

I
TIMOTHY DAVIES
ROGER GARTLAND
DEREK HOLLIS

'

"'
jurul mesez rotunde
zn

Cu prilejul vizitei lor la Bucureşti, unde au prezentat
dteva spectacole*, membrii Companiei actorilor londonezi au
fost oaspeţii redacţiei. Iată „filmul" acestei întîlniri :
THEODOR MĂNESCU : Permiteţi-mi
să vă doresc bun-venit la revista „Tea
trul" şi să vă mulţumesc că aţi acceptat
invitatia noastră. Revista se preocupă
,consta'nt de reflectarea fenomenului tea
tral european şi mondial ; în numărul clin
'februarie 1985 a apărut stenograma a
două asemenea reuniuni - una, cu trei
actori sovietici, şi cealaltă, cu şapte actori
,lin Statele Unite ale Americii. De ase
menea, publicăm cu intermitenţe o ru
·brică ilustrată, intitulată „Atlas teatral",
clinci cuvîntul unor oameni de teatru ro
mâni care au văzut la faţa locului spec
tacole clin ţara respectivă. Am tipărit un
astfel ele „Atlas teatral" dedicat teatrului
,englez.
PAUL TUTUNGIU: Ştiu că, pentru
-clurnneavoastr[t, ziua ele azi este foarte
încărcată : mai urmează o întîlnire cu
•oameni ele teatru români la Teatrul -a
ţional, iar clupă-ami,ază şi seara prezen
taţi spectacole. Să intrăm, deci, de-a drep
tul în subiect. Am aflat că trupa clum
n�avoastră, un miniteatru itinerant, a fost
•creată la începutul anului 1984. Cu ex
cepţia domnului Peter Neeclham, actor i
clînsul, care şi-a a umat şi îndatoririle
ele regizor, si care n-a în oţit turneul.
Compania actorilor londonezi este de fată
în întregime în redacţia noastră. Vă pro
punem, pentru început, să oferim cititori
lor cîteva pagini dintr-o ediţie ., l a zi" a
unui dictionar ad-hoc al actorilor englezi
contemporani ; să ne oprim, mai întîi ln
litera D, respectiv la articolul Timothy
Davies. Ce putem afla din acest articol
de dicţionar, domnule Davies ?
TIMOTHY DAVIES : Nu ştiu ele unde
să încep. Cu „cariera" mea ele actor, ele
pe cinci mai mergeam la şcoală? Dată
fiind ·seriozitatea şi credinţa cu care îmi
• ,,Teatrul",

nr.

11-12/1985.

abordam personajele, n-aş comite tocmai
o eroare. Am urmat apoi Facultatea de
limbi moderne de la Universitatea din
Cambridge, unde, deşi oficial nu există un
curs de dramă, se desfăşura o activitate
teatrală foarte intensă.
. !_n cadrul teatrului studenţesc, am par
t:c1pat l_a o mulţi_me de spectacole, negli
J111du-m1 chiar, mtr-o anumită măsură
stud.iile universitare. La absolvire an:�
hotărît să devin actor profesionist · nu
pentru că îmi închipuiam că sînt m; ta
lent nemaipomenit, ci pentru că clesco
)Jerise::n. ac�st domeniu, despre care vro
iam sa mvaţ mai mult.
într-un fel, am avut noroc, deoarece, pe
atunc1, era mai lesne pentru actori să-si
înceapă cariera : companiile de teatru
acceptau în corpul de ansamblu multi ti
neri purtători de sulite şi halebarde'· care
su fie seară ele seară· solclati...
Drumul ele la simplu membru în cor
pul de ansamblu la actoi· rostitor de re
plici se dovedeşte uneori a nu fi chiar
aşa de lung. Curîncl după aceea, am făcut
un turneu de şase luni în America unde
Compania Olcl Vie clin Bristol, al că�ei an
gajat eram, prezenta trei piese de Shake
. peare : Hamlet, Romeo şi Julieta şi
Măsură pentru măsură. După aceea am
lucrat, aşa cum se întîrnplă cu toţi acto
rii aflaţi pe drumul afirmării, într-un
teatru de repertoriu care făcea turnee în
toată Anglia.
Prin 1968-1970 a început să se dez
volte aşa-nun1itul teatru marginal : scri
itori necuno cuţi, dramaturgi noi şi actori
tineri clădeau spectacole, adeseori în case
vechi, transformate în mici spaţii tea
trale. Mulţi actori care azi joacă în com
panii teatrale importante şi-au început
cariera în ace. te teatre minuscule. Ace
laşi lucru mi s-a întîmplat şi mie. ln
urmă cu zece ani, cu Compania Prospect
Theater, am făcut turnee de care îmi
amintesc bucuros, şi pentn,1 că îmi place
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Derek Hollis
să călătoresc ; aşa am vizitat Orientul
Mijlociu, U.R.S.S., Africa, Egiptul.
După aceea viaţa mea a devenit ceva
mai stabilă. Am fost angajat la Teatrul
Naţional din Londra, unele am jucat în
trei stagiuni ; prima dată în noua clă
dire, timp de 18 luni, pe urmă în West
Encl, unde sînt toate teatrele mari comer:
ciale. (Intr-un spectacol pe care Teatrul
National l-a mutat într-o sală clin West
Encl, o comedie populară ele Alan Ayck
bourn, am jucat timp ele nouă luni, seară
ele seară, cu excepţia duminicilor.) Apoi
m-am întors la Teatrul Naţional (noua
clădire), şi am jucat împreună cu Roger
Gartland, între altele, în Orestia, în regia
lui Peter Hall, cu o distribuţie exclusiv
masculină, cu măşti. Am repet2t în Ores
tia şase luni ; asta, pentru tea,rul englez,
înseamnă foarte mult. Dar a fost nevoie,
fiindcă urma ca vorbirea să fie grefată
pe muzică şi aveam de învăţat un text
a cărui rostire se păstrează rigidă. A fost
foarte greu, însă pînă la urmă a meritat
osteneala ; seria reprezentaţiilor a ţinut
peste un an, şi apoi ne-am dus în Grecia,
uncie am jucat într-un amfiteatru cu
20.000 ele locuri, vechi ele 2500 ele ani. A
fost absolut extraordinar, o experienţă
minunată. La un moment dat am plecat
ele la Teatrul Naţional ca să lucrez pen
tru televiziune.
PAUL TUTUNGIU: Critica a remarcat
în mod deosebit felul în care aţi evoluat
în rolul diaconului Kilvert, din serialul în
18 episoade Jurnalul lui Kilvert.
TIMOTHY DA VIES : Cam peste un an,
Roger mi-a telefonat, spunîndu-mi c:ă şi
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Roger Gartland

Ţin1othy Davics
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-el ai· vrea să părăsească Teatrul Naţional
TIMOTHY DAVIES : Acum nu mai eşti
-şi, împreună cu alt coleg, au de gînd să
tînăr...
întemeieze o minicompanie. Ideea m-a inROGER GARTLAND: Da, acum aranteresat enonn, deoarece îmi displăcea fap- jez scena, mut recuzita şi joc roluri imtul că nouă, actorilor, ni .se dădea foarte portante.
rar posibilitatea să luăm decizii; perspecPAUL TUTUNGIU : Aveţi în vedere
tiva de a fi integral responsabili pentru perioada în care aţi lucrat în trupele
administrare, pentru politica de spectacol companiilor de teatru Repertory sau Old
Vie din Bristol...
şi pentru regie era foarte ispititoare şi în felul acesta ajungem la· prezent.
ROGER GARTLAND : in 1977, am fost
PAUL TUTUNGIU: Adică: la actuala invitat să intru în compania Teatrului
Companie a actorilor londonezi. Şi totuşi
Naţional şi am fost membru al acesteia
n-aţi epuizat respectivul articol de dictimp de ��pte ani. A fost o perioadă
-ţionar...
·
foarte intet·esantă.
TIMOTHY DAVIES: Vreţi să ştiţi şi
. PAUL TUTUNGIU: Se mai vorbeşte şi
ce hobby am ? lmi place să ascult muzică
,1cum despr€ interpr,etarea dumneavoastră
clasică ;Şi fac jogging ca să mă menţin în Brand de Ibsen, Othel}o şi Richard al
în formă.
Ii-lea de Shakespeare, precum şi în OresDI;:REK HOLLIS: A luat· pai:te. la matia, pomenită de domnul Davies.
ratonul londonez ş,i a oc· upat unul' dintre
ROGER GARTLAND: Cînd a venit
·
..
'..·:
primele ,locuri.
timpul să mă desprind de Teatrul NaţioPAUL 'ir.:U_ŢlŢNGIU, Să deschideţi'i ac'uţn;, hal, m-am gîndit că a<r -fi foarte plăc�t
acest �hts·. w,ho :? .al .!fftr.ului W lit�5,\W ,s�-mi continui activitatea te�t�ală ala
-G. Aşa!Zl,!l.)!'.....j.9g�r ,Gartl,a.ncJ,;· ;.r. . . ,, . -·· .. . ',·<·:-·. ţttri de persoane cu care mai Jucasem·;
1t_oq�1ţ�Jt�R'."I'¾��°',;· � _iî�ar�(Hiu�'ţ}f.. ( iupa cu. s�e �m venit acum _în �ucu
alţ1�, _aF•;LOţ�V.-�::.�a.,J?.cd,11;'-,�Pl�$ţ..,,199-a _di:);." . reşti are aoest h�t - f�ptul ca .. toţi am,
cop1laţ1e.' . �;��mu:itţ:t-G-:.1().' .'sfiC'r�l').}�._:"' ti;lt_a,,; ·.,Jucrat mult ti:np 1mpreuna·. •
•CU un;
;�ţa:rs�. •�.:: .desen�•·1nuJţpy;..J.:-,PAUL TUTUNGIU: Il rugam acum-pe
aveam/
.'Jl,'!11:f;:.·:şf!'·.a_şţfel":,maihiţţ�i;�_p;ă� f„r.sc i⇒.erek '·Hollis să· ne ;,citească" pagina
ream iii" §'iînei' s?hf'''.'p111-te'. Difi'.:iflhrh�•:,� ;·'Hi.re vorbeşte· despre dol11F1ia-sat
� ·plare _a�, urmat 0 şc9ală 'al căt'ei' director
, ...DEREK HOLLIS i Cred că vîrs,ţa d�
iubea teatrul. Lui îi datorează• Roger
cincţ aru este o vîrstă obişnuită p�i1tru
Gartland cariera; de fapt, nu numai lrn, a-ti începe cariera de acto .' Probabil şi.
•ci şi eelorlalţi.merppri ai corpu lui-didac- 'ctil1 cauză ·că atunci copiii noştrJ ··focep:
tic. Pr,ezentani �oarte ·.des spectacole: fie· $coala. · Cînd, în cnrsul aceluiaşi an,' s�a
că citeam, te1'-tt1l, 'fără ă ne învăţăm rolu- pus· proble1'na să se monteze o piesă; a- ..
rile, fie .. c[t. 1e'-'.în:văţ�!Ţl .pe de -rqst'. ..·' Ne
sosit pr.il::?ju1 să se constate că ·am cea ·
preoc1,ipa.. -realme11te' teatrul.:. · 1 ,. , '' · · rnai puternică vate· din clasă. (Eram ·un":.·
La _Cambridge am făcut studii care mă · gălăgio'S L..) :Aşa se face ·că 'mi-au· . dat·
·pasionau,. :î·n · clom1eniul · literaturii engle;ze;· rolul J?rincipal, piesa ·find, desigu'( . un
De altfel, alesesem Universitatea din . bâsm.
·Cambridge, atît pentru că · era 'locul' în
· jucat u,n· rol -într-o 'piesă
· La i5 ani am
care sl;:-:putea· cel· mai strălucit studia· liîrftr-un singur act, qupă Tolstoi,· tradusă.
teratur;i\, cît şi fiindcă aici �ista tradiţia
de un actor : era povestea arhanghelu.lui
1egăturii-,c.u ;teafruL S-a mai „şi întîmplat
Mihail si sarcina mea ca ·personaj era să
că m-am aflat la. colegiu împreună cu
vin pe ·pătnîn{ ca să' învăţ din ce' tră-·
'fiul lui .Michael Redgrave, care a devenit
iese oamenii. întregul act, arhanghelul
xegizor• şi. actor profesionist.
.J\tijhai.l nu rostea nici un cuvînt; · după ce
e găsit gol în zăpadă de un ţăran rus, e ·
Ca să aveţi · o idee mai concretă a leluat de acesta în casă, i se dă· îmbrăcăgăturli dintre Cambridge şi teatrul prominte. hrană, şi bineînţeles rămîne să lu'fesionist, reamintesc că şi directorul Tea·
creze împreună cu ţăranul la toate trebu·trului Naţional din Londra, Peter Hall,
.a fost student 1a Cambridge. Colegiul
rile din jurul casei. Abia la sffrşit deschide gura: într-un lung i;nonolog, povesavea un fond special pentru a angaja
1.U1 regizor care, o dată pe an, să monteze
teşte ce i s-a întîmplat şi vorbeşte despre
un spectacol cu mari ambiţii. M-aş opri
bunătatea oamenilor care l-au ajutat şi
·aici, fiindcă ştiu că în dicţionarul englez
r.are au avut grijă de eL Lecţia pe care
.nu ai pr.ea m ult spaţiu la dispoziţie...
o învaţă arhanghelul €ste că lucnil cel
PAUL TUTUNGIU: Sîntem într-un
ma,i de seamă prin care trăiesc oamenii
·dicţionar mai ospitalier.
este iubirea.
ROGER GARTLAND : Restul „articoluLa mijlocul spectacolului. am constatat
1ui" este destul ele senin. După ce am tercă spectatorii aveau lacrimi în ochi, iar,
spre sfîrşit, cîţiva plîngeau ele-a binelea.
1ninat universitatea, am lucrat în teatrul
-de repertoriu ; am început ca regizor tehMi-am iu1chipuit că am jucat îngrozitor
nic şi ca actor; ajutam la aranjarea sceele prost şi am început şi eu să plîng...
nei şi totodată jucam mici roluri. Pe
Din momentul in care am descoperit
urmă, timp· de zece ani, ·am jucat în tru pe
această: putere d€ a-l mişca· pe spectator,
din toate· colţm·i�e ţării.
am hotărît să devin actor ; îmi petreceam
0
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foarte mult timp în t€catru. Cum pe vre
mea acee3 eram foarte îndrăzneţ, m-am
dus la teatrul din oraşul în care locu_iam
şi le-am cerut să mă angajeze penLru
orie� fel de muncă. Teatrul îşi schimba
piesa în fiecare săptămînă ; în fiecare du
minică dimineaţa, la ora 8, trebuiau
scoase clin scenă vechile decorurJ şi mon
tate c,�le noi ; împreună cu alţi patru ti
neri, făceam treaba aceasta, şi eram şi
plătit ! Am ţinut-o aşa doi ani. Cîncl a
venit vremea să merg la colegiu, şi aş fi
vrut să mă înscriu la un · colegiu
de
dramă din Londra, municipalitatea nu
avea destui bani să-mi dea o bursă, iar
părinţii mei erau prea săraci. Aşa că
m-am dus să studiez arta dramatkă şi
limba engleză la Universitatea din War
wkk. Cît am fost student, mi-am petrecut
cea mai mare parte a timpului în tea
trele de amatori ; eram şi preşedintele
unei sodetăţi de drnmă.
După absolvire. am obţinut un angaja
ment la un teatru din West End ; trupa
era specializată în montăT,i pentru copii
si făcea turnee în şcoli. De acolo m-am
inutat la un teatru de repertoriu, unde
jucam roluri mici., dar luc<ram cu Michael
Bogdanoff. Bogdanoff ţinea foar.te mult
ca actorii să ştie de toate ; de pildă,
într-un spectacol apărea un bîlci unde
se juca Petruşka, şi regizorul vroia ca
actorii care nu jucau în Petruşka să
intre în scenă ca saltimbanci. Ca ata,re,
a trebui,t să învăţ de la un circar să
înghit flăcări, lucru pe care pînă la
urmă l-am şi făcut. Am luorat mulţi ani
în teatrul de repertoriu, ca şi colegii mei,
pină cînd maestrul Bogdianoff, care se
angajase la Teatrul Naţional, m-a invi
tat să lucrez acolo. Aici, în prima dis
tribuţie, l-am întîlnit pe Roger Needham.
PAUL TUTUNGIU : Şi tot aâd, înce
pind din 1974, aţi deţinut roluri de seamă
în Macbeth, Tragedia spaniolă, Lorenzac
cio...
DEREK HOLLIS : Cînd s-a închegat
această Companie a actorilor londonezi,
eram în turneu în Statele Udk, aşa că
n-am putut fi cu ei de la început. Am
fost liber abia cînd noua companie a
hotărît să _joace lntrijitoruJ. Şi, iată, acum
mă vedeţi· .:.ici.
PAUL TUTUNGIU: N-aţi spus niimic
despre
, rolurile din serialele de televi
ziune, din filme...
DEREK HOLLIS : Ce să mai adaug ?
Am doi copii mici, ascult muzică clasică;
un alt hobby ar fi restaurarea : am o
casfi clin epoca victoriană şi încerc s-o
fac să arate asa cum era atunci. E ne
voie nu numai· de îndemînare. ci trebuie
să şi studiez desene de epocă.
PAUL TUTUNGIU: Foarte interesante,
cele trei arHcole din dicţionar vo r, besc in
di.rect despre felul în care în climatul
unui veritabil lăcaş de cultură - în speţă.
Teatrul Naţional - se dezvoltă ci1Jtul
ljR

Antony Richardson
al IU-lea

în

Richard!

priete)"\iei crea:lloa[-e. In această 01·dine de
idei, aş vrea să vă rog să ne spuneţi ·car-e
este relaţia actorului, englez cu regi'zorui.
ROGER GARTLAND: Relaţja :este ;eea
dintre patron şi angajaţi. A avea conflicte
înseamnă a risca să-ţi pierzi slujba.
THEODOR MANESCU : -Să '1)1:lblicăm
asta?
ROGER GARTLAND : Da. In Jurnalis
mul american există expresia „înregis
trai" sau „neîn,registrat". Sînt de acord
ca opinia mea să fie înregistrată : astai
este realitatea.
TIMOTHY DAVIES : Nu înseamnă ne
apărat că un director de scenă te perse
cută pentru că nu-i placi... Insă are la
dispoziţie aşa de mulţi actori dintre care
să-şi aleagă, incit e normal să-i solicite
pe cei cu care poate lucra mai uşor_
Mulţi directori de scenă au propria lor
viziune, pe c3re vor s-o impună. De aic.i,
dorinţa 11'.lr ca actorii să fie maleabili.
Sînt adoTi cărora le convdne situaţia. le
place să simtă că sînt pe o mînă bună,
au în,�redere în regizo.r, acesta le spune
c:e să facă şi ei fac : sînt însă şi regizori
cărora le place să-i facă pe actori „să
umble în miint". Cîteodată, rezu}tatul este
bun. Se poate ca regizorul să fi obser
vat un anumit dat al actorului, acel ceva
pe care acesta preferă să-l ascundă, clar
ca,rc, adus la lumină într-un anumit rol,
poate face ca spectacolul să fi, e foarte
interesant. Actorul însuşi v,a fi sUTprins
de ceea ce poate. Insă cred că regiiZiO<rii
�are au acest talent, această putere de a
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intui „faţa nevăzută" a actorului sînt
rari ; majoritatea îşi închipuie că i�por
tant e să se vadă regia ; adaug însă că
sînt şi mulţi actori care vor în primul
rinei· să se vadă jocul lor. După părerea
mea, relaţia actor-regizor este o relatie
dificilă. Ca orice altă relatie trebuie ca
în cele clin urmă să se ba�eze pe in
creclere şi pe un anumit fel ele iubire.
ROGER GARTLAND : . In teatrul en
glez, regizo,rul este ob1igat să care pe
umeri respons,abillitatea pentru succesul
sau insuccesul spectacolului. Din această
cauză, lui îi revine şi dreptul ele decizie.
Pe de altă pade, ştim că pe vremea lui
Shak•espeare, în compania din care făcea
parte, �-elaţia dintre el şi cei,lcalţi era ele
înţelegere colegială, cam aceeaşi ca in
tre EschH şi actorii lui, şi probab,il, între
Moliere şi trupa sa. Shakespeare, Mo
liere şi Eschil sînt pur şi simplu ,exemple
de dramatm•gi care regizează. Am trăit
şi eu o astfel de experienţă cu dramatur
gul Brentan, cal'\€, în pairanteză fi.e spus
mi-a fost şi coleg la Cambridge. A lucr�
cu un asemenea autor în sala ele repe
tiţie, asupra . piesei scrJse de el, este o
experienţă cu totul deosebită. Actorii pri
vesc cu mai multă încredere la autorul
[)i•esei decît la regizor, ştiind că ideea
·spectacolului a pornit de la el, că el a
creat situaţiJ�e.
DEREK HOLLIS : Sînt întru totul ele
acord cu ceea .ce a spus Roger. La in
<:eputul carierei. ambiţia şi idealul meu
-€«-au să fac parte dJntr-o comp.anie care
pune accentul pe spiritul de echipă. In
teatrele engle:?eşti acest lucru nu este po
sibil întotdeauna ; se circulă mult, se
fac transferuri de la un teatru la altul.
Or, ca actorii să ajungă să se cunlOască
mai bine, ei trebuie să fi avut prilejul
să lucreze mai mult împreună.
Di'n ceea ce am putut să înţeleg despre
teatrul din România rezultă că, odată
angajat 1a un teatru, actorul rămîne acolo
mulţi ani ; ast:fiel, arta sa poate progresa
într-un ritm susţÎJl1.ut.
THEODOR MANESCU : Rămîne, dacă
e angajat într-un teatru important, în
tr-un oraş mare ...
DEREK HOLLIS: Acelaşi lucru se in
tîmplă şi in Marea Britanie. Ceea ce m-a
atras la această Companie a actorilor ion
-donezi este tocmai munca de echipă. In
afară ele faptul că poţi juca roluri pe care
doreşti să le joci, mai e ceva : după felul
cum activăm, 3întem încurajaţi să ne
perfecţionăm, lucru dificil în teatrele ai
căror actori sînt tot timpul în migraţie,
abia sosiţi ori gata să plece.
TIMOTHY DAVIES : FJ.reşte, cînd intri
intr-o c-ompanie unde nu prea eşti cunos
cut, tendinţa regi ✓.:orului este să nu-şi
asume riscul ele a te distribui.
PAUL TUTUNGIU: Tot ceea ce spu
neţi este foarte interesant. Cititorul re-

vistei noastre, răsfoind numărul în care
va apărea această întîlnire, va fi desi
gur tentat să se întrebe şi ce e nou în
viaţa teatrală londoneză ...
ROGER GARTLAND: In prima zi pe
trecută la Bucureşti, un actor român ne-a
spus că unul din•ti-e sacrifilaiile pe care
el şi colegii săi trebuie să le facă este
să-şi refuze multe spectacole : pentru că
sînt atît de prinşi de propriile lor -repre
zentaţii încî,t nu au cinel să-i vadă şi pe
c:olcg•ii lor jucînd. Deşi situaţia este ace
eaşi şi la noi, vom încerca să descriem
cite puţin din ceea ce se întîmplă la
Londra.
TIMOTHY DAVIES :
!n ce priveşte
c0mpan.iile mari, ca Roya! Shakaspeare
sau Teatrul Naţional, deşi rolul regizoru
lui este foarte impol'tant, cred că ten
dinţa este ca în centrul spectacolului s ă
s e situeze actorul. U n exemplu recent :
Richard al III-iea de Shakespear�, cu
foarte interesantul actor tînăr Ant.ony Ri
chardson. Cred că nu e o realimre ieşită
din comun din punctul de vedere al vizi
unii regizorale, însă interpretarea prota
gonistului a făcut ca spectacolul să do
bindească o valoare excepţiop.ală. Faptul
că această producţie teatrală a a.vut un
asemenea succes este de natură să-i pună
pe gîndmi pe mulţi regizori, îndemnîndu-i
să pună mai mult accentul pe in.terpre
tare. Situaţia începe să semene cu aceea
din anii '40-'50, perioada de apogeu a
lui Laurence Olivier şi a generaţiei sale.
Cred ::ă se întoarce vremea ma1�ilor ac
tmi ...
ROGER GARTLAND: După părerea
mea, teatrul londonez se poate împărţi
în trei arii : teatrul subvenţionat,
in
frunte cu Teatrul Naţional şi cu Roya!
Shakespeare Company, teatrele comerciale
şi, în cele din urmă, teatrele marginale,
pe care le-a menţionat. la începutul con
V€lo;aţiei noastre, Timothy Davies, şi care
exâstă de vreo 30 de ani. Aceste mici
tea,tre marginale sint astăzi. foarte nume
roase şi oferă cadrul in care pot debuta
atit actorii cit şi dramaturgii. Piesa As
censorul de bucătărie a lui H. Pinter, cu
care am venit în turneu, şi-a început
viata publică în urmă cu 25 de ani, in
1960, într-un club teatral ; apoi textul a
fost transferai: la Roya! Hiliton, şi de acolo
în istorie.
PAUL TUTUNGIU: Ce v,eţi face în
1986 ?
ROGER GARTLAND: Aceasta este în
trebarea. Ne-am gîndit să pregătim In
aşteptarea lui Godot de Beckett. Coinci
cle1·,ţa face - am în vedere din nou cer
cul absolvenţilor de la Cambridge - ca.
această piesă să fi fost montată pentru
prima dată în Anglia de către regizorul
Teatrului Naţional, Peter Hall. Reperto-•
riul nostru va căpăta astf.el un accent
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interesant, deoarece Beckett a avut o p�
ternică influenţă asupra lui Harold Pinter.
TIMOTHY DAVIES : incă nu ne-am
hotărît sută la sută pentru acest text de
Beckett. Nu vrem să rămînem o echipă
excl,,�iv masculmă ; am dori să avem în
companie şi actriţe, ceea ce ar lărgi sfera
pieselor p-=ntru care am putea să optăm.
Multe depind de bani. '.Am avut o mică
subvenţie de la ceea ce s.e nume$te Aso
ciaţi,a regională a teatrelor, însă avem
11ev'.)ie de sume mult mai mari dacă
t,p rim ll'..lIT,r,�·ul act::irllor. Pentru mo
ment se: face simtită o criză de fonduri.
Bap;i pe ca·:e ki.r� putea primi pentru
turneP d(b mică a1n·ei;gură revin. pc
bună clre]i)tatc, fi.Celor companii care joad't
piese de drnmaturgi noi ; avem de făcut
faţă unor "di,ficultăţi economice, dacă
vrem ,şă -punem în scenă dramaturgi mai
:,.·e)Jutati.
.
PAUL TUTUNGIU : C::e .imprestie v.-a
făcuţ publicul românesc.?

ROGER GARTLAND :
Mi s-a părut
foarte cald...
TIMOTHY DAVIES : Şi foarte ,,ascu
ţit", în felul cum receptează spectacolul.
THEOD8R MANESCU : Vă mulţumim
foarte mult pentru participarea la această
,.masă rotundă". in România am desfi
inţat exploatarea omuiui de către om, dar
azi. făcînd o excepţie de la regulă, pe
r_\umneav0astrii v-am exploatat.
?.\UL TUTUNGIU : Bineînţeles că de
pi ..isvaloatev. respectivă vor beneficia ci
"!:i.orii revistei noastre.
THEODOR
MĂNESCU : Spectacolele
cbmneavoastră au avut si vor avea in
conlinurire ecou in publicul românesc,
fn pubiicu.l bucurestean. Ne-a făcut mare
plăccn: că ne-am întilnit nu numai cu
niş " c1ct0ri imtJortanţi, clar şi . cu nişte· .
oa:r1e::: i spirituali...

Masă -rotundă realizată de
Paul TUTUNGIU

Im memorio.m

r
. i'..ceas:Hi întirziatii _·prim.ăvară ne-a aclus o fristă veste·: s-a s·ăvi1'şit din \flată,
., · ·
1n plină· pîiterc 6·ent3.n e, scenogra!.a !rina :5orovschi.
Şi-a dedicµt .)nt,r-b;,iga şi prJa scui'ta ei viaţă celor mai 'mici şi mai erltuzi- .
.aşti spectatori, copili, oferindu-le' personaje hazlii · şi fermecătoare clecoruri d·e
basm pcnh'u teatrul rle păpuşi. După un sctirt 1)01>.as Ia Alba l!ulia, s-U: stabilit" ta
'l'eatrul de, p.:ip.,'.'.'Î din Ploieşti, r,e c�re l-a slujit, cu talent şi credinţă,· timp de 22
.de �,1i. A crn,îî. aîi;i sute c1e eroi într-o mirifj<;ă lume de poveste. Rămîn în memoria
noastră .Omul°"ţi;ul �le puf şi ,Drum de stele de Al. T. Popescu, Pui de om ·de Vie. !or :CHimiu, ·.s.ecretul pădurii bătrîne de Dino Buzatti în dramatizarea lui Paul
Siivfatru şi ·zncă . multe ::ilteJe. A colaborat cu teatrele din Bacău, Galaţi, Con
star. ţ.i, Eofo;;ani. Pi ·c$ti şi, în cîteva rînduri, cu Teatrul „Ion Creangă" din' Bucu
;:eşti, unde 2 cimos.cut veritabile succese sem.1 înd scenografia spectacolelor Cenu
'.Şărea!;a <le Fraţii Chimm, Alice în ţara minunilor <le Lewis Carroll, Snoave cu
1::1.ăşti. de Ion Lucian şi VirgiJ 'Puicea. A lucrat în Polonia, a însoţit turneul de ră
suniHnr succes <li Te3rfrului din Ploieşti în Japonia. A murit în preziua plecării
:într-un nou turneu spre Ţara Soarelui-Răsare.
Prin disIJ-riţia Irinei Borovschi, teatrul rnmânesc pierde o autentică artistă,
iar cei .caf•e au cunoscut-o se despart ·de un prieten desăvîrsit.
Se joacă Ia Ploieşti recitalul cu păpuşi Unde fugim de1acasă? pe versuri de
Marin Sorescu, pe care I-a gîndit, l-a creat şi l-a regizat de curînd, iar specta
colul cu J)iesa Elefănţelul curios de Nina Cassian după Rudyard KiPling, căruia
i-::i rcaliwt scenografo:i, îşi aşteaptă premie1·a...
Irina Eorovscl:i şi-a prelungit prezenţa printre noi - şi după moarte prin arta sa.

Mihai CRIŞAN
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ln me. orîam

Eternitatea

At Găugaru
A plecat dintre noi, !ăsîndu-nc mostcnire un capitol de istoric a teatrurui si a
fiimului, Alexandru Giugaru. A fost; prin excelenţă, an creatoi· de tipuri
caragialeene şi poate că, într-o măsură, caracteristici ale lui Tr:lhanache s::iu
Dumitrache Titircă sînt decelabile şi in alte roluri de-ale sale, goidon·ene, gogoliene,
mo!iereşti, sau în piese româneşti c îi ofereau naturi fruste : Tache, Ianke şr
Caclîr, Vis de secătură, 1n Valea Cucului. Dar admirîndu-i modul de ::i făuri o
medalie din bronz autohtonist, ar fi nedrept să-l limităm, chtar si în rame sn::ierla
tive, Ia un tip unic. Căci a fost un artist multilateral, care a ştiut să valoreze şi
subtila poezie mussetiană din Fortunio, lirismul cehovian am:'irui al Livei'.ii cu
vi�ini, sau tragismu! din Fnrtuna !ui Ostrovski. S-a impus ca intţrpret robust şi
comunicativ al unor roluri d oameni simpli, mici burghezi, negustori, mahalagii,.
cheflii, cholerici suburbani, dar a jucat cu distincţie şi personaje care ap::irţ"neau
altor medii şi categorii sociale, în Discipolul diavolului de Shaw, unde se remarca
prin fineţea măştii, în Zile ves.ele după război de Sadoveanu (după Labiche),.
relevabil prin eleganţă comportamentală, în Apus de soare de Dclavrclnce::i. avînd
croisnml temperat cerut de rol, în Jedermann de Hugo von Hoffmanstha!, sau în
Doctorul Knock de Jules Romains, fiind stilizat şi... stilat. Printre sintezt•!e scenice
i:a care s-au reliefat mai multe laturi ale persona!itătii artistului au fost rolul Jui,
Eon Creangă din Eminescu de M. Ştefănescu, Argan din Bolnavul ·nchipuit,
Falstaff (Nevestele vesele din Windsor). Xn rolul shakespearian îşi vădea capaci-
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.:tatea de a aureola figura cu un anume mister. Aici, zîmbetul final scotea din
:străfundurile fiinţei scenice o îngîndurare întristată,. ce dădea, brusc, personajului
-o surprinzătoare omenie.
.Şi în film a fost mai ales interpret comic, dar pe o scală largă, care, în
lentila studiului aplicat, arată a avea numeroase trepte, de la Telegrame la Di1·ectorul nostru, de la Corigenţa domnului profesor la Tudor, sau de la O noapte
furtunoasă Ia Post-restant. Cu prilejurile turneelor Teatrului Naţional peste hotare,
11resa pariziană, cea venetiană sau cea moscovită au semnalat cu încîntare pro
teismul artistului si forta sa de întruchipare .
.Şi Ie-a format şi· şlefuit în nenumărate ex11erienţe săvirşite pe marile scene
:ale teatrelor bucureştene, alături de actori reputaţi şi împreună cu regizori îusem
-naţi - Victor Ion Popa, Soare z. Soare, Aurel Ion Maican, Sică Alexandres-cu 1irccmn şi pe mici scene de cartier, în grădini de vară, ori Ia „Cărăbuş", alături de
·Tănase, sau Ia Operetă, apoi în sălile obscure ale cinematografelor de cartiet·
- unde îşi avea un public al său, ce-l idolatriza - şi, în aproape patru decenii de
muncă substanţială, Ia Teatrul Naţional. Avea o ştiinţă uriaşă de a grava pm·
·trete de imbecili candizi, mitocani cu parapon, vicleni interlopi, autoritari mărgi
niţi, încornoraţi stupizi, palavragii cu ifos, bătăuşi sanguinari, retrograzi cu prin
cipii. E autentic în tot ce joacă - spunea Sică Alexandrescu în 1972, Ia Tele
viziune -, întreaga lui fiinţă are rădăcini puternice în solul românesc, dar el
1ntuieşte şi aspectele universale ale eternului uman. E unul din acei artişti rari
- scriam, în 1959, în revista „Teatrul" - care se dăruie într-un asemenea mod
-categoric personajului şi şi-I însuşesc din text cu atîta apro11ricre, incit îi dau o
identitate scenică definitivă.
In lungile şi atît de plăcutele convorbiri pe care Ic-am avut cu artistul (con
semnate parţial într-un amplu interviu, în paginile revistei de faţă, şi apoi în
„Jurnalul", meu, tot aici) I-am întrebat, Ia un moment dat, de unde socoate că-i
vine calificarea de artist „popular"...Asta - mi-a răspuns - s-ar putea să provină
i din aceea că, pentru mine, realismul înseamnă totul în artă. Eu trebuie să
'fiu, din toate punctele de vedere, ac la pe cal'e-l joc şi nimic altceva. Nu-mi place
ă şarjez, să afectez, sl\ împopoţonez rolul cu farafastîcuri ; aşa joc de cînd m-am
urcat prima oară pe scenă şi aşa voi juca totdeauna. Timpul nostru şi concepţiile
1rnastre despre teatru îmi dau dreptate şi mă încurajează să merg pe acest drum.
Dacă de aici vine calificativul de popular, foarte bine".
Alexandru Giugaru rămîne, prin tot ceea ce a fost, o figură fabuloasă a
teatrului românesc, unul din acei artişti geniali care i-au sporit mereu faima şi
i-o conservă în veac.

Valentin SILVESTRU

NOTE

Surse
istoriog1 afice
Un.a dintre sLLrsele de
bază ale istoriografi.ei tea
trului nostr/\1 sint memo
riile actorlceşti. D2 l::t Cos
tache Caragiale
(Teatrul

National în Tara Româ
.nească, 1867) la Ion Fin
teş,teanu (De la clovnul ci·
0

tu·e, 1982), nume ilustre ale
scenei, vorbind despre ,;ine,
au vorbit despre ep".lva în
•ro.Te au creat. S e pv::ite
afirma d't un secol şi
jumătate de artă teatrală
profesionistă se oglirrde!;'te,
.f,ăJ:ă sincope ca,LendarJstic_e,
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in
pagini de ·a:duccri
aminte.
S-au reeditat
în anii
nostT1i .nun1eroase vo!Iume
-de ·aminti:ri din tealru sem
na+2 de Aristizi1a Roma
nescu, C. Notta,ra. Ion Li
vescu, Petre Stunlza etc.
Două cărţi aşteaptă însă cu
îndreptăţi.Te 1umina tiparu
lui în a doua ediţie, chiar
clacă ele au inspirat temei
n.i,ce monografii
(Il�c1n.a
Ber1ogea, Agatha Dâ.rsescu,
1972 ; N.
Barbu,
Agia!!
Pruteanu 1965).
Aşadar,
marile actriţe
şi-au scris l.a senectute
amintirile, amînclou.ă în laşii
biruinţelor
scenice.
Agl:ae Pnlteanu .a înc-re
d1h1ţat după pTimul răz
bOli nnondial Amintiri f!in
teatru editurii „Via1ţa ro-

iar
Agatha
mânească"
Bârsescu, ia juimătaitea de
ceniului patru, încuvli:1ţeazft ca ziaristul C. Să
teanu să-i tr.adiuică dqn ger
mană manruscdsul ou ti
tlul Memorii şi s�-1 încn:
b•1cu
editurii
dinţeze
restene „AdeV1ăr,u1l ".
In volumul Aeathei Bâr
sescu citim mai ales viaţa
glorioasă a unei adriite ru
mânce, societară a Burg
theaber-ulu,i vienez, Iar în
cartea Aglaei Priuite2.nu,
măr·turii, chipuri şi fapte
de
transmise posterităţii
artista în care contempora
nii au văzut-o pe a Lloua
/l�ris,tizza Romanesru.
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Mari
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Birlic

Prezentare şi selecţie
de VALENTIN SitVESTRU
S-a născu la Fălticeni, la 24 ianuarie
l!IM, in familia unu· mic negustor Ş! a
mu..r:i.t la Bucureşti, !a 14 februarie 19'70
ca unul dintre cei mai glorioşi actori co
mici. români.
A :racut st'.ldill.e elementare şi liceale la
Făltliceru. A absolvi Facultatea de Drept
şi Omsen-arorul de artă dramatică (ur
mmd. Clll'Sllllri.lle lui Petre Srurdza). A ÎD·
cepn..n1t prin a fi figurant la Teatrlll :'"atio
nail Wlil Cernăuiţi. wnde s--a OUC"Jra! C:e
p� :iregi.wriim· Aurel Ion ;;.fru.am 'ii
Vi.ctoir ImJ. Popa. Perioada cemauţedna
(1930-1-32) a fost fem!ă. in �mm că
i-a d21t pGSB'bili.bltea să joace muli. în
tr-= �111 divers. să-şi :;k!�
umeltfielle. Taifun de Melie� :LeDgy�].
l"m6;(uI de L.
]da l"oita..wh $1 l"erler tdle ffick manway, filo de Fo
doir
erau � ide Jairg ooaq;um, dar
. Llsz1lo
din f� tdle Wk� fun p,cy..
F'am.,nnt:a.. prima llMclrare �id ai
mii
„ m� mim � �
�--. �� ide � �idriit'
� liwiîun B� 'fi �� �Ciin"
� :mmalii mweu•
0m $Jll'ri.iillllllllll1l w Jrt1m. �� . an mii
Snd � al wamii1t lla1 B��li
1TJlllllG1e lHi anmg;arjjaitt; fu � �
� � �. � 1ims:lii
mmn � $ii. � � «De �
llladhlmiitlăi �ii :fii �leii �
!le «ie aJ. �ai.. � futffilhn1iiii-e lt'tlll
� �t1allleii al � �IY �
tăi. ll!lrni � �-©) -� �
lllig;lfti,QIW � � � 1t:iittlltullL � 'ii.ii
�
-_ de!
� fllll W. .al W

1933, Sică Alexandrescu i-a propus Clo
grădina ,,Marconi") clteva farse c va mal
acătării, în felul lor : Micul W bei· d
Arnold şi Bach, Satirul de Salab rt
Jacques, Pantalonii lui Marie l dupt't.
G. Feyde-ctu, care, dacii nu însemnau mar
lucru ca literatură, ii scrvl'au 1n schimb ca
rampă de :lansare, 1n toamna acelula,l on,
Iancovescu 1-a poftit să f se aHHu1·� fn
împăratei de Luigi BonnelH ; ,1ceilt<1 a
fost biruitm.
De aici incot�, tlmp de ap:roapc cinci
sprezece ani, Grlgm·e vumu, dwcm1
E.rllc - după trium! său l)t..'t'&onal ş
St,-ria lungă de repr-e-amtatH cu pi�&a pur
tmd � n
(adaptare Jupă ArrwJa
şi Bacb) - a intrnt în Unia 1ntH a i a,.
tmlui oomlic, Cmd !'�titui (după 1mm
Ma\ţWJ!I - şi �� �rse, mal altffl r i§.
tele '>'rff®il) dmmul ii>ău, ve-â c{i r.tce§ta
aire n;amite mm, rel�ri pl.â fi hirlmm
m111n1te. �\Ulll'ir'.ei?i
titluri ifnt, ev1J nt, �1g
ru1JOOr �Ue !rivole iau pur 1;11 tihnplu
��"tlte: rd tem p i:ru un t, r
bat l!fe Gir� � :IY�rl, otit, 14tlat1
tal «l!e !'MM � :BMh,
p�m M
�1klllllllir � �m-,
u,u1 d
«l!e .. � fi 0-, Do1tey, �
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Ichim clin „Steaua fără nume" de
Mihail Sebastian
Brînz:ivt'nescu in „O scrisoare pieT
dut:i" cl2 il. L. Caragiale

Unul dintre băcl.iranii lui Goldoni,
Canci..:ino
>
Ras11lucv din „Nunta Iui Krecinski"
de Snlwvo Kobîlin
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In Harpagon din „Avarul" de Mo
Iiere

singurul reazem al teatrului, trupei, co
manditar-ilor, traducăto1ilor, adaptatorilor,
era Birlic. Ritmul uneot·i incredibil al
premierelor, facjJitatea scrierilor, lipsi•
regizorului profesionist, lliupa de strinsu
ră· au· dus, nu· o dată, 'ia degradări aje
artei actorului prin alunecări spre caba
tinism, t·epetări obsesive de măşti şi pro
cedee.
Totuşi, cînd i se oferea prilejul nime
rit, ieşea la iveală artistul adevarat. în
comedii mai puţin pretenţioase dac sem
nate de un autor veritabil, A. De Herz,
adică Unchiul lui Noaţă şi l\Iărgeluş, în
comedi,a lirică Topaze de Marcel Pagnol,
în Omul cu mîrţoaga de G. Ciprian (ro
lul Chirică), în Accident-Palace de Con
stantin Colonaş (regia Soare Z. Soare), în
Răzbunarea lui Dcmostene de Ugc Fole
na (într-o scurtă trecere pe la oJrnpania
Bulandra), în improvizaţiile spumoase de
la Operetă sau de la Revistă {alături de
Stroe, Vasil.ache şi Maria Tănase) s-au
relevat însuşin proaspete, remarcabile,
ale artei actorului.
Acestui actor i-au fost consacrate (deşi
arareori) articole serioase (de către Victor
Ion Popa, ele către criticul Gheorghe
Nenişor, în „Ade:vărul literar şi ar
tistic"). Pentru el s-au scris piese
(Tudor Muşatescu, Mircea Ştefănescu).
S-a înfiintat o scenă : Teatrul Ve
sel. S-au �daptat zeci de scrieri. S-au
creat spectacole al căror pivot era. Şi
a beneficiat şi de atacuri imunde, int:i
din partea unor înveteraţi apaşi de presă.
apoi într-o carte mizerabilă (drn UJ40), în
care e numit „caricatm·ă hazoasă", ,,strîm
bătură", colportor ele „măscări calapoda
te pe un fizic diform" (în aceleaşi pagini
Lucia Sturdza Bulandra fiind nu,Ttita „cu
cuvaie", Maria Filotti „dromaderă" etc.},
apoi de delatori profesionişti., in tlmpul
războiului. Era un om „la ot·dinea zilei",
deşi n-a scris nici un articol şi & ar:0r
dat surprinzător de puţine inter•nuri.
în anul 1940 şi-a întemeiat o compa
nie proprie - la Volta-Buzeşti. Ulterior,
compania a devenit Birlic-Tim1că. in
1941-1946 îl găsim director al Teatrului
,,Colorado", unde, la început, prim-regi
zor era Sică Alexandrescu, iar admini
strator, Mişu Fa.tino.
Chemat la Teatrul Naţional de către
Zahaiia Stancu, B.irlic a intrat pe făgaşul
marii arte dramatice şi a obţmu: aici,
ele-a lungul anilor, reuşite excepţionale
în roluri de prim rang, făcindu-;;e cu
noscut şi în străinătate, prin turn0cle in
stituţiei.
in 1946 a apărut în Bal la Făgădii.u,
debutul scenic al lui Aurel Baranga, $i
în Titanic-Vals, în rolul lui Sp1rache Nee
şulescu. A dat o strălucire deosebită per
sonajelor Dandanache şi Brînzovene.;cu în
O scrisoare Pierdută (1948), E.firruţa, în
Conul Leonida faţă cu reacţiunea. A iz
butit interpretări pregnante, mtr-un stil
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pe�·sona l, de comedie volubilă, lirică, a
mară, tragică - făcînd să vibreze nurne1·oase corzi ale lirei comice -, în Mielul
turbat de Baranga, Bădăranii de Goldo
ni, Revizorul de Gogol, Căsăi-oria silită
de Molier,e, Nunta lui Krecinski de A.
Suhovo-Kobîlin, Steaua fără nume de Mi
hail Sebastian, Egor Bulîciov şi alţii de
Maxim Gorki, Anii negri de A. Ba�·ang-�
şi N. Moraru, Oameni care tac de AL
VoJ.tin. UneorJ izbutirea a fost mai mic:l.
(Burghezul gentilom la Teatrul de Come
die, Nepotul domnului prefect de Mari3
şi Mircea Ştefărnescu, '.i:n Valea Cucului
de Mihai Beniuc). Dar a creat un t.iP,
un tio consacrat - cum scria �caterina
Oproiu (în .1957), descoperindu-l, printre
altele, ca „personaj care deschide braţele
în semn de neputinţă, ţuguJe buzele, ri
dică ochii spre cer, merge ca pe arcuri
�:'llii
cu paşi giganţi, stîrnind hohotele
prin simpla apariţie, de după uşa, a unui
nas lung". Tipul a fost analizat, în mod
remarcabil, într-un articol al unui foar
te tînăr critic (Eduiard Covali, ,,Ts.atrul ",
martie 1958), deosebindu-i-se caracteris
tic-He exp<res-ivltăţii, modul de ex;.,loata:·c
a gafei pe scenă, candoarea, timid'tatea,
pairtic,i.parea afectivă, furia comică, bo
nomia, descriindu-se astfel „un actor mi
nunat, în care, găsim un prieten de ne' ·preţuit". Există, desigur, în ziarei2 şi re·
vistele postbelice foarte numeroase refe
rinţe critice despre acest geniu co;nic. Dar
nu are nki o monografie. Nioi un sludm
'
amplu, de întindere.
Pentru cel ce se va încumeta <;ă-1 facă,
vor fi de examinat şi creaţiile cinemato
grafice - de valori oscilante, dar nu tot
deauna din vina actorului : înainte de
1944, în Ring-Bang (1934), Doamna de la
INTERVIU
- Ce-mi puteti spune despre Bir
lic ? V-a plăcut ?.
- Enorm. Dacă nu mi-ar fi :•l:;\,:::ut,
crede-mă, n-aş fi jucat-o cu atîta plă
cere, nu mai puţin de 100 de ori, seară
de seară. E unul din puţinele roluri care
m-au pasionai. Şi asta: pentru că sub
masca comică a lui Costache Perjoiu se
ascunde o umanitate tristă, un ins pe
care pot spune că l-am cunoscut, l-am
înţeles. Şi l-am adîncit.
- Vrasă:dcă un personaj complet?
Da. în plus, d-nii Tudor Muşatescu
şi Sică Alexandrescu, adaptatorii farsei,
l-au încetăţenit pe Costache Perjoiu la
Fălticeni, adică in or,1şul meu natal.
- Asta te impresionează ?
Nespus de mult. De aceea am căutat
ca în margmea poantelor hilariante ale
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etajul II (1937). Iar clupă război, în Vi
zii.a (Jean Georgescu, 1952), O scrisoa\·e
pierdută (Victor Iliu, Sică Alexa;'1drescu,
1953), Directorul nostru (Jean Geo.cge1;cu,
1953), filmele după Caragiale Doua lozuri.
D-alc carnavalului, Telegrame,
Mofturi
1900, după Arghezi (Doi vecini), rlupă
Goldonl (Bădăranii), după TuJor MI,J şa
tescu (Titanic-Vals), după Mii1a;l Sebas
tian (Steaua făr ă nume). De asemenea,
Băieţii noştri (1959), Post restant (]9RJ.).
Paşi spi'e lună (1963). Corigenţa l10111nului
profesor (1966), poate încă vreo două
trei, mai famelice. O filmograi:1e destul
de bogată în car€ însă actorul a auărnt
i:·elativ rnr în plinătatea puterii sale ele
creaţie.
Pentru că vorbea puţin, şi aproape de
loc despre sine, unii l-au ap1·ecia � gre
şit. Avea însă inteligenţa ascuţita a c•b
serva1:01·ului-artist şi putere de păt!·Lmde
re.
Citea foarte mult. !şi forma opinii
proprii desp,re piese, personaJe, .autoci,
teatrale.
despre fenomene ale mişcării
Am avut ocazia să-l cunosc şi s& discut
adesea cu el. Era un om bun, spit·• tual
şi vesel -- 'e drept, susceptibil, chiar rn„
părăcios, dar lipsit de ranchiună, 1·ii1.rni1,i
şi vindicţii coclite -, emotiv şi afectuos,
conservîn,d amiciţii durabile, inte1e.,;a: de
ceea ce apărea nou în ,arta pe care o :,lu jea, extrem de muncitor şi oonştiincin�,
niciodată pe deplin co,nvins de laude,
foarte s•ens:ibil la critici (le prim2a greu,
le mistuia aşijderea, dar le accefJ'.i p�r.ii.
la urmă dacă erau drepte}, săritor pentru
prieteni, chiar şi· pentru necuno�cuti
preca,.1t ironic cu poltrorrii , iubmdu-şi ·fă�
ră preget publicul. Un om şi u11 artist
de neuitat.

acestui băkln şi naiv conţopist, să pre
sar şi cîteva note nostalgice. E, dacă
vrei. în linia acestui rol cite ceva din
existenţa noastră, a tuturor. Un fel de
,,rîzi paiaţă", care mă doare...
(,,Rampa", 4 februarie 1935)
DE VORBA CU...
- De cîţi ani faci teatrn ?
De şapte ani. Propriu zis, de 5 a,1i,
.fiindcă vreme de 2 ani am făcut exclu
siv figuraţie.
- în ce împrejurări

cariera �?

ţi-ai

început

- Trebuie să-ţi spun că nici prin gînd
nu mi-a trecut vreodată să devin actor.
N-am spus niciodată versuri, n-am 'jL�cat
niciodată în piese de teatru pe la serbă
rile şcolare, îns.fîrşit, nu m-am manifes
tat niciodată ca un viitor actor... Visam
să mii. fac clown !
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îţi închipui că a trebuit să renunţ la
acest ideal şi să-mi văd de drum. Termi11înd liceul - liceul din Fălticeni - pă
rinţii m-au trimis să urmez Dreptul lă
·�
Cernăuţi.
M-au trimis ; însă, oameni săraci, n-au
putut să-mi dea şi mijloacele necesare.
'.Din ca·re cauză o duceam greu de tot.
N-aveam bani de un pantof. De o ţigară.
De multe ori, nici de masă.
A intervenit atunci Jules Cazaban, cu
<:are eram coleg de Facultate şi care tot
odată era angajat la Teatrul Naţional.
1ndemnîndu-mă să fac figuraţie cu 50 lei
pe seară.
L-am ascultat şi am început să fac
figuraţie la Teatrul Naţional.
Director
era Dragoş Protopopescu. Tot
.
asistînd la spectacole, într-o bună zi m-a
remarcat şi i-a spus lui Aurel Yiiaica:1.
care era ciirector de scenă, să caute . o
piesă pentru mine.
Am fost distribc1it ,în Musca spaniolă.
o comedie de Arnold şi Bach. Rolul prin
cipal. Un gaga. Un tîmpit.
De emoţie - socoteşte şi dumneatn.
nici Conservator, nici alte roluri jucate
-- la premieră m-am încurcat ·teribil şi
am fost mai... gaga clecît ar fi cerut tex
tul. Publicul s-a amuzat împărăteşte şi
m-am pomenit eroul unui răsunător
, ucces.
Am fost angajat cu 6000 lei pe lună.
Materialiceşte, mă aranjasem...
Ha-i acum să urn;1ez Conservatorul.
Eram peltic şi scuipam cînd vorbeam.
Mă prezint la examenul de admitere şi,
Iireştc, sînt respins : .,Mai sînt şi alte
meserii, băiatule ! "
Nu m-am dat bătut. Am venit să dm1
-examenul de admitere la Conservatorul
din Bucureşti.
Ghinion. 120 de candidaţi i eu, cu
,, V", ultimul dintre ei.
Comisia, plictisită.
M-am suit pe estradă şi n-am apucat
-sfi recit decît titlul fabulei lui Grigore
Alexandrescu Cîinele şi căţelul, cînd
m-am văzut singur în sală.
Comisia plecase ! Ea plictisită, cu pel
tic - îţi închipui ..
M-am înapoiat la Cernăuţi. Am mai
scăpat ide pelticeală şi am reuşit să fiu
primit la Conservator.
Plecase Dragoş Protopopescu de la di
rectiunea Teatrului Naţional şi în locul
lui 'v0nise Victor Ion Popa. care m-a dis
tribuit în Să nu te miri de nimic de
Perlinsky şi în Amantul de Holberg.
A urmat directors1tul lui Mi<;u Fotino.
Sub direcţiunea lui am jucat în O scri
sonrc pierdută · pe ·Agamită DandanachP.
<;i, în cadrul schimbului de actori, l-am
făcut pc- Weiclenbaum din Institutorii pe
-sce;�a eatrului ·Naţional din Bucureşti.

Propunerea, clîteva .)uni mai tîrziu, de
a juca o stagiun'e �la" Bucureşti a fost a
lui Sică Alexa. nG!res'cu.' P,o.ate că n-aş fi
acceptat-o, cu gînqul la publicul cernău
ţean, care mă sin1patiza foarte mult, dar
o decepţie sentimentală a contribuit să
mă facă să primesc această schimbare
de a:er.
Prima piesă a fost Aluniţa de :mb
fustă.. Am jucat un rol de servitor, ală
tt.1ri •,ele Agatha Bârsescu, Dicly Theoclo
rescu .. şi Iancovescu.
·cronica d1.-amatică m-a ridicat în slavă.
Ce elogii ! lmi pare rău că n-am păstrat·
criticile.
- Si de ce nu Ie-ai păstrat ?
- Nu · - că nu c vorba ele o excepţie.
N-am oăstrat nici un rînd din tot ce s-a
scris despre mine. Absolut nici un rînd.
Şi nici fotografii din rolurile pe care
le-am jucat, n-am .
... După Aluniţa de sub fustă a urmat
Vîrcolacul, piesă special aleasă de Ian
covescu pentn1 a-mi face „viint". Jucam
rolul principal, iar Iancovescu pe un ser
vitor...
Piesa- a căzut.
(...) De succesul lui Birlic se leagă nu
numai reputaţia pe care mi-am cîştigat-o,
ci şi actuala mea stare civiJ.ă : căsătoria
cu Angela Mateescu.
(,,Rampa", 17 iunie 1935)
LA INCEPUT DE STAGIUNE

Nu mai tin minte care ador francez
(mi se par·e că Sacha Gu.itry) a spus
odată. la începutul unei stagiuni : .,Le
printcmps, c'est le commencement de la
vie ; l'automne, c'est plus que �a :
c'est le commencement du Theâtre... "1.
Pe vremea cînd am citit această butadă,
eram încă foarte tînăr (ţin foarte mult
la acest „foarte"), atît de tînăr, încît
n-am înţeles aproape nimic din p::irado
xul umoristului francez. Trăiam în afară
de anotimpuri, puţin îmi păsa cînd în
cepe viaţa şi cînd sfîrşeşte tea>trul. Sta
bilisem de mult cîteva ecuaţii - să-i zi
cem existenţiale - între viaţa mea (ţin
mult la acest posesiv) şi teatru ; intre
teatrul meu şi viaţă. Că era primăvară,
copaci în floare, dragoste peste tot, ce
conta; eu jucam. Că era toamnă. plecau
cocorii, începeau vinturile să bâtă şi frun
zele să cadă, puţin îmi păsa ; eu înce ·
peam să joc. Şi în felul acesta s-au pe
rindat multe şi splendide anotimpuri. am
simţit cum mi se topesc superlativele
(nu mai eram „foarte"), cum tot mai rar
şi mai prudent spun „eu" sau .. al meu".
1 Primăvara e începutul vieţii ; toamna
e mai mult decît atît ; e începutul Tea
trului.
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Şi, într-o zi, am înţeles că nu fără rost
··,,mon vieux Sacha" insinua că atunci
cînd viaţa, care a început primăvara·, se
pregăteşte pentru odihnă sub pămînt, tea
trul îi ia flacăra· din mînâ şi, proaspăt
ca un efeb antic, o trece peste frigul
iernii, peste criza ploilor de primăvară
şi o duce pină cînd ecloziunea vieţii 1n
vară o face să merite o clipă de odihnă.
De aceea-, la această frumoasă oră a în
ceputurilor autumnale, eu, actorul şi „bă
trînul" din mine (n-am spus „actorul bă
trîn" !) , mă închin în faţa acestui splen
did eveniment - începutul unei stagiuni
de teatru - orin care esenţa nobilă a
vieţii, vibTaţia-• şi curajul tinereţii, înţe
lepciunea florii trecute în fruct, a frunzei
smulse de vînt îşi trec prerogativele şi
esenţele în mîinile fine şi expresiv1 ale
artei. Seminţele au coborît sub părnînt
şi aşteaptă ; subpămîntul scenei noastre
(ateliere, croitorii, săli obscure în care
se repetă luminoasele replici) va răzbate
cui-înd în aplauzele de aur ale premie
relor. Va- începe primăvara artei, în
toamna roadelor obosite. Eterna primă ·
vară, în care cu toţii întinerim, în care
cu toţii i�bim, din care nici unul din noi
n-are voie să lipsească. Tragă-se corti
nele, aprindă-se luceferii Teflectoarelor ;
să sune cuvîntul, să tremure inima ! Ră-
sucească-se-n vraja scenei floarea ta-len
telor ; crească în soarele entuziasm.ului
fructul nemuritor al adevărului ! Cei trei
pereţi între care ne mişcăm sînt din
carton vopsit, dar simbolizează adevărul,
binele şi frumosul. Iar voi - onorat şi
iubit public - consideraţi-vă invitaţi la
cel mai nobil banchet : totul s-a făcut
pentru voi, prin voi. E banchetul victo
riilor voastre, banchetul secerişului, ban
chetul succeselor în muncă, banchetul prin
care arta vă pune la picioare roadele
sublime ale vieţii.
Nu-mi plac rapoairtele de ,activitate şi
saluturile convenţionale ; sînt actor, deci
liber de a fi oricînd adolescent. De aceea,
declar că nu pot deoît sentimental să
inaugurez o stagiune teatrală. Altfel, mă
intimidez, aşa cum mă intimidez de fie
care dată cînd trebuie să vorbesc în altă
parte decît pe scenă. Acum însă, mi-e
inima plină şi gîndul luminos ca mersul
unei vestale. Un viînt de pace adie în
lume şi viaţa devine din ce în ce mai
frumoasă.
De aceea, permiteţi-mi, iubiţi colegi de
breaslă, autori, actori şi regizo,ri, meca
nicieni, cortinieri şi peruchieri, toţi cei
care serviţi răsfăţata (deşi tînăra) noas
tră Thalie, să vă urez an bun şi recolte
bogate. Ogoarele au fos,t mănoase, cerul
mi.las ; semnele vremii sînt bune şi noi
harnici. Nu aveţi nici un motiv să vă
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îndoiţi că toamna pentru noi înseamnă
a doua primăvară. Iată, eu, spre exem
plu, de cîţiva ani încoace am obiceiu!
sa schimb ultimul cuvînt dintr-un vers.
pe care-l cunoaştem cu toţii, vers care,
pe vremea cînd eram „foarte", mă emo
ţiona pînă la lacrimi. Cu toate tîmplele
mele aproape cărunte şi foile din calen
dar smulse de mina necruţătoare a• vieţii,
eu, alături de voi, îl spun astăzi în felul!
urmăitor:

Sosesc cocoarele, sosesc
De după deal de ţintirim
Şi anii trec, copiii cresc
Şi noi... lNTiiVERIM.

(,,Teatrul", octombrie ID57.

Pregăitirea unui rol, fie el cit idle mic,
·impli.c.ă id.în ipai.,tea !11oas1lră - a •ililrteripre
ţillor - un ,c,ompJex 1proces de creaţie.
Vremea actorului intuitiv, care juca in
stinctiv sau, cum se spunea, ,,după ureche"·
a itrecut de nnulrt; (...) Penitru a fi c,u ade
vărat veri<lic în inte!'IPretare, ipe.ntru a
contribui Ja reallizairea spi.rit·uJu,i ,contem
poran în tea;tru, actorului -de a2Ji rn.1 îi
es•te sud'Jicieint nu.mai ,ta'lerntiu,l. Dacă
a
ceasta este o condiţie sine qua non pen
tru pe,rso111alitatea unui actor, a,poi, în
plus, el m.ai are nevoie de o cunoaştere·
oî,t lffiali iprofundă a reailităţHor în mijfocut
cărora trăieşte. ,,-DocUlffi.enitarea actorului"·
trebuie făcu-tă ,în fue-care cili1pă. Să privim
cu ma:re atenţie itre-căitorii din jur, să în
cercăm să le descifrăm trăsăturile, pro
fesiJile chiar. Să ,vi2Jitărrn uzinel:e, şantiere
le, gospodăriile colective, ca să-i cunoaş
tem cu adevărat IP€ -eom;,tr.uctorii socia
lhsrrnUU1L1i idin ipaitria noastră. Şi, maii a'l,es,
să nu d'u.girrn de efortuiri.
Mai sîm,t il'Ilcă nmi1i acitori, nu numai din
trei cei viînstnioi, care joacă şi astăzi re
toric, fără viaţă, care - alătu-ri de regi
zorii ,respectivi - duc Ila a-cele soecta
col-e-muzeu " pe dr�pt cuv;înt �i�kate.
acelor
Voi ră<rrnne totdeauna adeiptu-1
sipe,ataco1le cu piese c.Iasice 'În care ,real-i
tiî.ţdile treaute sînrt; prez€llltate cu ochii [)re
ze.ntului. iNu:mai astfel :vom izbuti să în
fă.ţişănn .pu1blicuLui nostru ip'i-e,se care să�l
inrtereseze şi să-Q emoţioneze.
Ann ajuns astfel, indfrecl, ,La 1m.a,rell.e şi
defi,niiv:Vll.ll nostru judecător - pu,b<licu'I.
o
N.iici el nu nnai es,te cei! de ail.tă,daită
mină dle snobi, care ve,neau numai' 'la
speoba,col€!le de „bon-ton", ide obicei da-te
de tl'fl11Pele străine. Publicul nou, maturi
zat ipe � ce tre.ce, wşi sporeşte mereu exi
genţele faţă de noi, actorii. Pentru 'a-I
satisface trebuie să ,muncim susţi1I1uit. cot
la cot, tineri şi vîrstnici. Noi, generaţia de
acto<ri care n-am 'beneiicia,t; odiilllÎoa,ră de
co!Illdtlţi� create azii iprin ,grija partidu-lui
şi sitatuJui 111ostm demo-crat-!PO!PU'lar pen
tru oamenii de artă, care ne mai .amJn-
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ti.m illJCă de ftrils tele v�•emi cind gonea ::1
,dll{Pă un roa .şi im,plicit du'Pă o exi's,tcnţă
maiteriaQă cit de cît stabHă, trebuie, [)en
trru a !I'ă.spunde atenţiei şi dragostei cu
ca:re sînrtem înconjuraţi, să de,punerrn tot
-efortul •ostru . a interfPre'ta ro1ur, J1le ÎJl
cr,edinţate la o îlilaltă ţ,inută :aTtistică. ( ...)
In rolu[ Ju'i Sţpkidon Biserkă din piesa
Mielul turbat de A. Baranga, în cel al
, lui Toma CăbuJ,ea din ln Valea Cucului
'de M. Bein.1:uc, ro'1urJ i<nts!jpretate în IU!lti
mii ani, sau !În 1001 ial, !lcui ZiJgu Şa:pira din
·-0ame11.i care tac de Al. Voiit.iln, r•ol pe
c,ar:e-1 joc şi ·În prezel11t !I)e s.cena Naţio
·mi.l. ulliuti, aan sjunţit Jn-:fiecare .r��entaţie
că tîntr,e mine şi s,pe,citatori se sta'l:r,1leşte o
oomuniune de idei ;ş.i senti1rnente." că de
..s'înt un ipriieten ·iaprO!I)iat. Alstfel de r•luri
şi as1Jf€11 de sipec,ta,tori îmi do,resc mereu...
(,,Con-t,eimporanu1". 14 iaprldde 1:9.61)
1

13 PERSONAJE

.; .,

Particip fa .,ocxmernbrarea dil.JustruJcuJ n,os
:tr.u dnamaturg
aiectuoasă re-cUJnoştinţă
pentru ,marile sa.tisfaoţii a,cforiceşti pe
care generoasa lui operă mi -le-a ofer, it
·şi oontin:uă să mi •le iPriiejufască.
Sînt di111Jtre a-otor-itl .români, interp
. ret:ul
seelor mai mull,te rp,ersonaje caragialeşti•:
13 la număr.
Paro] ! Şa,pte roluri în ,c,ele p
r atru co·
medii a!l,e sale : Spk:don şi Rkă Ventu
ria<no din O noapte furtunoasă, Ca,tinda
·1ru1 şi Crăcăne1 dim D-ale carnavalului,
Agamdţă Dandanaohe şi B.rînz-.venescu
dJn O scrisoare •pierdută - ş, i ,acum, re
cent, Coana Bfimiţ� din Conu' Leonida
faţă cu reacţiunea. A'lte roLur,i în „mo
mentele" Amici, Căldură, Petiţiune, ,pre
OUilll .şi f,n filmele Doui lozuri, Vizită, Te
legrame, D-ale ,carna,valttlui ,şi O scrisoare

cu

pierdută.

:3e pare că în toate aces,te 13 roluri a,m
-avut, şi ,am, oa actor, ceea ce se cheairaă
Si\.lOC-e5.
Am oonvi.ngerea că pr,i:].ejuriJe de ,a in
terp1·eta re!l)ertori,u], carag·iaJ.esc au consti
tuit ,pentm mine - în s:peciail. în .recenţii
10-'15 ani din cei ipeste 35 de ailli ai mei
·ae teaibru - o adevăraită şooaJ.ă a măies
triei a-otor,ioeşti, o desăvîrşire, dacă mi se
iartă lipsa de rrnodes-tie, :a acestei măies
trii.
Pentru că personajele caragialeşti nu
..sînt nişte simple jpersonaje de teatru, ca
·oricare aJ, tele, ale oricăr,ui, d,rarna,turg. Ele
si11t a·Je unui geniu al scenei ,şi sînt .chin
tesenţă de teiat<ru. Fiecare t!'ol, fiecare roli
şor d:n vasta galerie de personaje a maes
trului ,maeştrHor dramaturgiei româneşti
e un adevărat curs de teatru ,(actorie şi
-regie), iar î- ntreaga sa operă - o :înal<tă
:academie de realism [n artă.
Fireşte, de !l,a -ro1ud-le SpiridQl11 şi Catin
datul, j<u.cate la ÎJ1.ceput1.!l ca iere:, cînd

aveam 20 de anişori (şi de la Agamiţă
Dandanache care, jucat Ia 22 de ani, mi-<a
adus •titlul de societ.ar al Ull'lUi teatr:u na
ţional), roluri jucate „la inspiraţie", cu
ce însuşiri averun „de la dumnezeu", şi ,pînă iLa cele .mai recente inter,pretări
carag,�a!lie<ne, ireailiizate du,pă sbu,diu Uabo
rios şi cu orienrtare ideologică justă -,
e o unare distan,ţă.
Datorez, d:es-i,gur, în mare măsură, acest
sa!lt calitativ ,ajiutorului pre,ţios î,n mun
ca unea ac'borkeaLscă pe care 1111.i l-a dat.
nu o dată, omua mos:tru de teatru cel mai
doct în materie de Caragiale - re�zorul,
artist al p0iporuJui, Sică Allex.andrescu.
Acun1, !l:a semi,ce.ntenarua morţii mare
lui mostru •CaragiaJ.e - �i este modestul
omag-iu persona!l ce-'l adu,c memori, ei sale
- joc u•n nou jpersonaj caragiales,c : 1;·0l ul Coanei Efimita din Conu' Leomda
faţă cu reacţiunea:

J.ucind acest ro!l de „travesti", aduc toil.
odată un omag
, iu II)rimuluti său interpret,
ştii1I1:du-se că - în însăşi premi'era a,ces�
tei ;pi,es,e, rpe la, _anu[ 18-80
· - rolu� Coane�
Efimita a fost jucat tot d� un barbat, ş1
anum,� d-e Uiil ma,re comic al epoc-jj, Mi,hai
Matees-0U, alături de ioare, Îll ro!lul Conu
lu:i Leonida, apă.rea al!t faiun, os icomi-c al
vremii, Nrl1ool,ae Hagi, escu.
„UN ARTICOL INTERESANT ŞI CU
HAZ"

Cî,n d am :primd,t m.ăg
: u[itoarea invitaţie
de a sCTie un ia:rtiicQll cu pru!lejud come
morăr- ii lui I. L. Caragia1le, am răspuns
uşor (vreau să spun cu... uşurinţă) că., ..
s-a făcut ! In ziua... la ora... voi preda
redactiei articolul, un articol, am spus eu,
,,inter'esant ,şi cu haz".
Şi liaită-rrnă instal<at comod la birou ... şi
i,ată-rrnă că Sltau de două ceasuri cu cre
ionul în mînă, în faţa hîrtiei albe, fără a
putea aşterne un cuvînt. Hîrtia albă, în:
spăimîntător de albă, din faţa mea, 1:1a
priveşte cînd cu ironie, cînd cu amenm
ţare. Ba :ia proporţiile unei întreg ab-is 'în
care simt că acum-acum mă scufund, ba
!i.a chÎ!Pu,l marelui Nenea Iiancu, care mă
scru:tează sarcastic.
---JEi, stimabiile, nu s,cri'i ? ... Hai, ,ono
rabHe, scrie ! ...
- Aiveţi puţintică -răbda·re, maestre ...
a,ş vrea, sf\ios, să !I'ăspund... Dar, pînă să
rosrt:esc o vorbuliţă, chipu,! maestrului se
toJPeşte .în meant, şi mă :t-rezesc iarăşi în
f,a,ţa hîr,tied albe...
Mă trec o mie de sudori. Cum am. pu
tut oare ,p.romite cu a1Jîta uşurinţă - auzi!
cun ar<ticol interesan:t şi cu haz"! Nici în
�uşi marele moş V.ir· gulă nu s-a-r fi încu
metat să 1promi<tă aş.a ceva - cu-una-cu
două - el, care, cînd î.5,i &cri,a teatrul sau
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cînd · scria sau ci.nd sc,ria d-espre teatru,
simţea arz'indu-i ,COil'deiuil â:nitre degete.
Aşa că... nu ipot scrie ce mi-airn ipropus,
cu !l)r'iv:re Ua teatnu şi la J.L. Caragiia,le,
,,un a,r·,ti,co'l in,teresanit". L-a scris, în -1899,
Carag,iaJe îns,uş.i..
Şi daiu să string hîiitia a1ibă din faţa
mea. Dar oînd s-o aiting, răsare iar pe
luciul ei chipul sarcasticului Nenea Iancu:
- !Păi, sta1i, bibicu,le ! (zice). Cum ;ră
:mî,ne cu {PrOlffiis-iunea ?
- Să 'Ve!deţ1, maestre.. (Zic)
- Lasă, lip-ochimene, ,terltipurile !... SJPn.tne-i neichii, colea ! cu Năpasta, acum
30 şi ceva de ani, oum a fost ?
- Va să zică, ştiţi... Ad'ică dia, dum
neavoas!i:·ă ,care sînteţ.i Cara.g:ale,
ştiţi
ito.t... Păi, cun1 să ifie... A f.o:s.t aşa, o copi
lărie, o mi.că fairsă nevJ1I10-vaită...
- •Fa,rsă nevinovată ! Cu care mi-ai
transfonnat, măi procletule, drama Nă
pasta în comedie !...
- N-aim vrou:t, zău, maeS!tTe, să vă su
păr... Mărturise:s,c cii. �a dumneavoastră
llli!:!i m.1 m-am -giîndi,t. Pozna s-a întînljp[at,
cum bine şb'.M, la Ulll tea.tru din ;pro'ITin
de, cîrnd eram la î.nceyutud actoriei şi nu
pir.ea pătr..·uns de resipectu,l ,pentru c.la.sid ...
-Lasă, ,pramaitie, ling>uşiri':e !.. Zi !
- Păi mă ene.rva, un tînăr elev de
con:servaitor, î•ngimd'art; ş.i fără pic <l-e ta
lent, în schimb foarte grăbit să ;parvină.
Şi-ntr-,o sea-ră, t:.nerelluil ahtiat de glorie
rapidă făcea figuraţie la Năpasta. Era
umil din janda,rmii ăiia, ştiţi - SiJTIIPli fi
guiranţi - pe ciare i-aţi prevăZi
. Ut să vină
la finail. să-li arestez,e pe D:•ag,CJ1mir. Eu mă
al)!ann, întim1p,lăltor, îin cu,lise. Ş,i vine jl\.1nele la anine, mă sa'lută pmă la părrnnnt
şi mă roaigă mieros să-1 ânvă,ţ să facă
ceva ca să se remarce, că „e şi dire,::,w
rul te:i.truJ;ui" �profesorul Bădăr. ău) ,,în
lojă" (ştiţi: savantuil, azi academician)
şi daică îl vede r,errna['cînJdu�se, poat.e îl
Illiimeri.t
angajează ca ac,tor. Am gfusi,t
'P['ilejua să-i pedepsesc juin€iliu.i
îng:îmfarea:
- BUlilă -idee ! - i-am .s;pus. Să faci
aşa : cum intri în scenă, te duci glonţ
la Dragofnir şi-i zici : ,,ce-ai avut, mă
nenorocitule, cu alele Dumitru, de-1 omo-
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rîşi ?"
şi-i dai două perechi de
pallime. Atlît. Altceva nu mai itrebuie. Şi
să vezi s.u0Ces !... Şii ic-hiar aşa a făcut.
Dar atît de tare 1-a pocnit pe bietul in
terpret al •lui DragOJmir, î,ncî.t l-a cuil.cat
a
la păin1înt. Ba, fădnd exces de zel,
mai pus şi ceva de la el : l-a scuipat în
faţă pe cel 1 ungit fa ;pămînit, zidind şi
din gură : ,,P-ti•u ! Riu:şi!lle să-ţi fie ! ... " !.n
scenă, stupoare. In sală, ilaritate. Iar cînd
i.n,te11preta Anc, ă-:, uluită de neyrevăz.l\.lta
î,ntÎlll1ip,lare, l-a în,trebat î·n ş,oaptă, pe zur
bagiu, ce i-a ven.i.t, el a răs11:mns cu glas
tunărt:or, mîndru <le iS1PraVa făicuită ş,i în
hohote de râs aile întregid să\l.i : ,,Dom.nu'
artist Vasiliu m-a învăţat!... " Apoi, maes
tre, ,ce s-a ales de f-ina1uU dramei, ştiţi...
- Şi jumele ce-a deveil':t?
- Juneile a renUJniţiat repede du{Pă a
. c,eea de-a mai deven.i a•c,toir. S-a făci\.l.t co
mersant.
- Iar tu?
- Eu, cum ş1tiţi, joc şi az.i. Di:n OiPera
clunnn,eavoastră · am jucait pînă acum 13
personaje...
LA EXAMEN

,,La examenul de absowire a Coms,er
vatornlu.i (1profesoară, Gin:a Sandri) am
jucat rolu! pr-ind1PaJ dintir-o piesă cu• un
singur ::ict, necunoscută de nimeni şi in
titulată Soaunul particula1·. Un a.ct scr-is
special ;penbru mi:ne de draima,tur,gu1 Mir
cea Ştefănescu, care, vorba aceea, «m-a
văzut şi m-a plăcut». Cu această piesă
am fă.cut ,şi primul meu turneu în ţară".
În îintrea,g,a sa carieră, tm:neeUe au a
vut un rot l foarte important. Intre altele,
m,ean,orab.itl a fost ac,e,Ia ipe ca:re 1--a eifoc
tua,t în 1957, î,n oraşul său na.tal Fălti
ceni, împreună cu neuitata cîntăreaţă
Man:i.ia Tăna1Se, 1Pe care el o aiixecia în
mod deosebit, . In s!I)€ctaco1 Biriliic susţ, inea
momente comice: ,;Mi-e dra.g să joc în
oraşeile .ţălrJ'i. Ni,ciodată n-arn făcut dife
renţă 'între publlicu1 bulC'llreştean şi cel
din provinJcie".
(Din ,,,P,rod'iiln.lll teatrail" ra1c'l-:ofOfI1Jic poSJtum,
realizat de Sandu Naumescu: .prezenta
rea Radu Beligan - 1972).

·-·
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Leny Caier

AMINTIRI DESPRE
TEATRUL ROMANESC
Mihai Sebastian

,,.., na.inie de a-,1 cunoaşte fPersonan [le
Mihai Sebastian, am fost atrasă, fas
. Căutam arti
, cinată de scrisul său.
chiar şi arcole!le J,wi 1Prin �
.
. tit:oilie:le IPOhtice IP€!11'bru reare, pînă da
acelea scni.se de el, inu ia;y� nJi.ci ;pTea
mare i•nteres, n,ici ,înţ,e!le,geie. iintelligenţa,
verva 1Poil.emi•că, talenrtu!l puţm ohlş..11uit
cu ic,are erau sarise acellie a,rtico\le rnă fă
oeau să aşt;eipit a.pariţia 'Lor, să Je sorb eu
interes, cu ia;telnţie, cu .o irară buoorie in
te!ectua1ă. ln en,tu.z;iasrrnuil şi ,�rabia tine
reţii unelle, n-aveam <lioirinţă m:ai' v,ie de
cît iSă-'l CUIIlOS·C ,cit mlali mtrîllld ip•e auitorul
al că1r•wi. scris mă dier:mec!a, mă tullbura
chiiair. Şi, lînitJr-lQ !bună zi, mi-a fost pre
zen:tat . .Am fost sur,pr!insă, I.Şi <le ce să
nu mă.r:tuni'sesc;, cih'iar pu,ţi. ,n dezamăgită
cînd l-am văzut. Nu-mi venea să cred că
tînăru[ din fa�a mea, ;f;il!Il!Îd, stî,nga,ci, cu
o lîmfăţÎ/Şare ,in.sJginilEi.iam.tă, es,te au1ioirul, ia
loenta,tull ,autor all airtlicoaielor din ·:zâ:a•re, al
nuve!lelor ioare mă mciinfaseră. N.-aveam
a,tUIIlci Ide unde să ş.tiu, că Sebastian, ti�
mid idi,n fire, eira şi ma· i,ntil!Il!Îd11:ţt de •!PI'e
z.enjla mea. !M·ă văzuse ipe s,cenă şi aveam
pe,'111Jr,u .a � ca pentru ,orice ,ttinăr s.p.ec:.
ta/tor - ·miriaju� a1�iţ,eil de iSu,cces .percani
o :a,difrwrase. · · 1 ' r: i 1 •·
Ne-{hlll vă0u.t, •rle lJa jrnma.'noasrtră Îlntîl
n:iie•, foiatrte· idesi mereu. Ernm amîn,diol
c.aim ide ,a,c1e,eaşi vîrstă ,şi 1I1e-am legat eu
0 tandră, ipnietenie, &n car, e ,intra îJi ,mare
măslllră adanira,ţ,ie şi' a,preciere recipro,că.
Eu :îi 'Citeam: ICU d'ervoa,re artiool,ell,e,· nu
velele, romanele, tot ce scria, eram îndră
�ostită Ide scnis,uJ lliµi, iiar €U 1Ve.I1;ea l1a toa
te 1P1e.şele !în oare juicam. Cum scria şi
c;,roniică dirairnabii:ă, ·. vedea rooa,te s,p,ectaco
lie[e bucUJreştene, iar cind ne @nt1"JJ.neam,
ceea. ce se întmmp,1,a aiproape 2Ji�1nic, co
mentam oo 1P<1Siu1I1e 1a1C1ii1Vitaitea. 111oastră,
ne lăudam dar ne şi criticam pe toate

tonurile. De muil:te O·l'i is,ea,ria se terminai
I)["in,tţ_-o rviolentă cearltă, :în care ji.1ram eă.
n-o:�să !Ile maii vedem nicio;dată ! Dar a.
doua sea.ră mă a('Şte1P:ta ta •ieş,irea dun itea
t-ru 1Şi 'Ile â1J111Pă,cam, 1biincinţeles, pînă la
vHtoa,rea controversă.
�b:astian ·vorbea cu aipr-indere desp,Te
teatru, era de awtfe[ 'SlUbliectull nostru iPre. ferat, pe care eu, ca IQrioe actor, n iPU
tearrn discuita o.re mtregi. Dar t, onul, mo
duJ în oare Mihai VO'rbea despre lteatru
. ia
mă i,ri1tai, mă 1S1ootea di.n sărite ,ş,i ipri,leju
una diin f.recveniele noastre certuri. Eu
î,mi ac!Jo,rarrn ni.JeSeria, ;trăiam pentru şi
prin teatru, iar Sebastian avea un fel bat-.
jocoritor, ironic ele a vorbi despre genut
teatra:l, lde51Pr, e ililte,ralb!H'a iclra1rnatică, nu1nind teatrul un „gen minor al ,a,rtei;".
ln,tr-o s,e,airă - C!l"t de 1bi1I1e �mi amintese
de iacea, seară ! - ne-am [ntilnit, ca de.
obi,cei, dluiPă sipectaOOll, la bodega „JVLir
,<!ea ", 'bocl.,e,gă frecivein.tată mJalÎ a.les de ac-.
tor!i:, jperutru că era ,una dintre jpUJj;irrlele
d,es,chise IPÎIIlă no.aipitea ct;îrziu. in acea sea
ră, ;1·ema:rcile lui, d·ronia uşo,r di151Preţui
toa;re 1C1U oare VIQrbea ldesjpre piese, desipire
tea.tru, m-ia,u â.rrfuriat tniai mu:l,t dec,ît ori
oînd şi, IIl®Uitîindu-mă stă[>î'Ili, a..::am în
fru,ntai, 11-am IPl'OIVPClat :
- Daică .este ohiao: atiît ide simplu să
scrid ipiese, dacă a ser.ie teaitru este, după
părerea tta, mreaiba cea, mai :uşoară, aip<U~
că-lte şi s=ie iŞ:i lbu una, să v,e:d� dacă.
reu1şeşti:, tdl!IK:ă eşti: în staire· !·
La care el .mi-a răs;puns iprompt:
- Pa.mezi cu mine că ÎII1 mai puiţin de
o \lună .îJl;i aduc· o iJ,),i:esă ? O piesă în trei
acte gata?
- Să te văd, d-am ,răis!l:!.uns, da:r nu.
cred!
- f'ar,iezi CJU mine '!'
- Sigu1r că pariez· !i
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Ne-am d1es1părţit.
Eu, rriuiLţum:ită
şi
,
-convinsă ,eă Sebastian via 1pier'de :p,ariu1.
.El, zîmbiind ironic - cit mă îmu[•i,a. a.cest
zîmbet al lui ! -, mi-a repetat· la ple-
car,e: ,,Initr --o alllnă [ţi aduc ipiesa ! "
O b,ucată de 'v1r-erne IIl-\am ma!i ,auizit 111:i-
mic desp�·e el. PreocupaJtă icum er am icu
, ea rpli-- ·
'tea,trul, cu ireyebiţille, cu via;ţa m
nă, bogată, de --,a.tunici, am ,şi 1Uiitat de ;pa
riul fă0ut cu S-ebastia111. De a�tfel, lua
sem to,ată ipovesltea ·cu i,iesa., cu.• ,pariul,
drept o ,g]iumă c<o,pilăreas-că'. D.u:pă o 1'1.lll1ă
de zile, mă ,eh,ea,mă Miih,ai l,a te1,efori ş�-;mi
.spune : ,,Af IJ)ierdiuit 1PWiuu ! J?iesa mea
este gata, cînd vin să ti--o citesc?".
Conti:nuam să cred 'că glumeşue,
,eă
vrea să mă ,necăjească. Mă .întrebam:
cum {Putea ci111eva caa:e IIl--a s,arls 1n:i,ciodată
pie e de teatru să scrie într-o· lună. o pie
să ? A doua zi îmsă, spire uill'Il.Îrea mea, îl
, enind cu nnanuscr-isutl. Ja subţioară.
vă!d v
Eu itot 10redeam inltr--o farsă. Mtl-haii. a pus
man
, uscrdsul pe masă, priv,i!Ildiu--rrnă/.cu un
UJşor zîm'bet, şi a început să citească. Lec-
tu,ra 1piese:i m-a entuziasmat, m--ia cucerit,
'înce,pind chiar de la rti,t1u: ·Jooul de-a va-
-canţa. Era în titlul· acesta· şi !l'erkfo:e, şi
nostal!gi,e. DesiglllI', 1Piesa nu avea o ,per-
feictă constr,uoţie dramiatilcă, uJ.iti.mul act
mi se {Părea a1un.ci că nu e mcă ireaLlzat,
dar jplesa era scrisă cu o 1d,e,lkată sensi
bilita,te, ,personajele desieniate ,cu iprncizie.
ideea nouă şi fermecătoare, iar dialogul
µHn Ide 1POezle şi ,umor era înciintă,tor. Se
bastian doveaea de la început că are un
real, aute!Ilbic tail-enit de au;bor dramatic,
pe care 11--a. dăruit din ,plin în piesele pe
ca.re •le-a s,aris mari. tirziu.
Exaltată de frumuseţea ipie.s,ei, de rolul
scris pentru ·min,e, ard,ea:m de dorinţă, d,e
nerăbdare s-o joc cli mai repede, pentru
că si,mţeam, •intu,iarn Îlil ea o ca1i-ta,te deo-
.sebilă, o delicateţe, o fineţe C'Uceritoaire...
Eram atunci angaja.tă Ja Teaitr-ul Come-
<lia, pe care-l conducea Sii.că Ailexandrescu.
Acest pasionat animator de teatru, de o
·rară sensibili-tate artistică, a fost şi el. ca
şi mine, ÎIIlCÎ'ntat, înfilăcărat la ,oiitireia ,:ii,,
sei lui Sebastian şi, fă,ră să stea mulrt lI)e
gîndu,r-i, a p,rim!iit--o şi a p
i us--o imediat în
re,peti,ţie. A fost u.n gest curajos d'in iJ)ar-
tea unui director de iteatru ,particuaar de
a pune în scenă, de a mscrie î,n ,reper-
tori ul ,teatruaui piesa ,unw t"'măr necunos
cut ca dramaturg, în-tr--o v.reme în care
literatura dramatică origh1ală era foarte
puţin apreciată. Teatr-ul îşi asuma riscul
unui ii,nsucces. Sicâ Alexandrescu ,î1I1să,"cu
entuziasmul ilui tineresc de ;tot, deauna, a
îmbră.ţi,şat piesa oo căldură, ,i-a dat toi
concursul. A diistribui.t a,c,torii f.ru1I1taşi ai
teatrului pe care-l conducea, -pe Vraca,
MaxJ.milian, Miişu Fotino, Sandina Stan,
Marcel Anghelesou, pe mine şi ,a,lţi tineri
actori talentaţi :în cele mal mici roluri.
A făcut t"egia piesei cu grijă, cu atenţie,
reliefînd cu talent şi înţel.egere toate nu-
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anţele textului... Decorurile sugestive, cm·e
rediau atmosfera acelei ipen..,<.iu,ni de munte
unde se ,petrece a,cţiumea, crearea delica
tului moment de arropiere, de dragoste
dintre cel doi eroi, ,profilat pe uu1 fond
muzical în care se cînta „eine kleine
Nachtmusik" a lui Mozairt, apoi melan
colia despărţiirii di111 ac,tuJ trei, în regia fin
nu,a,nţa,tă a lui Sică Alexaindrescu, şi iPlă
cerea cu care 11e jucam fi,eca,re roJmile,
au contribuit ila succesul speataiooluhri.
In timpul repetiţiillor, .a,m avut mult
de furcă ou Sebastian care, dintre toţi in-
terp
, reţii, ,tocmai de mine era nemulţumit.
DUJpă fiecare irepetiţie, în tLrn;p ce mă
oondu·cea acasă, îmi făcea critici asipre,
pe care, după nesfîrşite discuţii, le pri
meam cu greutate. Rolul era scris p,en-
tru mine, pe ca!.it, ă!ţile şi temperamentul
meu, iar el ipretindea că 'în scenele de
d.ragoste 1Pe care le aveam cu Vraca nu
eram destuJ de caldă, de femililină. Iimi
păreau cu atît mai nedrepte observaţiile
lui, cu d,t Î!l1 acea vreme eram cu ade
vărat îmdrăgostită de Vra,ca. aşa că' 8'e!l-
timentele eroinei din !Piesă erau redate icu
o reală smceritate. Aie-eastă mărtur,isi;re a
mea 1--a scos din fire pe Mihai - era
poa.te gelozie ? -, care mi-a r,e,pLleait că
acest airgument e fals şi neartistjc. De
data ast, a nu m-am supărat pe el, era pie-
sia lui şi deci el avea dreiptate, ,aşa ,că am.
urmat toate indiciaţii.J.e ,pe ca.re mi Je --a
dat. Venea la ;repetiţii regula,t, urmăr· und
cu atenţie din funduJ sădii ;to,t ce se pe
trecea pe scenă şi cred că, pî,nă �a urmă,
a fost mulţ-umit atît de :regia lui- Sică, cît
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şi de jocu1 aotoriloa·. Eu re;petam cu o
reală p·lă:cere şi buiC'Urtle. ll\.lJbeam piesa,
iubeam rolu[ imeu şi doream fierbinte ca
această q;iiesă, care era debutul lu':i Sebas
tian în teatru, să aibă succes...
Prietenia mea cu Mihail Sebastian avea
ac= Uegă'buri mai aidînci, nu mai extlst.au
între n0ii mJOitive de ceartă, nu mai eram
interpreta UJnui „gen min,o:r de adă", de
oa<rece scrisese işi el o 'Piesă .şi de'Cli făce.i
acum pai-te din acel aşa-zis „gen minor"!
Adevărul era că Sebastian avea o rna[·e
pasiune q;ien,tru tea,tru, pasi,une pe care
nici acUJm, ca autor d:ramiaitic, n-o mărtu
risea �n gura .mare, nevrind să contra
zică total vechile lui păreri. El se voia
romancier, eseist, dorea teatrul numai
ca pe U!n „ VioIon d'Ingres". Fa,p,tul că
soria -teatru mai uşor dedt orice ailfoeva
era o dovaidă în plus :că se sJmţe:a .aitras
de „genul minor al artei", că poseda
realmenite î:nsu.şiirile unui adevărat a:uitor
ooamatic, că deţinea măiestria d,ialiQlguilui,
o siguranţă !Îll1 conturarea, în crearea .ti
pua:ilor şi a unor inte�esante cioaniri în
tre eroii piesei.
OlU'lld., după muiLţi ani, mi-'a IClirti,t Ultima
oră, am fost sigură de :carii.era strălucită
pe orure o va !face ca autor dlraim:aitic. Pie
sa era eX1Ce!le-0,t scrisă, fără cusur, avea
1Persomagii. IP'UrbermilC conturate, un c<omJict
dramatic în;chegat .şi ace1laşi diauog stră
lucitor. Am fost nefericită cînd, din mo
tive inde;pendente de voinţa mea şi a lui,
n-a:m iputuit juca r,olul fetei din ,piesă,
caire convenea ternperamenrtuilui meu.
Eram im.să convinsă de succesul ,pe care-l
va avea şi am apJau:dlat, la 1Premieră,, împreu,nă cu [)Ubldcul entuziast di!ll s,ală,
S!I)eotacD!lrul i:z.butiit caa:e a avut loc la Tea
tm[ Naţional. După a,ces.te .trei piie.se :
JocuJ de-a vacanţa, Steaua fără nume şi
Ultima oră, Sebastian f.usese icionsalcrart ca
un'Uil dinta:e cei mai vauoroşi aultori dra
matici: români dintre cele două războaie.
Eram m11Ilid,ră de el şi nu-rrni. :asC'Undearn
satisfacţia de a-i fi fost alături la în
cepu'tl1!1 frilllJiliOasei �u.i camere.
Mihail Sebastian nu era numai un ta
letrllta!t autoa: dramattiic, era şi -un excelent

povesiti.toT ş,i OO!
, Ilrferenţi,a,r. tJ. ascuil-tam cu·
l
î-ndnitare oî,nd
Îll11i po,vestea în,tîirn1plări din
viaţa ilui1, �u.pă ,cum urmăream cu inrteres,
cu nesaţ, conferinţele lui despre Shake-
speare sau ascultam fermecată traducerile
sonetelo,r făcute admirabil de el. Cunoş
tea opera shakespeareană în profunzime şi.
o analiza cu intensă sensibilitate artistică ..
UQ�măre:am teu sart'isrfacţie ocescî:ndă actiJvi-·
tartea JUJi
, , nu numa,i- dtin 1Prietende pentru·
el, ci dimr-o aidîncă apa:eciere a talentu-
lui mulitil,aterail., ,a cultu,rii, a delicateţei
tui S1Utfileteşfil. Era un ma:re cunoscător şi'
iubiitoT de mwZJi.că tdiaskă. Datorii/tă lui anr
înic,eput şi eu să cu:noslC şi să mă familia
rizez cu marii compozitori. ai omeniriii. Ne·
duiceam iîmp,reună la cO!llcerte şi m-a fă
cuit să oonooc, să ;înţeleg şi să iubesc d,i
v,i,na muzică a lui Moza,rit, compozitorul'
lui preferat,
care ,a devenit ,şi al meu pen-·
,
tru totde:a'\.llla.
In timp ce ju,cam în Jocul de-a v?,Oanţa,
mi-iammitesc că am partici(Pat,: făiră să·
e
tinere. La toaite
vre!afU.•, !la drama unei fte
spec<taicoleJe cu această piesă, mă intriga
preze!Illţ,a. acellei d'erte de şcoail.ă, care ră
mînea în urma tuturor spectatorilor.,..
continuînd să aplaude. Intr-o zi, după
un matineu, fata s-a prezentat în•
cabina mea. Intimidată, cu obrajii
roşii ca macul, mi-a cerut să-i a
cord cîteva minute, deoarece vrea să mă
roa,ge c,eJV,a foarte, rfoarte ă.m!P()!l."1:a:nJt. Eram
obişnuită cu as,tfel de vizite, aveam ,printre şcolăriţe IDlllillte ad:mira<toare. Jucam
în aicea e;p!O'că muJte roiluri de ş<lolăriţe şi
ele mă ioonsiderau ,. ,u!lla de-a lor". Mă
aşt,epita,m deci ca fa.ta să-mi ceară o fo
tograme sau un autograf ,şi, zîmb.ind mă
gui!lită, mă ,p,regă.team să-i îmiPlinesc do
rinţa. A fost una 'ddn bucuriiJe mele
şi, cred, ale tuituror actorilio!r clnd se află
în aceeaşi nlilljprejurare - să ştiu că sînt
apa:eciată şi simpatizată ide public, şi mai
ales de ,tinerert. Fata însă, .şi mai intimi
da:tă, ma.i roşie, mai rt:a:ansipirată, .îirru vor
bea cu emoţie despre piesă, despre r�li
oiUe care -i-a'.11 .plălCUt mai muil,t şi ,pe c&e
le şti.ia pe dinafară, măa:turisindu-rrni că
cea mai mare dorrl!llţă ,a ei, vi'sul ei este
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să-l cunoască pe Mihail Sebastian, autorul
a,c,elei s:Jjleindliid:e piese. Abia ş0ţptit, mi-a
spus că îl iubeşte fără să-l cunoască şi
d mă roagă mu1t, fierbi.n<te, să-i dăr, uiesc
f-eric-irea de a i-l pr,ezenta, deoa•rece, a
&.pus ea „am auzit că 1dumneavoas1!ră sin
teţi o foarte bună prietenă a ii.ul". .Aim
rămas perplexă, su,rprirr1să <liar şi .amuzaită
de cererea foted -şi, abordlînd
o faJsă se
1
rioziitate, i�am promis vă VIOlÎ face tortul
p,erribru a-u î.ndeplinii dorinţa. De a,tîta f.e
riiciQ•,e, fata, uitîn-du-şi timiditatea, · m-a
luat în braţe îm.tr-'Uu1 ,elan oopiilăresc, m-a
sărutat pe am.îndoi obra.j1ii, apoi a zbu
ghu,t�o pe uşă ca o săg,eată !
I-am ,po-vesti,t lui M;ihai a.ceastă ,nostim,;
întîrnplare, po\ie te care l-a amuzat şi
pe e:1, l-a flatat ,desdgu.r, da.r a trebuit să
insist mult pîrr1ă să-l hotăirfusc s-o întîl
nească. I ,se părea ridi-col, absuI'd, să se
pr,etez.e -€ii, O,lTl seri1os - avea vr-eo 28 de
ani - la dorinţ a copilăirea.s,că a uneri fote
de şooaJ.ă. Pînă J..a urmă s-a Jăsa,t convins.
La ur,măitor.ul :m1ati111eu, ,du,pă sp,e-ctacol,
în caibilna ,mea, îID
, JPreună c·u M:ihai, puţin
e,moţio111ait, am aştep'tat fata, c'.ar, e a apă
rrnt cu urr1 buche'ţ,e'l :în mînă, emo.ţio,nată
foc ş,i ea, aşa cum ,poate fi o fată la 18
anu, în :fiaţ.a unui tînăir autor al unei• piese
pe ,care o adimkas-e, şi care deven.i.se ido
lu[ visu.rilor ei ! Ocihiii, raţa îi străluceau
de feriicire, da,r bu21eJ,e de aib,ia putură să
şoptească : ,,Sint fericită că vă cunosc!".
Mihai, tu�bu;i·at .şi el, ,a înJC�ut să gl!u
meas1că, a{POi a îintrelb.a!t-'O desipre şicoaJă şi
fa.ta şl-a reveni,t încet, bulc'liroa•să
că
poate vorbi desipre u n
, subnec;J; n-eutr
LDiiaina, aşa .o chema pe ,fată, l-a iubcit
cu ,piasiu:ne p
, e Seibastiarri. Puu·t,a fotogr, .ad'ia
lui într-'Ll.n medlaJi- om ]a gff,t şi nu aş.te;pta
tă fi o
deciît să terimine s.tuldliiJe ca să poa.
,
tovarăşă d-e vuată demnă de .un otn 111.ar-e
ca ell.. , Făiră să se întrebe d�că Mihai
vrea sau nu, ea holtărîs-e că se v.a mărita
cu Mihai, si cu ni,m,eni a,litul. Dait: desti
nul a hotfu:ît al1Ire!l...
,M.u1•ţi ani mai tî.rzi-u, acrn avu;J; prile� ul
de a mai colabora cu Mihail Sebastian.
'L-.a:m rngait să traducă p-entru mim-e, pen
tru m:l'i, o !Piesă. Femeia îndărătnică de
Sruak1espeair-e. Dor-eam, visam d,e mult să
interpretez rolul Katarinei. înfiinţasem
Lmpreu:nă ,ou Vria,ca teatrul Vi•ctori.e.i şi
do,r,eam ,ca piesa d,e dioochiidere să fi.e Fe
meia îndărătnică. Mihai s-a oforit numai- 
deicît, cu bucu,rie, să far.::ă tradwcer-ea pie
sei. Di,n ,păicate, diin liJpSă de m,ijfoaice fi
nanci:are, ,n--'am avut ,posibiliita1teia de a în
scena llil1 s<peiotlaco'l caire cerea o mont.are
fastuoasă, cositum-e şJ dils1mibuţi-e mum-eroa
să. Sebas1Jiarri a fosit deoop.ţil()lllat, tradusese
primul alClt, ia,r eu arm fost extrem de i!'l,e
feridtă ,că nu pot ju,ca iPi,esa şi ro],u;l vi
sat de rn:i:ne. Ştiam. pres•im,ţeam că nu-l
-voi maii ,pu,tea juca nid,odată. Am ;rămas

doa.r cu primul act tradus admirabil de
Sebastian, i,ntr-o versiune originală, -care
pu,rta amprenta taJentu:Lui şi a .cu.noşiti.n
ţclor lui Mihai despre opera lui Shake
speare. Ţineam mult să păstrez acest prim
a1ct, care era mai mu,lt ded,t o tr.a,du,cere.
era o crea/ţie airtisrtiică, clar în bom'barda
meJ11tua BuC'llreştiului de la 4 aprilie casa
mea a fost distrusă cu tot oe aveam mai
de prnţ.
Nu-1] mai văzusem ;p-e Seiba.sti
. ,an de O::
bucată de weme, fiecare preocupat de
viaţ,a, ele meseria, de iubirHe noastre.
cinel într-o zi mi-a telefonat un pri-eten
comu111 vesltea ac,ci<l-entului,, a morţii lui.
Am rf1mas ca trăsnită, cutremurată „în
toată fiinţa mea. Refurom cu încă-păţi
naire să ored, să înţeleg gîndw absurd că
Mihai nu mai -este, că s-o să-11 mai văd.
că nu voi mai vorbi cu el. Că Mihail Se
bastian nu va mai scri,e ! Că acea unică
vii,vacitate, că ac:ea mimte scăipărăt• oar,e au
i-IllCetat brusic, asemeni unei :filă-cări ,car-e
s-a sti111s, şi că prie>tenul meu nu va mai
fi a1,ici- o'dia!tă nicăieri. Nu. aşa ,ceva nu pu
tea fi cre21urt.
La înmormîntarC'a lui, cimitirul era plin
de oameni de :toate vînste�-e. Sebas!bian a
fost atît d
i e iubit, de aipr.ectlat iea om, ca
literait, ,ca ziiairi15t, , cia p,rofie.sor, îndit toţi
a,c,eşti admi.raJtoiri au ţirriu;t să-il în,bovăTă
şe.ască pîmă la urmă. Era o spJ-endidă zi
de mali, UJ11a dfo a�ele zil, e de primăvară
pe care le iu!bea Mdha:i.
In liniştea acelei clupă-amieze însorite,
sub maJ.ldă,rui de flori mu,lticoJ,or-e, dor
mea Sebastian. Nu s-e auzeau d,ecît sus
pi111Je înăibu,şiite, fotreru1pt-e de
strigătul
săl]Jbatiic, de rfilară răinită, aJ mamei lui
Sebasitian...
•Mulltă vr-eme am fost obsedată de dis
,p.a1·iţia lui, fiin•ţa mea ref.uza a,ce.astă -rea
litate. M'l!Jltă vreme am recaipittuki.t co.n
versaţ iil• ,e noastre. Multă v,rerrn,e am fost
urmărită d,e gînduri, ,de: sentimE111te con
tr.21diictorii, în care s-e airn-es,t,ec-au r-egr-ete,
remuşcări, mustrări fa.iţă de mâne însămi
şi mai presus die toaite eram cuprinsă de
o furie oarbă Î1111Potrj;va ldestinu,J,ui, de
data asta atît de nedir�t, a neforidtului
lui sfiqit.
Citesc d-e multe ori că- r,ţiae lui, pi,es,eile
:J.u•i, şi Mihai este dj1ntr-o daltă lîngă mine.
alături de mine.
Nu 1111i-am .recirt;j,t ni.ciod1aJtă sar:isoril,e ,p-e
care le trimiteam prietenilor sau celor
pe care-i h1beaim. Scriam, şi srn-:iu şi as
- tă�i, spontan. aştern ,pe hîrtie gîindulf'il,e,
idei.le cm·e--011.Î vi:n, necîntărite, ,necontro
late. aşa c- um îmi, vin în miT1te.
Mi-a fost da,t ,ca, duip.ă 36 de ani. să
recitesc s,crisoril-e tr,imis-e de m:in-e lui
Mihail Sebastian în vara anului 1938. Un
d.rag camarad şi prieten_ bum al lui Mi-
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hai a pre'1t1,art; ,şi păstra.t cores[Ponden�a lui
Sebastiam, răimasă dUiPă moartea JIUL A!c,est
caimairaid a avut delii,cata a:tenţi, e să mi le
.ad'Uică, .băinuind, intuind că mă vor emo
ţiona. Intr-atdevăr, am pl"lirvit
îndelung, în
,
tăJc,ere, pliiC'UTile îngălbemiite de vreme pe
-care era scrdsă ad1r,esa lud cu Ulil scris
-care paircă era şi parcă nu era a:! meu.
Ou aITTii care trec, schimbarea care se
petrece în noi se reflectă nu numai fizic,
nu numai în �înidlire, ci, CIUJIIl arm c,o,ns'ta
ts.t prnvindu-mi s!C!I'lisul, şi, în forma lite
r,ell().r, ia s-ocisuiui, făTă să rn0!i. vorbesc de
comjpoz,iţie. Pe o fqade mare, ail.1basrtră, li
-ter-ell,e erau aşternute ,în graibă, 1n rînduri
şi fraze ner,eguJa:te, S(!rise liarg, umpl!Îll1d
spaţiul. Mă uitam la acel scris, l!a ceea
ce scrisesem şi cu greu recunoşteam, în
acea fiinţă, omul care fusesem la acea
vîrstă.
-:
Reţin dlÎIIl ,ceea ce-i SOI'iam ila acea dată,
în acea· vară, lui Sebastian, doar intei·e
suJ vliu pe caire-[ manifest.rum pentru Jo-

eul de-a vacanţa, !I)rima lui piesă, a ,că
rei pa-emieră era stabhlită pentru toannna
aoelui 8.!11, 1938. in res.tul s-cirisorii, clin
textul pe care l-am citit, descopăr o fiin
ţă răsfăţată, o femeie ca.re se ştie iuibită,
care cochetează cu sentimemtua dragostei
sub care se asc'UJilde, se simte, timiditate
sau nes�guraITTţă. A!cea,S11;ă fii,IlJţă, al cărei
scll"is 1-arrn ci.tit, îmd es.te astăzi o străină.
Ar fi fost muil,t mai interesant, mai re
veilaitor penitru relaţiile dintre mine
şi
Sebas ,ti:am., dacă aş fi putut păsrtra admill"a
bi 1ell,e scrisori pe 0are mi le�a scris el,
din păcate, scrisori distruse în bombar
damenit.
Tot în acel bombardament am pi-erdut
şi scrisoril,e Dianei, fata care l-a iubi-t cu
care
pasiune pe Sebasti.a:n, sarjsori pe
le-am P,Pimit după moartea lui, fu1 ca.re
fata îşi striga deznăJdejdea şi nefericir,ea
de
. a fii pierdurt bărbartuJ iubi-t. Au trecut
anii, şi Diana nu s-a ma,i măiritait ...

Centenar Maria Ventura
în 'rotonda Muzeulll!i Literaturii Româ
ne, oaI).1eni de teatru s-au întrunit, Joi 13
febrrnarie, pentru a aduce un omag,Lu a
•celeia care a fost Maria Ventura. Prilejul
- un veac de la naştere.
Primul cuvînt l-a rosti,t Dina Cncea.
Por,nind de la d;itele consemnate de is
toricul Ioan Massoff, . vorbitoarea a sta
bilit, în Hnii mani, traiectoria activităţii
strălucitei în.ainrtJaşe. in continuare, actri
ţa Mm1ieta Rareş a adus ină·rlurii mcdi>te,
-evacînd prietenia şi ajutorul pe care i
·1e-a acordat „l\'fiario
, aTa", pentriu a putea
face cariera artistică pe care a .făcut-o.
N. Cariandino, autointitulîndu-se „ui timul
•cronica.T al Venturei ", a dat preţioase
amănunte despre joeul scenic, despre arts
interpretativă a strălucitei dispărute. Măr
tuhsind că n-.a avut pTilejul s-o cunoască
- dată fiind distarut,a,, în timp, dintre
, prof. Ileana
respectivele generaţi{
Berlogea a completat cu unele informaţii
1portretul artistei omagiate. ,,Ultimul in
drăgosti1t" de Mario•aira V0ntura - cum
î-a plăcut să se prezinte· --, prof. Ion
Zamfirescu a stabil�t un „c.'alendar" al
pn·1prjei, sale existenţe, ale că<rt.11 puncte
de reper sînt spectacolele artistei.
Momentul cel mai emoţionan-� a fost
cel în care în sală s�a revărsat g1-asul vi
'brant, învălui;tor al Venturei. în F�dra şi
recitînd versuri de Lucian Blag:1.
Aşa s-au întţegi·t pentru participanţii
la adunare chipul şi personalitatea celei
care, la' 13 ·ani\ era admisă, cu di„pevsă.
'la Conservat0n.1l · din capital·a 1ăni. ·Şi
care. un an mai tîrziu, debuta pe scen.'l
Naţionalului bucureştean cu Zanette din
'Trecâtor,u:I foi Fr. Coppee. La 15 ani, ob-'

ţinea o bursă la PaTis, unde avea să-şi
termine liceuJ şi să urmeze cursurile
Conservatorului, fiind încununată cu pre
miul I pentru iJlterpretarea rolului Ru
xana din Bajazid de Racine. A strălucit
imediat în teatrul Sarei Bernhardt, pe
scena condusă de Rejane, 1'a „CJdeon"
sub „domnia" lui Antoine... Şi a ajuns,
de timpuriu,· să pătrundă în prest1g1oasd
Comedie Fr•anceză. A cucerit publtcul. ciin
mau toate capi.talele europene, pTin cr-ea[ii
originale şi trăite la incandescenţă : Ar
mande Bejart, Julieta, Fedra... A făcut
senzaţie în Neron şi Borgia, jucate în tra
vesti. Publicul românesc, în faţa carui-a
apărea foarte des, făcînd mereu „nave
ta''· între P.aris şi Bucureşti, a iăcLlt din
Ventura un miit,
in anii grei ai primului război mondial
şi· ai refugiulu•i la 1aşi. ca socicta1·ă a
Comediei Fra,nceze. a revenit pentru o
lungă perioadă în patria al cărei cetăţean
a rămas o v1aţă întreagă, depunînd o sus
! inu tă acthritate artistică, obşteasca, viz1tînd spitalele de răniţi... Aşa .::um, m
timpul celui de-al doilea· război mondial
şi al ocupaţiei naziste în. Franţa, s-a în
rolat în Rezistenţă.... Ţara de adopţiune
a răsplătit-o, de al'1:fel. şi cu Legiune-a de
Onoare, în grad de Cavaler ...
Deşi teatrul a fost pentru ea marea,
unica pasiune, Maria Ventura a avut pu
terea să se despartă de scenă in plinJ for
ţă creatoare. Ultimul rol, scris dnume
pentru ea de Jean Anourilh, a fo:;t Co
lombe... Cu care s-a retras din activii:a,t2a
teatrală în -1948.

Sanda DIACONESCU
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Puncte de vedere

Misiunea „Jurnal ului"
Pe la începutul anului 1983, revista
Teatrul" începuse să difuzeze nişte no
taţii asupra vieţii teatrale româneşti,
semnate de Valentin Silvestru şi intitu
late Jurnal de critic". lntîile culegeri
(căci "autorul răscolea arhivele şi colec
ţiile de ziar e fără o logică aparentă, in
vocînd momente uneori foarte îndepăr
tate cronologic) apar în ianuarie 1983 şi
continuă fără întreruperi pînă de curînd.
In octombrie 1985 (,,Te atrul", nr. 10), au
torul se hotărî să se oprească, explicînd
această dedzie astfel : ,,Opresc, deo
camdată, aici publicarea jurnalului meu
de critic, care a fost găzduit, atîta amar
de vreme, cu deosebită bunăvoinţă cole
gială şi remarcabilă ospitalitate redacţio
nală, de revista «Teatrul». Le mulţumesc
pentru acestea confraţilor şi redactorului
şef Theodor Mănescu - din iniţiativa
căruia am şi încredintat tiparului atîtea
pagini ale «Jurnalului»'. 11 vom relua cînd
(şi dacă) va fi cazul..."
Avem, aşadar, un „jurnal de critic", uti
lizat de autorul lui „cînd şi dacă e cazul"
(ceea ce pune întrebări insolubile) şi car e
poate fi examinat ca un document lite
rar oar eşicare, supus unei critici dezlegate
<le natura instrumentală atribuită de acela
care îl semnează. E probabil că „jurnalvl"
originar e destul de voluminos, întrucît
cantine notaţii întinse pe mai bine de
patruz eci de ani. Aşa cum se înfăţişează,
acest „jurnal" făcut public pare să fie
destul de puţin autentic şi, chiar dacă a
folosit notaţii grifonate pe loc, el conţine
o perspectivă care este introdusă a poste
riori. De und e să ştie, de pildă, în 1967,
Valentin Silvestru, ce reprezentaţii vor fi
la televiziunea română de atunci şi pînă
în ziua de azi ? Şi, totuşi, jurnalul cu
prinde, în ideea repertoriului, următoarea
premoniţie : ,,unele (din acele piese n.n.)
s-au reprezentat în 1967-1968, altele mult
mai tîrziu iar altele niciodată". O astfel
de notaţie e cu neputinţă de imaginat
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într-un fragment de jurnal scris atunci'
şi nu, aşa cum se pare, acum.
Condiţia „jurnalului", sub raport teor�
tic, stă, dimpotrivă, în spiritul lui de di
buire a viitorului, atunci cînd nu e cata
grafie pură şi simplă, fără orizont ; sînt:
jurnale ele fel reparatoriu, adunînd fru
straţii, spaime ori contribuind, prin con
sompţiune secretă, la echilibrul psiholo�iei.
Un „jurnal" adevărat e un infern al spi
ritului dacă nu, la antipozi - un recen
sămînt de notar neînţelegător de eveni
mente, însă conştiincios. Proprie „jurna
lului" este, iată un paradox, eroare a, spre
deosebire de „memorii" care nu conţim
erori, căci optica memorialistului e aceea
a istoriei definitivate prin deznodămînt
„Jurnalul" lui Valentin Silvestru ni
conţine nici o şovăire şi nici erori ; este
perspectiva memorialistului, care scrie
acum despre evenimente revolute, adap
tîndu-şi biografia după conformaţia epi
logului de-acum cunoscut. Este de pre
supus că lipsesc de acolo (dacă jurnalul
totuşi există şi nu e conceput acum, ase
menea „jurnalului" pe care îl scria, aju
tîndu-se de ziarele vremii, M. R. Paras
chivescu) multe epi;made inoportune, care
ar fi stricat imaginea supusă, prin a
ceastă producţiune, demonstrării.
Orişicum ar f,i denumită de autor, a
ceastă producţie este impunătoare prin•
sistemă şi ten�c'itate. E, mai întîi de toate ,
nu un jurnal de critic ci de prezicător.
Astfel, în 1946, la „un bufet" organizat
după o pre:,mieră, · observatorul cu simţ al
premoniţiei notează apariţia inginerului
Ciulley, hisoţit de fiu-său (Liviu). ln 1954,
el se opune, probabil în secret (ca un
Procopius din Caesarea), opiniei comune·
şi credea că în teatrul lui Eugen Ionescu
,, e ceva cu totul nou", e un „sens adînc".
lnait;,te de aceasta, în 1951, recomandase
publicarea unor articole (apreciate căl
dtyos) aparţinînd lui Florin Mugur şj.
.Ad. Andriţoiu. Cînd au drept obiect peP
!',()anele, astfel de premoniţii par să-şi
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asume întotdeauna un substrat. ln 1962,
de pildă, criticul de azi şi ele atunci sem
nalează că un tînăr profesor din Oltenia
îi scrie cu respect şi V. Silvestru îi pu
blică pe loc nişte reportaje despre cîte
un spectacol din tîrgul unde locuia acel
profesor (era Nicolae Dragoş). ln 1966,
criticul susţine începuturile de dramaturg
ale unui tînăr pe care lumea îl cunoştea
-doar ca prozator (era D. R. Popescu). Şi
aşa mai departe.
Aceste înclfnaţii către premoniţie nu
sînt totuşi foarte numeroase, însă nici pu
ţine, ele fiind vehiculate tocmai atît cît
trebuie spre a pigmenta biografia şi cu
oareşicare mister. Astfel, ea iese foarte
limpezită prin această compunere şi pare
să fi fost animată de o prezenţă socială
puţin comuniţ. E pretutindeni în acest
,,jurnal de critic'.' o agitaţie de orp. îqtre
prinzător care, atunci cînd nu face vizite,
intervievează pe cineva, propune felurite
,:eforme, dă indicaţii. Pe această pînză
vastă şi totuşi cu mişcare, de la o vre
me, monotonă şi previzibilă (căci există
o monotonie a activismului cu idei pre
cise), s-a răsturnat o întreagă epocă post
belică în a cărei clarificare putea să
contribuie şi acest „jurnal". Este însă o
contribuţie la o cercetare ·despre Valen
tin Silvestru şi „epoca lui".
Din acest punct de vedere contribuţia
documentară are interesul ei şi să recu
noaştem că a reaminti cîte un episod
(precum e acela al înfiinţării 1mui Sindi
cat Unit al Ziariştilor, condus, în 1944,
de G. Macovescu, N. Moraru şi E. Jebe
leanu) nu e de natură să lase indiferent
pe cercetător.
Privită dincolo de mărunţi,uri (cum
sînt acestea), înşiruirea de evenimente e
.captivantă şi nu rămîne fără ecou pen
tru cine compară imaginea de aici cu
aceea a momentului asupra căruia „jur
nalul" se aplică; aceasta este şi o foaie
de temperatură afectivă, rezultată din ra
porturile criticului cu lumea imediată. El
vede şi înţelege într-adevăr după regu
lile unei memorialistici fără inocenţă.
Sînt aci, de pildă, numeroase momente,
ale anilor '45-'46, pline de culoare şi de
o viaţă mondenă care îi şade bine criti
cului amestecat în lumea „bufetului" de
<lupă premieră, între directori de minis
tere, ingineri, regizori şi actriţe împovă
rate de blănuri. Criticul de azi, aspirant
la jurnalistică pe atunci, e prezent şi ·
atent, ştiind cînd e cazul să-l înt_rebe, de
-exemplu, pe N. Moraru, asupra accesului
într-un sindicat de ziarişti, unde voia să
pătrundă.
Inaintarea se produce repede şi bine,
-şi mulţimea de notaţii de prin anii
·•50 foieşte de o viaţă gazetărească
trepidantă, unde V. Silvestru nu pă
rea să fie printre secondanţi. El tri1nite, ele pildă, pe „tinerii colaboratori"

sa ia articole de la unul şi de la altul ;
face observaţii asupra contribuţiilor altora
şi le îndreaptă ; face vizite protocolare
(C. Ressu, Z. Stancu) pe care nu putea să
le facă oricine; are dialoguri băţoase cu
rectorii de universităţi ; frecventează pe
Al. Giugaru (dar însoţit de un stenograf) ;
primeşte „adrese", în 1955, de la „cabi
netul ministrului adjunct al culturii"
(Paul Cornea) ; ţine cursuri la Institutul
ele teatru. Intr-un rînd, Zaharia Stancu îi
cite!!te cîteva pagini dintr-un roman vi
itor, ca să-l întrebe dacă e bine.
Oricît ar fi de hipertrofiate priJll natura
„jurnalelor" (unde un singur individ, care
e .şi autorul, e cultivat mai cu seamă)
aceste episoade denotă responsabilităţi ne
comune şi care se transmit, nu fără îm
bunătăţiri, şi mai apoi. !nelată după 1960,
autorul „Jurnalului" ţine conferinţe la Uni
versitatea Populară (primind mlilţumiri),
însoţeşte în străinătate un teatru sau
altul, e prezent în felurite jurii, asupra
cărora reflectează în acest mod curios :
„Privesc fermecat năvala de talente
proaspete. Cum şi cui se vor acorda pre
mii? Cine va trebui nedreptăţit?" Este
momentul exercitării unei antorităţi (cîş
tigate, precum s-a văzut, în vremea de
mai înainte) şi nu e de mirare că acum
criticul se simte îndreptăţit să pună felu
rite întrebări (asupra repertoriului) şi să
fie ascultat cu religiozitate, la o vizionare,
de. actorii care promit, într-un fel cam
didactic, să se îndrepte. Pretutindeni,
ideea pe care o vehiculează el este aceea
a unei însărcinări istorice şi a continua
să aibă opinie i se pare criticului (şi pe
bună dreptate) raţiunea de a trăi. De
acum, adică de prin 1970, începe să se
strecoare în „jurnal" un ton mai puţin
obişnuit, faţă de feeria care îl stăpînise
mai înainte. A emite epinii nu i se mai
pare destul şi impresia lăsată de aceste
pagini, citite la un loc (deşi jurnalul le •
împrăştie, bineînţeles) este a unei voci
infailibile, însă predicatoare în deşert şi
care dă vina pe . o birocraţie împiedicată
şi poate neînţelegătoare. Pe măsură ce
unii îl ascultă ca pe un oracol (precum
F. Giacomini, ,,recrutorul Teatrului Na
ţiunilor" de la Paris, care se sfătuieşte nu
mai cu V. Silvestru în chestiunea teaţru
lui românesc), alţii lasă deoparte ceea ce
sfătuitorul civil susţine dintr-o îndem
nare poate gratuită. lntr-Uli. rînd, el pro
pune televiziunii un şir de spectacole dar,
zice cu un oftat, ,,nu s-a făcut nimic".
Multe fragmente datate prin anii '70
conţin ample descrieri de propuneri, pre
dici, expuneri de motive şi încheieri de
unde ar rezulta că sfătuitorul ar avea
dreptate (precum avusese şi cu vreo cinci
sprezece-dO'Uăzeci de ani înainte de aceste
dificultăţi). Cu vremea, aceste observaţii
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se adună şi notaţiile mai recente, ele prin
1980 şi mai încoace, sînt pline ele cuge
tăl'i sumbre şi în general sibilinice, ele
bruioane pentru polemici (care sînt, în
fapt, pol mici în toată regula şi cu adver
sari ele identitate uşor recognoscibilă, pu
blicate prin intermediul acestui „jurnal"),
de fel şi fel de amănunte polarizate în
,i-urul unui soi ele stupefacţie cu origine
în ireverenţiozitatea funcţionărească faţă
de meritele criticului. Un .fel ele mani
heism orb ar fi pătruns peste tot şi în
vreme ce V. Silvestru e prezent, cu suc
ces, în Mexic, la un congres internaţional,
e invitat la Cenaclul Tei (ca să-l susţină
pe dramaturgul Vişniec) şi are sentimentul
că, pe canalul vieţii teah·ale, nu se face
nimic fără el, - un soi de complot dia
bolic îi tulbură 1·apo1·turile instituţionale.
Din punctul ele vedere al autorului de
.,jurnal", viaţa teatrelor pare a fi primej
duită şi culorile pînzei zugrăvite de el
sînt acum clin cele mai întunecate : o pie
să e impusă ele Minister ; un şir de con
ferinţe e întrerupt ele cinţva de la „di
recţia ele resort" care dă explicaţii cara
ghioase ; nişte inşi care nu au legătură
cu artele se amestecă în polemici gazetă
reşti şi îi atrag atenţia (desigur, fără
dreptate !) asupra unor erori pe care le
săvîrşeşte ; critica e fără onestitate ; in
stituţiile merg cum nu se poate mai rău.
Aceste vituperaţii prelungite conţin o ne
mulţumire irezolvabilă. Sînt paginile cele
mai elocvente din întreg „jurnalul", îm
pînzite acum ele o psihologie prezumţi
oasă şi care îl împiedică pe autor să vadă
clar. Pretutindeni sînt comploturi care îl
pîndesc, mîini necurate care se amestecă
şi atmosfera generală pare a fi irespira
bilă : ,,Am suportat - zice el - cu re
semnare, nu o dată, insolenţe colegiale,
fiind ele un produs ele climat". Cinel e
vorba ele o replică a cuiva, bănuiala e
că s-au unit mai multe minţi rău-voi
toare ; orice notă care nu conţine elogii
în ceea ce îl priveşte, e nu acră ci cri •
minală ; viaţa e un şir de nenorociri pru
vocate de invidioşi. Noţiunea de cultură
i se pare, de aceea, degradată ele împre
jurări şi nu altfel trebuie înţeleasă o

frază precum aceasta : ,.apreciez că e re-
clactată după toate regulile polemicii clin
presa noastră mai ales culturală" (urmea
ză o înşiruire de unde ar rezulta că în
presa noastră polemicile sînt făcute de·
idioţi şi mahalagii). E, ele altfel, partea
-cea mai spectaculoasă sub raportul irita-•
bilităţii, destul ele greu înfrînate prin
tr-un soi ele argumentaţie sofistică pro-
prie celui care a scris „Arta îmbrobodirii".
Acestea sînt elementele care au în ve
dere documentaţia „Jurnalului" care e. cel
mult, documentul unei psihologii. Nu e·
totuşi şi opera unui stilist căci destule
expresii sînt nepotrivite şi este exceri.-·
trică o formulă pe care o întîlnim în
acest fragment : .,Am avut şi am parte şi·
de multă şi veninoasă hulă, (de n.n.) in
gratitudine verde" . .,Ingratitudinea verde"·
nu spune, sub raport logic, nimic. Mai
sînt şi alte curiozităţi de exprimare,
unele cu origine într-un soi de intempe-
ranţă de ins exasperat că nu îl ascultă,
precum crede că ar merita, toată lumea.
Acest „jurnal" e poate şi al unui critic,.
însă al unuia interesat destul de puţin ele
cărţi şi ceea ce uimeşte 1n aceste frag-..
mente e torentul ele mondenităţi care·
ucide cu totul reflecţia asupra literaturii.
ln două-trei locuri, V. Silvestru documen
tează momentul unei lecturi şi atunci în·
vederea extragerii unei pilde care nu e·
literară. Ce ar fi, ele pildă, această cuge
tare : ,,Citesc: în Malraux : «Ce forţă deri-·
zorie pe care o reprezintă ranchiuna ome
nească». Derizorie forţă, da, clar clacă e·
a unui om puternic şi abuziv... "
Altădată, obiectul e (totuşi, foarte rar)
teatrul şi părerea lui Valentin Silvestru·
ar fi că „multe din ideile lui Eschil vin·
clin Homer, ceea ce nu-l face mai puţin·
original ca clramatm·g". Sub aspectul eul-·
turii, este o notaţie extravagantă şi destul
ele puţin înţeiegătoare a civilizaţiei gre
ceşti, ceea ce denotă că istoria drama-
turgiei prezintă, pentru Valentin Silvestru,
încă destule mistere. Insă nu literatura,
este materia acestui jurnal modern, însu-
fleţit ele certitudinea unei misiuni.

Artur SILVESTRE:
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. RAMATURGI
:ROMÂNI
,.. CONTEMPORANI
,de Adriana Popescu
Lucia Oemetrlus

(111)

..1959, 11 august - VLAICU ŞI FECIORII
LUI, piesă în trei acte.
Teatrul Municipal. Regia : Horea Po
_pescu. Decorurile : N. Savin. Costumele :
Elena Forţu. Cu: Ştefan Ciubotăraşu, Ma
.rietta Rareş, Chiriţă Misail, Benedict Dabija, Mihai Mereuţă, Petre Gheorghiu, Oc
tavian Cotescu, Dan Damian, Lucia Mara
:Dabija, Maria Marsellos, Mircea Ba�ta,
Mimi Enăceanu, Aurora Şotropa.
_Piesa s-a mai jucat la teatrele din Piteşti,
,Baia Mare, Craiova etc.
,,Cu noiia sa lucrare· dramatică Lu
cia Demetrius abordează de astă da
tă nu atît problemele satului în de!
vo/.tarea lui socfolistă, ci mai degrabă
tm alt aspect, acela al transformării
conştiinţei (în cazul de faţă a unn-i
ţăran mijlocaş), al reacţiilor lui psihi
ce faţă de problemele noi şi adinci
ce-l confruntă. Acea tă schimbare a
· unghiului ele observaţie, de la
con•
. Jlict.ul social la cel psihic, autoarea ,1
_făcut-o cu intenţia evidentă de a de
monstrn, prin însăşi evoluţia persana. jelor noii sale lucrări, prof'unda. înrîu
ri're pe care marile prefaceri sociale o
cm asupra structurii su1'Leteşti, asupra
_fondului
etico-moral al
omului ...''
(Mircea Alexandrescu - ,,Gazel'a lite
rară", 17 august 1959)
,,L1.1.cia Demetrius nu merge pe dni
muri neumblate ( ...) dar adinceşte -în
chip creator cii.ile de acces cătn� în
ţelegerea acestei mentalităţi specifice
-Şi dă dramei mijloca-şuhii fi. nulUateo,
ei logică". (Angela Ioan - ,,Teatrul",
..9/1959)
,,Dincolo insâ de fi:nahll tenqenţios,
·v1aicu şi feciorii lui rezistă prin au1:entici'/.ci-tea personajelor şi a limba·
jului. Este o autenticitate obţinută pa
radoxai nu prin observaţie directă ci
de ·u.na mediată prin cultură. Ţăranii
Luciei Demetri·us descind parcă din
romanele lui Liviu Rebreanu; conflic
lele ele familie păstrează cevci clin

Soacra cu trei nurori a lui Creangă,
iar per3pectiva pitorească asupra me
diului investigat (personajul Toma, de
exemplu) este a cărturarului citadin
ce se relaxează printre bizarerii 1·ura
le". (Mircea Ghiţulescu - ,,O pano
ramă a literaturii dramatice contem
pora.ne", vol. cit. JJ. 29)
Alte opinii: Eugen Atanasiu - ,,Româ
nia liberă", 18 august 1!)59 ; Vicu Min •
dra - ,,Scinteia ", 16 august 1959 ; Florin
'I'ornea - ,,Steagul
Roşu", 27 august
1959 ; Margareta Bărbuţă - ,,Contempo
ranul", 22 ianuarie 1960 ; Al. Firescu ,,Inainte" (Craiova), 6 aprilie 1960 ; Mar
gareta Bărbuţă, prefaţa la vol. II „ Te,2trul românesc contemporan", Ed. Tine
retului, 1962.
1961, 17 iunie - ClND C!NTA PRI
VIGHETORILE, glumă în trei acte.
Grădina Teatrului .,C. I. Nottara". Regia :
Gh. Cheta. Muzica : Aurel Giroveanu. Cu :
Sandu Sticlaru, Sandina Stan, Elena Ni
ca, Sanda Băncilă, Dorin Moga, Sabin Fă
gărăşanu, Toni Zaharian, Victoria Dobre
Obreja, Napoleon Creţu.
Piesa s-a mai jucat la teatrele din Reşiţa
şi Timişoara.
,,... este un marivodaj, o piesa in sti
lul autorului france.z care cicum doiiă
secole se amuz. a combinîncl cu două
trei perechi de îndrăgostiţi te,ate si
tuaţiile vesele posib'ile. Lucia Deme
trius si-a intitulat această ltlcrare
«glumă' în trei acte,-, ancorînd astfel
într-un gol.f mai liniştit, după ce timp
de patrusprezece ani a înfruntat piep
tiş, cu curaj şi pricepere, valurile
oceanului dramaturgiei, pe drumurile
de larg, m,ii nemnblate şi mai filrtu
noase. ( ... ) 1n Cîntă privighetorile, for
ma e prea veche, iar conţinutul 1w
e încă nou (... ). ln ansamblu, e o
im,agine decolorată a realităţii". (Va
lentin Silvestru - ,,Contemporanul",
iulie 1961)
„Această urmărire în lanţ şi în
zig-zag, complicată cu un foarte nevi.
novat qui pro quo şi planificatii. JJC
doiiă generaţii, vine direct din Shalrn
speare, Moliere şi Goldani şi tocmai
candorile con7l(?nţiq1�c;ili: nle viselor din
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nopţile de vară constituie singura te
melie posibilă a unei poveşti care dacă
nu s-ar bucura de transluciditate poe
tică, m· fi din cele mai banale. Lucia
Demetrius (...) a atacat comedia pe
linia fondului poetic şi-a reuşit pe a
ceastă linie; adică pe aceea a tan
dreţii, nu a hazului, a sentimentului
şi imaginii generale, nu a criticii co
mice". (Radu Popescu - ,,România li
beră", 30 ianuarie 1961)
1963, 15 martie - !NTOARCEREA DIN
VIS, piesă în cinci tablouri.
Teatrul de Stat din Sibiu - secţia ger
mană. Regia : Margot Gi:ittlinger. Sceno
grafia : Olga M�ţiu. Cu : Margo't Gi:ittlin
ger, Emil Kurt Conra�lt şi alţii.
Piesa s-a mai jucat la Teatrul de Stat
din Oradea - secţia maghiară (regia
Sz6mbati Gille Otto).
„De un didact'icism destul de -naiv
în care, p1·in confruntarea dintre 1·ea
litatea noastră (palid reflectată) şi a
ceea a lumii occidentale (aşa cum, a
pare în coşma1·urile eroinei), se în
cearcă validarea artistică a adevăru
lui că fericirea personală nu «trebuie
să fie ruptă de fericirea tuturor»".
(D. Micu - N. Manolescu - ,,Lite
ratura română de azi. 1944-1964" Editura Tineretului, 1955, p. 311)
1964, 27 decembrie - DOI PRIETEi'iI,
piesă în zece tablouri.
Teatrul de Stat din Constanţa. Regia :
Constantin Dinischiotu. Scenografia : Au
rel Florea, Cu : Costel Rădulescu, Valen
tina Bucur-Gănţoiu, Aurora Simionică,
Sandu Simionică, Cristian Muller, Radu
Şambra, Gheorghe Enache, George Stancu,
Ioana Florescu, Dimitrie Dumitru, Emil
Iencec, Al. Mereuţă.
Piesa va fi adaptată pentru Televi
ziune.
De la Vadul nou la Oameni de a 7 i,
de la Vlaicu şi feciorii lui la Prie
tenii, autoarea schiţează (...) o ade
vărată istorie - socială şi morală a satului românesc în nestavilită dez
voltare socialistă. [ln Prietenii - n.n.J
...Lucia Demetrius tinteste mult mai
sus, la o poveste dramat'ică despre le
găturile dintre oameni, despre ceea
ce le întăreşte şi ceea ce le desfar.e,
despre viaţa nouă de azi care apro
pie pe oameni, făcîndu-i mai tari şi
clarvăzători împreună". (Ion Cazaban,
,, Teatrul", 311965)
1967, !NTILNIRE PESTE ANI, piesă în
şapte tablouri.
Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu
Gheorghe. Regia : Cz6mpok Mihăly. Cu :
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Kovacs Kato, Bokor Ilona, Fekete Gyula,
Botka Laszlo, Kovats Dezsi:i, Vi:ilgyesi Ja
nos.
O adaptare pentru teatrul TV se rea
lizează în 1972 (ln regia Arianei Kunner
Stoica, cu Dina Cocea, Kovfics Gyi:irgy şi
alţii).
„E drept, IntHnirea: peste ani nu se
ridică la înălţimea dramatică a altor
piese purtînd semnătura Luciei Deme
trius, să zicem Ttei generaţii sau Ar
borele genealogic, dar problematica ei
este de un. real interes contemporan,
personajel.e ei sînt angajate într-o,
dezbatere revelatoare pentru ceea ce
numim, în general, atitudinea etică a.
om.ului de azi. Nespectaculoasă, piesa.
desfăşoară o dispută de conştiinţă,
pledînd pentru păstrarea nealterată a.
purităţii şi cinstei «peste ani» şi îm
potriva anilor, ca o măsură a fide
lităţii faţă de propria conştiinţă şi.
faţă de încrederea oamenilor. Cinci
prieteni se întîlnesc, după douăzeci de·
ani, într-o imprejurare dramatică,.
viaţa unuia dintre ei se află in p2ricol, ei trebuie să o salveze, dar în
cercarea la ca-re sînt supuşi este nu
numai a priceperii profesionale (eroii
sînt medici), ci şi a coeziunii su fle
teşti şi, mai cu seamă, a credinţei fa.ţii
de idealurile din tinereţe, a consec
venţei morale". (Dumitru Solomon ,, Teatru.l", 611966, p. 98)
A.lte opinii: Valeria Ducea - ,,Teatrul"
8/1967 ; Ioana Mălin - ,,România lite
rară", 21 decembrie 1972 ; Ecaterina 0proiu - ,,Contemporanul", 22 decembrie
1972.
1975, 4 august - O FEMEIE CA MUL
TE ALTELE, piesă într-un act.
Teatrul TV. Regia : Nicolae Motric. Sce
nografia : Vasile Rotaru. Cu : Silvia Po
povici, Emanoil Petruţ şi alţii.
III. LUCRAIU DRAMATICE PUBLICATE

·o Cumpăna, piesă în trei acte. Bucureşti,

Editura de Stat, 1949
8 Teatru. Cuprinde: Cumpăna, Vadul
nou, Oameni de azi. Bucureşti, ESPLA,
1952
@ O noapte grea, trei tablouri, Bucu
reşti, ESPLA, 1954
O Cei de rnîine (Atenţiune, copii !), piesă
în trei acte. Bucureşti, ESPLA, 195G
S Trei generaţii, piesă în trei acte. ;Bucu
reşti, ESPLA, 1956
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.• Primăvară în noiembrie, piesă intr-un
coordonate virtuale, deschizînd o per- .
act. .Casa. centrală a creaţiei populare,
spectivă asupra sensurilor ei". (Ovi
1956 .
diu Constantinescu - ,,Luceafărul", 1
•• Arbo,-ele genealogic, piesă în trei acte.
,;eptembrie 1978)
Bucureşti, Fondul literar al scriitori
lor din R.P.R., 1957
• T1•ei generaţii. Bucureşti, Editura „E-.
• TEATRU. Cuprinde : Cei de mîine,
minescu", colecţia „Rampa", 1977.
Trei generaţii, Arborele genealogic.
Bucureşti, ESPLA, 1958
In antologii :
G Cei care rămîn singuri, piesă într-un
act. Bucureşti, Casa centrală a creaţiei
• Vlaicu şi feciorii lui - în „Teatrul·
'
populare, 1959
romanesc contemporan",
Bucureşti,
• O să fie nuntă mare, piesă intr-w1
Editura Tineretului, 1962, vol. II
act. .Bucureşti, Casa centrală a creaţiei
8 Trei gene1;aţii - în „Dramaturgia ro-
populare, 1959.
mână contemporană", culegere, Bucu
•• Vlaicu şi feciorii. ltii, piesă în trei acte.
reşti, Editura „Minerva", colecţia Bi
Bucureşti, ESPLA, 1960
blioteca pentru toţi, 1964, vol. I
8 !ntîmplarea de lei tîrg, un act. Bucu
- în „O .antologie a dramaturgiei ro
reşti, Oasa centrală a creaţiei populare,
mâneşti 1944:-1977", Bucureşti, Edi
1962
,.
tura „Eminei;cu�',.1978..
• Pădµ1•ea cu . sălcii,, - l\11 <).ct.., Bucureşti,
,.
Casa centrală a ..Ct'.ep_ţţ� popula1,c, 1963
• 1ntoµ,rcerea din_ ·.v{s,. piesă _ îr;i .. cin.ci ..ţabloµf,f :,;Tec\P; ul'.', 9,�19.62 . : , · ,... , , IV. OPINll CRI'l'ICE GENERALE
(se�ectiv)
, , ·-"'
• intr-o singură.; .nocipte,.,.. un. ac,t. ,. Bucu�. ··
.
reşti, "Casa centrală a c·1;ea.ţiei_ popu�.
H.Zalis ·:._:_ ,, Teati·ul Luciei Demetrius",
lare, 1963
,,Teatrul", 6/1958 ; Vicu Mîndra - ,;In_
Prieteni'i, piesă în zece tablouri. ,, Teaşemnări despre literatură şi tea�r�'\
trul", 11/1963
ESI';LA, 1958 ; Raau. P.opescu., - ,,B.oinaD,.Ia
• Intîlni,r ,peste ani,• wie;să î1_ .. şapte ta
·
.. olouri. , Teatrul'', 8/J964 . -� . . liberă";
19 februafi ·1958 :,
. ..
-·.
..
'
.
i. '. ':·, \
·'
.
1
,
• TE1).T1i.i,V:i Cuptii1d!f: Cu'nin!î1ta , 24.rb?
,, N�- înc.ape_ ,înţlCJli:ală că prin calită:'-:1;,
ttti, ·':
"
rele gim{jalogic, Vl,aicu şi 1fecţo1·ii
.
tile sale Lucia Demetrius' este dotat_�
Trei· generaţii;. !nfoa1·cerea· din:: . vis.
pentru a se afirma din ce în ce mai
· Bucureşti, EPL, 1964
mult ca o autoare, nu ştiu cum să
Dru7r1,_ul ):?:VW:1,T.flor . (1965), Spectacolul
spun, de iot(!rior, ostilă marilor vio
. (1965.), ·,·ţql.C?i::;vţţf- s,e.nţimental· (196.8),,
lente tumult11,rilor. colective : · e..a .. se
După prăPM. (i9ti8), O, .flilm._eie cei 1)1lulte,.
pri�e'pe să lucrkze· ·îndelung U'l7J carac
alteie •1i9'72j,'
_P,Q_-ueste q,depărată
ter să observe-•@amenii mai ales intre
(1973), O. ci.U:rnţnică.I neobiş�iii,tă- E!973)
ziduri trăind intr 0un, ritm lent, făcî-nd
- p�eşe ._îritr,1,u;1, .act. :aucu:reşti, -Casfl
gestii/i miirunte şi grăind în tonul cu
cent1:a1ă, a..s;ţe_s1ţJ,ei pc;>p:ula-re-.. · . ".
sonoritate reă.J.să al vieţii intime, to
O TEAT:UU.. Răscrucea··• fără ' fîntînă-.
nul de cam.eră":
Bucur.eşti, 'Editul-a „Eminescu", 1972.
Cuprinde o serie de piese inedite; ne
D. Micu - N. Manolescu - ,,Literatura
jucate . pînă în prezent : Grădina lui
rnmână de azi", Editura Tineretului, 1965,
Dumnezeu, piesă în cinci tablouri
p, 310-311:
(1966) ; . Perpetuum mob'ile, opt' ta
blouri (1967) ; Răscrucea fără fîntină,
,,Problematica de · mare actualitate.
piesă în trei acte.; După prăpăd, piesă
patos i.n dezbaterile ele situaţii inte
in două tablouri (1967) ; Colocviu sen
resante, replici vii - iată cîteva din
timental - un act (1966).
cal-itătile certe ale pieselor Luciei De
rnetrius. Riscul modalităţii dramatice·
,,O atît de indelungată tăcern nu pu
adoptate de scriitoare e alunecarea
tea să nu anunţe o schimbare, adică
i.n didacticism. si- evitarea lui se do
o nouii. etapă în creaţia sa dra.matur
vedeşte deseori dificilă"..
gică : într-adevăr, vechile tţpare au
fost sparte pentru a îmbrăţişa zări
Marian Popa -- ,,Dicţionar de litera
cit mai largi, modalităţi primenite, iar
traiectoriile s-au abătut de pe făga
tură română contemporană", Editura Al
.şele curente (...
) descriind cuprinză
batros, 1971, p. 213 ; Mihai Vasiliu toare şi semnificative parabole pe te
,,Istoria teatrului românesc", Editura Al
ritoriul fantasticului. T.Jn fantastic
batros, colecţia „Lyceum", 1972, p. 163«care ·nu e evadare, nici ignorcirea
„Viziune şi
recilitif,ţii»� . c� o siţpradirriensionc;ire pe
164
_ ; Virgil Brădăţeanu
•

e

e
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univc1·s în noua dramaturgie româneas
că", Editura „Cartea Românească", 1977,
p, 102-117 :

,, ... scrierae de pînă acum, şi printre
ele cîteva lucrări de însemnătate pe
planul general al literaturii de azi,
reprezint{i certit-udini şi atestă valo;-i,
înscriind-o pe a-utoarea pieselor Cum
păna, Vlaicu şi feciorii lui, Arborele
genealogic in c-ircuitul literar naţionnl.

Creatoare de caracte1;e dramatice
autentice, sensibili la dramel.e oame
nilor, cu multă fineţe în capacitatea
de a le recepta, surprinde lumi şi
pi·ocese, sugereazii universuri .�i poartă
către adîncurile s u.fletului omenesc".

Valeriu Râpeanu - Introducere la ca
pitolul consacrat Luciei Demetrius în „O
antologie a dramaturgiei româneşti 19441977", Ed. ,,Eminescu", 1978, p. 150-153 :
,,Lucia Demetrius urmăreşte 'in spe
cial modul în care concupiscenţa, e-

NATALIA STANCU:

}/Horia Lovinescu
o dramarurgie
sub zodia lucidităiit
Natalia Stancu - ruume afirmat în cri
tica românească de teatru - este pre
zentă în JiibrăJri-i cu o monografie intitu
lată „Hm•ia Lovinescu - o dramaturgie
5ub zodia Juc�clităţii ". Acest tîrziu debut
editorial ne surprinde de două ori. Mai
intîi, deoarece autoarea este un om de
teat1ru nu numai cunoscut, dar şi foarte
acti,v în planul pu,blicistic.ii, ceea ce ..P�
po,at(! conduce la concluzia că întîrzie
rea a fost
deliberată.
Presupunerea
aceas,ta e î1111tărită de fa,ptul că vohtmul
este un studiu monoga·af:ic şi nu o cu
legere curentă de croni'ci. Air merita să
fie notată această lecţie de exigenţă, în
beneficiul prea grăbiţilor cronic.ari el<?
oca:cie, care, odată ce au ilia activ primele
cincisp;!:ezece-douăzec-i de semnătuc:'i în
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goismul, laşitatea (aceastii. din urmă.
trăsătură caracterizează bărbaţii) sau.
slăbiciunea, dificultatea de a adopta o,
decizie conduc în mod ineluctabil la
nefericirea unei femei. Dintre drama
turgii noştri, Lucia Demetrius este cea
mai sensibilii la acest fenomen, i-a
dat expresia artistică elocvent.ă cău-
tindu-i sursele nu într-un instinct re-
fulat, ci in mediul care îi este ostil,.
care îi 1·elevd m·izerii morale, răutate_
Acesta este nucleul generator al ope
rei sale într-adevăr majore şi care va.,
rămîne".
Mircea Ghiţulescu - ,,O panoramă... ",.

\·ol. cit., p. 31 :

,,Om de teatru complet (actriţă, re
gizoare, autoare dramatică), Lucia.
Demetrius are calitatea şi rutina de a
şti să trezească totdeaima interesul
dramatic. Pe linie feminină vocaţia,
dramatică a Luciei Demetrius n-a mai
ptitut fi egalată".

presă, simt nevOlia de a-şi antol,og:.i pu
ţina operă. Din fericire, 1uciditatea, ·z;p-·
die SJUJb care e aşezaU1 dramatm1g,ia llli
Horia Loiviruescu, tuitelează şi actele pu-·
b!ice al.e autoarei acestei monogr.c11fii.
Apreciind în -Horia 1Lovinescu pe unur
clintre cei mai importanţi dramaturgi ro
mâni ai ,ultimelor decenii, Natali.a Stancu
ecxpun,e în prefaţă miza iaces'tUi studiu :·
,, ... să i·econstituie universul cuprinzăto!· şi
variat al creaţiei teatn.-ale lovinesciene,
aşa cum se defrneşte aceasta, as,umîn
du-şi dTepit obiec,tiv maj original nu .. re
inventarea" operei lui Horia Lovi1nescur
ci c,aracterizRrea ei sintetică. 1m acord cu
3uto.are;,_ Î!'! privinţa metodei de a abcrda
un auto•r cu opera încheiată, exprim re
zerva asu,pra termenului „J.ov.inescian" :
el a fo�t consacrat pentru Eugen Lovi
nescu "5i nu cred că poate fi fo.losit cu
îndreptăţire şi în cazul.
dimmat1Tg1.1ll'i.
postbelic.
De altfel, extrem de nuti'ne date bio
grnfice aflăm despre cel ca,r•e .. s-a ni'is
cUJt la F:'ilticeni ca nepot d� frate ar
oresti!?'irisului
critic
E.
Lovinl?S-'.:U ·'.
)..ceasta. nu întîmplător. ci pentru că CJU
½area consideră impol"tantă nt1 atît bio
grrnfia. cît biamrafia intelectwil:'\ :ig 1 iTJ
di-tă în scris. Totuşi. rămîne clisc11fabilii.
J.ip�a daitelor bio,g:ratice în această pri
mă monografie declkată scrii•tor-uh1L Pe
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parcu,rsul cărţi,i, chiair Natalia Stancu st:
va îndoi asupra acestei opţhtlili şi se va
întreba : ,,Ce fel de ogi!Î!ndă a omuJui e
opera '/ Care din luminile ei, uneori
piezişe, care di:1 apele ei, uneori cont.ra
chctcc:·ii, sint eele adevărate ? "
Intr-un anume fel, monografia este o
eontinuă raportare a teatrului scris de
Horfa Lovinescu la :clei-le sale privind
arta, mora,la, istoria, lumea in general,
exprimate
tn eseul ,desp1re
Rimbaud.
susţinut ca teză de doc•torat. Aceasta
concu,�ă la realizarea scopul·ui cărj:ii :
detetminai:·ea filiaţiilor, definire.a drama
turgu.lui,, stabilirea locului şi rolului aces
tuia în teatrul conbempo,ran. Să vedem,
totuşi, Î!": ce măsură intenţiile, exprimate
J impecle, sîn,t onorate. Se observă peste
tot o J)'reocupare insistentă pentru clasi
ficări, împărţiri, catalogăL.'i, autoare.a or
donează ou meticu1'o!zit:ate materia în
fo2irte multe capitole, ou grija pe1:111a
nentă ca ti,tlur,He să numească exact
esenţa demonsitiraţiei carie urmează. Preo
cup=1rea metodo,lotgică nu mi se 12are de
repudiat. Deşi conduce lia fărîmiţ.a1rea, fie
şi aparent.'!. a discursului cdtic., ea are
avantajul de a ev-idenţia cu dariitat.e şi
metoda şi orgaruizarea ·intrinsecă a ope
irei. P, rima parte a căvţji, studiază, titlu
cu titlu, dramaturgi'a lui Horia Lov-ines.cu.
Am spus special „titlul cu titlu". deoa�
rece o - anume inconsecvenţă ,face ca iă
un.ele ,dintre acestea să existe· referiri şi
la text şi la spectacol, iar fa altele doar
La text sau doarr la spectacol.
Apoii, scrupulozitatea uneor,i barocă a
documentaţiei. A.tentă să nu ignore nici
o opinie critică în legătură cu ,ţema, Na
talia Stancu ajun!!e 1Ja exces. Ce con
tează că. de pildă, Alex Ştefănescu îl
ri,i.seste ne a•ultor ,.camu.�ian"? ·-Nat::ilia
Stancu duce scrupulul atît de departe în
cît se opreşte să-i probeze că e vorba de

,�--
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un ,,ibsenian prin definiţie". Tot la ca
p1to1ul exceselor se înscriu J·eferinţele.
J. Riviere, Lampeclusa, Cehov, Gorki,
N. Manolescu şi J Swift, Fănuş Neagu,
Strindberg şi Matei Vişniec, Romain Rol
land, A Huxley şi Ov. S. Crohmălni
ceanu. V::ileriu Râpeanu şi Karel Capek,
C. Cublleşar. şi Jean Amouilh, John Os
bornc, Peter \VeiJSS, Marguerite YoU['
cen.ar, Mircea Eliade şi Mircea Img•u
lescu, Ion Vit1�er şi N. Berdi,aev, Max
Stirner, Giovanni Papini, Radu Popescu,
Jakob Vv'asserman,
Marguerite Duiras,
Nietzsche stau aici într-o armonie abso
lută, însă de neînţeles. Sigur, un,e:e re
ferinţe sînt esefilţiale pentru fixarea ră
dăcinilor, a locu-lui, a irolului :acestui
teatru ; a trag atenţia doar că înt:r-un a:::e
menea ocean trimiterile esenţiale se
pier,d..
!n partea a doua, mon•::>grafia are o
aJwră mai p-ron'linţat teoretică, mai pre
cis, conceptuală.
Ea tratează
despre :
.,,s,tructuri şi aluzii mitice şi foldorice"
„teatrul de idei şi situaţii", . te.rusiune,r
diaJ.ogului şi virtutile :re9U1cii ", ,,teatraşi chiar „indicaţiile
scenice" 1ita,tea
Apare şi tnn concept mai puţin la modă
acum, ,,mes.ajul 9perei ", ceea ce însem
nează o opţiune.
Importall1.t e că Naibail,ia Stancu form).1J.ează -un p,unct ,de vedere ferm asur.,ra
tuturor temelor nuse în di'scutie. apr�
c:iind că „Horia -Lovinescu ne-a -.lăsat o
cre.atie dramatică îmbinînd în chip ori
ginal literatuira exJstentei (...) şi ca!,}a
cit.altea fiotionară. obseirvatia si trăirea
social-istorică '(...). implicarea pasion<.li't
cu cletasa!rea a:naJ-iti.că ". Este o înche
iere lăud.abilă. căoi în NiataUa Stane-".
Ho1r-ia Lov:nescu şi-a găsit u:n cxP.?:et
f'::hilibrat, necesar.

·-·

Mariana BRAESCU
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George Uscătescu

teatr111 occideriltsal

ccntew�pora1 �
(fragmente)

B.eckett şi limbajul
tainelor umane, care merg dincofo de cirProblem.a ne duce din nou ·1a creaţia
c'umstanţele psihologice şi se inserea�
de teatru cea mai importantă a •uîmpului
nostru : opera llii Samuel Beckett. Pe linîntr-un efort fără egal. de explorare on-,
tologică. ,,Toată opera lui Beckett - ne
gă ceea ce replJ."�zintă _opera lui, a.proape
toate celelalte opei'e '(Ionescu, Adamov,
spune Martin Esslin - este o căutare a · ..
,chiar· Genet, li căru1 experienţă ii terarii. relaţiilor care se ascund după raţiona;,'_·...
mentele ca1.!e nu-s.-altceva i:lecît pUre cont, ...,
este rtotaoilă; Durrenmatt, Peter ":v\/'eisst
sînt rrianifestări, înfr.'..un' anum1t fel, ··epiLÎ' _cepte. :Poate că el a devalorizat limbaju}-.. ·.·
ca instrument de comunicare a adevăru-·'
·gonice , . deoar-oce,' la · 'toţi, procesul· unei
·
·n◊.i disocieri' a 'linîbajlilui
. şi expe-ri�nţele ·ri-lor ultin1e, da:i· s-a arătat a .fi .un mare·'; :
maestru al arte/ liml;lajuh.i-i ". ·,;Ce' vre{J'.''
· concrete· implică, .dificil, 6 ; reîni10ită în•
·toarcere la limbaj sau ,,din limbaj",· c-urn • 0.umneavoasitră, d,omnule? .·Ex1sLă numai
îi place·să splmă: Iui ·Michel Foucault.
cuvinte.'' N,u'.rrtai 'există altceva. fo lipii;, "··
unui material rrlaî bun, el a .forniat, din ..
O ihtb:trcere care Hiseamnă ·r�cupe,·acuvinte, un. ihstr'Lir'nent notabil, care-l ..
rea unităţii 'pierdute, '·{nt'egtitat�a, . plei1;-_
tudinea '·'episteinol-dgica.' 1. '$i me:;afizică'... Sei:veşte scopurile. Teatilll i�a dat posibi ,; ':.
Beckett 'este·'un scri1tor' ··care,· -pi'i'n înalt:i "'litatea să 'adauge o nouă1 &inensiune··"
sa inteiectuali.tate. ·�a i:Tesrffoaf ·,ă re·ali-: limbajului: contrapunctul' unei ac1.iuni
zeze această diPicilă' i;a:rcină.· · Nu' trebuie. : .goncrete, · ·1:u· multiple faţete, tar·e: nu
u'it.at�,faptlil că, fa. ·tneeputurile saie lite- . poate 'fi. eluciootă prin vreo explicatie;
.
clar are' efect direct ·asupr� publicului. , .
Tare;. Becfr.eţt' s�a : preocup
' at 'a-' deteirn'rîria
·
·esenţfăhi'I'în op��-!itei-ară a doi pr�flJ��- .. ln tea'tru,:-sau .cel j:n.iţin în' ieatrui lui
sori : 'Pi-cJLis.t şi ·jqyce'.'Aceste prime· preo-. ·'Beckeţt,,. eş_ţe pos,ibiţ,_ Ş,i'f se:•! deJ?ăşeasc.1,,.
complet, s_ţa_c).iul gîndirii corn;eptu,1le, toi
·1::l1pări critice ;imp/ică· explorarea probleaşa cum pictura abstractă-.depâşeşw s.ta- ..
·maticii d� _tjp metîifi?-ic.• .-,
'
diul obiectelor identificabile.
In acest sens, Beckett analizea.r.� timIn Aşteptîndu-1 Pe Godot şi ·,,Fin de
pul, efortul inutil şi--absurd al omului şi,
partie, opere lipsite de personaJe, de in'înainte de toate, limbajul identif1cat < a
.experienţă metafizică. Toate acestea îl
trigă şi dialog e�pliicativ, Beckett g ,demonstrat că acest tour de force, în apavor conduce, într-o zi, pe Beckett la prorenţă imposibil, poate fi realizat" (Theâtre
pria sa experien1:ă a tragicului, în care
de !'absurde, Buchet Ch,astel, Paris 1963,
limbajul deţine un rol fundamental. Nu
pag. 81).
fără motiv, s-a spus că Beckett, scriin-du-şi opera cînd în limba franceză, cînd
Observăm că, într-o astfel de operă
care atinge frontierele tăcerii, lunbajul
în cea engleză, era în căutarea acestei
ajunge să fie totul. O artă ale cârel profundamentări : plenitudinea umbajului.
Conştiinţă critică şi conştiinţă de expre- filuri, perf.ecţiune şi forţă expresivă constitu1e, în acelaşi timp, expresia ·.u:igică
sie, ce vor să fie, în acelaşi timp, liberşi pleil!i.tudinea metafizică. Poate că n:ici
taitea şi adevărul limbajului, drncclo de
un alt curent c-reartor, oricît de mult şi-a
semnificaţii şi simboluri. Acestei dorinţe
proclamat libertatea, nici chiar suprareade plenitudine îi corespunde, în spiritul
lismul, nu s-a menţinut mai deprrte de
său, ca şi la Pr, oust, propensiw1ea pentru
dogme şi formalisme ca opera lui Beckett.
numele simbolice ale personajelor şi locLirilor din opera sa. Tot ei ii corespunde
Supus unui proces lucid constant,
de control şi r, educţii mentale ul1nme, lim-procesul de concentrare maximă şi de
bajul îşi propune, astfel, să comunice indensitate, de pătrundere în profunzimea
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comunicabilul. Foucaul-t ar fi putut să '
vadă, în aceasta, o nouă integrare a lim
baj.ului în reprezentare, după o iungâ pe
rioadă de fragmentări şi rupturi. D:::tr n-ar
fi exagerat să vedem în aceasta o po
sibil,ă recuperare a plen\tudinii rneLa;Eizi
ce, într-o comuniune autentică 1ntr2 me
tafizică şi limbaj. Adevărul este că, fără
nici o îndoială, opera lui Beckett se si
tuează din plin în ceea ,ce este mai ac
tual, mai con:temporan din oncc posibiir,
speculaţie intelectuală.
In cîmpul î,nţelegerii critice acedst.'\ este
egalată numai de ideile şi concluziile lui
Antonin Artaud.

Beckett şi Artaud vin, într-un anum;t.
mod, să faciliteze exempLar exp!;caţif
greu de descifrat în formulări enigma
tice.
De la Husserl şi Saussure, pînă la JV:-er
leau-Ponty, Abellio, Foucault şi Rolancf
Barti1es, cuvîntu], semnul, tăcerea şi gin
direa sînt destinate a se contopi într-c
unitate al cărei conţinut duce precis ia
acea plenitudine metafizică pe care opera,.
tr,istă şi poetică, a lu'i Beckett pretinde!
s-o reprezinte, actualizînd constant filoso
fia husserliană a limbajului anticip.a\ierP.cuperare.

!n româneşte de
Dorel Lucian FILIPESCU

'

Valeriu Moisescu
Sfătuindu-l pe Celadon să se pri
vească în Fîntina Adevărului IubirU,
marele druid Adamas ştia că acesta
nu-şi vedea niciodată chipul reflectat
în oglinzile apei, ci străfundurile ne
bănuite ale sufletului. Asemănător fin
tînii din poveste, teatrul nu ne arată
adevărata faţă a prezentului sa-ii tre
cutului, pe care le vom reconsti.lui
poate ulterior; descoperind în primul
rînd neliniştile, ezitările, încercările,
durerile şi speranţele noastre.
11 noiembrie 1982

.A.:rta şi realitatea
Uneori, pornind de la realitate, ar
tistul recreează în imagini, cu mij
loacele proprii, o realitate proprie.
Această nouă realitate o eclipsează
în timp pe cea care i-a dat naştere,
devenind mai puternică în conştiinţa
oamen'ilor decît realitatea însăşi.
Cînd, la 28 apri.lie 1937, bombardarea
orcisului Guernica a stîrnit indignarea
lui · Picasso, făcîndu-l ·s ă picteze mia
dintre cele mai cel,zbre pînze ale sa,ie,
el a gllsi-t modalitatea de a-şi exprima
indignarea, imortalizînd eve11 imentu.l
într-un mod atlt de pregnant şi .de
surprinzător, tîncît mulţi sînt astăzi cei
ce
datorită tabloul·ui liii Picasso
,,Guernica" trăiesc cutremurarea u
nui eveniment tragi,c care, altminteri.,
ar fi putut reprezenta pentru no-ile
genernţii o oarecare fil.ă de istorie.

Realitatea, irealitatea,
sup:rarealitatea

,;

Realitatea este desigur o noţiune o
biectivă. Imaginea despre realităţi es
te însci. profund subiectivă. Ea diferă.
de la individ la individ, de la un po
por la altul, ele la o epocă la alta.
Fiecare om trăieşte o realitate pro
prie, cîteodată incompatibilă cu reali-
tatea celuilalt. Această realitate se
constituie din tot ceea ce încetează să
ne ·uimească, sâ ne şocheze.
Tot ceea ce nu cunoaştem pare de·
neconceput şi îmbracă in mintea noas
tră forme ale irealităţii. Este edifica
toare, în acest sens, gluma individului
care, văzînd prima oară o girafă la
grădina zoologică, a exclamat cuprins'
de consternare : ,,Aşa ceva nu existli !',,_

*
A conferi realitate irealului, ca şi a·
sesiza „irealitatea" recilului (pe care
uneori o întîlneşti la tot pasul. fără
a o mai putea percepe ca atare), a fa
ce ca fantasticul sc'i, devină real şi 1·ea
litatea fantastică, iatci un drum pe
care teat,-ul zilelor noastre îşi poate
redobîndi forţa magică, jinduite! .5i că
utată cu înfrigurare de unii artişit
contemporani.

5 aprilie 1983
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'Cum pînă la spectcicol mai pînă la urmă, .mai puţin
sînt cîteva ceasuri, sau important, criticii nefiind
--chiar o zi-două, meii asculţi totuşi printre fiinţele cele
un C1Ctor, un secretC/1' lite mai uşor influenţabile !
rar un director de teatru,
Cum nu sînt, în general,
un�ori chiar un critic dra
citit de uşor influenţabili
matic „local", CC/re, cu toţii nici fac;to1·'ii de decizie, că
- desi n-au văzut specta
rora declansatorii struto
·colul · (acesta producîn cărnilei spera să le poată
cl.u-se după cum se ştie, oferi un .argument în plus,
.fa p/ezenţci publicului, nu
chiar prin viitoarea' eroîn absenta lui) - tin să te . nică „obiectivă", a unui
prevină '(nici nu s-cir gîn om „din afară" !
_
·di, Doamne fereşte, să te
Mult mai grav este faptul
4.nfluenţeze !) că ei îşi dau
că si citunci cinel nu reu
totusi seama cînd e vorba
seste să-si realizeze scopul
cl.e un eşec, chi9,r dacă e
ei.
principal - acela de a
al teC1trului lor. E regreta
cletermina o redistribuire a
bil doar că te-m.1 invitat
functiilor" si a puterii"
-la cisa ceva şi te-Clu pus pe i;Ytr-un teafru - "pseudo
drumuri pe gerul ăstei (pe cronica de dinaintea spec
•c1rsita asta), făcîndu-te să tacolului poate face adevă
te · ·deplcisezi degeaba la rnte ravagii printre actori,
700 de km (în Bucureşti .nwnai
pînă-n
centru).
Pentru că, ai să vezi, de
datei asta chiar n-ai ce să
vezi .1
Unele sînt modesta invi
die şi geloc1sC1 bîrfă ele ciltă
clată ? Cîncl le-a luat locul
aceC1stă pseudocronică de
•dinaintea premierei, ca1·e
îmbrăţişează cu cinică vo
luptate toate compartimen
tele spectacol-!ilui, fără a
uita să ia în tărbacă şi
-persoana dramaturgului, şi
opţiunea 1teatriilui pentru o
piesă sau a.lta, în funcţie,
Jăunînd profund evoluţiei
cviclent, doar de interesele
fireşti a artei lor :interp1·e
directoriihii, care ar expli
tative. Căci, pregătită din
·ca. nu numai repertoriiil
timp şi declanşată 1meori
actualei stagiuni, ci şi re chiar înciintea primei lec
·pertoriul de perspectivă ?
turi lei mcisă, struţo-cămi!ci
Mai poate fi vorba ele vreo ajunge întotdeauna la u
legătură între onestitatea rechile actorilor din dis
informaţiei din avancro tribuţie. Denitaţi de atîta
nicâ - neutră din punctul
bunăvoinţă
dezinte1·esată
d.e vedere al vaîorii vii
coleg'ială, repetată pe di
Ware a reprezentaţiei - şi
verse tonuri şi din diverse
,această pseuclocronică, vă părţi, un' ii dintre ei chiar
dit denigratoare, care are nu 1/'lW,i stiii ce să creadă,
în vedere tocmai valoarea revin la ·-ceea ce au făcut
actu lui scenic ?
mai de mult şi s-a „veri
Că această „obiectivă"
ficat" la public, fără să
şi atît de evident „dezin
mai ţină cont de indicaţiile
teTesată" pseudocronică o regizorului, de stilul mon
rală (dar, atenţie, în toată
tării şi de întregul ,specta
puterea cuvîntulu·i !), mi-
colului ! Pînă si cei care
zînd psihologic pe faptul
ele bin e-cle ;·ău rezistă
că nu pot fi suspectaţi cei
striito-cămilei,
atacurilor
în
„neimplicaţi
direat"
nu ·mai aii totuşi deplină
spectacol, ajunge sau nu
încredere în ceea ce fac,
la urechea criticului, ori
ajungînd să ;fie apoi sin
că el îşi rpleacă sau nu u
cer r,niraţi dacă spectacolul
rechea la tot ce aude, este,
are un „neaşteptat" s·ucces,

CRONICA
CRONICII
TEATRALE

Struţo-cămila
sau cronica
de dinaintea
p remiereI (II)
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chiar în ,,cheia" regizorală
propusă, iar ei sînt feliei�
taţi nu numai de rude, ci
şi de c1·itici, după premie
ră!
Acţiunea struţo-cămilei
poate fi ,însă ,atît cl.e puter
nică şi .de nocivă pentru
soarta viitoarei repre;wn
taţii încît - .sub ochii ne
durr:eriţi ai regizorului,
care cisistă la degradarea
vertiginoasă a muncii saie
- însăşi tpremier.a să se
transforme într-o pantdo�
xală demonstraţie a faptu
ltii că, pînă la urmă, tot
striiţo-cămila a fost „sin
ceră" şi ,a avut „dreptate"!
Puţine
spectacole
au
şansa ca publicul să pri
ceapă din prima clipă ce-a
vrut regizorul, să fie cuce
rit de noutatea şi forţa
concepţiei regizorale, ast
fel încît înşişi spectatorii
să· fie cei care, prin reac
ţiile lor, să-i oblige, aP,roa
pe, pe actori să revină pe
făgaşul stabilit al repre
recăpătîndu-şi
zentaţiei,
încrederea în regizorul lor
şi în ei înşişi ! De cele mai
multe ori însă nu se întîm
plă aşa, publicul fiind ten
tat să reacţioneze mai uşor
lei lucrurile ştitite, cu care
l-au ,,obişnum" actorii lui
preferaţi, chiar dacă pînă
la sfîrşitul reprezentaţiei
şi, mai ales, după aceea,
va constata că e totuşi cam
dezamăgit. O dezamăgire
care va f'i şi a actorilo1·,
fiecare explicîndu-şi-o în
fel şi chip (cel mai ade
seci punîncl-o pe seama re
gizorultii şi a autorului
dmmatic), dar uitînd cu
t oţii de ,struţo-cămilă, care,
nu-i aşa, acum nici nu li
se mai pcire struţo-cămilă,
ele vreme ce ... a avut drep
tate !
Armă 1Jredilectă a des
curaJarii morale, înveni
nînd climatul căutărilor
creatoare ale artiştilor au
tentici, ciceastă struţo-că
milă sau pseudocronică de
dinaintea prernie1•ei poate
afecta, la un moment dat,
deosebit .de grav iin om,
un spectacol şi un teatru.
Să sperăm însă că un om
prevenit face cît doi !
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