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Coloana lara de sfirşit 

S
e poate spu7:e că �u e:ristă p�lmă �e pă

J J mînt care sa nu fi fost udata cu szngele
nwşilor şi strănwşilor noştri în lupta pen

tru libertate şi neatîrnetre, pentru progres eco

noniic şi social." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Cinstirea eroilor neamului, a luptătorilor lui pentru libertate, independenţă 
si unitate natională e un drept şi o datorie morală a oricărui popor. Puterea de 
.�acrificiu şi �ensul jertfei eroilor săi intră în coloana vertebrală de spiritualitate 
a fiecărui popor, a fiecărei naţiuni, mărturisindu-le aspiraţiile definitorii şi sta: 
tutui moral, legitimîndu-le_ în . ultimă in�tanţ� drept':11 de �-şi avea şi de . _a-ş1 
apăra locul lor sub soare. In pieţele ,publice ş1 parcurile marilor oraşe ale lum11 se 
află nu putine statui care preamăresc eroismul celor căzuţi în luptă şi al celor 
"incununati ·de victorii, amintindu-le totodată urmaşilor că sint continuatorii unui 
destin istoric ce se cere trăit Ia înălţimea jertfei şi năzuinţelor celor ce i-au pre
mers Soldati cunoscuti si necunoscuti, conducători de tări sau numai de oşti, 
dom�itori şi oameni politici a căror · lucrare şi faptă au slat la temelia zidirii 
·naţiunilor de azi, flăcări nestinse ale recunoştinţei ca şi ale îndemnului Ia conti-' 
nuarea luptei intru apărarea aceloraşi idealuri, obeliscuri ale glorificării unor
su11rematii temporar dobîndite sau numai îndelung rivnite străjuiesc săruturile
'indrăgostiţilor şi intîlnirile de afaceri, sînt loc de ,pelerinaj sau de ceremonial 
-diplomatic, în preajma lor intilnindu-se impozante coroane de flori ce-şi afirmă
identitatea omagiului şi buchete răzleţe, răminînd nu mai puţin semnificative în' 
anonimatul lor.

Deloc întimpliitor, primind sugestia i.mei . milenare înţelepciuni, sintetizînd 
un mod de a fi sub cerul universului şi de a avea un rost pe pămintul ţării, 
tripticul brâncuşian de la Tirgu Jiu - emblematic pentru spiritualitatea româ
nească - e şi el un monument al omagierii celor că'l.uţi în luptă, dar are poate 
în primul rind semnificatia asumării de destin, coloana eroilor neamului fiind 
una fără de sfirşit... Şi fără de soclu, căci ea izvorăşte din chiar h'upul ţării, 
începuturile ei fiind înrădăcinate în osemintele nenumăratilor eroi anonimi 
care-au făcut-o posibilă. Nimic mai putin trufas si războinic decit această 
coloană, Dar şi nimic mai grăitor ca sentiinent al ciem.nităţii, al neclintitei stator
nicii şi al neîntreruptei continuităţi, pe care le simbolizează. 

Iată, sărhăto1·im in acest mai 1 IO ani de la cucerirea indeoendentei de stal 
a României, proclamată la 9/21 mai 1877. Cum am putea-o face fă�ă să ne 
�indim 1,a Proismul ostaşilor noştri de pe ci111pu'rile de luptă de la Plevna, de Ia 
Griviţa şi Vidin, la faptul că în rîndurile lor s-au aflat voluITTtari din provinciile 
româneşti ce se găseau -încă sub dominatie străină si că ră?boiul acesta a fost 
sprijinit material şi moral din toate colţurile ţării, · fiind o cauză a întregii 
naţiuni române, slujită exemplar de un îndelung şir de înaintaşi ? Cum am putea 
să nu ne amintim de mon1Pnfo1 prpmergător al Unirii din 1859, sau ,ie cel următor, 
al desăvirşirii statului naţional unitar, la 1 Decembrie 1918. cind toate aceste 
momentP de semnificaţie crucială pentru destinele poporului român reprezintă 
veri�ile unuia şi aceluiaşi lanţ al sacrificiului de sine şi al jertfei supreme pentru 
patrie? Oare nu pentru apărarea libertăţii şi independentei pămîntului tării 
!uptas.�ră dom�ito�ii provinciilor româneşti, nelăsi.ndu-şi ţăriie înghiţite de p
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ofta
•�1J?_erulor vecme . _L1;1pta pentru inde.pendenţă, pentru libertatea şi neatirnarea 
"ţaru c o permanenţa 111 istoria poporului român şi un dat a\ condiţiilor sale geo-
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grnfice, încît nu e de mirare că tocmai această luptă a acţionat ca un puternic· 
factor de coeziune moral-politică şi unitate naţională, condiţii sine qua non ale 
existentei poporului român, care vede în libertatea fiinţei sale naţionale însăşi: 
ratiunea sa de a fi. · 

Sărbătorim, tot la 9 mai, împlinirea a 42 de ani de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial, decisiv grăbită de eroismul şi jertfa ostaşilor români 
in Jupta împotriva Germaniei hitleriste şi a Ungariei horthyste, pentru eliberarea 
teritoriilor vremelnic ocupate din Ardealul de Nord şi reciştigarea independenţei, 
şi suveranitătii tării. Cum am putea să nu ne amintim de momentul premergător.,. 
cel al înfăptuiTii revo1utiei de eliberare socială şi naţ_ională, antifascistă şi antiim
perialistă, la 23 August· 1944 ? .,O dată cu aceasta, - arăta secretarul general a1 
partidului, tovarăşul Nicolae ,Ceauşescu - întreaga armată şi întregul popor 
român s-au alăturat cu tot potenţialul lor militar şi economic coaliţiei antihit
leriste, luptind alături de armatele sovietice - care au dus greul războiului -
pînă, Ia victoria finală asupra hitlerismului. Despre adevăratele sentimente ale 
poporului român, despre contribuţia sa la victoria finală vorbesc lupta plină de 
eroism şi uriaşele jertfe de sînge date de ostaşii români pe cîmpul de bătălie, 
alături de ostaşii sovietici, pentru eliberarea deplină a României şi apoi pentrw• 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei -· pînă la înfrîngerea totală a hitle
rismului şi încheierea victorioasă a războiului". 

în îngemănarea zilelor de 9 mai 1877 şi 9 mai 1945 cinstim aşadar procla
marea şi cucerirea independenţei, ca şi recîş,tigarea ei, făptuite de fieca,re dată 
cu jertfe de sînge, care ne dau dreptul la un loc liber şi demn în rîndull 
popoarelor lumii. 

Păşind pe noul curs al istoriei sale sub conducerea încercată a Partidului 
Comunist Român, de la a cărui făurire, Ja 8 mai 1921, se implinesc 66 de ani, 
România a optat pentru socialism, ,pentru libertate şi pace, pentru o bună înţe
legere cu toate popoarele lumii. Edificarea noii societăţi socialiste pe pămintur, 
patriei, puternic impulsionată de cel de-al IX-iea Congres al Partidului Comunist 
Român - eveniment istoric de excepţională însemnătate pentru dezvoltarea 
României contemporane, deschizător de epocă nouă, pătrunsă de spirit consecvent 
revoluţionar - implică Ia rindu-i eroismul în muncă propTiu zidirii unei lum·· 
noi şi a unui om nou. 

Marile realizări obţinute de poporul român în anii socialismului şi îndeosebi 
în perioada care a m·mat celui de-al IX-iea Congres al partidului demonstrează 
capacitatea poporului de a-şi făuri singur soarta, justeţea politicii partidului. 
care asigură dezvoltarea generală a tării, independenta si suveranitatea natiunii 
Mo1T,1entu� ani':'ersar al �el�r 66 de a'i-ii de eroice lupte �evoJuţionare sub steaguÎ· 
Parhduţu1 deVJ11e un PnleJ de reafirmare a deplinei unităti a poporului nostru:· 
în jurul . partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Săi 
ne reammtim ,profunzimea ideilor conducătorului partidului nostru referitoare Ja, 
m1s1unea pe care partidul este chemat s-o înfăptuiască astăzi : ,.lndeplinind rolul 
de centru vital al întregii naţiuni, partidul trebuie să asigure functionarea armo
nioasă a tuturor sectoarelor de activitate. De Ja partid trebuie să i·adieze lumina. 
şi căldura care să dinamizeze întreaga societate românească". 

Un popo_r preocupat în cel mai înalt grad de valorificarea potenţialului său 
creator:: <!e _ as1gw_:ar�a continuităţii tradiţiilor lui revoJuţionare, ·este el însuşi o, 
coloana fara de sf1rş1t. 
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Înaintea etapei 
a celei de-a 

finale 
VI-a ediţii

De vorbă 
cu 

Constantin 

Gheorghe 

director al 
D'irectiei culturii ele masă 

din· Consiliul Culturii 
şi Educaţiei SoC'ialiste 

despre 
-competiţia

valorilor
şi a eficienţei 

educative· 

- Aflîndu-ne în preajma etapei fi
nale a celei de-a VI-a ediţii a festi

valului,v-am ruga să ne spuneţi, mai 

'întîi, ce a însemnat şi ce înseamnă, în 

-continuare, această grandioasă mani

festare, pentru evoluţia generală a

mişcării artistice de amatori din

România?

• - Datorat strălucitei iniţiative a secre-
11:arului general al partidului, preşedintele
ReprUJbl.iicii, tovară'Şu!l Nilcdl.ae 0ea,uşesou şi
;gîndit 'Cle ra înceiput :oa •o ,amplă rnanifes
tare a muncii Şi creativităţii întregului 
popor, Festivalul naţional „Cîntarea Ro
mâniei" a stimulat şi stimulează conti
nuu participarea liberă şi con tientă a 
maselor, a tineretului, la crearea şi recep
tarea valorilor materiale şi spirituale ale 
naţiunii noastre. 

Amploarea acestei manifestări este de
monstrată de faptul că, dacă la prima 
ediţie a festivalului, din anii 1976-1977, 

erau pi·ezente citrca ·100.000 de 'fim,maţii şi 
cercuri artistice din toate mediile socio
profesionale şi categoriile de vîrstă, în 
ootool-a e'Cliţie, la fuza de maisă, au :parli
ci,pat pes,te 22,5 .OOO de forrnla,ţi.' şi ·cerouri, 
cu peste 5.000.000 de membri. 

- Se poate vorbi şi de unele trăsă
turi distinctive ale celei de-a VI-a edi
ţii? 

- O priviire de ansaunib(llli 1asu1p;ra d�ă-.
şurării etapei de masă a acestei ediţli ne 
arată că, în mai. mare măsură decît în 
anii trecuţi, factorii organizatori de la 
nivel central şi local au iniţiat o serie de 
acţiuni politico-educative şi cultural-ar
tistice complexe, care au contribuit mai 
eficient la educarea maselor, a tineretu
lui în spiritul concepţiei r·ev-O!lu.ţionaire a 
partidului, 1a -cu'ltilVa'l.·ea sentimentelor de 
dragoste pentru patrie, partid şi popor, 
la mobil.izarea t,utm,or iener,gii·lor oreatoare 
ale naţiunii pentru îndeplinirea sarcini
lor reieşite din Programul partidului. 

Ne-am referi, în primul rînd, la ample
le şi complexele manifestări dedicate săr
bătorrri i a 65 de ani de la făurirea P.C.R. 
şi împliniri[ a 50 de ani de la procesul 
luptătorilor comunişti Şi antifascişti de 
•1'a Braşov, cel!Jeli- de-a 4\2.-,a arriversăiri de
'la Reyoluţi,a de e1iiiberat1.1e socială şi DJaţio
nală, antifosoi,s,tă şi a•nltiimpe:rj,a,H1stă, pre
cum şi la cele de dată recentă, dedicate
zilei de 1 Mai şi cinstirii eroilor neamu
lui, într-o vie continuitate a tradiţiilor
noastre patriotice, revoluţionare.

Sub genericul „65 de ani de luptă şi 
realizări pe calea făuririi socialismului 
în România" au ·avut loc cicluri de mani
festări care au cuprins expuneri, dezba
teri, simpozioane, sesiuni de comunicări 
ştiinţifite, întfulniri cu actiivişti de 1pa1rtid 
şi de stat, expoziţii de carte, gale de fil
me, spectacole şi concerte omagiale re- ,, 
flectînd aspecte ale tradiţiilor de luptă 
ale poporului român pentru unitate, li
bertate şi indypendenţă, ale mişcării mun
citoreşti, revoluţionare, subliniindu-se 
lrup1ta dusă de Pa[0tidul Comunist Român 
pentru eliberare socială şi naţională, pen
tru făurirea socialismului. !n acest cadru 
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s-a pus un accent deoseibit pe popU'1a,ri
zarea minunatelor realizări economico
sociale obţinute de popornl nostru în con
strucţia socialistă sub conducerea parti
dului, a mf1reţelor ctitorii ale epocii pe
care, cu mîndric îndreptăţită, o numim
,.Epoca Nicolae Ceauşescu".

Etapa de masă a actualei cditii a Fes
tivalului naţional ,,Cîntru--ea României", 
pe care am parcurs-o, a fost marcată de 
numeroase realizări artistice, atît în do
mentlul creaţiei, cit şi al iinterpretăt"iii. Re
marcăm, în acest sens. gama largă de 
spectaco!•e, conoerte, ex1po1'1i,ţi i şi gial1e de 
filme, pătrunse de un pronunţat mesaj 
patriotic, militant, umanjst, o prezenţă 
tot mai activă pe scenele a-Şezămin,tc�oi· ele 
cultură avînd-o teatrul politic, recitalurile 
de poezie patriotică, cîntecele patriotice, 
revoluţionare, brigăzile artistice, teatrele 
populare şi muncitoreşti, ansamblurile 
folclorice. La nivelul _judeţelor s-au orga
nizat numeroase manifestări de amploare, 
cu participarea formaţiilor de la oraşe şi 
sate, sub formă de treceri în revistă, şta
fete cultural-artistic<.' sau dialoguri pe 
aceeaşi s<cenă la care a par,tici,pa,t un nu
meros public. 

- V-am ruga să numiţi cîteva din
tre aceste acţiuni. 

- Cu sprijinul factorilot· centrali or
ga,niz.atori ai festitva1l1ullru•i, orga1nisme'le şi 
uniităţi'le ce111tl'a1le •clin j,uideţe •au i•njrţiat, 
cum spune<allll, m1a111ifestăl·i 1a 1rt:isitice >de ti
nurt:ă, în:tHnirti .  de creaţie şi unte[•preta�·e 
cu caij•actcr _j-m:leţe>an şi interjiud�-
ţean, 
Arm 
de 

pe 
am,in,ti, 
proJ1i1J.ul 

cl•i'V1E'll'se genlU ri a rti1stice. 
de pildă, ţinînd . eama 
revi'.iitei în care vor 

a;r,ă�·ea aceste rînd'llri, întîllnirile ele c,rco
ţie şi interpretare teatrală ce au avut loc 
la Slăn.ic Moldova şi la Slăl,ic Prahova 
la Slatina, Călăraşi, Cluj-Napoca, Bistri� 
ţa, Iaşi şi Bucureşti, cele ale brigăziloe 
artistice de la Tîrgovişte, Băileşti, Bistri
ţa, Vaslui, Tg. Jju,, B'l110U'reş.ti, Bră
ila, ca1·e au atras un mare număr de spec
tatori. Totodată, prin dezbaterile şi co
locviile organizate cu aceste ocazii, pe 
probleme de creaţie şi interpretare, ele 
au prilejuit, pe lingă un valoros schimb 
de experienţă, şi o reală posibilitate de 
acordare directă a sprijinului de specia
litate din partea profesioniştilor prezenţi 
aici, dramaturgi, regizori, actori, critici 
de teatru. 
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-Cum ·se 1>rezintă Ia această oră a 
bilanţului, teatrele p'opulare şi· munci
toreşti ? 

- în cadrul mişcării teatrale el ama
tori. după cum bine se ştie, teatrele 
populare şi muncitoreşti, în marea lor 
ma_jo1·itate, şi-au cîşti_gat- un binemeritat 
prestigiu, devenind colective de referinţă 
pentru celeil,a!lt !l'oi,rn-aţii •aJie genull,uJ., mul
te clint,·e ,ele consti'tuinclu-se în adevă:ria!be 
stu:d'i,ouri 1a}e artişt'illo,i· .amatori. E'le sin,t 
sprijinite în orientarea repertorială _prin· 
recomandările primi_te de la ni,·el central, 
de către comitetele judeţene ele cultură 
şi educaţie socialistă, împreună cu consi
liile judeţene ale sindicatelor, astfel in
cit repertoriul loe să el ispu nă de o largă 
şi divei·să 1a,1··i•e tern1a1tli,că, conferi111cl totoda
tă spectacolelor prezentate un profund' 
caracter educativ, patriotic, revoluţionar .. 
Am vrea să subliniem că. în actuala sta
giune, cele p<.'ste 90 de teatre populare şi 
muncitoreşti prezintă nu mai puţin de 
250 de titluri, aparţinind unui număr de· 
119 autori, marea majoritate a titlurilor 
consbitui,nd-o cel•e din cl1<ama,tu1rg,ia româ
nă contemporană ; 20 de titluri aparţin 
scriitoi·ilor români clasici şi celor dintre 
cele două războaie mondiale, iar 6 apar
ţin clasicilor literaturii universale sau 
autorilor contemporani din alte tări. A-1 

ceste 25D de lucrări dramatice din care 
170 sînt piese de teatru într-u'n act iar 
80, în mH1i muQte a1otc, :se corn,lti,tuie s�enic
în 27i de premiere şi H3 de reluă1·i. 

P•l'.intre cele .mai impoirt-a,nte ,l,ucpuri e.1rc· 
s-wu reallizat, pe pa,rouriml div,erse�or ecl1i
ţi i şi eta1pe ale fesbiV'all•ulufi, au fost di ver
t<silficare1a şi pep1111a111entizai.,ea colaboră1i-i'l 
artiştiJo•r profesionii;;ti cu ai,tişlti i a,mialt-ori. 
A,idi s-ar •putea ci-a, dcsigu,r, nen,umă1ra be
C'XQITllJjle 'd1e cliramatu,,,gi, regizori şi ·actoPi 
profesioni>;;ti cawc sp1"iji•nă activ mJş•caa·Pa 
tcabra•Jă ele a1mc1'tori, aiş•a cum o f1a,cc de 
:altfe\l, cu consecvenţă, .şi rcv1i1<;1Ja „Teatrul" 
oferind - pri•n comenit,n,1,i i�le salle -pre� 
ţio'alse indrumări amato)'ilo1·, în perfecţio
narea 1măliest11ici lor 'i1111 terp,r<.'tativc. 

Ce _se întreprinde, în mod concret,
pentru rndrumarea acestor formaţii ? 

- Preocuparea pentru indrumarea for
maţiilor teatrale de amatori, a teatrelor 
po,pufore şi m�1 ·i•tQlreşti se mater-i•ali
zează i;;i prin consfătu·irile per,ioclice cu 
ca,ckele 0a1re 1răsipuncl ele acrtiv,i
tatea acestora. Am putea aminti astfel 
ampla consfătuire de analiză a editici 
precedente, ce a avut loc în Juna iunie· -
anul trecut - la Slănic-Prahova consfă
tui1�e care, p�•in modul în care �-a orga
n1zctt Ş1 desfaşurat (caracterul analitic al 

Rep. 

(continuare la p, 11)' 
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■ PAUL TUTUNGIU

Trepte 
în 

maieutica ade\1ărului * 

Foai·-tc ,puţin comcn,tat rele cl"iticii •lilte-
1,1,ni (.practic deloc), rămas ll'l]mali în tl1i,s
poz1i tiJ,nt1l lJJIPC1tocdlar 1al :oroniciqo,· de teatru, 
ca un iba11:on ele he'lilll legat 1nc[1 IJia pă
m['llt, Mi1·cea Rarclu Jia1coban esite, cu 
toan:e ,acestea, [ia ora 1aotua<J[1, un 'Clrama
tung de reper în cul1tu,1·a ,română. ,căruia 
exege�ii nu i-au clesicope,,it deocamclaltă 
ha,[ouJ, s�1-i spunem •aş,a, a. tronomic : con
ste'1aţi,a proprti'e 1pe fi11ma,ment. 

Nefixî'lld u-şi un ,portre,t-robot care să-i 
l un,1,pe?Jeasdi ,acea oaHitate ele „membru co
tiz.-int" 1''1 v-reunu!J clti,ntre C'l•uiburi:tc litc
lll:U"l', Mircea H:aclu Jlacolban nu cSttc -fi.·at
ni c::>inş1tiin,ţa ,pu!tlliioului die un Nicolae
Manolescu, un Dum,irtJru MliK:'u, un Miha,i
Un,ghcanu, un Pet.ru Poantă, un Ale
x,and'rn Ş •tefănes•cu, un Marin Mincu sau
un C rncl Ung,ure,a,rnu, ca să nc 01prim
],a numai eitcva cliin autoduttiti1e ou1rente
în iac:tu::tlitiatea JitPrară. ExjL'lt� - e iade
v,"\rait - un excelent sbudi,u -semn,at Ide
Ecl•g,J,1· P.a•pu despre inconfundabila l]Jncsă
de i nsiph·aţi,r i1Sttor-id1 Noaptea, dau· ia,cesta
oste, 0c1 să n·e ex1p1·i.măm •mitf.cl, doar un 
semui caire anrunită, oa un corn de Vînă
toia,re, -p1·imă,w11,a · necesa1ră unoi opere Li
tE<rarc de neistov'ută 01,igiina,!i,tiate. Du,p[1 
cc a fos.t îmtpim;ă de liăilt:a. i pc făg•a5ul 
accesiib';ll 1Junetel::>r de tir, frclbuiP c:1 vc,nc-
1·abilii prinţi să ţintească, în !'aţa suite
Dor !lor, ce rop,,ezi nită o ,competentă şi 
deJoc re<Sltdnsă autcli,enţă, clrCtpt Ln ·inim<a 
căipriotiulrni. F,<;tc vor·ba 1cleoi cir un întreg 
ir:itual ca,re, cla•că nu o;e .p,·oduce, vialoa
T('lcl trof,euiu•i rămîne înb1·-un n drept ano
niimat. 

De aceea VOllll spune c[1 proaspăitul 
voliu1117 antologic apărut în sc,-ira Teatru

comentat a ecliltui·,ii Emincsou, fi.inel o a,1-
cătuire ele autor, a7a cum ne e-"plică o 

* Mire-ea Radu Iacoban, Noaptea, Tea
tru com-entait, 8clitru'l·a Bm.inesCIU 11986 

notă �1sUJpria ediţiei, este şi teatru de co

mentat, menit •alciii'că să ademe'J1iească lS
toricii .şi c1·itiicii litera;ri să-l i�1 în „antrc
priz,ă" .şi, bineînţeles, să se pronunţe 
asupra J.ui. 

As.ta nu înscam,nă că ,pot fi ltrecu.te cu 
vecle1·ea comentJariile •cri,ticillor speci'all.,izaţi 
în litcra.tla,a d1·ama,ti1că (RornU1l1us Diaco-· 

·ne.1mu, Mi1·cea Ghi,ţullesou şi, neinclojeJ.1J11ic,. 
Valcnt1in Silvcstr:u). De altfel, VaJentin 
Silvestru son1J1ează şi o prefaţă la pre
zentul volum, î.11 genul epistolelor clin se
colul trecut, î.n tr-un ton colegial. Pe alo
curi subiectivă, cîncl e vorba ele pjese· 
ele �or.�intc is,torică, intervenţia respec
tivă, •numită Scrisoare către autor, esite
imporman,t[1 •atît pentru d,rama,tu,r,g cit şi 
pe.nlt\ru oi'�i1to1·, crli ticul exprirnî;nclu-şi cu 
fonrn:;heţe punntcl!e 'Cle vedere. 

ln cc ,ne p1·ivcşlt:e, antologiia de autor 
clin seria Teatru comentat ne-a surprins 
şi p1·in cîteva ,mp1,ateme şi jdei ,care 
leagă, în s,ubt_mn, toalte operele cl1,ama
tice ,a,lesc. Chia,1· şi bitlurl vo,[u1mu�iui, 
Noaptea, ,nu ,c!'<tc un nevinov,at Î'm•prumrut 
de la pie's·1 0u acelaşi ti,tJl,u aşez.altă în
eapul antologie·i, 0i un simbol foar,te bine 
acopPrit 'ele <su•bsbanţa celor 5a,p ,te parti
turi ck::imaturgi,cc- al!e sumaruluL N·u este 
vorba numai ele' fa,pttul că toa� •a:ces-te
pie.�e ele ,teatru aru, ca un n1umito•r ,comun, 
o singu1·ă ,u.n,iibatc de tinn,p: noa1ptea. (Şase•
di,nitre el, ch1i�r o singură n03\Pte). Noia1p
tra 01we, în az,u•l ,antolo_giei pe care o, 
di :•,utărn, scmnifitoa.ţia unui concept inte
grato,·. ln piesa cu acelaşi nume, praznicul 
bre. lei ca,l1icilo1·, s.�vin it ti1m1p tele o no::i,p
tc, ,pune în lwm,i,nă aclevăn,uri all1 ·iston:ei : 
mitlogii cetăţii ·s,înlt foştii eu·oi dare ij1�a1:1· 
a\>ut ciC'cît bmiţ,ul să l'lllpte şi un surfl!et 
,�ă iubească fără ele ,mar01ini 1păm-intul 
sfint al Moklove.i. Dar scoaterea lor din 
drepturi nu i-rus,eam111ă ş.i clecăde1·ea tlrin 
condi,ţia ele „săimînţă a păimîntrul<ui". 
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,,Domnia vine !'ii se duce, Mdlidova .şi mol
dovenii 1·ăirnffn". Descoperim o teză ·inV!l.il
nePalbilă aici: continUJmtea este a! 1gui,ată 
nu de vilrful ipwamildei ici rde •bao:m ei. 
I,a.şu'l, pfu.·ăisiit ,prin prwgoana ci'UIIIlei, nu 
WI Q·ăm!Îlnc o aişezare de i,z,beli.şlte, [n 
a,cpastă noa,p'tc dre pomină, organiza1rea ei 
voievodială, me'tlaboQi,smu,l e:cblilbar fiind 
conduse de breaslia 1cea ma1i de jos, a 
caliciilor. ZJma,ragdia, mli10'aiga cea m,ul!;ă, 
se va !iJm1pJ'ica în servidi1e 1saini1Jai,e Qa6-
ou ltind dmpozlilţiia srtai-ostelui �i, Prndan), 
ajUtind-o •pc neva,sta pava,gil\.l!lui Gheor
ghe 1,ă rnas1că .şi să 1lra,verseze amen1nţareia 
dumei, 1călăiUll Iordache, veniirt să .iefu
ijru;că viL9terja cu chei ,potrivi:te, eSlbe lprlin,s 
şi 111chils i!!l hasnaua icu bani, ipenrtru a fi
ele copeQ1i1t oa a11.<are .şi 1pedep i/t 1ca fiul·, 
trimi ·ului domnesc M1,rurtă i' se dă un 
c-ailic <l'e !Ln•soţitor pentru ·a ·nu . e rătăici 
in ,misiru.nea N.iti prin car,tieruil Tă!J,pă,1arr·j_ 
P0ip0t,ull. ldin tmlpt'ejm1Î!mille Galiei a fo10ro
pi t un fel de spilla!l şi cerc tle M idomniia 
calicirror [·achiu. Prodan dci1S1pune ,să ]i se 
dea rachiu amc-steoat cu us1lurol mănrn
ţH, iar 1iîrgoveţilor clin Făiinarii, •ulei de 
ca.n.tlelă, p n1Iru a 1putea da fo.c mai :lesne 
boa,rfelor lnreo1mrte de malimă L<şi ,ude de 
ploa�e. Ace-as.tă miraculoasă răsturnare a 
ordinJi sociale ţinc şi de „.puterea nopţili'', 
�ocotirt.:1 in tra'cliţiia fo'.l!clor}că ca fiind 
ffură de ma1rginJ. In ,pU1terea nopţii, ca.re, 
J:a cei ve<chi, era ,socotiltă o entHialte cu 
forţe oosmice, .srtă îrnsă!Şi or,cl,inea l,u,mii, 
pen-1:!'11.l ,că Fatumu11 {Destinul) 0Ste fillll 
nopţii, ia1· !filicelc aceleiruşi zeiţe s1nit şi 
Par-cele {Ur irt:oa1rele), dar .şi Furiile {tA.lec
to - tuTbainea, Me,gia1ra - in•vildila, Ti
siphone - omucilclierea), aipărrăitoa1,e ale 
ordinii a.urnii, insăirdniate să inspăliminlte 
cu şerp!ii ple1lelnr 1•or şi ă provoace an 
srnflei1ml 1cellor ,ou1pabilli remuşca;r,ea. Aces
tPa din 'lll,mă eraiu însoţilte IÎ!!l ,a,oţi111nea 
101· de <ailrte enfităţi : Spa•im,a, Palloa1rea, 
Moa11:ea. Iia,tă diar cirt de bogaită este 
noaptea in 1purtători ele lsiltuia,ţii-'li1m.i,tă şi 

it de generoasă este ea, 1oa uniitalte de 
timp, 1pen.1lnu ,un dQ1c111llatu,pg_ In 'llll1liversul 
d simboluri aortice, [)IOaip.tea dă n,ruş,tere 
a,tît somnului şi .moi,ţii, vi� lOQ· şi angoa
selor, cit şi ,gi1Dgă!Şiei eyi amăgi1·,ii. Noa1pt a 
se1nnifică de aisemen a •dll.1,rata g,t•,wiJdi
tăţi i, ia gerrnina,ţiJillor, d1aQ· şi ia ,conspil'<a
ţii1or ca1re se vor desli,ruşi aa lumina zilei. 
In timpul nopţii, irul SOlmnruwi, :iin,conştien
tul se eliberează şi, ,ca un copil, rtrec
<pe. te c-onvenţinc z,illeii, cooh 1Jin1d icu lcllde
vă urile de7Jbrăcate de oniee v bminrte. 

şa se .î.ntb�mipl.ă în saionuil motelului 
.. Vcritas", unde. în in,1lervalul und nopţi, 
co1eg,ii reintillniţi după .zece ani d Ilia ialb
solYlrr-oa facultăţii vor fi bi1c1u1iţi id F1urrii, 
fiecare dirntre e:i aj,unginld • --şi !1'8gr ite 
fa,pte�e reprobalbiiJ.e. De ia!J!trfel, tt'ebuiJe să 
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observăm că Sîmbătă la „Veritas" este 
tot un doolllmentar, de daita aicesba de ti
pologii conterruporane, •alei rpunmdu-se în 
,cl,iscuţie, niu J11\]t11ai cazUll ,crlitticu!lui 'liltera.i.· 
Valenti1J1, leg'itliJmindru-se ca şantajist, nu 
m.lll11a� o=u'l poetu!lrui V,a,sne, epuizait 
înainte de a se afirma, ci .şi cazuil. zila
ris1lullui negarti•V'i t Gheorghe, ,oazu:l direc
torului din 111iÎ.nlister VÎIOtor, ,cazu!l :profe
sovUllui Ion şi ,chiiat· iall fotlba\J.isttu'1ui PeitJre, 
pus în faţa opillliei că gdl<Ul său cel mai 
limlponbant ar fi o i[oviturră di!Jl o:flsaid. 

Niţă şi Mlimi Mand-ache din Omul din

baie vor trăi şi ci· o sea1ră de •CO'itn'ar, 
pu..<şi foiţă în fuţă cu jnvirtaţii •Jcor, Marin 
şi l-\gn,p Sofletea, ,pos.ilbihtalte ,excelentă 
,pen,tru scl"ii to[· de a-şi con.1furma ,coll.1ecţio
narea de tli!pologii, stenogmfiiind g,rotescUll 
şi !buful acestor oa.pai-iţii sooialle. Ono1ma,s
ti1ca, rroaicţii[e psihice şi fiz�ce, t'eplici�e 
şi frînturile de cugert, strartegii'le zigzagaite 
ale ,acestor ,pe1,son.a.ie ne reamrilntesc ele 
noa1ptea ,con,UJJ.ui Leoniclia şi de noa.pteia 
furtunoasă •a l!iuii Rilcă Ven'1mriano, ,acesta 
din 1u,rmă n�Lnviat lin două Jiiposta� mo
derniza,ue, ia,ceea de vUJgibust = fi.zile de
rnol,aitor {Bebe) ,pre.cum şi Cela de iprieten 
cl•in tinereţe ,al Mii1;ei, aiducă Msa11:cEil, de 
mai mul'te ori sin1U•cÎlga5 din dragoste 
pentru 11ev1a1sita lui N1i1ţă, ulltimia dată
ocujpin d „strategilc" rbaiia d irn arpa,rtamenitul 
soţifor M�111dad1e, ,terori:zJindu-\le ipe}brece
rea şi ,stilmu'lîndu-!le uiJmirea de ia 'I1!U 
mai fi stăp'î!!li ipe proip,r1a 'lor .sirtJt.vaţie. 

Noaptea din SiTcss - petrecută de mă
't'llnţi.i funcţionari, rn:botiziaiţi zi Ide zli în 
spa,tele gh•i')eelor, mumifioa,ţi de hir1ai, 
cifre şi ,'lltereoti,pie, tot Ila un d'e1 de motel 
„V�ritas", (lare 1a1cum se ,va numi (penbr,u 
a da :im'aigi:n a opu'1en,ţei) m'airele 1•es<tJau
r,anrt „Inlte11meridian" - conţine sîmbl\.lrii 
unei tragedii amiad'e. Ailci 1Jaicheisirs, una 
din cele 1lrei 'lnt'sitoare a1e nop·ţi:i, ,care 
11:oan e !pe un !llus zi,lele şi nOlpţiJe pr.iin 
care trece indilViclul, rpa•rc ,să fi anul.lat 
„g,ravitaţi,a" IJ)ersona.ielor, hotă.J-îte de 
acum !Să nu-şi m,ai ,arbandoneze v.i:aţJa ,pe,r
son1811ă. Asistăm :ta o increclirbiOă J-evo'ltă 
a „1mari·on,e,te1J.or", în l\.ld1111a unei ifo1,tUJÎte 
d scopet'iri că li s-a :fiuQ,at timpul trăi1ii, 
un momenlt de genia[lă nebunie în ca�-e 
iadevăTu� este repu$ in drC'lpbudlle sail.e 
fund1aimenta/lc. In oaickUII iaCf'stei „reV'd.lutiii" 
•a,pa,r şi mau-ti,rii ei, Teolfi!l, personaj c;re
rti,cce eu put•itattea lui 01pele Acheronului.

,,C1nia cea de '1rai1nă", ipeu-eourtă în noap
tea ICl- A:nul nou ide cei doisprezece m m
l ri diJn con/clucer a u•n,ui murnilCipiu, pen
tru a hotăd 008ll'ba unei clă'Cliri dără1pă
naite doar cu :inc timlarbilă valloare i!Slnr,kă, 
in 1oadrul pll1anu!lui de sisiell11a1ti2iare a 
0t'laŞuiln.ti (Hardughia), . te pldnă •ele sur
prize : 1pm Sl\.l!l tl unianLm'i:zat'):! ia voturi
lor c.unoaş'te un :tllux şi tm 11�lux ipl:ine 
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de diramatism. Şi ralici (p'Uterea nqpţili ger
:mimearză sdl.uţii neaşiteiP1Jal1)e, cei „ră'Z'VIJ.·ă
tirţi" (m mim�e i.nkl'ÎTe'r'OO.rţei) se coniV&
tesc la adevăr. Observăm raOUlln ,că în 
anitologira ,pe care o d1scultăm ipieselre sî.nt 
alin i-a,te în tr-0 ordine ,neînJIÎllmtplăltoaire, ca 
şi cum am u;roa, :dim tex;t :în texlt, nişte 
trepte în maiieUJtilca aidevă,rului. Desi.gur, 
derrnol1area 1dădi-rii cu iaircaturi dulbll!e şi 
cairua tide, ou trei s1:iraltutri de l]J:ilotură, via 
fi o chestrune ilra voila şi înldem:îrua vice
preşed'i:nlteilui Popeoou, deţmător de iaibi�e 
milj'loace de convi•nigere, ma,i ,a'l<es ,că, 1pdtn 
plecarea preşecLi:nte1Ui, el a Tănnas să con
dudi ,pi.nă în l'!ori şredim,ţra l\l'nrei i1111Pori1Jante 
d=iziri.. Este un :liiina'l dUir, \S'Ol'iri.rtloiru:J. dsi
l]Jund vă!l.ul iamăgitor all nopţili şi reaşez[nd 
în oohili.bru direpburi.i<le realităţii cotidiene. 

Elemente1e hialuci1na,torii e<are ,aipar •}'a 
un moment relat în noaptea petrecu/tă în 
c-arbiaJJ1a ipazn,iooI!U!i de �nătaaTe, :în 
plină IJ)ăcl1ure, ,oonfeTă ipersona,jeilor din 
piesia Ceaţa un mister sui�gener.i.s. ·Aiceastă 
pairl:Mură rclrarrniatrcă foarte ramlbirţuoa.să este 
îmb'i,baită cl·e o cerată semanitiică rcd.11căfund 
de adevă!n.l!J.·i ca,r,e ti11 nu nrumai de a1ctua
Jj1tatea nem ij1ociltă · ,ci ,şi, ca un surnet de 
corn îndeipărllalt, ele fonclull nosb'I.I ainces
Wa•l şi de perenlifba,tea rn:J1a1stră spli'I"lit1.11a1lă. 
Vom pa1rtici!pa ilia IC!li'SIJ)rairiţi,a, lbainică, într-un 
riltuall care ţine de retragerea mater'ie1i 
în silne IJ)înă la neanltiza,re, 1a 111nui om de 
aur cwn paQ·e să Li fost Zilate. Dacă, în 
Mioriţa, sacrifi!Ci'uol dobăne1ului. OOQ"e ern 
cel mai f:r<umos şi cel mla!i. ,gospodar, este 
imp1iniil: de cemaJţi tloi oiolbăn:eii, '.în ,pre
zenţa 1u.nc-i fe-te să[1batice (va�·ia111Jta rtn·an
s:i1Jvăneană) siaill a unei miei]uşe.Le năzrclrf1-
Vlane (1Veiri1a'nfu rn1olrdoveneaiscă), Îi!l icfaiama 
cu attenite 1fragice Ceaţa, cei trei v'"lnă
tol'i (.,GînJClreşte-te, dimiilDeaţă ,trebuie să 
dau ia,rJşi oohlii ou d'U!IIlJlea!l'Or. Unul, 
rnolicloveiarn, a1,tul, Uintg:urean, ceiJ.ă,lalt, vrÎi!l
cea,n ... ") >nUJ sînit impfiloaţi rliire'ct Î!l1 •ple
carea 'clin -virarţă a tov,a;ră'i/U.!Ui ior de cine
getică. Z'late 'brăieşte un 1proces ele i111ilr'o
ve<rSiune, ,ca şi l\1Ja1•ou JClin Aceşti îngeri
trişti iele D. R. Popescu, în ,Clal,e situaţia 
lui socira.lă şi mai aaes fami[i,ală îşi SIJJUTIC 
d'in ,plin cUJVintull. Ce JO Oasaln!clră detină
toaTe de 1adevă.1'1.Jlt'i 1prcifeltice, deci ca o 
m�orară năzdră!vană, fata pădurarull.uri 
şt1iie toate Q·it<uarJurfile tl:ar şi .toate 
Îlntfrlll]Jlările d!iin ora:ş, !deşi tirăieşite în 
mijiocull păicl.'lJlrii. Rep!'Oduicînd Lntr-un 
;an1Ume ful 1pozi,ţia se<mJainltiică a „măicuţei 
rbărtrîne, ou 'br'iu1l de lînă", care •Ullnib:lă 
in •căutarea ,aiobăn,aşuln.ri ucilS, personiaju1 
Băiatul, un proaspăt reoupe;rat din 
teritoriile inf.racţiona'1e, vine să-şi caute 
tart:ă-1 în păd1Uire, fără să .ş,tie că ace&ta 
l,uru:;,e deciz'ia finall.ă dulpă ce ră·sfoLse o 
revistă occiJClenba'lă cu :tlotogr1mii isexi, în 
-0a�-e evo'[,ura. fiica lui iugiită ICL'ilD ţa1ră ... Pc 
acearS11ii can,a•va, în noaptea 1d'e ,J,a ca,l:Jlan{1 
se ţese o fiJipică împolirivra ,dcgraldă;rilor 

rnoralle, oei trei vînăitori constituind tot. 
a1tî'tea dj,1-ec,ţii de crnaljlgnfutate. 

V,olumulJ. antdlogi!C Noaptea se :încheie 
C'l.l fP'iesa Reduta şi şoarecii, Îi!l caire Mnea
Radu foooban, fOl!osindu-•se de l]JOsilbillită
ţile tea/trului istoric documenitar, medi
tează asuipra relaţiei adevărillui ou tă
cereia şi cu ,pol't]IJ. ei ,o:pus, dlamarea. Oele 
paJt1,u noipţi din Viaţa ,geneua'lwui Aure
lJJialn Ionescu, toate dill1,tr-,un 30 iaug;u,st : 
Ii8(77, 18718, •11805, -1900, oa şi noaiptea d'in• 
30 aJUJgust 11'90ll, consumată Îi!lltr-1\.ln f'l]Jg'a[""
epilog de ordorw.1nţa g€1llerailu:J.Uli, Şeir:'ban, 
şi de ,personajul ETha, sînt o demooo'tr'a1ie,. 
cu efecte'lle imedilaJte iJ)e care fenomenu�· 
ie ipdalte aJVea aiS'Ulpra subieotelor, a fel.u
lui în care istoria .paTltilcipă ,1ra denaJtUira
rea adevăl,ului. In nopţi!le generailu1ui< 
Ionescu, de Ila cea ,petreoută î,n faţa Gt>J
viţei, ipe cinrcl era maior, pînă 1a cea în, 
oa1·e vra muri aJle11gînd dUl]Jă ŞO!a!"ecii ce-i 
rod colecţia ele mărturii, sufocat de cu
tiile cu documente 1care demonstrează că 
uiniltatea condusă de el a loot ,ou asa'lit 
şi a cucerit ste<aigull :f'edutei in1amilce, tre
buie să ldescifu:ăim tot ,at@tea treiplte, co
borînd de !la s•Ulblitm ,pină la terifiantuili 
mod de e:x!ilsitenţă ·g.rdtesc. 

O sup1,atemă care nu ţine numai de 
modalitatea scriitorului de ra-şi corn;truli 
·piese�,e este cea ia ,banchetului, cu va
rirantelle sale posilb!ille, de la ip1,aznic 'la
agapă. Valloarea acestor momente ineVi
tabHe în viraiţ,a de toate zilleil.e nu este
oa�·ecai-c în dramra1tUirigia lrui Iatcoban. Şase
clin cele şiaipte construcţii dramatice ·işi
desfăşoairă scenele cele mai 'im.portante
în j'lllrul mesei cu bucate, ;Ilie că este
voroo de ce,i ttrei vi:nărtm,i de ilia al'b'ană,.
fie de seriile de 30 aiug,ust a'le gerneoo(luliui
Aurellian Ionescu, fie de IJlUi!lfta de  ra1ngint
a familiei Ntilţă şi Mirrn'i Mai11dache, ca să
nu rrnaJ v01,bilm de crnotelull „VeriitJas" şi
restaurantull „l1J1.teCTIJreridian". Acţrune,a
Hardughiei are •loc şi 1ea în j1Uru.J. unei
mese ele caibi1J1et. Aceste „hanchete" sint,
'lra Mi<l:cea Radu lacoban, nişte rprileju.ri
uni1ce de •irn:i,ţiere în rea(!Ji,taltea imediată,
autorul îm,prumilltînd din cunoscutul r.i
tu:a,J. ,aniJi,c funcţia de cunoa;şltere ,a arle
v,foului.

Vo1umu'l ele teatru comentba.t Noaptea
este o antolog'je de incontestabiaă im!Por
tanţă în ,peilsaju1l clr1amaturgiei noasbre
ele azi. Şi nu nU11nai. Textele cuprinse m
această ca,rte, ise1eotate şi ordonate rele
au.tor, consacră un scriiitor de p;r.irna a11ă
rime, cu un si1stem de gîndi·re profund şi
ori!ginrall, a,le ,că1•t1.i jurclecăţi ele vianoa:re au
eoni .is,tenţă em'ible!ma,lică. Lunga 1DiOa1pte
a ,ceolor şa'pte piese ele .teatI'u o demon
strează cu pr.i,sosinţă.
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J11 VIRGIL BRĂDĂ ŢEANU 

Creatii 
' 

reprezentative ale noii 
noastre Jiteraturi 

(Il) 

dramatice 

In noua drama,tul'gic româneasca, 1nspi
Tată cu precădere din reJIUttăţile rE'volu
ţionarc ale ţării noastre. drn amplul prn
ces al edificării socialiste, personalităţi 
scriitoriceşti puternice s-au definit cu t>ri
ginalitatc, relevînLl fenomene, su»\inînd 
anumite valori şi direcţii, stirnuHn,\ în
f,lptuiri le sau consemnind critir· r[nnîneri 
în urmă. Angaj1aţi în '11UJpta 1pen,bru mai biine 
pE- planul vieţii social-ec'.lno1aicc, pc>ntru 
îmbogăţirea spirituală şi clc·,,'\vi1·-:,irea r1a
turii umane, dramaturgii explnre2.z.'1 tot
odat!i, în perspectivii contempornn.i, isto
-ria �i abordează probleme vitale ale uma
nitiiţii în general. Astfel, -li,teriatm,a dra
matică îşi extinde universul de preocu
pări, substanţa devine nrni deni;::i, moda
lităţile de transpunere, tot ;nai dii'icnte. 
.Piesele pun probleme, fornnileaz.:i între
bări, cultivă investigaţia în cOn,jtiinţă, 
aduc un spor de luciditate -;;i sensibilitate 
în existenţa contemporanilor. !\.ulorii 1na
nifestă predilecţie pentru formula dezba
terii, invitînd la colocviu pc cititor şi pc 
·pectator, stimulîndu-le part:iciparea, cle
term.iiliÎ!nclu�i să reflE>cteze. in noi condiţii
ele dezvoltare socialistă, în cicccnidc care
au urmat Congresului al fX-:ea, în epoca
Nicolae Ceauşescu, o noui.i etc1n:'i., ca'itat.iv
superioară, se conturează �i ·,n 2voluţin
d1 arnaturgici naţionale.

Pe Horia Lovinescu, dramatn,·1 înzes
trat cu capacitatea de a crea pe,·sonajc r·u 
o identitate prcgnantf1, cu forţa de a-şi
impune şi justifica clestinei,·, l-a cunsa
crat în noua noastr:i literc1ti:.r:', drama !:>G
ci<;1lă Citadela sfărîmată. Cu perspectiva
·întregului reprezentat de opc:ra Jitc,·ară,
LoYinescu concepe şi creeaz:, cnractc•relor
dramatice condiţii de manifoslnrc, impli
că în :talJ)'tulJ. scenic nn�ece'dente şi per
. pectiJVe, toarnft în replică specif-icia eXJJ)re
sie ck azi, d'a1· şi ·rezonanţe ·d-c icni, fă
dncl personajele să rcacţion,•:,:c într-un
moci personal în situaţi<l dala. /\tît în
Citadela sfărîmată, cit şi în Surorile -Boga, 

.el relevă dramatismul caractenstic proce-
-sului devenirii, în revoluţic1 pe c.1re o
trăieşte ţara.

Cca clintii dintre scricnle citate. operă 
de�a,oum clasi1cizată, CU!prindc epoca, ob
servă 1i pătnunde 11,UJmea tmrgheză, demo1n
strează criza şi deduce incvitabilit:-itca 
eşuării, a sfărimării pretinsei citadde. Pe 
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aceeaşi 1:lemă, în Surorile Boga, a căJ·ci 
acţiune . e desfăşoară între anlii 1'0-1,3-46, 
pe fundalul ele luptă şi de transformări . 
revoluţionarc. personaje profund implicate 
clramalic trăiesc tensiunea i:.no1· împreju
rări cerind atitudini nete, acţimii 1,otărîte. 
Bogată în semnificaţii, ca şi Citadela sfă
rirnată, piesa valorifică '>Ur:,,· adînci de 
dramatism, afirmînd capacital,?a noilor 
idealuri ele a lumina destinele, Jc a de
fini personalităţi, de. a-l ridica pc om la 
o existenţă înalt respom,abilă, la cow,ti
inţă civică şi patriotică.

Pe Horia Lovinescu îl intc:est:E!:1.ă evo
luţia oamcn ilor, în mod :;pe-�ial a intelec
tualilor. îl preocupă rolul lor in '>OCJCtate, 
încerc:irilc, dramele şi împlinirile lor, în 
condiţiile contemporaneităţii. Eroii sJi JJre
fcraţi sînt intliviclualitf1\i n, o boţ{ată 
viaţă sufletească, cu resurse ele genero
zitate. dar, în acelaşi timp, cu :;inu zi tăţi 
!ii profunzimi lor înşile nr,cuno:;cutc. Dra
maturgul dezvăluie, prin inkr'licdiul F:lu
•ciclării u•nor ca-ruri, tendinţe cu v,a1,o,a1pe 
gcne1·alizatoare, deoarece :,crie cu gîndul 
la oameni, dornic să-i îndemni? la auto
cunoaştere, la meditaţie. Stau m:'irturie
şi alte piese, ca Febre ori Moartea unui
artist. Febre, de pilelii, iprezin tă un 
caz de con!!tiinţă, pe plan intim, e:,te o 
dramă a incapacităţii de in\<'lc/7,l'r,, �i de 
adaptare, marcînd în acelaşi timp o iz
bînclă - afirmarea puterii omului ele a �e 
birui pe sine pentru binele cDlcctivităţii 
Impresionantă prin situaţii, bo�at;i în 
sensuri, piesa exprimă ştiinţa ,1utorului 
de a acorda cuvintului un :;o:i: iu de re
verberaţie revelatoriu. Moartea· unui .:r�. 
tist pune în valoare exemplar ai1titudinea 
lui Horia Lovinescu de a realiza· c:-:i�lC'nte 
dramatice intcgralc, întemeiate pc pro
priul lor adevăr artistic . 

Condiţia omeniei în exi:;lcn!;ă c,)nstiluie 
un motiv major al operei lui Horia T�o
vinescu ; confruntarea 0111ul•.1i cu sine si 
cu semenii săi este urmărihi ele dramaturg 
în împrejurări curente -;au e'-'.cepţionnlc, 
în situaţii-limită, cînd speţa îns:l.7i pare 
dt trebuie să-si verifice calităt;Je. Preo
cupat ele problemele conşti ir:_'tei în lr-o 
epocă nu lipsită ele contradicţii şi de 1�e-
1�ioo�e, Ho.r•ira Lo'Vli,nescu, .înoea1rc[1 să des
prindă înţelesurile majore şi s5-1i comu.
nice, odată cu temerile, r:onvhgc1·ilc, în-
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ere !crea în om, în capacitatc.1 vieţii de 
a depăşi crizele. O face prin piese-pura
bo!ă, care deschid orizont unor probleme 
exisknţialc, prilejuind meditnţti J'1lO!'-.O
îicc : Hanul de la răscruce, Onml care şi-a 
pierdut omenia, Jocul vietii şi al mortii
in deşertul de cenuşă, Paradisul. 

Drama Petru Rareş, v;ziune originai'ă 
a•upra figurii voievodului rom.în al cărui 
chip a mai inspirat şi alte conrleic, pro
pune o modalitate ele tran:,fignrare a i,·,a
terialului istoric. Odată C'..1 per�c,mtlitate::i 
eruului se conturează aici 1dcc,1 înci&to
ririi conducătorului ele oameni de u fi 
slujitorul unor raţiuni înalte, de a-�i sub
ordona existenţa şi acţiunile menirii su
preme ele a păstra neştirbWi fiinţa nea• 
mului. integritatea ţării. Scnitorul dc�co
pcrJ în istorie adevăruri JJe:-mancnte �i 
lt' converteşte nrtistic în I alun c•duc,1tis1e. 
Cugetarea profund5, mf1rturi i1e e:moţio
mmtc, autenticitatea fapt.clor ,;,: InLn'1JJ
truncl pE.'n11ru � caTacterii,a ,un erou care, 
prin complexitate şi forţă, p:·in c1clevă,·ul 
s:1u Duntric, aparţine likrat1;rii 1110dc;·ne. 

ln Patima fără sfîrşit, de �1se1:1:mca in
spirat:i clin istorie, clramatDr,Jul invic o 
secvenţă clin lupta naţiunii romfrn� pen
tru unitate şi independenţă �\ li Jă per
spectiva permanenţei. Eroul, unul din şi
rull. de :lurptăitori clin :fiamilli0 Dumşa, repre
zintă o sugestivă consemna:'e t!n1mntică 
a unei existenţe specific rollliine�ti, închi
nată unor înalte îndatori ,_,i fatii tle neam 
şi ţar:'i. 

Noi zone· de interes şi indite modali
tăţi de transpunere apar în dramaturgia 
l,uJi Lovirn,cscu odra,tă cu Si eu am fost în 
Arcadia, Noaptea umbre.lor şi a.1tele. 

Interesat îndeosebi ele problc·me ale 
contemporaneităţii social i„te, sesizate cu 
ascuţime, abordate hotăr' it si susţinute 
cu originalitate, dramaturgul Paul Everac 
percepe totodată vibratia omulni de c.zi 
faţă de existenţe şi fapte din trecut. 

Everac s-a consacrat ca autor al uncr 
piese-dezbatere emanînd un farmec in
telectual aparte. ln centrul operei sale 
stă drama de idei, dominată de tema res
ponsabilităţii omului faţi de sine şi de 
ceilalţi ; operelor sale în general le sînt 
proprii claritatea ideatică 5i consistenta 
caracterelor, logica clesfăşur:;irii ;,i strin
genţa argumentaţiei. Preocupat ele con!iti
rnţa umană, ele manifestările ei, ca ex
P_resie a evoluţiei omenirii - nobleţea spi
ntuală fiind socotită de către autor în
semnul suprem al existenţei - Paul Eve
rac caută în cazul ele conştiinţă posibili
tăţi de argumentare a 1de1lor implicate 
dramatic. De aici, factura cirnmaturgiei 
sale, dinamizată de conflicte rle 5Ubstnnţă, 
concretizată în idei-forţă. Receptiv la ten
dinţele înnoitoare, scriitorul combate 
ceea ce pe alocuri ţine viaţa în loc, sus
ţinînd efortul perfecţionării. Amintim, 
dintre scrierile sale : Poarta, urmărind as-

pecie ale rcvolutici în -..·,ata satelor, în 
procesul de trandormarc soc

.
ia! i;;t'i G agri

culturii ; Ferestre deschi�c, de:;orc am
ploarea industrializ:irii sociali:,tc: in co
nexiune cu mrnta,ţi1i'l.e ce se petrec m p'l.'a111 
psthologic ; Ochiul albastru, frescă dra
matică desfdşurată sub ge,1ericul unui 
principiu al transformării înnoit•>are, de 
la -aspectele fizice, ale păimîntului, la ce-le 
spiriitu,a•le, ale oamenirror; Patimi, surprin

zîncl secvenţe dramatice ale Jesprintlerii 
de mediul originar, concomitent cu adap
tarea la noi condiţii de viaţ::: ; lJn flutui-e

pe lampă, avertisment împotri'm compro
misului ideologic, realizat prrn�r-,) sug,!s
tivă demonstraţie dramatică. CanLonarea 
în mediocritate este observatf1 critic în 
piese ca Salonul, Camera ele al:it11l'i �i al
tele şi condamnată din per!<p0,·ti·11 · pro-
prie oamenilor de azi. 

in numele principiilor elic:ii ')i ec!1it ,-1ţii 
socialiste, dramaturgul combrite mentnl i
Uţilc anacron icc si Iace sft uinmfc 111e;
dalitatea ele exist�nţă supcrionr.1, �ocia
li�U. Argumentele :sale drarnc,�ÎC'•? :;111: în
şişi eroii, de o irezistibilă mobilitate �pi
rituală, convingători prin inţelepciune şi 
generozitlalte. Un asemenea om este Vintilă. 
Gîrţu din Explozie întîrziată, per:;onc1j în
zestrat cu capacitatea de a Jetenni:rn re-· 
virimente în conştiinţă, de a dc',chirle oa
menitor pepspectilVe şi de a-i conduce pc căi 
noi. Un altul este Dobrian, eroul central 
din Ştafeta nevăzută, un cornu ni:;t-model, 
cuceritor prin adevărul ex;•:ten\ei sale .. 
Din alceeaşi farnirrie sînt şi Pa1Vel Boţo�anr 

în Costache şi viaţa interioară, Timotei, în· 
Ape şi oglinzi sau Lupta unui comunist
român. Despre un comunist roman este 
vorba şi în Cartea lui Ioviţă, im cau·e se 
manifestă puternic credinţa într-un ideal 
reaJizabill, socia�i-SlmU'l.. Ingineir-ul cen·cetă
tor Ioviţă, director ele întreprinclnc, e!'.te
integrat în viaţa nouă pentru eare lupt-1,. 
cu simţărnîntul că depinde de fiecare om 
c-a aceasta să deVlină cea mai bl\lllă cu 
putinţă ; el îşi trăieste efecli1· certitudi-· 
ni!e, comportamentul· său fiind exoresia· 
înaintatelor principii ce-l conduc. 

Cîteva piese de mai mici dimensiuni· 
ale lui Paul Everac poartă o re:narcabilă 
încărcătură dramatică, relev-inel semnifi
caţiile unor situaţii şi fapte. Astfel, Frme
pe zăpadă, un eseu despre tăria �i despre· 
slăbiciunea omului. Rareori aflăm o a�c
menea densitate a semnificaţii]or pe par
cursul unui atît de scurt tr:iiel"!t scenic, 
atîta durere şi atîta înţelepciune şi pu
tere omenească în a înţelege. In Iancu
Ia Hălmagiu, personajul central, legenda
rul Avram Iancu, apare nu numui ca 
eroul care a fost, ci şi ca proiecţie a ceea· 
ce ar fi putut să fie. El reprezintă con
cretizarea nevoii de a crede :şi a spera în 
înfăptuirea marelui vis al roraânilor tran
silvăneni şi din toată ţara, vis care avea 
să se im1pl'ineaseă la 1 Decembrie 1918. 
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Interesul lui Everac pentru valorifica-
1·ea surselor istoriei s-a tradus şi în crea-

e;:1 unor opere ample : Co;;tandineştii, 
Drumuri si răscruci, Solul etc. Din Cos
tandineştii se desprinde ceea ce 15..,ar iputea 
n1w:ni serusu'I. existentei neam,ullui 111es1ru, 
plămădit din iubire şi din sacrificiul cerut 
:tuturor, ele la „vlădică la opincă", şi păs
trat în temeiurile sale, peste vremi� şi 
\l\icisi1tudini. ln Dn1mw·i şi răscruci, prin 

boierul cărturar Miron Costin. :;e urmă
t·eşte destinul celui care, în vremi de răs
cruce, are a sluji ideea şi a urma drumul 
,cuvîntului, aşadar al adevărului. 

Literatura dramatică semnată <le Al. 
Voitin este pătrunzătoare sub raport!ll in
vestigaţiei analitice şi intere:;antă ..:a ma
terial de dezbatere. Scriitorul şi-a înscris 
principalele realizări în dramă, începînd 
,cu Oameni care tac, prima piesă a unei 
1lrl4ogii lirntiltu'lalte Oameni in luptă, con,1Ji
nuînd cu Portretul, remarcabilă pugină 
de iportretistiică prsihologiică, şi cullminîn'cl 
,cu Procesul Horia. 

iln ProcesuI Horia Af. Voitiln ne 18JPI"O
pie, cu respect şi simţire românească, fapte 
şi eroi ai zbuciumatului nostru trecut, in
vestindu-şi personajele cu calitatP.a ele a 
vorbi emoţionant contemporaneiUţii. Este 
o dezbatere dramatică pe tema răscoalei
de Ia illffi4, 'clottni!Iliată de ipersoniali
tart:e-a luptălbol'Ull'llli revd1uţionan:-, ,a ipa
triotul1Ui ,oaire s-a cildlicalt rpein11Jr,u oa
meni şi drepturile lor, gata să-şi dea viaţa. 
Monumental în simplitate, profund în 
C'UJgetări, rlir�pt m gindfure, iarlevăra't 111e
apare în imaginea literară acel Horia 
despre care Karl Marx scria că „a deve
nit eroul povestirilor populare, simbolul 
renaşterii Daciei". ,,Fraţilor noştri le-am 
fost închinat şi viaţa şi moartea'' - spune 
Horia, figură ce se înscrie ca personaj <le 
antologie în dramaturgia natională. Simi
lar este înzestrat şi eroul titular al 1mei 
alte piese de inspiraţie istorkă a aceluiaşi
a,Ultor, Avram Iancu saiu Calvarul biru
inţei. Dăruit 4Juip1iei penltru oucerirea şi sita
tornicirea drepturilor românilor în Tran
silvania, acesta evoluează ca luptător cu 
cuvîntul şi cu arma, iubit şi urmat de 
oameni. 

Luptei comuniştilor în anii ilegalităţii, 
pentru instaurarea unor noi rînduieli, ro
J.uilJu,i conduicăroor ialJ. pall'tik:l11.:1•lui în infăp'tui
rea Revoluţiei de eliberare soci:ili şi na
ţională, antifascistă şi antiimpe,·ialistii, în 
consolidarea cuceririlor revoluţionare şi 
edificarea socialistă, le este dcdi catii tri-
1ogia Oameni în luptă, OOIIllpUISă dlin pieseile 
Oameni care tac, Oamenii înving şi Oa
menii sint oameni (Ancheta). Oameni care 
tac se impune prin calităţi dr;:nnatice deo
sebite, prin personaje inspirat conturate. 
Intr-o situaţie generatoare de tensiune 
şi în relaţii reve,latoaire prinde viaţă o 
pagină din lupta patriotică a comtmişti
!l.or. In, piesa luă· Voitin comuni.ştii se im-
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plică în cxislenţa oamenilor aparţinînd 
unor medii diverse, devin un simhol dă
t[1tor de putere şi speranţă. 

Notînd calitatea de a reînvia 'i.rnpresio
nant ,atmos,fer,a !luptej �,evoluţiona.re, vtirtu
ţile '1:ea,traQe rale �iesei Oamenii înving,
precum şi tensiunea anchetei din Oame
nii sînt oameni, considerăm că Oameni
care tac rămîne piesa care nu numai că 
fanlSeaZiă, ci şi cons,acră tr,Uogia, înscriin
du-se ca realizare de prim-plan în noua 
noastră diiaimialburrigie. 

Inzes'1a.iarea dran:ira-ttu1gitJ1l1Ui Dain TărohilJ.1ă 
pentru piesele de inspiraţie istorică se 
distinge de la scrierile de început şi pînă 
la cele mai recente. Printre acestea, une
le sînt interpretări ale unor motive mi
tice (Zidarul, de pildă, după legenda Meş
terul Manole), altele sînt consacrate unor 
perscmaje -istorice (Io, Mircea Voievttd,
Basarabii, Marele soldat), in sfkşit, tran
scrJeri lîm t·egitstrul IC!Jtia.ma.'tic ,ale unor file 
de is,torie contempomnă (M.arnle fluviu îsi 
adună apele). 

In Io, Mircea Voievod scriitorul işi ,a
duce eroul în contemporaneitate, îi insu
flă Vli•a.ţă scenică, izhuJti:rud să convertească 
in tensiune dramatică conştiinta înaltei. 
sale responsabilităti fată de 'tară de 
trupul ei, în hotareie „de· la pla°luriie de 
peste munţi pînă la Marea cea mare", şi 
de sufletul pe care are să i-l păzească. 
Piesa desch'ide această perspectivă actua
lă, Mircea şi cei din preajma sa repre
zentind forţele care desăvîrşesc Şi mentin 
tăria u_nui neam. Domn viteaz, strălucit 
co_nducator de ?şti! mare om politic şi pa
triot, strateg ş1 d1plpmat, astfel apare 
eroul lui Tărchilă, prin care reînvie ar
tistic personalitatea de anvergură euro
peană a lui Mircea cel Mare. 

Poemul dirarrnaitic Marele fluviu îsi adu
nă apele evocă, :�111 persoruaje şi siitwaţi�, 
amploarea luptei llllpotriva burgheziei ex
p!loataitoare, a aUJtorriităţiolor cipresoa!['le in
s'tlail.ate !l;a ipUltere !în ţrarră, impo'tri:v,a :fiascis
ll?-ulu�. Folosind procedeul retrospectivei 
ş1 avmd ca element de legătură evoluţia 
unui personaj-ax (Caterina, urmărită din 
anii copilăriei pînă la maturitate în rîn
durile lupţătorilor comunişti antifascişti), 
poe1:nu1 1ş1 -impune semnificaţiile şi îşi 
reahzează tensiunea prin energia şi căl
dUIJ.'a ang,ajăi!1ii. Paitosul con,'baminianrt :al 
luptei Caterinei şi a celor ce-i sînt alături 
se '.3-limentează din năzuinţele şi din dîr
zerua maselor populare. 

Io� D. Sîrbu se consacră unei dram,a
t1:r?11 a semnificaţiilor perene, căutînd 
sa-1 s�nsibilizeze pe contemporani faţă de 
o realitate ce pare firească întrucît dăi
nuie de cînd ll\lmea, şi încerdnd totodată 
să deschidă o perspectivă şi către ceea ce 
ar treb_ui • să fie. ln Arca bunei speranţe, 
s�re _pilda, plasată în circumstant,e post
d1luv1ene, se produce o astfel de· dezba
tere pe teme eterne. Dialogul inspirat 
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luminează un vast orizont spiritual şi în
găduie coborîrea în cele mai tainice abi
suri sufleteşti. Autorul caută să ajungă 
la adevăr peregrinînd prin mit şi prin 
istoric, discerne elementele ele permanen
tă ale cunoaşterii omeneşti, ştie să filtre
ic, din noianul izbînzilor şi erorilor spe
ciei, virtual4tăţile. Alte scrieri ale sale 
sînt consaorate unor teme cli'l·ect '.l1eg,ate ele 
experienţele istoriei : 'luptei anitiif,asciisie 
a poµo1rul!ui român - Covor oltenesc şi 
Frunze care ard ; luptei pentru indepen
denţă - Iarna lupului cenuşiu.

Strf1bătută de un pătrunzător suflu pa
triotic, drama în două părţi Covor olte
nesc •irn1p1Jlică ,în acţ�wne ati't oamenii cit 
şi natura, cu alcătuirea lor inconfundabil 
românească.· Personajele sînt angajate în 
conflict cu o dăruire care comunică un, 
simtămînt al ireversibilului ; ele sînt ex
presia capacităţii ele a fi mai tal'i decit 
imprejurările potrivnice, manifestindu-se 
acuzator prin însăşi existenţa lor în ra
port cu antiumanismul fascismului. Se 
conturează astfel unul dintre .chipurile 
spiritualităţii româneşti, cu care drama
turgul se identifică şi cu care instaurea
ză o comunicare artistică, acordîndu-i 
pregnanţa unei impresionante realităţi. 

In dramaturgia acestor peste patru de
cenii s-au înscris ca valori în domeniul 
dramaturgiei de· inspiraţie istorică naţio
nală, alături ele piesele citate, şi operele 
altor scriitori preocupaţi cu precădere de 
'învăţăm'intele istor1iei. Astfel, Paul An
ghel a scris Săptămîna patimilor, ,,ipos
tază dramatică de veac eroic moldav", 
căutînd să pătrundă în vreme miracolul 
existenţei nea!'nului românesc, în neclin
tire aici, la poarta Europei, .,poartă ele 
lemn", cum spune unul dintre personaje, 
şi :tocmad. de iaceea Intăiriită cu trupuri aJe 
oamenilor acestor locuri ; precum şi Vi
teazul, ,,basorelief dramatic în şase ta
blouri". a cărui figură centrală este Mi
hai Viteazul. Aceluiaşi erou, Mihnea 
Gheorghiu ii consacră piesa Capul, pro
iectîndu-i personalitatea pe firmamentul 

(continuare de la p. 4) 

materialelor prezentate, susţinerea unor 
speotaic01le d€1lllonstretiive, Spiiribul critic şi 
autocritic al clezb'aterilor, intervenţiile de 
înaltă ţinută profesională ale specialişti
lor invitaţi), s-a constituit într-o reală şi 
eficientă acţiune .r,netodică de îndrumare. 

Evident, astfel de acţiuni de sprijin şi 
îndrumare a mişcării teatrale de amatori, 
cu caracter judeţean sau interjudeţean, 
au avut loc şi în etapa de masă a actua
lei ediţii a fe'Sitiviallul'lli şi au co.nltinu'at şi 
în perioada imediat următoare, tocmai 
pentru ca etapa finală în care intrăm să 
se desfăşoare la un nivel calitativ supe-

istoriei universale - remarcabilă contri
buţie la integrarea geniului autohton în 
vastul circuit spiritual al umanităţii. In 
Zodia Taurului, aparţinînd de asemenea 
lui Mihnea Gheorghiu, evoluează o altă 
personalitate care şi-a marcat epoca -
revoluţionarul Tudor Vladimirescu. 

Inspirat de mituri fundamentale româ
neşti şi ele istorie, Valeriu Anania s-a a
firmat în dramaturgie prin poemul dra
matic Mioriţa ; scrutînd cosmit:ul, inte
grind existenţa individuală în neîntre
ruptul curs al firii, autorul realizează 
momente ele intensă poezie. Lui Valeriu 
Anania i se datorează, de asemenea, Meş-

. terul Manole şi Vino vreme, du-te vreme.
inspirate de mit, Steaua Zimbrului şi 
Greul pămintului, originale interpretări 
ale unor motive aflate la graniţa dintre 
legendă şi faptul istoric. 

La rînclu-i, M,ad,n Sorescu deschide cu 
originctlilate şi îndrăzneală noi perspec
tive moclali'tă,ţii 1recursu:lui ila il9torie, �ra
tînd opera consacrată unui moment al 
trecutului ca pe un act de angajare în· 
contemporaneitate. O face cu sagacitate, 
cu umor de so1·gm,te popufară -'li, ,tdto'cl1a;tă, 
cu accente tragice, într-o formulă teatra
lă implicîndu-i atît pe actori cit şi pe 
spedtaltori, ca o p1°op1.mere de diialog adre
sată ele un om inteligent altor oameni in
teligen ti. E de observat că în dramatur
gia de inspiraţie istorică a lui Marin So
rescu ciocnirile sînt, înainte· ele toate, de 
natură să producă lumină. Principalele 
piese clin această categorie, Răceala şi A
ti-eia ţeapă, constituie un elogiu al iubi
rii înţelepte de viaţă şi de ţară, al inte
ligenţei, întru totul superioare forţei bru
tale, violenţei, chiar dacă, prin firea 
lucnuirilor, n u  tobcleauna învingătoare. 
Marin Sorescu este totodată autorul unor 
parabole dramatice ca Iona, Paracliserul,

Matca, în care viziunea cosmică a poetu
lui este turnată în sugestive metafore 
teatrale. 

dor. eliminîndu-se unele neaj'llilsuri con
stia.tate în ceea ce priveşte conţinutul şi, 
mai ales, calitatea actului artistic. Acum. 
avem în vedere, în mod sp�cial, perma
nentizarea activităţii de spectacol a tu
turor formaţiilor, creşterea exigenţei la 
evalluru:-ea nive'1ului iintenpreita,tiv şi de 
creaţie în etapa judeţeană, la spectacolele 
reprezentative ce se organizează în fieca
re judeţ, astfel încît la etapa republicană 
să fie prezente acele formaţii şi acei cre
atori care, într-adevăr, îşi vor merita cu 
prisosinţă titlul de laureaţi ai grandiosu
lui Festival naţional „Cîntarea Români
ei". 
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Caiet de spectacol 

Politica 
romane dramatice 

de Theodor Mănescu 

la Teatrul Foarte Mic 

I - POLITICA (premiera : 1 
iunie 1982) 

II - TRESTIA GîNDITOARE 
(DIALECTICA): (premiera: 17 fe
bruarie 1984) 

III - AVENTURA UNEI ARHI
VE (premiera : 8 mai 1986) 

v. şi „Tuatruil." nr. l'/u.98:2, 4/,19814,
6Jm&G 

consuLtant ştiinţific : dr:. ION A:RDE!LEANiU 

Regia : SILVIU PURCA:RETE. 
Distributia: NICOLAE POMOJE 

(Bărbatul) 
0

; TATIANA IEKEL (Bă
trîna) ; JEAN LORIN, NICOLAE 

. DINICA (Bătrînul) ; MARIANA 
,CERCEL (Sora) ; SORIN MEDE
LENI (Tînărul); LIANA CETBR
CHI (Logodnica) ; PETRE MORARU 
(Al doilea tînăr). 
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SILVIU PURCĂRETE: 

.,)di-am propus să induc 
spectatorului o stare 
de reflexivitate ... '' 

Din ,punctul d,e vedere a1l w1ui om de 
tea.t>ru, 'llextu•l, Jia p:t,i:ma llielotl.llră, este re
barlmti<v. Oompus di111 mon,dlog,un-i, u1J1e<le 
foarte liu111gi, li,psin,d eilementul ide intrigă 
dramati�ă şi fiiITT!d lîn 1prindp.a!l constituit 
din !documente ,şi cO\l'Ilentarii. de documen
te, toate acestea ireprezintă ipentru scenă 
obstacole serioase .. In aceLa!şi tilmtP, scrii
tura rălmîne ,i1nieres1aintă şi inoiita:nltă, eve
lllimen tele is,torice 1şi {POli U.ce puse lîn di•s
cuţie 1Sensibililzează pe spectatorul con
itempo11an, pentJ.iu ică icl'incolo de docu
merut iin,teuwlin ref.lexivi;tla,teia şi ltUareia felie 

atitudine .faţă de fa:ptul !istorie. Tocmai 
în această 2JOnă de reillectie ia :t;ealtirulu:i iann 
căutat .soluţiile drarrnati,ce. /fheodor Mă
ne,1cu o!·eează :un u,nlivers an omului iaibsor
bi t ide ,politic. ,Av,em •de-a face cu o f.a
mHie de intele.ctu.a-l,i care-şi caută ş1�ş1 
găsesc în politic 'însăşi justilficarea exis-
ten,ţei lor. ' 

Di.n •po.rnire am inceI'cat, cu toate riscu
.rile, să evit calea mi1jloacelor s;�acu
loase. Mai rrnult ,de.ciît să incerc ech·Lvalen
ţe în j,ma,giilni .scenice etc., etc., mi--am 
propus să creez uin 1ca1d1ru de audii'ţie pro
pice, ,să induc s,pertatoruhii <> stare ide ,re
flexivitate similară cu .aceea a 1persona
jelor. în acest s·co.p ,rri-am folosit Ide o 
muzică ,ce rumnăr�şte să ,pună spectatovul 
'în starea favora1bilă ascuHării cuvintelor. 
Lumini,Je le-am folosit ,îm · acelaşi s,co-p, 
oa.re.cum hi1pnotic. Toate cele trei :pies.e 
se petrec 'în acelaşi cadru scenografic ,în 
care spectatorul e ,invălu!it, corp1eşit de 
imagi.ni fot,ografi,ce de 1presă, unele repe
tate obsesiv, un ;potop de fotografii. ln 
această neot,induială trebu,je căutate or
di.nea, ,s,ensu,t, .Aceaista este, cred eu, i,deea 
fundamentală a pieselor lui T.h. Mănescu, 
legată indisolubil de sensul istoriei. 

Piurtătorul i•deii directoare, orientati<ve 
a ,textului este penson<ajul Bărbatul, (de 
Olbservat că personajele ,sînt anonirrne, va 
să zică, generice), toate ,celelalte -personaje 
frind iproiecţii ale lu·i, reflexii ale rrnerrno
ri,ei. A:şaidar, toate •deterrninări,Je scenioe, 
S'paţLale •Şi temporale, le--am comipus :în 
:funcţie Ide 1personaj ul princi,pal. !De a
ceea, ,scenic, cel.elalte personaje apar i 
diis:Par. ,d,u,pă lo:gica visului. a :memoriei. 
tntr-un fel1 sînt chemate. Cu intrarea ilor 
în conul lu.minat al ,scenei ,(al memoriei), 
ele ,c.a,ipătă con5·is,benţă, :reahtate ipial,pa
bHă, c.a lintr-un :vis 1Profun1d. 

Dacă spectacolul a fost o ;reuşită, ac.eas
ta se datorează :în ;primul IIÎÎilld actorilor, 
care au dat dOV'adă, de o rară, ldevoţiume, 
iim-p'hoîn'du-se făTă rez.erve lî!n ipartitu.ri. 
Partituri :a căror dificu:l<tate, -prjn con1ciJ
ţia lor 'insolită, a ireprezentat ipentru, <toţi 
o 1provocaire ,ptirrni;tă cu îTIJVerşulllare ...

Reamintim cititorilor ca in revista „Teatrul" au apărut următoarele 
Caiete de spectacol : ,, DANTON de Camil Petrescu, la Teatrul Naţional din 
Bucureşti (nr. 2/1975); • MATCA de Marin Sorescu, la Teatrul Mic 
(nr. 4/1975) ; • AZILUL DE' NOAPTE de Maxim Gorki, la Teatrul „Bulan
dra" (nr. 6/1975) ; • TREI SURORI de A. P. Cehov, Ia Teatrul de Comedie 
(nr. 4/1976); • CURCANII de Grigore Ventura, Ja Teatrul TV (nr. 5/1977); 
• RĂCEALA de Marin Sorescu, la Teatrul „Bu.landra" (nr. 7 /1977) • DES
CAPATîNAREA de Alexandru Sever, la Teatrul Giuleşti (nr. 8/1977); •
CALIGULA de Albert Camus, la Teatrul Naţional (nr. 2/1981); • KARA
MAZOVII de Horia Lovinescu si Dan Micu, după ·F. M. Dostoievski, la
Teatrul „Nottara" (nr. 3/1982); e IVONA, PRINCIPESA BURGUNDIEI de
Witold Gombrowic'z, Ia Teatrul Mic (nr. 3/1984); • LIVADA CU VIŞINI de
A. P. Cehov, Ia Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş nr. 7-8/1986).
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Deşi nu este chiar ceea ce se chea
mă un taciturn, nu-i pl.ace să vor
bească despre rol.tUrile sale. Dis.cutăm 
în cabina de la teatru. Nimic din 
comportamentul -său 'l'!ll.l, trădează per
sonajul ce va deveni peste o oră -
domnul Duval, tatăl celebrultii Ar
mand, îndrăgostit de nefe1i.cita Mai·
guerite Gautier. Chipul senin, privirea 
dJeschisă, -glasul moderat îi sînt mult 
mai aproape de port1·etul Bărbatului, 
<JOm.unistul ;pe 1Umerii ,căruia se sp1i.
jină Politica, romanul dramatic al lui 
Theodor Mămescu. Cheia de boltă a 
acestei creaţii, fire•scul. mai exact spus 
directeţea a,ce15tui persomaj, pai·e a fi 
şi una dintire trăsăturile actorului-in
ter,pret. 1n ceLe trei spectacole de pe 
scena Teatrului Foarte Mic, Nicolae 
Pomoje a rea,lizat o performanţă ac
to.ri�ească de factură deosebită, un tur 
de jorţă soldat cu o creştere specta
culoa,să a capa,cităţii de interiorizare ; 
expresivitatea maximă, cu minimum 
d� efecte exterioMe. Lucid, uneori ci
nic, mai rar maliţios, (JJUtoritar cii mă
•sură, echilib.rat în vo1·be ,şi în fapte, 
nervozitatea abia de îi e trădată de 
o precipitai·e a respiraţiei. Tensiunea
re la,ţiilor cu rpartenerii şi totodată cu
pwbliool o stabvleşte diriect, din pri
viri, şi indirect, prin timbrul vocii
cCllre-i ;poate deveni brusc mai gutural,
rimprimînd rosti-rii o reverberaţie pro
fundă, un ,patos perfect adecvat dia
logul.tUi instituit, patoswl inc1·ederii de

pline în jwsteţea crezului său. Faţă de

�eil.a.lţi
_ �roi ai pi1:,sei, strict anco-raţi

in cotidw:n, el, Ba-rbatul, fără să se 
abstragă .nici o ,seoondă, reuşeşte, iPr!n
tr-o excepţională forţă de detaşare de 
contingent, să acţio.nt!ze în a>la,nul idei-

NICOLAE POMOJE: 

,,Un rol 
care-mi este aproape 

de suflet 
cum puţine roluri 

mi-au fost ... "

lor, în numele idealurilor -sale. O enig
matică putere de dominare rprin lo
gica verbului since1·. Actor şi personaj 
conferă statură iT1Jjlexibilă demnităţii 
unui neam, din rumilinţe şi suspiciuni„ 
din grele wcercă1·i şi prea puţine bucu
rii izbutind să desc1·ie cum se oţeleşte 
în luptă un caracter, intransigent şii. 
totuşi generos, sever deopotrivă cu sine 
şi cu ceilalţi. Deţinător a,l wnor adevă
niri fundamentale, sporind cu trudă: 
şi sacrificii comoara inestimabilă p, is
toriei ţ&rii sale, wn erou ce aştea,ptă„ 
cu infinită rrăbdare şi cu o înţeleaptă· 
clarviziune, clripa ,sim,c.erităţii totale. 

- Un roii. de oar-e m-am atruşat, oa.re

mi-.este aprOOJpe de su:filiet oum puţine
ro.1-uri mi-au fost. Poatle do'.alr Min:oliu, ta 
absolrven,ţă. Sau Mia-r1a/t. Ln mod sd,gur. 

Aston. Rolrulri diiferi!te, şi totuşi... 

- Despre Bie.tuil meu Ma-rart de
Aleksei Arbuzov la Teatrul Muncito
resc C.F.R. s-a scris ca despre „un· 
concert de muzică de ,cameră" în care
excelau -trei tineri ,interpreţi : Mariana 
Mihuţ, C01·nel Dumitraş, Nicolae Po
mo,jc. -Deci acesta iar fi unul dintre
primele examene de intensă concen
trare pe un filon al purităţii şi poe
ziei vieţii. V -aţi referit şi Ia piesa lui 
Harold Pinter, Ing:r,i_jit{)i!'!\lll, un bine
venit 1contact cu tehni,cile ,drama-
turgiei ,moderne - ,discontinuitatea 
discursului scenic, intruziunea absur
dului ; deşi sup.us unor ,annetăţi de
tot felul, Aston, !Personajul pe care, 
cu o ,nobilă discreţie, îl aduceaţi în 
prim-plan, clama patetic nevoia de 
securitate şi bună înţelegere. ln ace
e�i ordine de iclei, ,a acumulărilor-
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----------PREMII----------, 

TRESTIA GÎNDITOARE 

La FESTIVALUL DE TEATRU 
CONTEMPORAN de la Braşov, edi
ţia a IV-a, aprilie 1984 : 
• Distincţii pentru interpretare

Nicolae Pomoje - Diploma re
vistei „Astra"
Jean Lorin - Diploma postului
de radio şi televiziune Iaşi şi
menţiunea specială a juriului

. semnificative pentru cariera dumnea
voastră, aş menţiona şi alte cîteva în

. tîlniri interesante, care v-au marcat 
cu siguranţă. Lecţia clasicilor, în pri
mul rînd, Sofocle, Antigona - un 
Hemon jucat ,demult, în 1968 - pri

_Jej de afirmare a unor cutremurătoare 
adevăruri etern valabile. Recent, 
.Shakespeare : l-aţi interpretat pe 
Edward IV în RJicha!rd li]], o viziu� 
.ne subtil parodioă, avînd valoare ele 
generalizare. La un moment dat, Ibsen, 
Gregers Werle în Raţ,a săiLbaJt.iJcă, 
o piesă •ce avertizează asupra primej
diei fanatismului, a exclusivismului. 
Natură odios duplicitară, activ demo
lator .al v,alorilor, Preotul din piesa 
lui Romulus Guga Evul meduu în
tî1lI11Plător se însoţeşte cu un alt 
personaj, renegatul Heinrich, ,,compli
cele lui Go'etz întru violarea absolu
tului", din Diavolul şi bUlrlu1 Dum
nezeu. Au fost, acestea, trepte de 
meditaţie asupr-a condiţiei umane, 
ieri, azi, mîine. Trilogia lui Theodor 
Mănescu v-a propus u.n personaj de 
cu rtotul altă structură, u.n ins din 
categoria justiţiarilor categorici, un 
personaj al co.ntemporaneităţii noastre, 
un erou cu virtuţi exponenţiale, nutrit 
dintr-o substantială magmă livrescă. 
dar care îmbracă haine familiare, şo
cînd doar prin perspicacitatea judecă
ţilor sale, prin temerara sa ,tenacitate 
de raisonneur al destinului colectiv. 

• 

- Perso111ajul ia,re cî<beva dialte omeneşti
în oaire m-,a,m regăsit. Luarul acesta m�a 
-aju<!Jact să mă confund, să mă identific 
cu el, să-i devin pe deplin sdliidar. Tu-iitr-o
•dis•cuţie cu malffia sia, aceasta ii repr,o
şează că e !Ji,psirt; de 011ioe ambiţie, că n-a
·încer-oait să-§i facă si:ng;m dire·puate atW1ci
otnd ia fost dart; afialră cli,n partid. Perso
niaj ull meu !I"ecu,noa.ş,te deschis : ,,As-tia e,
n-am tempet1ament de luptător. Şi, mai
,13Jles, n-am ambiţia să pairv'Îlil ... ". Ndci eu
nu sînt un ambiţios ... Tot Bătrîna îl în
treabă dacă via veni :l<a bliser.iică !ia paras-

A VENTURA UNEI ARHIVE 

La GALA TEATRULUI ISTORIC 
de la Craiova, ediţia a V-a, mai 1986 
• Premii pentru interpretare

Nicolae Pomoje
Tatiana Iekel
Sorin Medeleni

PREMII ATM pe anu1 1986 
Silviu Purcărete, pentru regie 
Tatiana Iekel, pentru interpretare 

1:asUil ei, ÎJalI" el îi ră.<wUIIllde fără ocol : 
,,NIU ared, ,nu -ared că .am să vi-u J:a bise
I'!Îlcă. D.ar �a c�mirnilr am să viru. La mor-
11111Î>nt am să viu,( ... ). Eu .IlJU cred. De aceea 
nu mer;g ro. biserică. Şi tu ştii că eu nu 
ared ". Eu î1nsumi sîm.t u,n ateu conv.i.ns ... 
De fupt, sîlillt exr1Jrem de rnullite trăsături 
pe oare mi le dcmesc asemeni şi care 
m-;a,u aJPl10[Yilat de persdnlaj. An: brebui să 
d.iltez zeai de replici pe Call"e, în miare 
măsuiră, mi le ,asum ou mÎlna pe -ini1mă ... 

- A propos, cum aţi reuşit să asi
milaţi un text atît de vast, urmînd o 
succesiune a asociaţiilor libere, du• 
biată şi rde modalitatea intropatiei ? 

- Pe.ntl'U Politica am repetat un an.
Pe1rsoniajull am î111,cepUJt să-1 clădesc cu 
mi,gJai]ă ·şi temeliini,C!ie, aşa oum c01T1Stru
ieşti o aasă. La Trestia gînditoare am 
1uar,art; j,umălbate de ,ain şi, î,n mod sm-prin
ză.toir, deşi arezusem că ne va fi uşOII" să 
pU111eun periSOil!ajel.e în mişaaJre, tn relaţie, 
toitu'I. s-.a legat mlaii g;reu, poiate tocmai 
pe111Jbru că. erigenţ,a :flarţă de noi înşine 
fusese ,maii scăzută. Pentru Aventura unei 
arhive n-131m av,ut !ia diispozilţie decît trei 
sălpltămini de repeili:ţ;ii. Se pall"e că, odartă 
irn'tlriaJl;i rtJoltuşi în ru1lmu!l susţinut all. a<:e.stui 
p-aswa:minrt „serilail ", a;m puit'llt să izbuitim,
aioce[er.înld ellaibooaireia spectiaooll!Uilui. Emo
ţÎIÎlle fuecălrei r,epre21en1Jaiţi,i SiÎm, desi,gur,
mall"i, cum poate doair la eXlaJIIlene, îin 
lJiceu sau I-a :fiaCIU!lvaite, am mlaii trăit. Me
mor,are;a p1,opTiu-zisă a texituiJ.'llii nu mi-a 
pus pirobleme, aîrt des,ptie mstill"ea acelor 
p.asaje de a,d!'esan.·e d1redtă, ele reprezintă 
şi crezua meu. Vă amtntiţi : ,,Cui să îm
părtăşesc, drogă tovarăşe, gîndu,ri:Ie, neli
niştile, întrebăa:d.1e mele, diaeă nu parti.
duluti meu ? ... ".

- ,, ... între partid şi fiecare comunist
trebuie să existe u.n schimb de între
bări şi răspunsuri de o totală since• 
ritate, fără de care comuuistril n-ar 
fi comunist, şi partidul n-ar fi partid 
comunist ... ". Ei bine, aceste pasaje , 
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cred ,că reprezintă o actua.lizare a mo
nologului antic, avînd aceea,5i capaci
tate de 1Penetraţie. 

- Regretuil meu est.e că am jucat doar
vreo sută de reprezentaţii cu Politica, un 
spec,bacol care au: fi meritia,t o viaţă mai 
lUllîgă. Lncă cel puţÎl!l două sute de repre• 
ze.nrt:ia,ţii ar ÎJ1 emna încă douăzeci de 
mii de Ola!IIlenii oa.ire ,air avea ocazi1a să 
i,a cunoşticnţă ele un summum de date 
is,torr-ice de ma,re i1mpo1ima,nţă, vehicuil.ate 
emoţi,o:ruant pmin aceasită 01.'iginală p,iesă
dooumenrt a J.url Theodo[· Mănescu. 
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- Apărut în prestigioasa colecţie 
T0atru comentat a Editurii E-nin s"u, 

volumul de teatru care poartă chiar 
titlul Politic1 si care cuPr ndc, p,, 
lingă Ite trei · piese ale scriitorului, 
şi primele treisprezece părţi ale ro
ma.nului dramatic, s-a bucurat de un 
remarcabil succes de librărie. Iar lec
tura oferă ava.ntajul receptării meto
dice şi integrale a te_xtului, mă gîn
desc în primul rînd la. a.cele motto-uri
care-i conferă o deschidere largă, co
nexiuni cu universalitatea... Ca actor, 
cum resimţiţi dimensiunea simbolică 

a triplei mont::iri, d;nensiun� sim'Jo
lică impusă prin cadrul unic - am

bian�a insolită a acelui sanctuar al 
austerităţii, cleopotrivă for public şi 

for intim, în care se produce întîlnirea 

cu un ipotetic confesor ideal, publi

cul. Urmînd a se activa conştiinţele 

prin cunoaştere, prin invitaţie Ia au
tocunoaştere, prin îndemn la acţiune, 

prin apel la raţiune ... 

Despre „PoJii,tiloa" (I): 
,,Desenul mişcării, cLarilatea ex

punerii, economia de detalii clau 
înt11egului o anume eleganţă şi no
blete. Dintre actori excelează Ni
coLae Pom.oje, nu numai curajos, 
dar şi inspirat distribuit în acest 
rol ; el izbuteşte, cu mijloace sim
,ple, să infă.ţişeze în toată comple
xitatea personajul dificil al Bărba
tului, conferindu-i înaltă spirituali
tate. Nicolae Pomoje monologhează 
cu inteligenţă, ascultă atent, se 
rmişcă elegant, degajă farmec. O altă 
remarcabilă realizare are Jecin Lo
rin, interpretul Bătrinului, care sta
bileşte cu f,ineţe echilibrul dintre 
latura sublimă a personajului si 
latura sa desuetă, uşor ridicolă". · 

ViI'RGIL MUNmEANU 
„Teatrul." nir. 6, 1982 

- Re!i::i.ţi,a care se srt:aJMleşte în peri
mebruJ ma�iic .all scenei e de necompa,r.at... 
Re1x::,m,anţeile pe care .acest text le tre
zeşte în pubilic swrnt impreslio:n,ante, sînt 
fcll'IITiidalbiile. Am observ,art; băm,ni plîn
gÎ!nd. Am discutat cu aido[escenrţi uimiţi, 
captiv.aţi. Odiată, La ,un ma'ti,noo, diupă 
te,rm.:,na-re,:;i speob:moll1ull1ui, aim reveni-t în 
Sl31lă - uita,sem cev,a - şi am da,t peste 
doi ti,neri a1p1l,eoaţi cu avidă cu,rio•zitaite 
as11,p1m elosa1reL01r rr-ămaise pe bi1rou. E,i
credeau că a-co1o vor desao)Perli. şi alte 
luci.:;u,:i J,a fel ele i,niteres.a,nt.e. 

- Cum au decurs repetiţiile, cum
s-a cristalizat formula scenică a mon
tării ?

- A<te?J'.1na{].i,taJtea aparentă ,a textului
l�a făout iniţi1al pe regizom1l S-i�viu P.ur
că!rete să se gîcndească la o f=u�ă de
vii01lenta1re a pu,biLi,ouJui, oare 1.llI"ITia să
fae sUJpus cwtor,Vla şooUJri ,dn.Jire, de naitură
fli2Ji1că ohdaa·. S-.a ren,un,ţ,art; repede la,a.ceste 
so[1L1Jţi>i, pe mă61U1ră ce a1vaT1JS,31ffi în studiul 
prn,p,r,i,u-zis .al piesei. î,nbreaigJa trupă, cu 
o dălrl.llÎlre exitn.'3.Cl'l'ldiirnară, ne-•am afillait u!l1iţi
într-;UJn sipilrit de emullialţi·e. Formăm cu
,tkiţi-i, a:driJcă şi Je,am. Ldrwn Fi1oir:escu (dim 
păcate, acum. bo'l:nav), şi 'Ih1td1am.ia Iekel, 
şi Marfuamla Cer,cel, şi .Li,a,im Ceterchi, şi 
Sooo Medeleni, şi Petre Mor:arr,u, şi 
pro,aS[Păit coopbartlud Nli,aoQ,ae Dicniică, o ade
văraltă farrn1i1,iJe. Cred că se Slimte :acesrt 
1!Jucr1U, în spect,acol există o unitate de 
stiiQ a inrt;ei,pretămii. O UJni,tate de simţire. 
O liiipsă de oste111t,aţie î-n 001rmarea răs1Pi
mrt;ă a ,aJdevă,r,1.millar, OII'lid,t de �naive, ori
cilt de dl..llreroase. Oa într-o diiscuţie obiş-
1111lliită, 111eciesa:ră. 

- Ati avut cumva curiozitatea sa-1
vedeţi 

O 

la rampă, la Craiova, Brăila, 
Braşov, pe ceilalţi Bărbaţi ? 

- N-,alm ,aiv,UJt pî1nă a,CIUJTI posibilitatea
să văd niici o ailită versiune sceni1că, deşi 
aş fi VII1ult şi m-air f.i i,n.terr-es:at să ca;păt 
şi ailite per�ec.tive alSll.liPt·,a texl1Jullui, ma� 
,a[�s că aim aiu2iit desprr-e crreaţid1e l•ui 
ConS'bantin Ood1resou, Pe�re G'heoirgh'iu
DoJj şi Dain Dobir-e. F'i,eC:arr-e d:ilnt'l'e noi a 
căutat să materiiiallize2ie îcnJtr-un al<t fel, 
persanail, ,ildei!le ,ce dau v-i:ată aeestui eirou 
d� sorgicnrtJe aaJmJill!pe'llresai.ană. Imporbalrut 
este -că acelasltă .P'iesă a fost scr,isă. Perso• 
n!aij·ull BăJrlbartullru,i exil9tă icndepen'clent de 
noii, ilnlter,preţili 1ui. Şi 131Proape ,că, lia un 
momeillt dalt, se pdate dlis.pensa chiarr- de 
duv.inlte. Tuni iJini�gJDnez cMair că stăm faţă 
în faţă, eu şi ,pubJdaUil, fără să rostim 
nici un c,uv.îm!t. Şi înţelegem t� ... 

Convorbire realizată de 

Irina COROIU-
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TATIANA IEKEL:· 

eu vremuri le „Am trăit şi 
BătrÎnei ... cu 
interesantă deci a 

atît 

retrăirea ... " 

,nai 
fost 

AventJUJra... Politicii noastre perutru 
că to,aJtă echipa ne revendicăm, cu orgo
liu şi conşbiiinjJa valonii saile, de la t11ilo
gia lui 'Dheodor Mă:nescu - a începurt 
cu pl'i,ma leotUJră a Politicii, î.n prima 
lu!Tlă a ainu'h.lii W82. Ş,tJÎJarm, înrcă de pe 
a1n.mci, cii trebuja să ne mau a,ş,teptă;n 
la ... cîteva „pnime 'lecturi", cu oon,tliinuări,e 
dmmaitli,ce aile Politicii (I). Era prima 

da,tă, după mulţi ani de teatru, cînd 
eram pusă în faţa un1Ui person,:;ij care 
avea să evolue2le şi după ce comtiina fi
nală cădea . Şi mi-am regăsdt, astfel, de 
două ori, de-a 1unguil a Îlflcă două „prime 
lectu11i ·', persoinajull, îmbogăţirt, l-am re
găsi1t ou buour.iJe şi, nu mai puţin, cu 
surprrÎJndere. Mii-'am îmlirăgi,t pe1·somajul 
ele la bu,n îrnceput. Am cre2'lut 1n BătJrîn'.l. 
Este, de altfel, prima condiţie a mese
riei : aceea de a ,orede în perrsoruaj. Am 
kăit şi eu vrem'Ull1iJle Bă<triinei, pe cînd 
er,?.m încă crudă. Cu-art:ît mai inrteires,anlă. 
deci a fost ret,răi;rea, d>in perspectiva altei 
vîrs.te. Să spll'nem că evoLuţia persona
jUJlu,i este cu totuil speoiailă, într-o st,ruc-
tut·ă driaima,tu[·gică cu toiul specială. Per
son,ajul începe să trăi,ască pe scenă, co
mentî,ndu-şi moairtea - accidentru.] fataJ. -
penitmu ca, pe paircursul �rÎllogiei, să se 
reÎJntr,t.rpe2le, .să-şi 11eoî.ştige V'ia'\]ar. In Aven-· 
tura unei arhive (Politica - III), Bătrîna 
îşi reiTăJieşte - ohtLair dacă nrumai în 
amimlhlirea celor vii - ti>nereţea. De acee.a, 
chiiar dacă moa,rtee I•i nu este, 
poate, <lecit o 'întim.pla,t·e, 'Un caipri>Ci<u 
al h1a21c1rdul<uli, supr,aivi•eiţulieşte Jtleea 
de om adevăra,t, 1::le ,oom'Llilist. Sii•gur, 
şi Bătrîna traverse'ază stăij·i�e ome
neşti ca,re sînt înldoieli'le. C ,,,,i;itudiniLe vor 
fi ciş,11iigarte de noi,le genera.ţii. Politicile 
lui Theodor Mănesou sint speotiacoJe de 
văzu1t şi, polate, mau alles, de ascultat. 
In acest sens, c0Qia1bo,raria.a ou regizorul 
S.ilViÎILI PILl[,cărete a fost perfectă. M-a
surrlI)nins, pe de alltă pa•rte, în mod pQăcut
in-tereslllll p,ubllli,ouJui, cu c.rure am petrecuţ 
nu numai oeasul'iJle spectaco1u1ui, dar şi 
cele ale de2Jb01tenillo;r. Personajele ou care· 
ne-am î1nrtmilt noi, î:nmreaiga echi'Pă, sînt 
di.nit.re acelea oaire pot îmlplil!li personail�
tJatea . aratoruJl,u.i.

Decor la T[·estia gin.di-boare 
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JEAN LORIN: 

„Experienţa mea 

cu spectacolul politic ... " 

La una dintre âlnrt!Hnkile de auaru obiş
nui te ale colecthruJ:ui arthsrt.ic cu directo
rul teatru!lu,i, Dl!Ilu Săraru, unde se rer,n, 
..critLc işi arutocritic, -realizărril�, ca işi men
ţinerea lor �a un run.alt 1nliivel artistic, 
:prooum şi rper,spectiiV'ele 11'€jpertoriu.lui pro
pus, de:s;prjndem că fa Teatru!l Foarte 
Mic vom intra 1î.n II'�tiţii cu o rpi-esă 
politică : rPolitica de 1!1hoo�or ilVIlă.nescu. 
Elementu[ major, :Î!Il akătuirea iJ."€1Perto-
1·iwui, n reprezirntă- lucrăTl din rdrarrnatu,r
_gtia contemporaină .. A:legeirea Uor· c>u mare 
:grijă işi ldi,scernămlînt, cu entuziasm şi 
,credinţă [.n :reu.ş'ita dialogului C1U {Publicul 
{neo!biiş;nurit ou ac-est ,gen rde .5\Pectaool), a 
fost 'll!Il o!bi,e.ctiJv rprindpal ce -'li l-a ,propus 
,din t-ru început directorul teatrului. 

-In ceea ce rrnă 1p,dveşte, 111u rpot să as-
-cund imdoiala, sce;ptlidsmruJ., ,ce nu rrnă ;p.ă-
răseau. La :prima lectură, am avut sen
zaţi-a rnaufra:gi1t1lui-. Spre casă, cu tex1Jul
surbsu,oară, :mer,gearrn -O'lătiinat <le ,gsîndul
că -nimeni, işi Illicrn:ic nu imă ·mai ;poate
-salva. !Pe drumurl !Îlilcerc.at cu ,groază w
repetiţiilor, ârrl !faţa ru!Il'Ui text IÎlilc:heiat în 
date fatori'ce : ani, zile ,şi 111ume rprOjpriti, 
1egate de eveniimente social-<p,0litice, oe 
-itrebuie ,cu Sliiililţeme resrpeictalte ,şi SIP'\lS·e, 
·(perfoada !istorică 11J9:3&-1952), cu o viaiţă
de familie {Paralelă şi tiiIIllPlicată evenimen-
1elo,r dram.atice -�acestea âJrni cllş,ti1gau irn
teresul, Jnfio,t'mdu-,mă) - rmă vedeam, cu
cei treizeci rele ani ai mei de experienţă
-scenircă, un ;nevoln•Lc, IUill IÎiil'VÎ!IlS.

Timlpul, neî111duTător cu' asemenea slă
bki:uni, aducea fără alillÎIIlaire zilele vizio
nării şi ,premierei ; eram un [necat.

... Şi... şi... într-o zi... la o ;repetiţie, [,r,
prag de a dispera, Î!I1 cercuQ nostru sce
n ic, regizoru-1 Silviu Pu,rcărete, cu rale
sale „o mi-e de rproblerrne" şi eu, .,a o mie
una", a fost martorul pri!llCirp,al ca şi co·
1egii mei, descumpăm.iţi, al căro!I' S'Prijin
11 ceream (!ndoosebi al lui Nicolae Po
.moje, cru care aveam ,sto;vitoare dialo
guri, la descoperire.a ru.nui drum <le eohi-
1'ibru scenJc), au fost mairtori, ziic, că
personajul meu, BătriJJ.ul, Î!Iltinerise. Mli
se luminase mintea... surfletuL. La cele
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oe aveam de sn;>UJ.5, i-arrn dat ru;n, fel de 
umor mucalit, I-am făcut ipus !Pe glumă 
şi II'ăslf'.ă:ţat, JIIIljpletind armonios sipusele 
grave ou 111n umor dlllir•eros, omenesq, nos
ta-lgic, tragic, dîşti,gililld astlfel simpatia 
pub1'icului. 

Am cunoscut, 1Pe parcurs, mi:racolul 
bu=iei ser'Hor de srpectaJOOl, llll[!Ild ,aplau
ze, cucerind ipa:rtici:parea şi adeziu!Ile.a 
sipec:ta torilor. 

Şi, iată, aşa s-au t.opit : g.roaza, i;ndo• 
i:aJ.a, sceplbiiciSlllluJ, rf.r-i,ca <lie 1I1e,puitinţă, 
ln ifaţa u:nrui text neobişnuit,, cu valori
pe care Jia 'Î([JJ�,t 111u Je <les:tuişis•errn . 

tn staigiunea rnB3--1Hl184, s-a ;pus [n 
scenă p,a:rtea a U-a, Trestia gînditoare,

in care Bătt'l!IllUI meu nu s•e mai t:înguia, 
nu rrnai obosea, ci. se răsfăţa - durpă oe
învă,ţa texturl bi;n,e ! La fe�, arm cules a
,Prrecieri. 

Ar.:easta a fost exiperienţa mea cu 
spectacolul politic. Glîndinld acum melan
colic că prietenia şi respectul ce mă lea
gă de auto-ml Theodor Măll1escru nu au 
fost 1Pe mai departe întregite de partici
parea mea (din vina mea !) şi la a rtreia 
parte a trilogiei . 
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NICOLAE DINICĂ: 

,,Trebuia să inventez 
o biografie ... "

Foarte interesant, să te intHneşti cu un 
astfel de rol ! ·Pentru prima oară, în ca
riera mea de actor, de 25 de ani, stau, faţă 
:;:;. faţă cu o astfel de partitură - care nu 
<>.ste nici de recitat, nici de jucat, nici ::le 
întruchipat. Este Q modalitate de e�pre
sie aparte, Căci dacă .personajul comunică, 
el nu se comu.nică. Bogat în ,planul ideilor,
2;gîrcit în plan sentimental. 
· M-am văzut în situaţia să nu merg pe

drumuri bătute.
Expria1lllin:d titlei, mai mult, ailtin<l mesaje, 

trebuia să inventez o biografie care să-i 
dea personajului adevăr psihologic, auten
ticitate şi, rn ultimă irnstanţă, viiiaţă. Theo
dor Mănescu nu este uşor de abordat. El 
te lansează într-un univers de idei şi te 
părăseşte. Dacă nu eşti atent, te poţi în
scrie pe o orbită greşită. Eu, trebuind sii 
comunic ideile lui spectatoriior, am în
cercat biografia aproape nescrisă de autor. 
Am reuşit, apelînd totuşi la o metodă sim
plă, dar atî,t; de puţin ântrebuinţâită azi de 
actori. Agăţîndu-mă de cîteva date bio
grafice, am amplificat această parte de 
omenesc pînă la limi,ta reflexivităţii, de la 
care intram cu adevărat în rol. In felul 
acesta, am considerat că pot crea un echi
libru �ntre ceea ce se întin1plă în scenă şi 
ceea ce nu se întîmplă în scenă, dar tre·
buie să se afle. 

MARIANA CERCEL: 

,,Personajul se zbuciumă: 
zadarnic să se sustragă. 

eveninzentelor ... " 

Prin Brecht şi Maiakovski sînt aduse-
argumentele posibilităţilor diverse, nelimi-
tate, ale unui teatru politic ce nu îşi re-. 
fuză, ci, dimpotrivă, îşi asumă structuri .şi 
expresii originale, cu forţă novatoare, do-. 
vedind că politicul poate fi un element al. 
progresului ar,tei seenke, bineînţeles cu. 
condiţia de a nu schematiza, de a nu trans
forma scena într-o catedră, întru morali-
zarea inabilă sau dogmatică a publicului.. 
Aceste posibile exigenţe ale teatrului po- . 
li.tic sîn.t respedtate cu bune rezultate în 
dramaturgia noastră contemporană, ai  că-. 
rei eroi .îşi raportează cu tot mai multă, 
pregnanţă faptele, ideile şi atitudinile la 
învăţămintele istoriei, dar şi la întrebările 
tot m:ai complexe aile :reailităţiii. Căci ,a,zi,__ 

mai mult ca oricînd, individul nu mai 
poate fi imaginat izolalt tle COilecti'V'iltarte,. 
ferit de impactul •CU rigorile timpului în 
care trăieşte ; însuşi gestul de sustragere
de sub tutela acestora conţine semnifica
ţia unei atitudini. 

Diversificîn:du-se, noua noastră drama
turgie, fie că îşi alege subiecte din trecut._ 

fie că se îndreaptă către conflicte ale pre
zentu}ui, se impune iinteresuluî pu1Yliicul111i' 
prin ceea ce se poate numi fără ezitare -
ca fiind una dintre dimensiunile ei defini-
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torii - dimensiunea politică. Horia Lovi
nescu sau D. R. Popescu, Aurel Baranga 

·· sau Tudor Popescu, Mihnea Gheorghiu
sau Marin Sorescu, Paul Everac sau Ion
Brad, Dinu Săraru (prin dramatizarea ro-.
manelor sale) ori Theodor Mănescu
prin trilogia recent încheiată - aduc ar
gumente puternice şi în acelaşi timp di
verse în sprijinul ideii că teatrul contem
poran nu poate fi imaginat în afara poli
t.cului decît cu preţul sărăcirii sensurilor
sale şi a puterii de a interesa şi a influ-
enţa publicul.

Ca eictriţă la rreafa·ul 1Mic - teatru ca,re.
aşa cum se ştie, promovează prin însuşi
programul său piesa declarat politică -
am avut prilejul de a face parte din dis
tribuţia celor trei piese scrise de Theodor
Mănescu, o dramatică şi lucidă reconsti-•
tuire, prin personaje provenind din trei
generaţii ale aceleiaşi familii, a ultimei
jumătăţi de veac din istoria ţării. Recon
stituirea propusă de a1:1tor într-o formulă
inedită, ca o .insistentă punere în pagină 
a documentelor epocii, cu preocuparea de 
a descifra cauza şi consecinţele unor eve
nimente fundamentale pentru destinul
poporului şi al partidului, nu este făcută
doar din dorinţa de a redescoperi, ca un
cronicar conştiincios, trecutul. ci cu vă
d/tă intenţie - poate prea văditft uneo�i
- de a determina o meditaţie asupra pre
zentului şi viitorului din perspectiva lec
ţiilor trecutului, de a citi mai adînc şi mai 
nuanţat, cu ajutorul acestora, realităţile şi 
relaţiile ce se pot statornici între perso
naje, determinîndu-le atitudinile şi reac
ţiile în prezent. 

S01·a - personajul pe care-l intnrchi
pez - se zbuciumă zadarnic să se sustragi 
evenimentelor, să se situeze în afara lor : 
la un moment dat - agresată fiind, şi de
rutată de evenimente, dorind să-şi păstreze 
liniştea - declară că nu face şi că nu vrea 
·să :lia,că pdlli'tică ; fo fond, d'orin,ţa ei e de a
ignora, de a refuza actualitatea (i.1 plan
personal), deci i-storia (în plan genernl) -
lucru imposibil, de altfel, pe care pare a-l

·înţelege, în cele din urmă, chiar Jacă re
fuză categoric să-l accepte. Cazul ei de
monstrează incă o dată, dintr-un �mgh1
·aparte, complexitatea de neocolit a raps-r
,tUI'ilJ:or dirntre 'inrd'i'Vlild şi odleobiivi,barte.

Desi,gur, faţă de modul tranşant cu c-ire 
părinţii sau fratel-e ei se c.onfrunfa şi se
definesc pri:, participarea la ist0rie, per
sonajul Surorii se ,păstrează i!I1tr-un uni
vers modest, limitat în ce pnve:/e ideEe,
nu însă şi trăiriie, care, tocmai prin eşua
rea tentativei de a se refugia din j,;tori,� şi
din prezent, devin tulburătoare, dramatice
pînă în pragul tragicului.

F,irreşitle, itrlirlogli,a 'llui Theodor Măl1'e5011
propune o modalitate specială de a face
teatru poliitLc. Ş,l al1i raiultori, ia.lte ,piese,
vin să oon:fli:rme aldeivăiru1 că prin a.c;wna-
1rea ,po1iltiicuilu1i dramaturgia noa1Stră işi

·20

creează 11xem•iselc, p1·ofiun21imii. divei·s.ită1ţi.i 
şi originalită•ţii, ialc contură•rii uno.r ero'i, 
unor personaje V1iia,bi1le, memorabj:]c, com
plexe şi 1pu,te1,nice, cu pniză l,a pub1-ic. Şi 
om·e lcllcltor nu-şi v,i«C'arză să dea Vi•a1ţă sce
nică unor a1<;cmenea per,:ornaje, men.ilte 
memoi-irci colectirve, prin vrc>mi ? ! 

SORIN MEDELENI: 

,,O experienţă fantastică 
pentru un actor tinăr ... " 

La prima vedere, distribuirea într-un 
asemenea rol (rolul Tînărului) ar putea în
semna o pedeapsă pentru un actor abia 
ieşit de pe băncile Im,titutului. Eu declar 
convins : este o mare şansă. Este o mare 
şansă să joci într-un spectacol de o fac
tură atîit de deosebită cum eslte trilogia 
Politica, Trestia ... , Arhiva ... , concepută de 
acest distins om de cultură care este Theo
dor Mănescu. 

Este o experienţă fantastică pentru un 
actor tînăr : la un metru de spectator, iţi 
expui punctele de vedere, întrebările mis
tuitoare, legitime virstei. AL5,teptările, fră
mîntările, dialogul, de multe ori în contra
dictoriu, cu pă,rintele tău. Generaţiile se 
oonftuntă pe faţă, bărbăteşte. întrebările 
primesc răspuns, sau aşteaptă răspuns, Am 
aflat lucruri formidabile, pe ca,re nici lec
turile nici manualele de istorie nu mi le 
dăduseră. 

Dacă, fo urma unui monl{)llog ,cal'e se 11".e
ferea la momente cruciale din istoria noas
tră, monolog rostit cu măiestrie de Po
moje, sala a iZ1bucnit în aplauze, înseamnă 
că ne aflăm în faţa unui eveniment unic în 
teatrul românesc şi sînt fericit că am luat 
parte la el. 
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:• CONSTANTIN 
V' RADU-MARIA 

,,Politica" sau dramatismul memoriei. 

„Ajung din ce în ce mai mult să cred că 
nu e vorba nici de forme vechi şi nici de 
forme noi, şi că omu,l scrie fără să se gîn
:dească la nici un fel ,de forme, sCri-e pentru 
•·Că scrisul se revarsă liber din sufletul
�ău ". Această replică a lui Treplev din
Pescăruşul de Cehov o regăsim inserată ca 
motto la capitolul doi .al primei piese din 
foillogi,a l'ui 'I'heo.clor 1Măn1esou.

E o idee profundă, pe care Theodor 
.Mănescu şi-a asumat-o ca bază a unei es
tetici proprii. findcă fără condiţia libertă
ţii gîndului formele nu ar avea viaţă: Cri
ticul este dator să caute însă în două di·
recţii : o dată către gînd, într-adevăr. re
levindu-i incoati.vitatea sa, ingenuitatea şi, 
încă, foşnetul unor determinaţii nespuse. 
<.Iar presupuse ca absenţe prezente, şi altă 
,cta,tă către formele pe care gîndul le ia în 
zicer·ea sau frazarea sa şi care îl conduc 
pe crit'c spre o tipologie a discursului care 
,circumscrie şi legitimează însu,5i faptul li
terar-artistic. 

Gîndul obscur, la începuit, e însăşi voinţă 
<le fo1,mă, voinţă de a găsi un rost, o a.-;;e
·zare în tipare specifice a unor sensuri ale
vieţii proprii scriitorului - nu atît de
profesie cît de vocaţie. o viaţă pe care şi-o
-:recunoaşte de la început a fi de natură
dublă, întreţesută, aşadar, din realitate şi

din ficţiune, din ceea ce este şi ceea ce ar 
fi putut fi, din ceea ce va fi fost şi nu mai 
este, dar poate să fie. Aişa,dar, gîndul scri
itoruilui căuită.tor de adevăr şi căutînd şi
adevărul căutării sale ţese continuu o in
trigă între real şi posibil, relevîndu-1 pe 
unul şi aşteptînd revelaţia de la celălalt 
şi împlinindu-le în misterul creaţiei. 

Theodor Mănescu cu dreptate îşi nu
meşte trilogia o operă de ficţiune, chiar 
dacă ea porneşte să se constituie din flu
xul capricios al memoriei sale. Memoria 
sa, ca fapt de ,conştiinţă politică. Sensu
•rHe şi seimnificaţi'i,le ipro.priei 'Vie.ţi nem•ij
locite '(,proba'1:>i:l. kăite) ori mij-locite .prin 
informaţie le ,tnanscende in structura per
sonajului, a•ici numit ,generic Băa·ba'tul, 
ecl'ificîncl astfel un p rson,a•j pa1,aclli1grnatic, 
un model de -conştiinţă a intele'c1Jualulru:i 
comunist, conş'bi inţă oare se co.nstitu.i'e, se 
darifică aici şi acum, în iluzia nem'ijlo
cirii ,pe care ne-o oferă scena, teatrul. 
Şi, astfel, j,ată ,ourn <x.itica ,g,î111cl,ul"t;·i ne-ia 
,conduis la forma pe caa·e ·a lu.at�o ,gîn1clul
scris, cliscu1·S1Ul, opera arătîn,du-ne tot
oda,tă j.ustificarea acestei forme de a fi 
merno1·iI11lis:tică dmmalt-izată. Drama constă 
în a ne a1răba <un fa,pt exempla•r, seun
ni.ficativ uman, în nemijlocirea constitu
h-<ii sale, memoralistica arc ca scop 

Despre „ 111,estia gînd i toa:re" : 

,, ... ll şi interpretează*, astfel, cu 
toa,tă bogata-i ·încărcătură de .reflec
ţii, Nicolae Pomoje, interiorizat, cînd 
frăm,întat, cînd recules, hotărît dar 
veşnic interogativ, dindu-ne imaginea 
frumoasă a unui om ce alege o sin
gură dată în viaţă şi pentru totdea
una. Jocu-l său e modern prin auste
ritate si direotete. Bătrînul e de o 
seriozitate cldîncă şi deopotl"ivă de 
un umor jovtal, interventiile sale 
fiind, oîteodată, savuroase, uneori 
puţin bizare ; ştie multe şi le po
vesteşte admirabil, cu silabe de li
nişte ce prepară surpriză. Jean Lo
rin Florescu îi dă astfel personaju
lui o senectute atrăgătoare. Calmul 
şi surîsul Tatianei Ie/cel conferă Bă
trînei o aură luminoasă ; o vedem 
ţesînd tot timpul, evocînd una din 
Parce. Sona, rigidizată şi acrită, în 
tensiune continuă - prin consecin-

* rolul Bărbatului (n.n.)

tele unei existe,nte traumatizate, ra
tate - e remarcabil concepută de 
Mariana Cercel, siluetă fină, glas 
aspru, figură casandrică, adumbrită 
de p1:obabile macerări interioare. 
Tinerii - Sorin Medeleni, Petre Mo

raru - fac personaje de anvergură 
mai redusă dar autentice. Tînăra, 
Lian:a Ceterchi, are prezenţă sce
nică_ .. 

Reuşita acestui �pectacol incitant, 
pasionant, care se ascultă cu un fel 
ele evlavie laică, desigur de sorginte 
estetică, şi care n-are, peste nece
sităţi, decît cîteva efecte hitchkolcie
ne - adică misterioase bătăi în uşă, 
telefoane nocturne fără conversaţie, 
ele o altă rntegorie teatrală - e a 
regizorului Silviu Purcărete. Auto
rul îi datorează si succesul repre
zentaţiei cu prima .piesă." 

V ALENT!JN SIIJVESTRU 

„România litei,aa:ă", 15 mar,tie 1984 
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,iniţicrcc1 în trecutul :i�tarâic ,pentru o 
mai largă istoricizare a conştiinţei celor 
ce iau act de „jurnal" sau „memorial·'. 
Memorialistul încearcă să se constituie in

raportor obiectiv al faptelor istoric sem
nificative ; prin pathosul expresiei, drama 
ne pare mai legată de ceea ce numim în
cleabşte subiectivitate. Aşadar, prima mo
dalitate seamănă cu mărtl.llria, a doua, cu 
mă,rturisii,rec1. Şi tocmai clill1 mărturie şi 
mărturlÎISire si-a construit Theodor Mănes
cu trilogiia s,i drama·ti-oă. Ela păstrează din 
me1norialistică Jii-agmen bairLsm,ul şi relie
rinţa ; uneori, în ce priveşte referinţele, 
se meq,ge aitît ele departe încît se 
recompun per ntru noi destinele unor 

oersonaje, unele istorticeşte reale, în. 
scurte fi�e de dicţionar ade
vărate „cw•piculum vitae", de perso
naje posibiJe, ale unor drame posibile .. 
Abundă date şi referinţe de istorie poli
tică contemporană a României interbelice· 
şi postbelice, cu scopul de a demonstra că. 
drama luptătorului politic, cu alte cuvinte .. 
drama omului purtător de istorie este dra
ma istoriei ţării căreia îi aparţine. Esteti
ceşte, această structură de dicţionar esl e 
voită de scriitor. La începutu,l părţii întli. 
a trilogiei este un prim capitol care ,tran
scrie în maniera colajului, printre ştiri de 
senzaţie de ultimă oră, şi apariţia unor 

Despre „Avcntw·a unei arhive" : 
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,,( ... ) Spectacolul e realmente in
citant prin simplitatea, cursivitatea, 
Hmpezimea expresiei, prin clarita
tea expunerii, prin savanta alter
nanţă a ritmurilor impusă de piesă, 
prin solicitarea discretă şi totuşi 
stăruitoare a participării spectato
rilor". 

,,( ... } Nicolae Pomoje şade mai tot 
timptil la masa de lucru - sar
cină ingrată pentru un actor - şi 
rosteste cu o vorbire abia auzită 
dar ·perfect inteligibilă monologu
rile personajului său, convins de 
forţa lor dramatică şi convingător 
prin propria-i forţă dramatică. Sînt 
,nwmente în care interpretul -pare 
a se topi, a se destrăma ca un 
abur, a se 1:iscunde îndărătul vor
belor, atita farmec, savoare, greu
tate dă replicilor. Cu gesturi puţi
ne, echilibrate, cu glas cald, cu o 
privire deschisă, inteligentă, cu o 
mişc01·e elegantă în simplitatea ei 
majestuoasă NicoLae Pomoje stră
bate drumul greu al creaţiei· sale,
sigur de sine şi biruitor". 

,,Sorin Medeleni demarează tu
multuos, abrupt, aproape brutal in 
rolul T&nărului, pentru a dobîndi 
pe parcurs echilibru şi maturitate, 
atingînd spre final cota înaltă de 
ardere lăuntrică si asemănîndu-se 
tatălui său în chip <izbitor în clipa 
în care îi preia locul la masa de 
lucru, deci arhiva, deci idealmile 
de o viaţă". 

„Mi-a lăsat o impresie deosebită 
interpretarea pe care Nicolae Dinică 
o dă Bătrînului. O febră interioară,
dublată de o inteligenţă mereu is
coditoare caracterizează personajul
Cl{ia cum îl concepe Nicolae Dinică.

Credinta nestrămutată ,în rostul con
diţiei pe care şi-a asumat-o se îm
pleteşte cu preocuparea. tandră pen
tru Bătrîna care-i stă mereu alături 
şi din cînd în cînd, discret, cu 
spavma mm·ţii, ca una dintre per
spectivele eşecului." 

VIRGIL MUN'IJE.A:NU 
„Teatrul", nr. 7-8/1986 

,,( ... ) Pe pereţi puzderie de ima
gini fotografice, un univers sepia de 
figuri, grupuri, manifestări gregare, 
momente ale holocaustului fascist, 
în scenă cîteva spaţii vag delimi
tate: cabina aparatului clandestin, 
luminată intermitent de un bec 
roşu, o ma.să lingă care se ,întîlnesc 
cei doi eroi tehnicieni ai partidului, 
aflat în adîncă Uegal'itate, apoi, un 
birou şi un fotoliu adînc, din care, 
multă vreme nemişcat, îşi rosteşte 
confesiunile cu un glas grav, bine 
,timbrat, cu intonaţii uneori tulbură
toare, cu o privire albastră .pă
trunzătoare, care treptat se adum
breşte şi se stinge, Bărbatul, re
marcabi,l configurat de Nicolae Po
moje. El are, evident, harul dialo
gultii activ - de care pomenea 
Victor Ion Popa - cînct· vorbeşte 
direct cu alţii, glăsuind rar, subli
niat, tăcînd mult, totdeauna inte
riorizat, dar şi cel al dialogului 
cînd interlocutorul e presupus sau 
nevăzut, pentru noi (cura; e Anche
tatorul)." 

„Tatiana Ielcel portretizează cu 
un calm şi o căldură ce· subjugă ; 
ea spune lucruri grozave fără sq 
clipească, vădind un caracter ex
cepţional şi 'îm.treţine o• comunicare 
ireproşabilă cu partenerul". 

VALENTIN SIL VES'IlRU 
„România liiterru-ă", 29 ma,i 1986 
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, dicţionare. Fiul personajului principal lu
, crează la un dicţionar de personalităţi, 
personajul principal cercetează arhivele 
mai mult sau mai puţin ori deloc secrete 
din ţar.ă şi străinătate. Dicţionarul nu e 
numai un container de informaţie organi
zată, dar şi un instrument de orientare a 
omului în lumea bulversantă, epuizantă, a 
informaţiilor. Aşa fiind, întreaga trilogie 

, dramatică �şi precizează funcţia de a Ei 
jniţiatică, ară•bînd nu numai adevărurile 
•comuniste, dar şi calea singură l'Şi sigură
,către ele printre fapte istorice, unele con

-trariante, printre interese de clasă sau de 
grup social, uneori ridicate la rang de
-principii ; şi această cale nu poate fi decît
·aceea a încrederii în partid, în condiţia
totalei reciprocităţi. Această hermeneutică
o găsim mai cu seamă în partea de con

··fesiune, de mărturisire. Personajul 1ş1
mărturiseşte în scrisori. cu o totală since-
ritate, îndoielile, întrebările sale, analizînd
.şi unele problerne doctrinare, ca de pildă :
rolul statului in administrarea proprietăţii
socialiste, critica prezentului în numele
-viitorului, contactul dintre ideologia co
munistă eliberatoare şi tendinţele mito
'logizante ale maselor eliberate, iproblemele
al!ienării şi ale persistenţei :lienomenului
religios, şi, în general, ale contradicţiilor
din societatea socialistă, în fine, proble
me de democraţie socialistă.

Dincolo de tonul confesiv, aceste scrisori 
·ţes o eseistică politică subtilă, autorul vă
·-dindu-se un fin dialectician al ideilor.

Unele formule sînt 1nemorabile: "Cea mai
bună critică a. criticii burgheze la adresa

,socialismului este critica prezentului în
numele viitorului comunist" ; .,Mitul este
-pelicula negativă a categoriei" ; ,,Intre
·aventura libertăţii şi liniştea securităţii nu
·alege el (omul-n.n.), mai degrabă, securita
tea ?" ; ,,Trebuie să reînvăţăm în fiecare
zi arta de a convinge" ; ,,Socialismul este
o orînduire superioară numai dacă favori
zează apariţia a milioane de personalităţi";
„Nu mi-ar plăcea să trăiesc ca un Guliver 
printre uriaşi, dar nici printre pitici, ci 
doar ca om între oa:meni ... ". Toate acestea 
indică un spirit deschis, antidogmatic, ra
·ţionalist, adept al echilibrului şi măsurii.

In u<Li/ima piesă a tri[ogiei, Practica sall.l
A Ventura unei Arhive, referinte'le cedează

'locul mesajelor, scrisorile cedează locul
răspunsului de anchetă, aceasta face ca

•dramatismul oarecum introspectiv, comun
·primelor două piese, să devină aici ma1
activ. Starea de anchetă în care se află

·,eroul este prin ea însăşi dramatică. Me
moria cedează locul acţiunii ; mesajele,
'fapte de informaţie politică obiective, sînt
-vehicuJ.ate de subiecţi, Bătrînul, Bătrîna,
care le colorează afectiv prin atitudini
·directe, personale. Fluxul de energie, la
tent în prima şi a doua parte a trilogiei,

,aici se eliberează, biografiile personajelor

nu mai sînt mijlocite prin evocan, ci se 
rezolvă în „situsuri" dramatice. Bătrinul 
şi Bătrîna, apariţii ale amintirii Bărbatu
lui, capătă consistenţă, concreteţe, sur
prinşi fiiad în nemijlocirea activităţii lor 
revoluţionare. 

E locul să subliniem că trilogia are în fapt 
un singur personaj, Bărbaitul.şi că toate ce
lelal,te personaje care populează piesele : 
Bătrînul, Băt:rnna, Sora, Tînărul, Al doilea 
tînăr etc. sînt proiecţii ale memoriei afec
tive, pe de o parte, reflexii ale reflectării, 
pe de altă parte, chemate în prezenţă sce
nică ca într-un spaţiu de conştiinţă, după 
legile psihologice discrete ale gîndirii me
ditati'Ve ; de aceea, - amănunt teh111c 
se,mnificati,v - scriitura nu conţine �a-zi
sele paranteze de joc, referirile la gesturi. 
E un mod- al scriitorului de a sublinia or
ganicitatea memoriei, discreta ei contigui
tate cu lumea. Aşadar, celelalte personaje 
vin în contact cu personajul principal fie 
ca alter ego-uri, fie mai cu seamă ca pre
lungiri ale personajului princLpal, înt1·-o 
lume istorică pe care el nu a putut să o 
cunoască în întregime prin experienl.ă 
directă, din cauza locului strict determi
nat al vieţii sale fizic-sociale. In acest fel, 
istoria politică obiectivă îşi regăseşte con
sonanţa subiectivă şi reînviază, ca să zi
cem astfel, în confesiune. Aşadar, perso
najele sînt asemenea unor receptacole ce 
abstrag politicul şi ni-l comunică, în felul 
lor subiectiv, fapt care le conferă indivi
dualitate şi, [n ciuda greutăţii sarcinii de 
informaţie, caracteristici personale. Astfel, 
Bătrînul este un incori,gibH idealist, Bă
trîna, o fire practi<că, sau cel puţin dorin
du�se astfel, Sora, resignată şi refractară, 
Tînărul, de un idealism critic juvenil. 
_Toate îşi găsesc rezonanţă şi consună 
în fiiinţa etică a Bărbatului, verigă 
a prezentului într-o tradiţie de luptă 
politică a familiei, pentru . edificarea 
sensului comunist adevărat al naţiunii. Şi 
aceasta este ideea care fundamentează 
întreaga trilogie dramatică, politicul fiind 
înţeles şi aici ca un corolar al eticului. 

Faptul că subiecţii pier (în. condiţii mis
terioase) în lupta pentru căutarea adevă
rului, să citim : pentru întregirea arhivei 
istorice pe care forţe reacţionare încearcă 
să o falsifice, acordă substanţei lor ceva 
din nobleţea morală a ostaşilor căzuţi la 
datorie. Personajele, asumîndu-şi destinul, 
nu mai sînt orbite de hibris. Sentimentul 
tragic al vieţii se sublimează prin înţele
gerea necesităţii, într-o resemnată întris
tare. Gîndurile autorului se transmit li
bere tocmai de pe acest fond de tristă re
semnare atît de favorabilă meditaţiei 5i 
reculegerii în memoria eroilor anonimi ai 
istoriei, care o suportă şi o fac. 

Grupaj reaHzai: de 
Constantin RADU-MARIA 
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lre11;e Flamann Catalina îşi păstrează 
peste ani ingenuitatea cidolescentină a 
privirii şi purit,atea sonoră a glasului. 
Studentă fiind, a jucat cu un accent 
special eleva din Steaua fără nume,
creatia ei în acel spectacol fiind me
morabilă. Am reîntHnit-o după mai 
mult de două decenii - a absolvit în 
'64 -, într-un anume fel, neschimbată. 
Aş fi recunoscut-o pe stradă, într-o a
dunare, oriunde, pe eleva din specta
colul de absolvire. !şi ,păstrase într-a
devăr candoarea, această act1·ită cu 
mari resurse şi pentru rolurile· de co
medie şi pentru cele de dramă şi trn
gedie. Vibrantă, stranie, în Casandra din 
Troienele de J. P. Sartre sau în Ilona 
din Pădurea sp1n2l!Jl'aţilor după Liviu 
Rebreanu, de o copleşitoare sinceritate, 
d1tbl..ată de o mare forţă interiociră, în 

Irene Flamann 

Catalina: 

„Fiecare actor 

are valoarea 
si rostul lui în teatru" 
. 

Sonia din Unchiul Vanea de A. P. Ce
hov, sensibilă şi fermecătoare în Ma-ry
Poppins de Silvia Kerim, de o tris
teţe sfîşietoare şi însingurată în Actriţcc 

din Geniul şi Zeiţa de Terry Johnson 
(în sfîrşit, în interpretarea ei, persana· 
jul a reuşit să aibă consistenţa şi sen
sul pe care într-o anterioară montare 
nu i le puteai bănui), Irene Flamann 
Catalina şi-a unmat destinul, pe scena 
Teatrului Naţionl din Timişoara, cu 
discreţie, fără evenimentele zgomotoase 
pe care lumea le presupune în viaţa 
vedetei, fără cronici explozive, criticii 
primind cu linişte, ca pe ceva la care 
te aşteptai, reuşitele sale, pe1forma:n
ţele sale artistice. Nu e uşor să-i faci 
să vorbească despre ei înşişi pe oa
menii foarte sensibili şi d,iscreti. Am 
imcercat, totuşi... 
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- După absolvire am plecat, la dorinţa
mea, 'la tca1tr,u,1 clin Bacălu, ll1J11Cle am jrnoa;t 
foarte mult, şi roluri mai mari, şi mai 
mici. !mi aduc aminte de Tartuffe -
Mal'iana, A1·ina din Io, Mircea Voievod ; 
apoi, multe rolw·i de fete tinere, în di
Yerse comedii. Era o foarte bunii practică 
de cenă, dar eram distribuită într-un sin
«ur gen de roluri de ingenuă comică 
;ingu'ra excepţie fi'ind Eva clin Domnul 
Puntila şi sluga sa Matti de Brecht. 

- în această primă etapă a carierei 
dumneavoastră, ce regizori v-au în
drumat ? 

- Cu Cinel Teodorescu am lucrat cel
rna.i mult. După cei trei an,i ele sta,giu am 
,plecat la Tkg,u Mure.ş, unele am stat doar 
un an şi am jucat tot comedii, puse în 
scenă de Eugen Mercus şi de Cinel Teo
dorescu. între timp am colaborat şi cu 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, în 
piesa Femeia mării, după care am venit 
la Timişoara. 

Pamela, în „Vijelie în crnn�ile de 
sassafras" de Rene de Obaldia 

Rhea, în „Romulus cel Mare" de 
Fr. Diirrenmatt (la Teatrul Bacovia 
din Bacău) 

- Ce v-a hotărît să veniţi aici ?
Di1•ectorul de pe atunci al teatrului,

Gheorghe Leahu, mi-a scris să \·in nea
părat. că are nevoie de mine în teatru. 
(Actriţa zimbeşte stînjenită de această 
mărturisire spontană.) Şi, cum !'lusţine3 că 
,,teatrul nu mai poate fără mine·'. am ve
nit. Nu era prima scrisoare, mai primi
sem una din partea Florinei Cercel, care 
pe atunci făcea parte din trupa timişo
reană� şi în final m-am hotă rit. 

- A meritat efortul, aţi fost bine
distribuită chiar de la început? 

- Da. Aici mi s-a împlinit visul, adică
am început să joc dramă. (E drept că 
acum m;-aş mai dori şi roluri de comedie, 
clar nu rnă mai di. tribui1e nimeni !) Regi
zoarea Ma,rietta Sa1dova mi-a sp-u-s că vrea 
să pună, cu mine în rolul Nonei, Pădurea 
spînzuraţilor după Liviu Rebreanu. ceea 
ce s-a şi în tîmplat. A fost un rol foarte 
frumos, mi-a plăcuit, iar spcctacOil.ul a 
fost remarcat. Un debut el� bun 
augur pe aceas,tă scenă. Aiu unn1at Cai:;an
clra din Troienele de J. P. Sartre si Hed
wig din Raţa sălbatică de Ibsen ; ·am ju
cat şi roluri pentru copii, şi roluri mici 
ele comedie. Cu Troienele am fost în tur
neu la Belgrad şi am avut un succes gro
zav. A fost cel mai frumos turneu al meu 
în străinătate. 

- Deci aţi găsit de la început un 
climat favorabil. 

- Da. Şi roluri bunf', şi spectacole im
portante, şi parteneri deosebiţi. Am jucat 
aici, de l1a în.cC1put, ,cu a1·tişti C"l Vasil 
Creţoiu, un mare actor,' în Hagi . Tudose 

2:J 
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Maria Sineşti, în „Jocul ielelor" de 
Camil Petrescu 

Prinţesa Koge, în „Soldăţelul de 
plumb" de Sacha Lichy 

de B. Şt. Delavrancea, apoi cu Gheorghe
Leahu. Bin-efoţeles că 11111 am aivut lin toa
te spectacolele partituri mari, am jucat. 
şi roluri episodice, dar mi-au plăcut. Mă. 
aştepta mereu ceva nou şi important, aşa 
că timpul era plin. 

Mi-aduc aminte cu plăcere de Miranda, 
clin Furtuna. Into,t:c1.eauna însă mi-a,u adus 
mai mm,i savis:fiacţii r-a1'u11.1ile in contre-em
ploi pentr'll că oferă exrperien,ţe inoi, oare 
mă îmbogăţesc. D\i[l acest p111nct de ve
cl,e.re ml s� părut rew;,;it roliUl rdin Dom
nul Puntila şi sluga sa Matti ; poate că 
nici n-am fosit grozavă, l1IU mai ţin min
te, dar a 'însemnait înrepuitul futr-un nou 
gen de roluri care aveau să urmeze, chiar 
şi cel din Geniul şi Zeiţa, deşi între timp, 
au trecut 20 de ani. in acel rol am în
ceput să simt necesar un alt fel de per-
sona.i ; pînă atunci _jucasem doar adolPS
cente, copile de vîrsta mea. Primul per
sonaj cu care am păşit în „vîrsta matură"· 
a fosit Maria Sinl:)Şti di:n Jocul ielelo1·, �pec-
tacol pus în scenă de Ioan Ieremia. Pen
tru mine, aceask'i piesă a însemnat o nduă 
etapă. 1 ici nu mi-aş fi închipuit că a· 
putea s-o joc. După Maria, alt moment. 
important pentru mine a fost Sonia clin 
Unchiul Vanea, tot în regia lui Ieremia .. 
Este dr pt d1 !trecuse ce;v;a timp, simţeam 
că am altă greutate (şi la propriu -
aşteptam un copil. şi la figurat - aveam. 
deja experienţă scenică); sensibilitatea mi. 
se ascuţise. Am repetat vreo şapte luni„ 
şi lucrul la rol mi-a dat obişnuinţa unor 
gesturi, m-a Iamilial"iizat cu un alt modi 
de a gîndi teatrul, care mi-au rămas. 

- Cum s-a întîmplat să jucati Mary
Poppins ? 

- A fost irară.<;;i o etarpfi. !Ja început
am jucat mult comedie. S-a terminat" apoi 
cu asta şi am jucat numai dramă. A mai 
trecut un timp şi mi-a fost destul d 
greu să joc din nou altceva. 

A venit la teatru Ion Lucian Şi m-a: 
întrebat dacă ştiu să cînt. Sigur că 1nai 
cîntasem puţin, pentru mine, prin i.nsti-· 
tut, dar un rol într-un musical nu mai 
avusesem. Şi mi s-a părut grozav că am,: 
reuşit -să-l fac. Era un lucru absolut nou .. 
Spectacoll.lll s-a pus repede cam într-o-
lună, şi am muncit foarte �ult. Veneam 
în teatru, ascultam banda la casetofon Şi 
repetam singură. Primele .trei cîntece
le-am înregistrat eu. La următoarele m-a 
dublat însă o solistă, cu voce asemănă
toare, pe care a propus-o Marius Ţeicu. 
autorul_ muzicij de spectacol, pentru că.
nu mai aveam timp şi de înregistrări în· 
studiourile televiziunii la Bucureşti, tn:-· 
buia să lucrez aici, la scenă. M-a fasri-
nat rolul acesta. Pînă acum, am avul. 
şansa să obţin roluri diferite şi de însem
nătate cam din doi în doi ani. In '80 am 
jucat în Unchiul Vanea, în '82, Mary
l'oppins, iar în '84, în Geniul şi Ze11a,.. 

pusă ele Magdalena Klein. Mi se pare c·-
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Sonia, în „Unchiul Vania" de Cehov 

a meritat să aştept cite doi • ani pentru 
asemenea roluri grele, interesante, exce

·1ente. Nu este important în cariera unui
actor să realizeze uşor rolurile. Mie îmi
place să muncesc Şi să obtin ceva de0:,e
bit. Indiferent . ce se spune, în gener;:il

·sint nemulţumită de rnîne şi cred că e loc
de mai bine. Oricît de multumilor se în

. cl1eie munca la un spectacol în care am
{'e\·a important de făcut, mă simt răscoli
tă, parcă aş vrea să iau totul de la ince-

·put, altfel, eventual mai bine.
- V-a speriat vreodată vreun rol?
- Da, cel din Geniul şi Zeiţa, şi nu

numai la început ; ci de fiecare dată cînd 
îl ,ioc. Iniţial, propunerea regizoarei mi s-a 
părut excentrică. Am crezut că nu am să 
pot realiza ceea ce mi se cerea, în scurtui 
timp în care s-a repetat (o lună). Şi nici 

· de-a 1 ungul reprezentaţiilor nu am putut
să-mi aclîncesc rolul, pentru că s-a jucat
foarte rar. Nu am avut cântinuitate. Fc;a

·te că este şi un spectacol oarecum aparte,
nefiind pus în cheie corn ică şi .neavi:ncl
·succes imediat la public sau la orice pu
'blic. Jucîndu-se rar, a,� de fieca1•c dată
·€moţii ca la premier·ă, nu reuşesc si:i mă
:·odez. Dar îmi face plăce/e .Şi doresc 0,ă-1
.JOC. 

- V-am văzut într-o admirabilă
partitură în spectacolul Domide con
traatacă de Tudor Popescu, pus tot de 
Ioan Ieremia, în cam î11trucl1ipaţi o 

Actrita, în „Geniul şi Zeiţa" de 
Terry' Johnson 

fiintă de o răutate feroce, sub masca 
unei candori copilăresti ; mă refer Ia 
rolul tovarăşa Stoica. ·A fost o reuşită, 
a dumneavoastră, comentată de al!fel 
în acest sens de critică. Totuşi, nu vâd 
în fişa dumneavoastră artistică prea 
multe roluri din dramaturgia contem
porană 

- Cred că nu corespund în mod ideal
tipului de personaj caracteristic pentru 
dramaturgia contemporană. Am jucat 
doar în Jocul ielelor şi în Suflete tari 
(Eilena) de Camil Petrescu, în Pădurea 
spinzu1·aţilor; deci, mai mult dramatur
gie interbelică. In piese de actualitate, 
singurele roluri au fost cele din Domitlc 
contraatacă şi Simple coincidente de Paul 
Everac (aceasta, la începutul· carierei). 
Dacă un 1·egizor ar avea încredere să mă 
distribuie în roluri în care, drept să 
spun, nici eu nu mă prea văd, probabil 
cCt aş reuşi să Cl'ed în pei·sonaj şi să-l 
fac credibil. La urma urmelor, au mai. 
fost situaţii din cal'e nu mă vedeam ie
şind victorioasă, şi totuşi realitatea mi-a 
demonstrat că pot. Deocamdată, însă, re
gizorr·ăi •nu mă sallidtă iîn a1sUe!l de parti
tul"i, eu nu mă văd, aşa că Yoi aştepta. 
Dacă mă gindesc bine, cred că în piesele 
lui Paul Everac mi-aş găsi personaje po
trivite. în Dumitru Radu Popescu, nu. 

- De ce?
- Stiu eu? Poate că mă consider încă

tînără şi cred că nu am greutatea ne-
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cesară. Este o lume foarte complexă psi
hologic, persom1jele sînt fabuloase, com
plicate. 

- Din perspectiva celor peste două
zeci de ani de teatru, îmi puteţi spune 
dacă v-a imp1·esionat puternic vreo 
personalitate actoricească? Aveţi un 
model permanent, l-aţi avut, sau ad
miraţi profesional pe cineva? 

- Dintotdeauna mi-a plăcut extraordi
nar Leopoldina Bălănuţă. M-a impresio
nat ştiinţa ei de a ti-ansmite din scenă în 
sală tol ceea ce simte. Mi-ar plăcea sâ 
fiu ca ea. în scenă este stăpîna absolută, 
sensibilă, frumoasă ·j tiranică, pc care 
am ado1·at-o făr�1 rezerve. Tot ce spune 
este de o mare •·inceritate, iar modul ei de 
a recita este cu lotul special. 

- Şi dumneavoastră vă place să
rostiţi versuri. Aţi şi susţinut cîteva 
recitaluri de poezie, Sipaţiuil. de demen
ţă, !n. cel mai fantastic amurg. Au fost 
spectacole în care v-aţi apropiat mai 
ales de literatura contemporană ... 

- Am spus versuri din opera lui So
rescu, Nichita, Anghel Dumbrăveanu. 

- Ce vă doriti foarte mult în carie
ra dumneavoastră ? La ce visaţi ? 

- Nu un rol îmi doresc, ci regizorul
care să lucreze cu mine, care să mă con
trazicâ, să mă convingă de alt adevăr de
cit al meu. 

- Dacă ati fi propriul dumnea- .
voastră regizor, în cc v-aţi distribui a
cum? 

- Mi-ar fi plăcut să fac Cordelia în
Regele Lcar - dacă eram mai tînără ... 
Ace ·ta a fost handicapul meu clin totdeau
na: mult timp am foc;t prea mir·ă, prea 
neîmplinit."\. prea fragilă, şi jucam roluri 
de copile. pinii mă săturasem Şi eu. Acum 
nu mai sint potrivitu pentru acele rolu1•i 
şi mi le doresc clin cinci în cinel. Mi-ar fi 
plăcut 5i Iskra clin Turnul de fildeş de 
Rozo,·. Nu ştiu în ce aş mai putea fi clis-
1.ribnit5. Adolescenţa a rămas departe, în·
urmă, se clucf' şi ,.vîr<;ta matură·'. Urnwaz[1
altcc,·a. Aştept să Yăd C'C' mi se va oferi.

Fi<>2a1·r actor an• valo,1rea �i rostul lui· 
în katrn ,i în vi�1\:i. El ti-ebuie să S<'· 
împlineascil. 

Convorbire realizată de 

Liana COJOCARU 

• Împlinirea a 125 ele ani
de la nasterea lui .Alexcm
clru Davila. şi a 85 de ani
de la premiera capodope
rei sole Vla,\cu-Vodii ci fost
marcată de o festivitate în
comuna Izvoru (Argeş),
unde există şi acum casa
Elenei Davila - sora drn
maturgului, loc ce a jucat
un rol imporlcmt în biu
g-rafio acesluic1. Poate că 
e:r:poziţia omagială, întoc
mită ad-hoc sub îngrijire:i
Comitetului ele cultură si
educaţie socialistă al ju
deţului Argeş, va stimula
teatrul piteştean să-şi ono
reze patronul nu numai
cu un colţ memorial, clar
şi cu reluarea piesei care
l-a nemurit.

de mineri au avut .rnrpri
w să fie întimpinaţi la 
„iesirea clin sut" ele un 
grup ele actoÎ•i si 111.UZ"iCi
cni: Valeria Scciu, Ovidiu 
Iuliu Moldovan, Aurelian 
Octav Popa, Alexandru 
il/oroscmu. Au fost recitate 
versu1•i, 'într-o seleclie in
cepîncl cu Eminescu şi 
Blaga şi încheindu-tse cu 
.llno Bla.ndiano, şi au fo�t 
cîntote compoziţii alese, de 
la Boch la Tiberiu Olah. 
Asr>menea niomente de 
îna llă emoţie artistică ou 
trăit şi muncitorii de la 
combina.tul ele azbociment 
Bîrseşti şi spectatorii clin 
Motru şi Tîrgu Jiu. 

unc tîrzic si Cu .toată clra- 
gostea din ·volumul ele teCL
tru recent eclilat în colec
ţia ,,Rampa" (Editura ,,E-· 
minescu"). 

Ne CLmintim. cu pliiccre 
ele succesul pieselor wle 
Secunda 58 (distinsă în 
1959 cu Premiul pentru 
dronwtiirgie al Comitetului 
dr> Stat pentru Cultura si 
,lrtă), Dacă vei fi întrebat 
şi Ninge la Ecualor, JUCC1te· 
în CICeeo.�i perioadă. 

Tinerii Pntuziasti ce 
preel01ninou în lucrdrile ele 
,acum l1·ei decenii s-CI u 
transformat 1.n personajele 
cwnptinite, 11wturizllte, u
n<'lr> în pragul pensionării, 

• în „sala de apel" a 1ni
nei · Lupoaia (Gorj), sule
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• Dramaturgul Dorel Dori
an a reapărut în ateniia
noastră cu piesele c·onf�5i-

clin noile sole piesr>. Ar fi 
interesC1nt să le vedem pe 
scenă. 
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PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN PREMIERĂ 
� 

ABSOLUTA 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN CRAIOVA 

REGINL\ LE/lR 

de lan Baiesu 

D:1ta premierei : 8 aprilie 1987. 
Regia : PETRE GHEORGHIU

DOL l; Scenografia: ŞTEFANIA 
CENEAN. 

Disti-ibutia : PETRE GHEOR-
GHIU-DOLJ (Bărbatul); VIORICA 
POPESCU (Femeia). 

Ială un liUu care intrigă d0 la bun 
îneoe-put : o rogiună LeaT? Da, oa treb'lrie 
:,ă fi exi-;tat, de bună seamă a fost mama 
celor trei fiice nepereche din basmul 
shiake. pearean, numa'i di divin Ul drama
tuirg onglez n-o pomeneşte, iar traigedia 
bătrinului rege al Britaniei, ele cc1re noi 
luăm cunoştinţă, se petrece pc cinel c1-
ccsta era deja văduv, în plină iarnă a 
vieţii, 1ti-ecut de optzeci ele ani. Acea re
gină n-a cunoscut, ca eroina de azi a 
lui Ion Băieşu, durerea sfîşietoarc, fc'i.ră 
liman, pe care ,ţi-o poate provoca altera
rea morală, înmirşăvirea celor mai apro-

r piiaţi semeni ai tfti ; 0a a trcou1t modest 
în :rîndu!, fericitilor astfel incit nici nu
mele nu i s-a ·mai' păstrat, şi noi, cvo

cind-o astăzi, îi spunem impropriu Lear. 
Textul pus în scenă de artistul Petre 

Gheorghiu-Dolj, în sala Studio a Naţio
nalului craiovean, lasă aşadar îngropată 
în memoria noastră povestea marei ui 
WiiJtl şi ne i1111timduce în 11,a,v� actiu�1Qirtăţii 

Petre Gheorghiu-Dolj şi Viorica 
Popescu 

imediate, în vacarmul ele secol douăzeci 
al şantierelor d construcţii, împărţin
du-i pe sp2ctatori în stînga şi în clreap-
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ta unei străzi cu marcaje automobilisti
ce, cu schelării specifice oraşelor moder
ne. Peisajul din care coboară strada este 
cel al unui arbore aflat 1<;1 virsta des
fru:nziir'ii, ou 1·u,gi111iuil 1prevesti.tor şi veş
tedele lui podoabe desprinzindu-se timid 
din ,ramuri ; privim acest tablou care 
aminteşte de toainna omenească şi în
toarcem ca.pul spre celă<la'l,t capăt al 
străzii, cum s-ar spune, spre viitorul ei: 
aici ne aşteaptă imaginea aceluiaşi arbo
re cu ramurile dezbrăcate şi îmbătrînite 
ca' într-o •ultimă iarnă. Pe spaţi·u1 din
tre aceste două limpezi simboluri şi-a 
a!lcătuirt; Petre Ghe01,ghâu-Dolj mimnsce
na. Este b soluţie interesantă (colabora
rea regizorului cu scenograful este aici 
evidentă !), adîncind stratul ele înţelesuri 
al textului (de altfel, deloc lipsit de am
biţii), în care importantul nostru come
-diograf va folosi, special şi numai pentru 
latura ,uşor IJ.iz<ilbi[ă a piesei, 1povestea ll!nei 
femei tom111Jatice, a1lung,aite, ca şi rnge'le 
Lear, de fetele sale, sau idila ce se naşte 
'în1tre ea şi un vesti't anchetia,tor scos lia 
pensie pe nepusă masă (într-un fel, tot 
o situaţie Lear-ică). Trebuie să recunoaş
tem ,că Ion Bă•ieşu - de m1a,i nrnlţi .;mi >
�i-<a ,pus �a punot o 'tehnică ,cJ,r-iarnartU!l'•gică 
'în limbă de şarpe, bifurcată adică, a di
·�i mulUn·ii me.·ajru•l•ui. Slchi,mbl!!Jnille sralle
de replici şi mai ales monoloagele sale
din ultimele piese (vezi Vederea. Poar
ta cetătii, Maestrul din volumul Autorul 
e in s�Iă, Ecli,t,wra Eminescu. U987), i,n
clusiv din Regina Lear, sînt încărcate cu
muniţii, sensurile au deci şansa de a

exploda în profunzimile conştiinţei. De
pildă, un fapt de viaţă concret şi parti
•cular din piesă, care are un anume efect
·1sU!JJt·a pe1·son19jellor, ,na reverlbe,r,;i mru/Lt
mai puternic în conştiinţa spectatornlui,
pentru că el evocă inconfundabil şi pe
numele său adevărat un fenomen euro
')Jean de tristă memorie, şi aceasta din
tr-o perspectivă satirică necruţătoare
(vezi mono\logu!l în ca,rc sînt ,ami1n1li-ţ i  
TTitlr-r şi  congein1e-rH lui). O atse<menea 
trhn ică dramaturgi că se arată a fi neîn
doielnic dificilă şi îi propune actorului 
un distinct efort pentru a elucida sub
�tra.bul repli0ilor ; •textul t1•imite •. imu:litan 
Ici două ]Pctruri, si om.ul d:in ,<i!Ja'l vizii,o
neazft practic două spectacole suprapuse, 
la fel de coerente. dintre care unul este -
să zicem - în fa minor şi celălalt, cu 
mai multă greutate poate, în sol major. 
Unul se revendică din acele situaţii dra
matice perene (în cazul nostru Lear
ismiuO, cel•ăll<alt din stlaQ·ea ele S!p'ia·1t a 
lumii contemporane. Sigur că există ris
rul ca nici unul dintre cele două scenarii 
să nu aibă o geometr<ie pell'ifectă. Sigiur 
că şi această suprapunere de construcţii 
univoce a lui Băieşu nu va obţine admi
raţia tuturor exegeţilor. Nici nu trebuie 
să scăpănn din vedere că mdcla.ilita;te,a. 
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dramaturgică pe care o discu�ă1;_1 a __ fă
cut carieră în literatura de az1, m aife_
ritc trepte de implicare, şi la alţi autori. 

In depl!ină cunaştinţă de oa.uză (de
ci i.rLc1t adică, in .itposta-ză de histrion, la 
o asemenea literatură), Petre Gheorghiu
D,>lj, semnînd direcţia de scenă, a abor
dat cu îndrăzneală partitura, încredinţîn
d•u-i V:i1<micit1i Popescu !lid.lul atî.t de in
teriorizat labirintic al Femeii şi păstrîn
clu-7i pelitru sine 'celălalt caracter, al 
Bărbatului aflat şi el într-o toamnă şi 
într-o si:t�aţie-'lim:iită, clarr consenrîndu..şi 
eroic seninătatea şj omenia, mutindu-şi 
pc această din urmă calitate sufletească 
talentul şi energiile, flerul şi aptitudi
nile saJ<e de stirăl1Ju1cit specitarist in crim i
nalistică. 

S-ar putea ca pentru fişa de creaţie
a Vioricăi Popescu rolul Femeii din 
Regina Lear să însemne foarte mult. 
Momentele de înfrumusetare psihică a 
eroinei, cane', pe cînd credea că se află 
deja pe marginea prrăpastiei, descoperă 
pe neaşteptate că viaţa mai poate fi 
1'11,ată <ele ,Ma început, 1paa· să ·fi.e •rn.mrcta,te 
fără cfurt, uneori cu o neoste\Tlltlaltivă şlti
inţă a gradaţiei, de artista craioveană .. Stăpînind fiecare nerv al spectacolului, 
Petre Gheorghiu-Dolj îi camuflează atent 
pe1i•onaj,ului ,său amărăciwner1 udlletească, 
într-un zîmbet fur·at parcă din Eldorado; 
i·egăsim aici ,aicea <bună dilspoziţie (sti
lul speranţei) care ne face să credem că 
romantismul rămîne şi azi, ca un costum 
mai larg, compatibil cu orice vîrstă. De 
fapt, pe această ipostază a Bărbatului 
a mizat şi Ion Băieşu cînd i-a creat Re
gin€1.i Lear posibiili�batea 'de a regăsi (şi 
a redobîndi) orizontul speranţei. Perso
najul încarnat de Petre Gheorghiu
Dolj, convingăt011 pînă la seducţie şi 
printr-o nestrămutată loialitate, după 
dispariţia în accidentul de circulaţie din 
finalul piesei, va crea un gol imposibil 
de suportat în inima eroinei. Apărut ca 
un deus ex machina, sahnator-U!l este 
parcă pedepsit exemplar pentru încer
carea sa temerarii. Monstruozitatea ha
zardului? 

Montarea craioveană de la Studio, în 
sea1·a prernierei, a fost totuşi contami
nată de tmaou[ cellor iddi paa·teneri. Pe 
de altă parte. într-un cadru scenografic 
atît de sugestiv (inexistent în regia scri
i<torulru.i ), păstr,an,ea ind1caţieti ci i<n te:>-.1: ca 
specta.col,ul să înceapă după o şidarnatoia
re expectativă, confuză şi l]JÎnă la urmă 
enervantfi, devine superfluă. 

in linii mari, premiera absolută se 
justifică nu numai prin întreprinderile 
actoriceşti de onorantă calitate profesio
nală, Ci şi prin tonul ei de încredere, 
pe care îl inoculează ideea că iubirea 
mai poate salva omul şi la vîrsta des
frunzirilor. 

Pitul TUTUNGIU 
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PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN· NOI VERSIUNI SCENICE 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN CRAIOVA 

NllP/lST/l 

de I.. L Caragiale 

Data premierei : 15 februarie 1985. 
Regia: MIHAI MANOLESCU. 

Scenografia : VASILE BUZ. 
Distributia: VASILE COSMA 

(Dragomir) ; V ALBRIU DOGARU 
(Gheorghe) ; TUDOR GHEORGHE 
(Ion) ; LENI PINTEA-HOMEAG 
(Anca). 

Su1rpl'iza acestei montări cu Năpasta 
es'te - în (Prirn ul dn el - vizliru,ne<a re
gizorală insolită ce ni se propune spre 
înţelegerC'a personajului Ion ; acesta nu 
mai este „nebunul" din alte spectacole 
(a cărui haină a făcut celebri atîţia inter
preţi. în frunte cu Emil Botta), sau nu 
este doar „un n.ebun ". în ve1·siunea regi
zorului Mihai Manolescu (explicată de 
aC'csta, în programul de sală, prin inten
ţia ele a elimina cantitatea excesivă de 
,,inibîlmpilător" CT!l'e precumpănea 'în desfă
şurarea acţiunii, în alte interpretări), Ion 
parcurge foarte multe clipe - cele mai 
multe - de perfectă luciditate ; el are 
doar acce e, trecătoare, de nebunie. Este, 
aceasta, o -pr-emnsă î1ncă1·cată de consecin
ţe ne-aştoptart:e. A,şa,da.r, Ion se întoarce în 
sat nu din întîmplare. condus de un fel 
de inst.inct comparabil cu cel al păsări
lor migratoare atrase irezistibil de locu
rile de baştină, deci nici sinuciderea lui 
nu e�te apogeul unei stări de demenţă, ci 
poate fi un act deliberat, cu o finalitate 
plreci,;ă. De ai-ci se ,poiatie iclcducc - lucru 
săvîrşit prin spectacol - şi ideea unei 
complicităţi conştiente, cu scopuri vindi-
cative, între Anca şi Ion, chiar dacă este 
vorba de o complicitate tacită, născut[1 
dintr-un .fel ele presimţiri reciprnce (aici 
se sare hotărît peste marginile textului, 
intrîndu-se pe tărîmul speculaţiei pure). 

Ipoteza lui Mihai Manolescu este ten

tant.'i, ca orice nouă ipoteză, şi merită să 

.fie urmărită în llransfriguran·ea ei scenică. 

Leni Pinţea-Homeag (Anca) şi Va
sile Cosma (Dragomir) 

Nu are nici o importanţă faptul că err, 
unul, mă îndoiesc de perfecta ei temeini
cie, în raport cu materialul literar bine
cunoscut. Alţii s-ar putea să-i găsească 
justificări şi o rigoare la care nu acced·. 
deocamdată. Irnporiant ar fi să vedem 
care este sporul de interes (în plan ps"iho
logic şi dramaturgie) pc care aceas -
schimbare abruptă ele perspectivă îl 
aduce operei pro,p1•i1U-zi1se şi clestinl.lllui ci. 
SCC'nic. 

ln ipostazele clasice - în care Anca 
era, singură, autorul răzbunării, iar Ion. 
doat< instrumentul ei -, portretul eroinei 
avea o dinnensiume im.punătoa,re, ele tra
_ged ie antică. Anca îşi asuma în întregime
actul ,i'usti.ţi1a,i-. In gestul acelei Anca se-
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într zărea un edevărat „pact cu cl,:•avo'.ufl", 
<.·act astfel ea se Sl\.ltbstituia atît justiţiei 
umane' cit şi celei dti,•ine. Pc Anca o ta -
tepta � Golgo-thă 1a i. păş.i1rilor ('ii a dam
nării) ipe ca·re Jllll o a.vea de împă.rţil ou 
nimeni. 

Aici, însă, responsabilitatea acestei 
răzbun:":'1ri este împărtăşită de Ion. Dar 
se naşte - insidioasă - o nedumerire ; 
dacă era în majoritatea timpului lucid, 
de cc a aşteptat - şi el - aproape zece 
ani pînă să acţioneze? Ne obişnu_isem să 
asociem 1ntC'l'valul fatidic cu înlimplarea 
evadării lui Ion de la ocnă, într-un mo
ment de abulie, însă ac astă coincidenţă 
ne este rediuzia1tă acum progt,ama1tic, a!ra că 
explicaţiile nu prea se mai potrivesc ... 
Dar să eludăm pentru moment, inadver
tentele. Nu in;eamnă oare această „vină 
în �!oi" şi o ,anume eschiv,a,re 1n faiţia des
tinului, din partea Ancăi, nu· se apropie 
acest gest mai de grabă de un fond sub
conştient de Gaişitate? ln<treba,rea rfunîne 
deschisă. 

Viziunea lui Mihai Manolescu rămîne 
însă de un real profit pentru interpretul 
rolului Ion, aici Tudor Gheorghe. Nu mă 
îndoiesc, Tudor Gheorghe ar fi putut 
adopta şi el, cu succes, masca neh>unului 
,.complet". Insă, ar mai fi putut avea ceva 
nou de spus, mai ales după magistrala 
interpretare a lui Botta ? Actuala pro
punere are avantajul - mai spectaculos -
al unor treceri rapide (doar printr-o 
schimbare de semiton) de la o ipostiază 
la alta, delirul învecinîndu-se permanent 
cu veghea încorda-tă şi încăpăţinata. 
Tudor Gheorghe realizează admirabil a
ceste treceri, într-un joc pc muche de 
cuţit, J111ereu c1·Eiditbil. 

ln Anca, Lc,ni Pinţea-Homca,g ,rC'U"l·eşite 
efectul paradoxal de a urma cu stricteţe 
i ntenţiilc regizorale (jucînd cu precizie, 
din străfulgerări ele ochi şi replici ros
tite cu dublă adresă, complicitatea cu 
Ion) şi în acelaşi timp de a face să tri
umfe dincolo de aceste intenţii. perso
najul', aş zice, ,,arhetÎJpal" al Ancăi, adică 
o fiintă volitivă, inflexibilă în determi
narea · i, de •Un ipatos tragic înnourat,
cleflinitilV ,cta o 1pecete. In i1J1te1,preta,rea ei
- şi în rele-ti ule ;pe 0au·e -le s'1Ja<bileşte ou
partenerul, Vasile Cosma (Dragomir) -
se simte şi atracţia specială, cu dublu
sens, călău-victimă, ceea ce conferă o şi 
mai mare complexi1iate caracterului Ancăi.

J:n celie�,aftte rOiluri. V•aJ ·ile Co ma (cu o 
combustie puterniică, el însuşi parcă mai 
aproape ele nebunie <lecit Ion) şi Valchu 
DO!!"l.rU (ce joa,că cu 1po111dere, diarr -şi cu 
credinţă pasiunea fără spemnţă a lui 
Gheorghe) se acomodează cu tact con
cepţiei regizorale. 'Interesantă - deşi nu 
întotdeauna exploatată la maximum şi 
cu o maximă consecvenţă -, dispunerea 
într-un spaţiu elizabethan a elementelor 

32 

de dt>cor, conce1pută ele Vasil Buz. Decor 
care - în finalul spectacolului va 
arde, aprins de Anca (o altă invenţie re
gizom�ă), suprem însemn eX!pi-aibori•U. 

TEATRUL DRAMATIC 
DIN GALAŢI 

Dinu KIVU 

H/lNUt DE t/l 

Rl\SCRUCE 

de: Horia Loui11eicu 

Data J)remierei : 25 noiembrie 
1986. 

Regia : CARM1EN VE.ŞTEMEANU. 
Decorul : VICTOR CREŢULESCU. 
Cos'umele : BIANCA DRAGU. 

Distributia: MIHAI MIHAIL 
(ProfesoruiJ; ALEXANDRU NĂS
TASE (Bătrlnul); MARCEL HîR
JOGHE (Hangiul) ; ROMEO POP 
(Logodnicul) ; FLORICA DINICU 
(Logodnica): IOANA CITTA BA
CIU (Femeia) ; GEORGE SERBINA 
(Călugărul); GRIG DRISTA-RU 
(Agentul comercial) ; VLAD VASI
LIU (Muncitorul) ; GHEORGHE V. 
GHEORGHE (Magnatul); LILIANA

LUPA r (Actriţa). 

Tehnic vodbind, Hanul de la răscruce 
este demonstraţia unui virt'-'oz într-ale 
teatrului, care ne arată cum se transfor
mă o situaţie-limită într-una făr::i ieşire 
şi cum aceasta din urmă se eli!Jerează în 
farsă. Filosofie, este o dramă polemic,:'[ în 
care existenţialismul (concepţie la 1nodă 
prin anii '60, în rîndurile intelectualităţii 
apu,sene - ani în care a fost scrisă şi 
reprezentată piesa) este pus la încercare 
şi i se dovedeşte precaritatea temeiurilor 
morale prin două întrebări - teatral, di
simulate în două situaţii -, şi anume : 
dacă sinuciderea, ca act al libertăţii in
clividu•aile Qcon-ceipţie impn.umubaltă de 'lia 
stoici), îşi păstrează valoarea în condiţiile 
unui holocaust universal şi, în consecinţă, 
dacă libertalJea individului poate fi con
cepută fără responsabilitatea socială, în 
condiţiile erei moderne, cinci omul poate 
fi factorul distrugerii lumiL Situaţia-limi
tă este holocaustul atomic. cinci într-un 
han se salvează, ca într-un container, ci
teva elemente de umanital,e - personaje 
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Scenă din spectacol 

generice. Situaţia fără ieşire este însăşi 
claustrarea, cînd personajele if,,i reverifică 
valorile etice şi psihologice. Farsa este 
dezminţirea holocaustului, acesta dove
<dindu-se doar un accident local de im
portanţă limitată. Fără doar şi poate, au
torul anihilează tezele existenţiali:;;re puse 
în discuţie, într-w1 anume s�ns, nedrept, 
<Căci pune omul într-o situaţie-lirniti ab
-solută - sfîrşitul lumii, (or, orice teză 
filosofică, etică etc. exista în şi prin uma
ni tat,e şi nu poate fi infirmată decîtr în 
condiţiile existenţei umanităţii). Partea 
valabilă a piesei constă în a doua teză, 
cea a responsabilităţii sociale. Şi chiar în 
.acest sens ni se impune mesajul conţinut 
{chiar dacă oarecum tezist) al acestei 
piese. 

Experienţa-limită pe care o trăiesc a
ceste personaje ale unei lumi în derivă 
indică faptul că lumea respectivă e capa
bilă, cel puţin în parte, de recuperare 
morală. Astfel, nu putem să nu admirăm 
tăuiita de caracte�- ,a IJogodnlieei, în ,contrast 
cu laşitatea Logodnicului, stăpînire::i de 
·sine a muncitorului, izvorîtă dintr-o a
dîncă credinţă în unitatea lumii, în con
trast cu atitudinile isterice izvorite din
.egoism ale agentului comercial ; în fine,
regăsirea sufletească a Profe�orulni şi,
-pentb:u moment, a Actriţei, ce-şi retrăiesc
cu ingenuitate o veche iubire, arătînd că

tentaţia suicidară a bărbatului şi desfrîul 
femeii sînt boli sufleteşti caze apar doar 
într-o lume guvernată de forţa banului. 

In 'decorul lui Victor- Creţutescu, ce ne 
redă cu rafinament o ambiantă invitînd 
la siestă - un hol cu prelungire 5pre 
verandă, cu fotolii şi bar din nuiele îm
pletite - se constituie şi creşte către o 
viaţă scenică originală societatea piesei, 
în concepţia tinerei regizoare Carmen 
Veştemeanu. Atentă de altfel la concor
danţa timpului psihologic cu cel scenic, 
regizoarea i-a acordat celui din urmă un 
uşor avans, aşa încît spectacolul capătă o 
notă de demonstrativ - fără s/1 cadă în 
d,emonstraţivism -, notă în con:;ens cu 
concepţia piesei, şi în general a teatrului 
lovinescian, care este un teatru intelec
tual, şi ca atare demonsh"ativ în genul în 
care a scris şi Sartl'e. Aşado!:', persona
jele întruchipate de actori trec rampa 
nu atît ca �ndiivicluaJJ.ităţi, cît ca ,probleme, 
fiecare actor avînd însă posibilitatea să-şi 
compună şi să-şi îmbogăţească persona
jul, în condiţii în care fluxul psihologic, 
oarecum întîrziat cu bunăşbinţă în prima 
parte, se precipită în a doua, creînd stări 
tensionale ce, fără a deveni acute, sînt 
îndeajuns de puternice şi de convingă
toare. Momentele de tăcere care însoţ:esc 
crizele sînt de o mare elocvenţă. Struc
tura decorului lui Victor Creţulescu - un 
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aicoperitş sohiţat tl�n bîrne or;gaini·reite 
poliedric - ,joacă o singură dată, dair cîit 
de surprinzător ! E momentul cutremuru
lui, şi întreaga structură se clatină şi se 
povîrneşte ameninţătoare peste SC<:)nă şi 
către sală, rămînînd, în cele din urmă, in
tr-un echilibru pe care îl bănuun precar. 
E şi momentul cînd ritmul spectacolului, 
dintru început lent, devine dinamic, al
ternînd momente trepidante cu :;incope în 
cpre tăcerea şi nemişcarea sint doar re
fluxu,ri ale un.or oieinnojtJe s!JithJi. P iho
lngicul invadează scenicul. Notele rle de
monstrativ şi de virtuozitate !>I:! e�tom
pează şi se pielrld, lăsînd loc unei reali
tă,ţi sufleteşti ce fobr.ilcitează contin,uu, cu 
pureuri ele violenţă şi „căde.ni•" ide u,n 
ca[im stra,n1ru. 

In acest spectacol cu persont!je gene
rice, aşadar mai slab individualiz,1te ele 
către autor, pentru simplul motiv că nu 
ele întemeiază drama, ci drama le înte
meiază - ele fiinţînd doar ca ar;;umente 
ale demonstraţiei -, actorii sînt cei ce ' 
1,, împrumută# substanţă sufletească. Ne
existînd, aşadar, o tensiune reală între 
personaj şi actor, nu vom găsi realizări 
actoriceşti de proporţii, dar nu e mai 
puţin adevărat că jocul mai tuturor este 
îndeajuns ele expresiv şi, fireşte, personal. 
Astfel, notăm în primul rînd jocul sobru 
şi rafinat a lui Mihai Mihail ; acesta a 
ştiut să transfere dezabuzatului Profesor 
pe care-l interpretează note tandre şi du
ioase, şi, în unele momente, oportune to
nalităţi adolescentine. Elegantă, :;uperbă 
şi tot într-atîta păpuşă este /\c:.riţa Li
l,ianei Lu!J)lan, ce se incovoaiie, se i,nchii[·
ceşte, se veştejeşte ca o ,piian,tă în mo
mentul marii lovituri, rede<;chizîn.lu-se 
la o nouă viaţă, reînflorind, de data acea
sta fără fu[sa 181lră'1ucire, ci relevîm.d ad,in
cimi sufle!teşijji (ie oaldă fenldm.irbate. 

In fonld, aceste două 1])e1I"SOnaje sint .::eile 
ce vădesc transformări mai profunde, P.Vi
clenţiate scenic de cei doi actori cu in
tensitate şi cu un dramatism reţinnt. Cele
lalte personaje sînt şi mai puţin înche
gate dramatic ; aceasta nu înseamnă că 
actorii nu le caracterizează uneori cu deo
sebită pregnanţă. Aşa, reţine:rn �,trania 
apariţie a Femeii, în interpretarea Joanei 
Citta Baciu, ale cărei fixitate a nrivirii 
şi mers fără ţintă sînt semnele rn1ui in
fern sufletesc şi semnale rău prevestitoare 
pentru deznodămîntul dramei ; intrarea 
intempestivă, gesturile energice si aerul 
aferat, dispreţuitor al Magnatului lui 
Gheorghe V. Gheorghe ; istericalele 1�gen
tuluî comerrcitall, altît de convin1gător redalte 
de Grig Dristaru, de n-ar fi fo:.t s.i acel 
moment dnld ise joacă IOU g'lobu!l diln 'nuie1le 
împletite, cu gesturi ce ne aduc prea mult 
aminte de Dictatorul lui Chaplin. De a�e
menea, nu-l vom uita pe Călugăr, personaj 
cu foarte puţine replici, căruia George 
Serbina îi acordă prin jocul său o am-
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ploare nu lipsită de oarecare monumen
talitate. De altminteri, nimic din jocul'. 
celorlalţi actori nu stă sub cota cinstei. 
profe iorna!lte ·salll a• onora1bniltăţii. Ş,i, Bo
rica Dinicu, şi Romeo Pop, şi Alexandru 
Năstase, Marcel Hîrjoghe sau Vlad Vasi
liu îşi fac datoria în acea;:;Lă puternică, 
montare a teatrului gălăţean. 

Constantin RADU-MARIA 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN TIMIŞOARA 

IIOŢIUNEL\ 
DE FERICIRE 

Dumitru Solomo• 

Cu acest spectacol (clacă nu mă înşel, 
,al treilea 'i.n ,ca,riera sa de drupă stuk:lenţie) .. 
tînăn,ul 1reg.i2or Ştefan Iordăchesou ne ipr<r 
pune nu doar o ve<rsi,une piroprie - şi vo:m
vedea în ce măsură originală - a textu-
1 ui de acum binecunoscut al lui Dumitnr 

Solomon (ce înregistrează - cel puţin la:: 
Teatrul „Bulandra" - un notabil succes. 
de rpubitic), daa· şi :uin fcl Jele oroch1illl all lllil1Ui 
posibil „credo" teatral, cu destule valen
ţe programatice. Primul obiectiv al aces
tu:i demers pare a f .i constituirea unei e
chupe (miali muH sau mai puţin) fix,e de
,cre:a,tori - exceptind actorii, \bănuiesc, daQ'" 
şi în cazul 1011 pot acţiona anwne „afini
tăţi elective" -, a căror conlucrare să. 
1conducă iJ.a o :formulă de spedllacol de run 
sincretism violent afirmat. (Sigur că tea
tl'ull eslte, oni.cl]m, a airtă siincretică, dfir· 
siln.c;retismul e:i •a1cfanilte si serioose estom
pări ale unor componente, situaţie pe care 
„poetica" actuală a lui Ştefan Iordănescu 
n-ar vrea să o ia lin C'O'l'lsiJcl·ernţie.) ,ln acest. 
sens, noul său spectacol are o „fişă de· 
creaţie" pe cît de complicată, pe atît de 
elocventă, intenţie ce mi se pare salu-· 
!bară ; de ciite ori ta mai fost Jncet·ca.tă, tie·
alţii, cu o minimă consecvenţă - cel pu
ţrn Ila IÎll100put de do,um - ea a 1a,vuit re2lull-· 
late benefice. 

Nu încape îndoială, s-ar putea specula· 
mult pe marginea utilităţii sine qua non,
a unuia sau altuia dintre elementele aso·• 
date metddei. De 1pill'dă - de ce era ne-
voie să se apeleze [a o initerven,ţie Spedia[ă 
(c1x1 ta pliasitioi.1anufa1i Iosif KiiJna1y) pen;trnu· 
realizarea piesei esenţiale a întregii sce
nografii : un cap supradimensionat, cu 
a_lu_ră de . mate1·ial didactic pentru o gigan
tica lecţie de anatomie, ce domină cen
tnlll �nei (deci şi al decorului), oremlci 
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Data premierei : 16 decembrie 
1986. 

Regia: ŞTEFAN IORDĂN·ESCU. 
Decoruri : LUCIAN LICHIARDO
POL. Costume : VICTOR RUDAN. 
Muzica: ILIE STEPAN. Mişcare 
scenică : IOAN GÎRBA. Interventie 
plastică: IOSI•F KIRALY. 

Distributia: GHEORGHE STANA 
(Tudor Da�ian) ; HORIA IONESCU 
(Sever Albescu) ; SANDU SIMIO
NICĂ (Baldovin) ; MIRCEA BELU 
(Ghebală) ; MARGARETA AVRAM 
(Alexandra); ADELA RADIN-IAN
TO (Ştefania); ALINA SECUIANU 
(Atena); ANA IONESCU (Ziarista); 
ROBERT LINZ (Bărbatul, Aristo
tel) ; MIRON NEŢEA (Timuş, Rous
seau); VICTORIA SUCHICI-CO
DRICEL (Diplomata, Femeia) ; 
IRENE FLAMAN-CATALINA (Fata, 
Reprezentanta S.M.F.). 

La realizarea acestui spectacol 
şi-au mai adus contributia : Grupul 
„Pro musica": BUJOR. GRIGORE 
HARIGA - Chitară solo - Gibson 
Les Paul ; VAS1ILE DOLGA - per
cuţie - Korg Drum Machi,ne ; ILIE 
STEPAN - chitară acustică, chi
tara Fender stratocaster ; şi 
prietenii lor: STEFAN INCEDI -
Korg-Synthesizer, Crumar-Syntor
chesh·a ; DANIEL FISCHER 
percuţie. Korg Drum .Machine, xi
lofon, vibrafon ; ILIE NICHITEA
NU - vioară ; CHRISTIAN PO
DRATZKY -. Steinberger bass şi 
M'I8UNA MURESIANU - vocal. 

lnregistrarea, n1ixajul şi post-pro
cesarea imprimărilor au fost fă

. cute de ADRIAN ILICA. 
Versurile cintecului „Noţiunea de 

fericire" apartin lui MARIAN 0-
DANGIU. 

·şi mai mullrte spa�ii de .ioc indeipen
dentte, 'Prin manevi1,e neAf)lteptiate {ilic!
·,.m mom1ent ,dia,t •i e ,;cască" şi
'fruntea). Dar această eventuală discutie
·mi se pare mai puţin importantă atita
timp cit faptul scenic se angrenează şi se
juslifică în şi prin întregul spectacolului.
•Cum este cazul, aici, el plasînd fără echi
voc si_tuaţiile dramatice pe care le „con
ţine" 111tr-o ronă a .cereooah1:lui, a mecllita
•ţiei şi imaginaţiei. Judecate pe rînd, şi 
-celelalte compartimente ale montării îşi
au, _fiecar� în parte, motivaţia lor, chiar
<Claca nu rntotdeauna materializarea sce-
nică este la înălţimea CO!l!ceipteloJ· ca1·e
le-'<lll.l reollamalt :preZJenţa (nit:i ,,,capul" in
sine nu m:i, se !plclre o reuşi,tă lireprroşalblilă,

mai ales în ceea ce priveşte armonizarea 
propo1,ţiilor sale cu rest_ul decorului). 

Şi important, iarăşi, este ceea ce implică 
nou cu �devăr,at ,aicest urrui..vers vizllllaQ si 
sonor cu aparenţe şocante (pînă la un 
punct). ln primul rînd, o circumscriere, 
un cadru psihologic precis în care se dez
voltă acţiunea piesei. Pereţii laterali ai 
decorului - linii de fugă luminate în cu
[ori !tari, darr ,recu. - oanaUzează mitşcăsr,ile 
automatizate ale unei figuraţii anonime,. 
sugerînd o lume aproape de volatilizare şi 
impermeabilitate sufietească. In ea, între
barea obsedantă a autorului - ,.ce este 
fericirea ?" - sună :uneori derizorti,u, iallte
ori disperat. Cele trei „scări" din care 
şi-a construit Dumitru Solomon conflictul 
(şi -care pot fj, 1irnterqxe1Jate - cum s-,a mai 
remarcat - şi ca o demonstrare a tri
ni!tăţiii dPa,gi ipînă şi lrui E'l!i!alde Rădulescu, 
,, tez,ă �anltiilteză-sirn teZJă") îşi ardarugă amă nu,n
tele - uneori 1aigrresi,ve, • ialH:ieod rpu,r şi 
simlplu cleiprirrnaJnte -acestui ,urnivers dezo
lant şi dezolat, pe care accidentele cotidia
nului îl fac parcă şi mai atotcuprinzător. 
în textul lui Solomon, el era contrabalan
sat, şi ca . finalitate $i ca pondere, de apa
riţiile întrucîtva onirice ale Alexandrei -
.,fata cu floarea" -, care legitimau spe
ranţa comunicării între ,,lumea filosofilor" 
şi ,11umea de-afiară". A·Î'oi inlterwine in� 
o ia!J.,tă opţiune �·egizor,aJă decisă şi, diln
nou, cu totul surprinzătom·e: ,,fata cu
floarea" este o superbă femeie în negru,
floarea propriu-zisă fiind tot neagră. Ul
timul gînd (de fericire ? de împăcare?) al
eroului principal, Tudor Damiah, îi este
aclrnsat ·ei. Dar m·meiaz,ă fil.nialul - mo
mentul în care actori•i se despart de ro
lurile pe care le-au interpretat ca.de nişte
manechine inutile, nefireşti - cînd se lan
sează sălii cîntecul-chemare „Noţiunea de
fericire" şi cind publicul înţelege că acest
coşmar îngheţat poat� fi oprit.

Şi dacă nu pot, totuşi, să subscriu inte
gral la toate modalităţile şi rezolvările 
din acest spectacol (unele ţin încă de faza 
unei adolescenţe regizorale nu îndeajuns 

, controlate), trebuie să mărturisesc, în 
schimb, că l-am urmărit cu un interes nici 
o clipă întrerupt. Este şi „vina" unei dis
tri1b:uţ�i :fa.arte bine alcăturite şi oon-·
duse, din oarre se di1-:ting Gh1e01·
ghe Stan,a (Tudor), ru1'iatliinrd o irn:fii
niltă seni111ălba1te din ţinutlcl şi priv:io:ea sa,
Sandu Simionică (Baldovin), o compoziţie
comică ex,trem Ide efiiciientă şi ri,gurt:ia:să, 
şi, mai ales, Margareta Avram (Alexan
dra), prezenţă fascinantă, emanînd parcă 
o inteligenţă şi o magie a corpului şi a
mişcării cu totul aparte.

Dinu KIVliJ 
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TEATRUL „VICTOR ION POPA" 

DIN BIRLAD 

SC/lUNUL 

de Tudor Popescu 

Data premierei: 22 februarie 1987. 
Regia: BOGDAN ULMU. Sceno

grafia : IOAN VINAU. 
Distribuţia : SIMON SALCA (Oni

ra); ŞTEFAN TIVODARU (Blan
da) ;· ZAHARIA VOLBEA (Avram); 
CONSTANTIN PETRICAN (Tudor); 
VIRGIL LEAHU (Sandu) ; GA
BRIEL CONSTANTINESCU (Gro
zu); GETA CACEVSCHI-ULMU 
(Irina); V¼\LY MIHALACHE 
(Mina) ; RUXt�DRA PETRU (Zam
fira) ; FLORlr.t'P&EDUNA (Dima) ; 
MARCEL BRWEIU (Lăutarul). 

�-;:· 

Piesa lui Tudor Popescu este o meditaţie 
dramatică pe tema vieţii, a fericirii şi a 
morţii, a relaţiei complexe dintre aparen-

ţă şi esenţă, propunînd în subsidiar o

caz;uistică a cul,pablilittă ţii şi remu.şcălrii in 

condiţii date, o dezbatere dialectică privi

toare la prnzent şi mai ales la trecutul 

nu foarte îndepărtat, cu o tipologie bine-

conturată, avînd - credem - valoare ex

ponenţială. Ex-judecătorul Aw= ia ,con

damnat odinioară oameni pentru culpe· 

imaginare (erau suficiente cîteva declara

ţii convergente, bine ticluite) şi sentimen

tul de vinovăţie a devenit pentru el apăsă-· 

tor. Astăzi, în alt climat politico-ideologic· 

delaţiunea nu mai arc nici un efect, etapa· 

dogmatismului, a maniheismului prolet

cultist, a deciziilor arbitrare, a gravelor

compromisuri morale, a tPecut irevocabil. 

Sub învelişul comic, în piesa lui Tudo1· 

Popescu vibrează întrebări grave, sernni

ficînd un proces ce-şi clasează rînd pe· 

rînd cazurile. Istoria nu se mai întoarce,. 

a sosit un timp al demnităţii, al respon a-· 

bililă\ii civice, al hotărîrilor fundamen-· 

ta,le, oamenii nu mai sînt piornii caipricii

lor celor puternici, ai birocratismului a-
lienant. 

După experienţe flagrant inegale, avînd, 
in 1986, un punct mai înalt în Noţiuneai 
de fericire şi altul destul de jos în Mai, 

Gabriel Constantinescu, Simon Satcă, Ruxandra Petru, Constantin Pe
trican şi Marcel Brînzeiu 
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în glumă, mai în serios, regizorul Bogdan 
Ulmu şi-a regăsit cadenţa, justificată şi 
reclamată de profesionalitatea sa, montînd 
un spectacol în genete unitar şi convingă
tor sub raport ideatic şi stilistic. Ca un 
dlia·âljor aitent simUJllban ilJa în,tireg şi J ia de
italii, ell şi-a ,corn/pus şi or,ches,trat ou ['i
goa,re şi exigenţă ,pa.rtiitu•ra regizOril'lă. iR.e
fuzlîrnd dimernsiilUIIlea comică ,a ,piesei, a ,tra
tat-o în iregli'Stru g,iiav, năZ1U1i11d să itrians- · 
mită spectartlorulu.i nu ,cI,oair substanţa ei 
dooolbati,v•ă, clt m1ai .a.lies ipe ace.ea conota
rtivă, arigamizînd ou ipricepere plLanu'l'ilJ.e de 
joc, subliniind cu dibăcie centrii de inte
res, fixînd accentele necesare. Lipsită de 
dramaticitate exterioară, piesa se înteme
iază pe tensiuni lăuntrice, eliberate în 
dezbaterea scenică şi retransmise sălii cu 
o acuitate sporită. Fidel concepţiei asupra
spectacolului, bine cristalizată de la înce
put, regizorul asigură prin multiple mij
loace cota de implicare a spectatorului,
făcut părtaş, martor, judecător, partener
de joc. Nu este o implicare factice, ci
una credibilă, sugerată discret de rostiri
la rampă concomitent cu aprinderea lumi
nilor în sală - apel franc la angajare
civică, participare, mărturisire. Vizualiza
rea (cu unele excese ce împing cîteodată
spre ploon-asim) nu corutează pe me!t'cllfo
rizărî fo1,ţ;atc, oi ipe s,ugesti'Ve unart;eriia'lizări
ale i,de.hl.or.

Un aspect interesant al montării îl 
reprezintă neîndoielnic modul în care re
gizorul a ·gîndit rostul lăutarului, şi ne 
mărturisim regretul că rezolvarea este nu
mai pe jumătate satisfăcătoare. !n textul 
dinaimatiic, lăutaT'l.1'1, q·epreziill1ită vocea IUIIlUi 
comenma'tOr lll'('lUrtru, a unui raisorineur, ,a 
unui filosof sui-generis, care cîntă ... cîn
tece de lume, de viaţă şi de moarte, sta
bilind relaţii surprinzător de exacte cu 
situaţiile ce se consumă. Lăutarul nu a
pare şi soluţia dramaturgului s-ar fi cu
venit respectată. Bogdan Ulmu supralici
tcaâi rolul. aplicînd lăutarului său o 
mască de mim - ceea ce este judicios, a
cordînclu-se cu impersonalizarea persona
jului. ln schimb, -îl pune să se mişte prin 
scenă, ba chiar să străbată sala, conferin
du-i deci o pondere ce ni se pare di -
proporţionată. Şi pentru ca inadvertenţa 
să se adîncească, lăutarul cîntă şi se a
companiază la chitară. devenind un prea 
comun folkist, prezenţă pe alocuri redun
dan1:c"i, de o moliciune vocală adormitoare. 
Ar fi fost ele preferat banda magnetică, 
mai adecvată stilului reprezentaţiei şi in
tenţiilo't· de co[omre ... 1::xrcchtiană al('.! ;re
gizorului. 

In iacord cu g!nlClruil 'C!i11ieotorulu,i ele scenă, 
actorii s-au stl'ăcluit să intre în personaje 
şi, mai ales, să _gîndească în scenă. Inter
preţii birlădeni, confruntaţi aici nu cu 
bagatele (au fost cîtcva pe afiş în 1986!), 
{:i cu partituri mai adînci, au tins mereu 

spre armonizarea jocului scenic, sugerînd 
cu exactiitate încordări, zbateri, interoga
ţii, nemulţumiri, clarificări. Dacă lăutarul 
rămirue p1!11ă una-a[ba o srta·.iidenţă, cei'J:a1ţi 
se înscriu într-un perimetru strict contro
lat, cu reuşite certe, chiar dacă şi cu ine
galităţi şi cu momente golite de sens. 

Constarutin Petrican (Tudor) transmite 
cu aplomb şi energie virilă ceva din spi
ritul franc, ferm, al muncitorului care n-a 
acceptat niciodată compromisul şi a ade
ratt d'iln iprima alliipă '1-a [(Yrindţiiile comu
niste Demersul său scenic este însă cîteo
clată · pîndit de retorism ş1 uscacmne. 
Bune momente de teatru realizează Simon 
Salcă (Onira), în rolul „filosofului" sceptic 
şi dezabuzat. Zaharia Volbea (Avram), în
truchipîndu-1 pe judecătorul culpabil, po
topit de remuşcări, Virgil Leahu (Sandu, 
delatorul obtuz, fals intransigent), Ruxan
dra Petru (Zamfira), exactă, nuanţată, de 
o vibraţie reţinută ce emoţionează, Ştefan
Tivoclairu (B1'a1nrclia), cu iblineleţi mătăsoase
şi inflexiuni demne, Gabriel Constanti
nescu (Grozu), aspru-cinic şi dur-scrîşnit
în rolul fostului sergent, al fostului autop
sier şi al actualului emiţător de sentinţe
cavernos-terifiante şi prăpăstioase, precum
şi Florin Predună (Dima), care schiţează
un procuror rectiliniu, demn şi eficace.
Geta Cacevschi-U!mu (Irina) şi Valy Mi
ha,lache (Mina) ia'!Jte,nnează •secvenţele pline 
cu alteie împuţinate de substanţă ome
nească, uneori rnimînd doar trăirea auten
tică. 

în profida unor neîmpliniri şi a unor 
soluţii discutabile, Scaunul rămîne un 
spectacol important al �ctualei stagiuni 
birlădene. 

Teodor PRACSIU 

TEATRUL MUNWIPAL 
DIN PLOIEŞTI 

DULCILE-/lM/lRE 

BUCURII 

de Oina Cocea 

La le tură, piesa Dinei Cocea se remar
c;;i printr-o riguroasă construcţie în patru 
timpi : punerea în temă (cu enunţarea 
conflictelor, care latente, care incipiente) 

i o „izbucni.· " ; uwnează tablou'! unei 
cv,asiiai,rnoll'ii, încheiat cu „bomba" căsă
toriei bu�i ; partea a douc1 se deschilde 
pe o stare el acalmie nefirească, pe care 
se gr feiaz.'i 1tcn!Jalti\ ·1 ele iluziona,re, eşuată 
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Ica Matache şi Corneliu Revent 

Data premierei : 18 martie 1986. 
Regia : LIUDMILA SZEKELY 

ANTON. Scenografia: CONSTAN
TIN RUSU, ADRIANA RAICU 
PETRE. 

Distri,butia: ICA MATACHE 
(Florica B�suioc) ; CORNELIU RE
VENT (Mircea Busuioc) ; NORA 
POPESCU (Sanda Movilă) ; LUCIA 
STEFĂNESCU (Mirela Davila); RA
LUCA ZAMFIRESCU (Li!lica Busu-. 
ioc) ; CARMEN T1ROCAN (Nin:ta 
Busuioc); LAURENŢIU LAZA:R 
(Sandu Busuioc) ; VALENTIN PO
PESCU (Ion Stănoiu); ŞTEFAN 
PISOSCHI <(Johny Davila) ; LUPU 
BUZNEA (Dragoş ,Busuioc) ; INA 
MAR,INESCU '(Anca Busuioc). 

lamentabil ; ca, în ultima parte, treptat,· 
gr,u,pru,l tfanniliral 'Să !se retfalcă, .piesa te,:,mi
t1.ÎJnJdru-se, J.nf\Jr-'l.11!1 f,elJ. sinnlboQic, odra<tă cu 
sărbătoarea primenirii anului. Deci, o a
numi,tă tehnică ia �·e,pall"tizăirH :tensiunii J.11 
planul naraţiunii scenice, care indică, prin 
l'apetaba LS-Chi'mlbaire de reg�lSltmu, o pdv.iire 
senină - germenele de umor scontat de 
autoare atunci cînd şi-a intitulat piesa 
,,comedie". 

38"

Scenă din spectacol 

într-o caleidoscopică prezentare, fiecare 
personaj îşi expune punctul de vedere 
si fiecare are dramul lui de dreptate. Ca 
în orice familie, incidentele sînt grave, 
dar nu ireconciliabile, pentru că matr,icea 
căminului asigură, trebuie să asigure' me
reu ospitatitate, chiar Şi celor ce n,-au 
ascultat de sfatul părintesc şi au vrut să 
înfrunte viaţa după capul lor. A'ici se cere 
ev.idlenţiraită ldarpaicitJatea deoseb:irt:ă de a 
surprinde, dar mai ales de a pune în 
ecuaţie dramatică acest tip de relaţii laxe, 
Claise, raJcleseia, se creează mitre p'ăd1nţi şi 
copii : de o parte, nemulţumirea şi dojana 
pentru greşeli ce îşi vor afla curînd dure
roase urmări., de cealaltă, ingratitud'inea, 
indiferenţa. Reproşul pentru lipsa de a:
fecţiune vine chiar şi de la soţ ; dupa 
ani, acesta îşi motivează eschiva de la 
obligaţiile de tată printr-o abia acum măr
turisită invidie faţă de copii, care acapa-
11aseră iatenţlÎla şi ic:llt'aigdsrt:ea. soţie:i,. De iaUoi 
şi încercarea tardivă de a porni în cău
tarea fericirii, a tinereţfi „netrăite". Dar 
sînt acestea şi legile firii : fără sacrificii, 
nimic nu se poate realiza, cu atît mai pu-

' ţin un că[nin !bogat dn otkiasle, fieoaire ou 
temperamentul, dar mai ales cu proble-
mele sale. Şi tot în firea lucrurilor este 
ca părinţii să treacă şi prin momentele 
grele al� singurătăţii, cînd eforturile paţ' 
a fi fost zadarnice şi uitarea din partea

copiilor, categorică, fără speranţă. Prin
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forţa împrejurărilor, unitatea familiei se 
va reface şi viaţa va merge mai departe. 

Cu generozitate de actriţă, Dina Cpcea 
creează partituri bogate în stări emoţio
nail.e, pe care in1tez,preţii să le poa/tă ex
ploata fiecare potrivit talentului său şi în 
conformitate cu viziunea regizorală. Tînă
ra lliutlmi,la Szekely J-\nlbon ,a glîn11cltilt in
teresant o distribuţie care adună laolaltă 
patru vîrste distincte: părinţi şi părinţii 
lor, copiii şi copi(lul)ii lor. In reprezen
taţie, Ica Matache de la Teatrul „Bulan
<lra" deţine rolul protagonistei, femeia
miaonă pe u,merJi căreia se s,pirJ:i i:nă în,t11ea,gia 
gosJpodărie, cea '<:iatre, cu de�iune infinită, 
încearcă să-i mulţumească şi să-i ajute pe 
toţi, tineri şi bătrini, într-o permanentă 
renunţare de sine. Echilibrul, redresarea, 
fieca11•e ei [-o datorează, chim· clacă nii.cio
dată nu i se va recunoaşte acest merit 
csenţi1a1J. [n motl neo tenrbarti.lV, in1te11pre!Ja 
adună ilirruii'le de for,ţă şi iirerd[ază <Oailun, ,a
titudine ponderată, energie constantă. E
nergia unei vitalităţi extraordinare, care, 
chiar dacă lasă impresia că se consw11ă 
la foc mocnit, de fapt se regenerează con
tinuu, în vederea unor noi solicitări, care 
nu vor intirzia. O secondează, cu tact şi 
haz, Corneliu Revent, în rolul soţului zia
rist, care - singur mărturiseşte - a fost 
în mod egoist preocupat doar de profesie, 
şi căru[ta i se trezesc .imlpu1srn·i vi1lale aia.ia 
atunci cinci devine bun.ic şi încearcă să 
aducă timpul înapoi, într-o izbucnire de 
juvenilitate, repede autotemperată. Pen
tru Nora Popescu, personajul bunicii este 
prilejul unei compoziţii de extravagan-
1ă a vîrsteir a llreila, ,poate cu w1ele arccenle 
prea apăsate, menite să sublinieze diver-

gen ţa temperamentală dintre mamă şi 
:filică, diVel,genţă repercUJUattă: IJ)e scaira 
generaţiilor. Căci caractere cu totul dife
rite au şi fiica cea mare, Mirela (cu 
nerv, Lucia Ştefănescu îşi creionează ero
ina nevricoasă şi păguboasă), şi mijlocia, 
Lilica (în ciuda gracilei înfăţişări, Raluca 
Zamfirescu joacă o tînără aprigă şi iute. 
hotărită şi autoritară), şi mezina, Nineta 
(Carmen Trocan) - copilă năzmoasă şi 
dornică de emancipare, marcată apoi vi
z,ubil de experienţa nefericită - şi f.iul. 
Sandu (Laurenţiu Lazăr) - în compaŢaţie 
cu surorile, băiat bun şi fără probleme. 
Roluri de „coloratură", mai mult sau mai 
puţin pitoreşti, realizează ceilalţi inter
preţi : Lupu Buznea - în chip de hîtru 
bunic, Valentin Popescu - ginerele ti
mid, Ştefan Pisoschi - ginerele trîntor, 
Ina Marinescu - proaspăta şi stîngacea 
noră. 

Impreună cu regizoarea, scenografii 
Constantin Rusu Şi Adriana Raicu Petre 
nu au găsit, cred,-cea mai. fericită soluţie 
plastică pentrn această reprezentaţie cu o 
unitate de loc absolută şi s-au rezumat la 
dc:;crierea strictă a unei camere de tre
cere într-un apartament oarecare de 
bloc - aglomerînd sau eliminind reale 
obiecte de uz casnic -, cu o modestă des
chidere la rampă - un balcon. Din pă
cate, însă, aerul tern al ambianţei lipseşte 
de strălucire montarea ploieşteană, redu
cîndu-i din ambitusul nostalgic, încărcat 
şi de o anume poezie a banalului cotidian, 
ca1·e ar fi meritat să fie altfel sugerată, 
speculată. 

Irina COROIU 

CLASICII. DRAMATURGIEI UNIVERSALE 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN TIMIŞOARA 

REGELE LE/lR 

de SLak1uptfare 
Un 'spectacol Shakespeare este aproape 

obligatoriu pentru orice Teatru National 
demn de acest nume. Alegind una dintre 
piesele cele mai ;importante, mai frumoase, 
mai dificile şi mai rar jucate la noi (ulti
ma versiune scenică autohtonă datează 
din 1970), Naţionalul timişorean nu numai 
că şi-a îndeplinit această obligaţie de o� 
noare, ci a vădit şi admirabila ambitie 
de a o depăşi. Căci montăr1le anterioa're 
ale Regelui Lear au rămas - toate, şi 

nu numai fiindcă ,au fost puţine - vu m 
memoria spectatorilor mai virstnici ori 
mai tineri. Şi nu există concurenţă mai 
de temut decit aceea a amintirii. 

Regizorul Ioan Ieremia - în colabo
rare cu excelenta scenografă Emilia Jiva
nov - şi-a plasat proiectul de restituire 
scenică a textului, într-o măsură, sub sem
nul unui nume care, de mai bine de două 
decenii, a devenit un „monstru sacru" al 
shakespearologiei: Jan Kott, ,,contempora
nul lui Shakespeare", cwu l-a calificat 
Peter Brook, parafrazînd titlul celebrei 
cărţi a autorului polonez. Părţi bune din 
spectacol atestă lectura, dacă nu proaspă
t:f�, atunci recent împrospătată a eseului de
dicat piesei. Găsim ideea mecanismului 
orb, creat de om şi ele care omul va fi  
strâJV:it : Isrt:oroa - srpune Ko;tt, Bulteo:iea 
politică - glosează regizorul (corect, căci 
care alta e esenţa Istoriei!) ; de aceea 
spaţiul ele joc este dominat ele un tron gi-
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Scenă din s11ectacoJ 

Data premierei: 26 martie 1987. 
Regia : IOAN IEREMIA. Sceno

grafia : EMILIA JIV ANOV. Tradu
cerea: MIHNEA GHEORGHIU. 

Distributia: VLADIMIR JU-
RASCU (Regele Lear) ;. DANIEL 
PETRESCU (Bufonul); SANDU SI
MIONICA (Kent); ADELA RADIN 
IANTO (Goneril); MARGARETA 
AVRAM (Regan) ; ALINA SECU-
IANU (CordeJia) ; ALEXANDRU 
TERNOVICI, VICTOR ODILLO 
CIMBRU (Gloucester); ION HAI
DUC (Edmund); ROBERT LINZ 
(Edgar); MIRCEA BELU (Ducele de 
Albany); TRAIAN BUZOIANU (Du
cele de Cornwall); HORIA IO
NESCU (Oswald); MIRON NEŢEA 
(Regele Franţei); GHEORGHE STA-

A (Ducele de Burgundia, Un ofi
ţer); CAMIL GEORGESCU (Docto
rul); EUGEN MOŢAŢEANU (Bă
trînul); CRISTIAN CORNEA (Un 
c·urtean; C1·ainicul) ; CRISTIAN 
CORNEA, OVIDIU GRIGORESCU, 
VICTOR ODILLO CIMBRU, A
LEXANDRU TERNOVICI (Slujitorii 
lui Cornwall). 

gantic - putînd fi dezmembrat, oa şi co
roana lui Lear, în cele două jumătăţi fa
tale şi sugerînd_ prin formă, o hlamidă 
regală -, în jurul căruia gravitează în 
general acţiunile personajelor ; de aceea 
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„poporul", care în prima scenă a scandat 
numere regelui, va reapărea în scena fur
tunii, în chip de proiecţie obsesivă a unei 
minţi pe cale să-şi iasă din matcă. Găsim 
aluzia la Macbeth ; Kott vorbeşte despre 
,,teatrul lui Macbeth", în sensul, mai sub
til şi mai complex de lume a răului a 
crimei atotstăpîni'toare ; regizorul ' le 
transformă pe Goneril şi Regan în două 
iposba21e a!te 1l.111el lady M,ac'berth ,ct,egh.izatte 
(dacă luăm în considerare detaliile de 
costum şi de atitudinej în Walkirie teuto
nică ; în plus, Regan îi va scoate personal 
un ochi lui Gloucester şi îl va seduce 
mai apoi pe Oswald. Găsim ideea sinuci
derii ratate a lui Gloucester ca genială 
,,pantomimă" imaginată de Shakespeare ; 
scen� trE:_buie să fie absolut goală, con
venţia, cit mai marcată - spune Kott; 
la Ierem_ia scena va fi absolut goală, Edgar
va desfaşura un expresiv joc mut şi îi 
va evoca tatălui orb vuietul mării învîr
tind o frînghie deasupra capului (soluţie 
realmente frumoasă). Găsim, în fine, ideea 
Bufo_nulu1 (a Nebunului = fool) ca per
sonaJ central al unui anumit tip de tea
t\"1\.1 ; te_albrruU ,g1ro'tesornlrui, LSrpune Kott, adău
_i::rnd ca Bufonul, în. Lear, foloseşte un 
li:11baJ „contemporan"; regizorul, menti
mndu-1 în scenă pînă în final, îl va ima
g111a ca pe un hîtru comentator al întîm
plăriloi:_, avînd şi un discret accent regio
nal. Martunsesc că n-am d_escoperit toate 
aces� ,;ll�U,a,ţ� i" cloa•r ,pri viind spec'taioolU!l 
(ş1 vo1 _arata rndată de ce); multe mi s-au
l!mpez1t dup_ă c)tirea în caietul-program
(111teresant ş1 ser10s altminteri -redactor, 
Mariana Voicu) a unor notaţii semnate de 
regizorul Ioan Ieremia şi intitulate, destul 
de bizar, ,,Pandora". in aceste notaţii,. 
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Kott este pomenit în treacăt ca posibil 
punct ele plecare al demersulu1i sce
nic. Nru 1nsă şi ca auto1· a ap1t·oximativ 
500/o (cam tot atît cit declară directorul de 
scenă, cu anume autoadmirare, că a păs
trat „din ,textul Jn1i,ţial" ,a,l pi€Sel) din ub
stan ţialele reflecţii care urmează şi care 
p:ir, în consecinţă, emanaţia gîndirii regi
zorale asupra Regelui Lear. Ce-i drept, 
fragmentele sînt citeodată rearanjate, se 
operează mici modificări în topica frazei, 
iar autorului autentic i se atribuie, în com
pensaţie şi între ghilimele, o opinie apar
ţinîndu-,i lui Maurice Regnault, citată ca 
atare iele Kdilt însuşi. (Cf. Jan Kot,t, 
Shakespeare, contemporanul nostru, ELU, 
1969, p. 124_,163.) Dm· să ne Jntoa,rcem l,a 
spectaicol. Spw1eam că unel-e clin,tre ,a,lniz.i
ile arnililtirt;e nu ,transpa1r �esne clin ceea ce 
vedem pe scenă. Asta, pentru că regizorul 
nu aderă cu totul la ideea contemporanei
zării clasicului englez. Vestimenta
ţia personajelor situează destul de evident 
trarn,a 'l.Ll1deva 1ntre •antichitalte şi evul me
diu, ceea ce, alături ele stilul de joc tradi
ţionalist al majorităţii distribuţiei, inco
modează binişor sesizarea semnificaţiilor 
generalizatoare, filozofice, psihologice etc. 
ale concepţiei regizorale. De altfel, Iere
mia inovează şi în raport cu Shakespeare. 
Pe lingă pomenitele modificări aduse per
sonajelor şi reia ţi.ilor dintre · ele (să. 
adăugăm• aici şi moartea lui Kent, în fi
nal), scena conflictului dintre Goneril şi 
Lear, din actul I, de pildă, este prefaţată 
de o pantomimă in care cavalerii ex-rege
lui se „dedau" unor distracţii care, neîn
doielnic, ar fi determinat-o şi pe o fiică 
superiubitoare să le interzică şederea sub 
acapcri�ul ei. De :fia1pt, 'însă, rpo:oblema e 
alta. Anume : ce ar vedea şi ce ar înţelege 
din montare un specţator complet ignar 
în materie de Shakespeare şi de shakespea
rologie ? O poveste sîngeroasă despre 
doi taţi bătrîni şi naivi (Lear şi Glouces
ter), care, ţnşelaţi de două fiice, respectiv 
de un fiu diabolici .(Goneril, Regan şi 
Edmund), repudiază altă fiică, respectiv 
alt fiu angelici (Cordelia şi Edgar), fiind 
pedepsiţi pînă la urmă pentru această rătă
cire. Aşadar, un fel de „Sarea în bucate" 
fără happy end, complicată cu cîteva episoa
de mai obscure ca sens, înveselită în schimb 
de zicerile „cu apropo" ale unui nebun 
de profesie (Bufonul) şi ale unui fals ne
bun (Edgar, travestit în „sărmanul Tom"). 
Sau, dacă spectatorul ar avea lecturi in
fantile mai vaste, şi-ar aminti, eventual, 
de Regele Lear istorisit „pe înţeles" .de 
Charles şi Mary Lamb în ale lor „Povestiri 
după ipiese:l.e lill!Î. Shalres,peao:e". AT 1·ămine, 
deci, cu un basm narat scenic coerent 
(doar abaterile semnalate şi feluritele 
„Mecanisme", ,,Semne", ,,Sisteme" şi altele 
asemenea l-ar încurca un pic), în imagini 
frumos compuse plastic (pot fi citate în 
acest sens scenele de mase) şi inspirat 

<'omcntate melodic (autorul muzicii - Ilie 
SLcpan). Dacă şi textul (sau, mai bine zis, 
_jumătatea de text considerată utilă pu
lYl'i'cu;Jui, ,,dJun motive de gust", cum ne in
formează regizorul în acelaşi caiet-pro
gram) s-ar fi auzit integral, acţiunea de 
popularizare a lui Shakespeare - misiune 
deloc neglijabilă a instituţiilol" teatrale -

ar fi înregistrat încă o izbîndă categorică. In 
cazul ele faţă, spectatorul trebuie să se 
mulrurnească a lua cunoştinţă numai de 
ceea ce spun Lear, fiicele lui, Albany, 
Oswald şi, cu intermitenţe, Bufonul şi 
Glouces!:er, întrucît ceilalţi interpreţi vor
besc fie inaudibil, fie ininteligibil. E o 
rnete1ahnă cronica a montări!lor con
temporane cu piese clasice, dar parcă 
Shakespea•re merită, mai a'les din 
partea actorilor unui Teatru Naţional, mi
nimul omagiu de a fi rostit cu claritate. 
Nu este <lecit unul dintre motivele pentru 
care am admirat evolutia lui Vladimir 
Jurăscu în rolul tit,1lar, ce poate constitui 
pent1,u Ol"iCe aotJOr ,,•l'DlUJl vrieţii". Serlozitart:ea 
sludierii personajulu' � avut ca rezultat 
intuirea şi redarea gingaşului echilibru 
dintre mEireţia şi clerizvriul unei suferinţe 
ce nu e clecit consecinţa propriei vanităţi. 
Treptele iniţierii prin umilinţă a tiranului 
în meseria de om sînt parcurse de inter
pret fără supralicitări „de efect", cu mă
sură în gest şi intonaţie - iar măsura, 
cum ştim, e fundamentală 9n artă. Fără 
îndoială. cu Lear, Vladimir Jurăscu şi-a 
înscris în cari ră ceea ce se numeste o 
creaţie. Această şansă a fost r,1tată .:_ în 
bună parte, din cauza „cheii" regizorale 
aplicate rolului - de către D,miel Pe
trescu, în Bufon. Personajul e descifrat doar 
la nivelul minor al functiei sale dramatice 
şi lircleo�ogtce ; ,,nebiUJ1lia" 1'i-ui icl€V:i..ne rsiunlplă 
ţicneală, dirsperai'ea exisitenţială (soa•u - vezi 
Camus - libertatea interioară) - simplă 
nepăsare, sarcasmul - simplă insolenţă. 
Altfel, pe aceste coordonate, Daniel p.,_ 
trescu „a fost bine", cum ziceau cronicB
rii teatrali improvizaţi de pe vremuri. 
Aceeaşi constatare ar fi făcut, aceiaşi, în 
privinţa lui Alexandru Ternovici (Glou
cester), care, de altminteri, joacă întocmai 
ca ,,•pe vn�muri" : voce tremola/tă (cirul se 
aude), mimică prodigioasă, poze copleşi
toare - un leit „tată nobil" de melodramă 
burgheză. Realizări demne de atenţie şi, 
interes presupunem că au propus - jude
cind după expresia chipurilor şi desenul 
mişcărilor - Ion Haiduc (Edmund), Sandu 
Simionică (Kent) Şi Robert Linz (Edgar); 
dacă am fi auzit măcar jumătate din ce 
spuneau. presupunerea s-ar fi transfor
mat, eventual, în certitudine ; în lipsă, nu 
le putem aprecia - cu sincer regret - de
cit calităţile de mimi. Trio-ul fiicelor lui 
Lear apare conturat net de către tine
rele lintenprete. AJde1ia Rladin Ianibo (Go
neril) şi-a abordat rolul în termenii unei 
distanţări brechtiene care, chiar dacă dis
tonează oarecum cu stilul de joc al echi-
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pei, defineşte efioicnt răutatea glacială şi 
1.,apaidirbatea ,peJ·sonajului. Marg,arcta A
vram încarnează - pe urmele indicaţiilor 
regizorale - o Rcgan încă mai malefică 
-clecît o văzuse Shakespeare ; temperamen
tul bine controlat îi permite însă inier
prelei să facă credibile datele adăugate fi
guriiii tdramialtÎloe : rcr,uzime ,g1ratuită ,exp1�C<1-
bilă doar ca răbufnire viscerală, senzua
litate excesivă saţiabilă doar prin crimă. 
Alina Secuianu (Cord!,'!lia) evită capcana 
posibilă a monotoniei liliale, conferindu-i 
eroinei febrilitate nervoasă şi accente de 
resemnare lucidă. Reţinem, pentru justeţea 
tonului, jocul lui Mircea Belu (Albany) 
şi, mdeosebi, pe iacela 1al [lll.Î. Ho.nia Io
nesau - un Oswiail,d modelia't cu ,precizie. 
Ouvinte de lraudă, în sffa-şit, ,pen,tru evolu
ţia de gi,up, într-o nrumeroasă fliguiraţie, 
.a celor1ailţi: comlponenţi iai colieClbi.VIUilu:i ,tea
trului, coileativ de '1-a care aş,tepltăm, dt 
mau. ,cudm:i, ,performanţe airllisrtiiice demne 
de !pr'eS'llligirul ;pe dlrept dobfu11Cliit de Nlat'ilO
nal,u'l timrişorean. Un pres1Ji1giru ce se cere 
:menţinrut. 

Alice GEORGESCU 

TEATRUL DRAMATIC 
„MARIA FILOTTI". DIN BRĂILA 

GEORGE DL\NDIN 

de Moli�re 

Data premierei : 4 aprilie 1987. 
Regia : DANA DIMA. Scenogra

fia: DOINA RIPEANU. Muzica: 
NICU AiLIF ANTIS. 

Distribuţia : MARIN BENEA 
(George Dandin); ANAMARIA PIS
LARU (Angelique) ; PETRE SIMIO
NESCU (Domnul de Sotenville) ; 
ILDY CODRESCU (Doamna de So
tenville) ; GEORGE ŞOFRAG (Cli
tandre) ; GRETA MANTA (Clau
dine) ; BUJOR MACRIN (Lubin) ; 

'ADRIAN NASTASE (Colin) ; SOJMN 
DINCULESCU (Un mim). 

Multe sînt căile de abordare a unui text 
clasic. Cea mai dificilă, desigur, este fi
delitatea - faţă de autor, faţă de epocă, 
faţă de operă. Studiul atent şi aplicat, 
dar mai ales inspirat, poate călăuzi paşii 
chiar şi ai unui foarte tînăr regizor, reu
şi ta avind toate şansele de a purta atît 
caratele actualităţii ideii, cît şi pe cele ale 
modernităţii expresiei. Este cazul montării 
Danei Dima, un strălucitor „impromptu", 
nu la Versailles, ci la ... Brăila. Minunatul 
lăcaş în stil neoclasic oferă cadrul ideal 
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unei astfel de inl1·eprindcri, iar echipa 
s-a dovedit nu doar entuziastă, ci şi ca
pabilă de supleţe şi rafinament, facilitînd 
publicului incursiunea în al XVII-lea 
veaic, în !lumea Jru1i M1oliere, un,u,l dilil.tre 
genialii noştri „contemporani". Un mo
ment teatral de fervoare deosebită şi rea
lă savoare. 1n mod ingenios, interludiile 
au fost asimilate de argumentele versifi
cate care prefaţează cele trei acte, minia
turalele pastorale fiind convertite în fer
mecătoare bufonade, iar performanţa inte
grării intermezzo-urilor (entremets) în 
substanţa intrigii propriu-zise a fost reedi
tată, creîndu-se un adevărat spectacol în 
�pectacol. 

Cortina închipuie o faţadă de o copleşi
t0are masivitate şi un perfect echilibru 
(în epocă, arhitectura era asemeni decoru
lui rde teatru, �a,r dccoru/1 ele tea,tl'U, uzinei 
de legile perspectivei, simula arhitectura). 
La arlechin apare un ... arlechin care, mi
mînd mari eforturi, va înlătura simbolica 
piedică a canoanelor clasiciste, aducînd în 
scenă vesela, gălăgioasa trupă a saltim
bancilor. Ei irump la rampă, urmînd a 
.,iJmprovfrm" n�prezcnrtiaiţia S'uib ochii spec
tatorilor, care le vor admira rapiditatea 
şi agilitatea cu care îşi schimbă costumele 
şi, odată cu ele, caracterul. O veritabilă 
cromatică sonoră, pe măsura vervei his
trionice, imaginată inventiv de scenografa 
Doina Rîpeanu. Elanurile indivţduale se 
conjugă într-o vibraţie de ansamblu care 
conturează plasticitatea globală a mon
tării. Armonii, eufonii, euritmii concură 
cleopotri vă la configurarea unui sistem de 
supragaguri - motive iscate din text, con
text, subtext, dintr-o simplă întorsătură 
de frază. Muzica lui Nicu Alifantis, evo
cînd suave, delicate sonuri lully-ene, im
pune un tempo susţinut, dinamizîndu-i pe 
interpreţi, care se • păstrează permanent 
Îlll rli.ltnn. 

Jocul geometric al conflictului exempli
fică, dar nu-şi propune să şi rezolve tema 
păcălitorului păcălit. Pentru că veleitaris
mul n-are leac. Şi nici prostia. Refuzul 
evidenţei, ca şi acceptarea compromisului, 
complacerea în echivoc sînt materializate 
de situaţiile aberante pe care farsa le îm-
pinge spre paroxism, iar absurdul, tratat 
ca normalitate, se insinuează, invadînd. 
Rep]]ilci'le mcăroaltle de cilte o a'luzie şi m

soţite de un aparte se constituie într-un 
mic demers alegoric, speculat inteligent. 
Aşa cum gesturile, de la mîngîiere la cio
măgeală, închipuie o reţea de semne care, 
raportate la cuvînt, fie că amplifică sem
nificaţia, :file că o anruează. wn ,a,cest la,n,ţ 
de corelaţii, caricatura apare supradimen
sionată, evidenţiind eternele motive de 
reflecţie asupra tarelor omeneşti. Impos
tura e dată la iveală prin maimuţăreala 
găunoasă a aşa-ziselor bune maniere: soţii 
Sotenville (prin chiar numele lor puşi sub 
semnul derizoriului), pe lingă folosirea 
,.armei" limbajului convenţional şi pre-
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tenţios, mimează cu afectată „distincţie" 
ţ'i „nobile" îndeletniciri, cum ar fi pescui
tul şi. .. fripta. 

Tribulatiile amoroase aciu1te la umbra 
prin,·ipiilor morale sint mai evidente în 
relaţi1}P. dintre servitori : Claudine pune 
rufele J;,. uscat, dar, de fapt, nu face decît 
sii-şi intiridă mrejele, scoţîndu-1 din minţi 
pe Lubin. La adăpostul întunericului, pe1·
sonajele în <'ămăşi de noapte devin pro
priile lor fan:ome, antrenate într-o ·sara
bandă a căutăr;., de sine. Scena nocturnă, 
decupată cu o dPosebită acurateţe regi-. 
zorală, e străbătută, J.a un moment dat, 
în plin qui pro quc, de frisonul senzuali
tăţii: George Dandin, cel mereu confun
dat, e obligat de astă d:ată să primească· 
avansurile valetului, car1:: ,e preface că 
îl confundă cu aleasa ini1111: lui. Aceeasi 
,,!Tloapte fm,tunoasă" cunoaşte şi :!Jiorui: 
soţia s1mulle'ază ou ,a1tîta convi;ngere s'in1u
ci1deroa, incit soţ,UJl se lasă j1a1răşi păcălit 
şi cade în cu_rsă, suportind din 1101:. c�11.
sccinţele unei i·ăsturnări de situaţie; dJJ:i 
aou1Z1a:tor, devine i-rucu!1pat - ră11111as în 
drurPi şi stropit cu vin de la fereastră, tf 
acuzat că umblă prin cîrciumi şi că-şi 
ponegreşte pe nedrept nevasta. 

Cu brio, interpreţii se exersează pe în
treaga claviatură a comicului. Marin Be
nea, în Gieor.ge iDaoxl!iin, lzibuteşte un (POr
tret complex : aparenţă de bonom, mă
runt parvenit, ţăran boierit care îşi păs
trează obiceiul de a dormi prin butoaie, 
abia reuşind_ să-şi refacă ţinuta, adunîn
du-şi t11icornul din praf şi jab'oul de pe 
umăr ; pe cit de erectul, pe atit de laş şi 
de zgîrcit, acceptă în fapt să i se pună 
coarne şi să i se fure banii· cu pungă cu 
tot. Năucit de avalanşa încurcăturilor 
(despre care recunoaşte că au fost declan
şate ele ambiţia lui deşartă de a deveni, 
cu orice preţ, gentilom), ajunge să facă 
figură de maniac stupid, cînd ridică şi 
pretenţii de soţ autoritar ; stirneşte com
pasiune, dar frizează Şi ridicolul, în pos
tu!M -ele Vlirotimă 1a protpriei prostii. Petre 
Simionescu şi Ildy_ Codrescu formează un 
cuplu buf : nepotrivirea evidentă a soţilor 
Sotenville, ce nu par a fi chiar de viţă, e 
compensată printr-o comportare sincro
nizată care persiflează armonia conjugală. 
El, bătrîn fanfaron cu perucă leonină şi 
,g:ias tună!tor, invocă o jaJ,n 1i!Că origine eroi
(comică). Ea, purtind pe obraji însemnele 
fals1e aJ-e ipl\lldorrii ,(.pomeţi r0şi1i) e o mamă 
şi o nevasită nurlie care nu se. dă în lături 
să cocheteze cu primul venit. Pe naivul· 
ginere reuşesc să-l ducă de nas, intiŢDidip
ctu-1 cu morga lor aristocratică şi spionîndu-1 
din casa de peste drum, unde stau mereu 
cu urechea la pîndă, ajutîndu-se de ·un 
cornet ,ao111stic. Cu un oaip de mironosiţă, 
cînd plîngăreaţă, cînd smerită, sarcastică, 
dar, la nevoie, maleabilă, cu ifose de ma
hala şi izbucniri patetice, Anamaria Pîsla-
ru se asoumle isUJb boneta luii AingeU(lue, 
spre a se ivi apoi în toată splendoarea ei 

Interpretii se exersează cu brio pe 
întreaga· claviatură a comicului 

ele ingenuă cu zulufii în vînt. Cu fuste 
invoalte şi decolteuri adînci, Greta Manta, 
irezistibilă ca totdeauna şi la fel de si
gură de „şarmul" ei, este o Claudine foc 
de isteaţă ; îşi tîriie galenţii prin scenă 
cu aceeaşi insolenţă cu care-şi repede �i 
stăpînul şi curtezanul, pe care ţine să-l 
avertizeze în •legătură cu „principiul"ei 
de viată : în amor, ca şi în căsnicie, încre
derea · stăvileşte abuzurile. Cu alură de 
mW;,chebar în va:ca,nţă, Geo'flge Ş,ofr01g fiace 
în Clitandre caricatura unui honnete 
homme, arborind, dincolo de infatuare, şi 
un dispreţ sardonic faţă de tot ce-l încon
joară ; ceea ce nu-l împiedică să fie ex
cesi:v 'ele 1giaJaint !;ii cu ·stăpîna şi cu S1Ubre
ta. Apariţie de o replică, Colin-Adrian 
Năstase e un slujitor croit pe măsura stă
pînului, la fel de încet la minte, fiind în 
soh•imb, în mi1jlo'cu[ ,gloaltei 'V'eseil.e, ttort art:.ât 
de hazos ca şi ceilalti. Asen1eni lui Mas
carille, înzestrat cu· darul persuasiunii, 
abil şi versatil, tonic Şi spiritual, Lubin al 
lui Bujor Macrin cumulează rolurile de 
fals confident, de intrigant şi raisonneur: · 
cunoscîndu-le fiecăruia şi slăbiciunile şi 
josniciile, îşi permite să fie cinic şi să 
facă a;precieri sa,gace. El este maître du 
jeu, el dă tonul în această spirituală de
lectare a spiritului, nu lipsită de o morală, 
el este deci homo cogitus, eroul epocii ra
ţionaliste. Personaj inventat, mimul (exce
lente, grima şi pantomima lui Sorin Din
culescu) circulă prin scenă ca un spiriduş, 
zornăindu-şi clopoţeii de la tichie : un 
semnal amintind că Moliere a fost numit 
cîndva ,,valetul nebuniei universale". 

Irina COROIU 
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AL TE PREMIERE 

TEAl;RUL NAŢIONAL 
DIN CRAIOVA 

FLOL\REL\ 

DE CL\CTUS 

�E Barillet şi GreJy 
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Data premierei : 12 februarie 1987. 
Regia: MIRCEA CORNIŞTEANU. 

Scenografia: V. PENISOARA-STE-
GARU. 

Distributia : VALENTIN MIHALI 
(Igor) ; MIRELA CIOABA (Antonia); 
GEORGETA LUCHIAN (Stephanie); 
IOSEFINA STOIA (Doamna Du
rand�Benechol) ; ILIE GHEORGHE. 
(Julien) ; ION COLAN (Nor,bert) ; 
VLADLMIR JURAVLE (Domnul 
Cochet) ; CERASELA IOSIFESCU 
(Primăvara lui Boticelli). 

Chiar dacă nu sînt nişte veritabili „şefi 
de şcoală" în domeniul pe care-l ilus
treazf1 cu fervoare - vodevilul - Barillet 
şi Gredy au cel puţin meritul de a nu 
se afla nici la coada seriei reprezentate 
altădată strălucit printr-un Feydeau, 
printr-un Labiche, printr-un Verneuil ş.a. 
Şi nu sînt nici alît de .obscuri cum în
cearcă unii să ne convingă, din moment 
ce piesele sau scenariile lor i-au cîştigat 
pe Rene Clair sau pe Ingrid Bergman, 
pl'l.llS o ma•să liunensă ,de anorn.mi im1por
ta1J1ţi - pecbarllo.rii. 

Este destul de greu de aproximat -
într-o posil::Jilă istorie a vodevilului - cam 
pe ce treaptă s-ar situa acest cuplu -de 
autori. Din· păcate, şi informaţia noastră, 
mai ales pentru perioada care a urmat 
celui de-al doilea război mondial, este la
cunară, genul fiind un timp repudiat cu 
mare zgomot, pus la index de tot felul de 
pudibonzi şi purişti. Ca şi cum acest tip 
de comedie nu ar răspunde - şi el, în 
felul său - unei nevoi fireşti de rîs a 
publicului, şi ca şi cum s-ar putea şterge 
cu buretele, dintr-o dată, o tradiţie care 
îşi găseşte sursele în forme ale teatrului 
popular, ale farselor medievale, ale teatru
lui de păpuşi, şi care â rodit - cu indis
cutabilă prolificitate - pe mai toate meri
dianele lumii! Barillet şi Gredy nu sînt 

Mirela Cioabă 
(Antonia) şi 
Georgeta Luchian 
(Stephanie) 
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decît un eşantion al acestei producţii uni
versale imense, dar un eşantion reprezen
iativ. 

Iar argumentele care justifică această 
Floare de cactus sînt trei, mai importante: 
1) construcţia (condusă abil, cu o apre

dabilă cantitate de neprevăzut, alcătuind -
prin qui pro quo-urile sale- destule pîr
ghii pentru un comic de factură clasică);
2) replica (spirituală, vioaie, la marginea
echivocului, dar niciodată grosieră) şi
3) personajele (perfect credibile, întemeia
ie pe o atentă observaţie socială, fiecare
înzestrat cu un dram aparte de pitoresc,
care le singularizează). Nu voi merge pînă
acolo incit ·să afirm că Floarea de cactus 
este şi o capodoperă de morală, dar nu
pot nici să nu-i recunosc piesei o conclu
.zie tonică, o finalitate cu totul decentă,
•ccare rearmonizează stările de fapt şi trans
feră în imponderabil asperităţile cu apa
renţă de libertinaj. 

Acest gen de comedie a i1n:pus, peste 
.ani, şi un stil de spectacol, pe care ne-am 
•obişnuit să-l asociem spiritului latin (mai
-precis, francez), uitînd, uneori, pe nedrept,
-că mostre ale lui, de prim ordin, le-am în-
tîlnit şi la englezi, şi la americani (mai
ales în film). Iar „stilul" în cauză presupune,
şi el, un ritm alert al montării - scenice
sau cinematografice -, o construcţie mi
nuţios realistă a situaţiilor, în fine - in
terpreţi de bravură, capabili să jongleze
cu replicile şi cu propriile lor stări sufle
teşti. Şi dacă teatrul nostru a demonstrat
,de atitea ori că nu a încetat să aibă astfel
de interpreţi (în -epoca interbelică au exis
tat cîţiva iluştri, competitivi pe orice sce
nă europeană), iată însă că sîntem ne
voiţi să constatăm, cu regret, că ştiinţa
în sine a montării genului s-a· cam pier
durt, sau ,a devenit o rara avis.

Mircea Cornişteanu nu este un novice
în ale teatrului de comedie. A dovedit-o
mai ales exercitîndu-şi talentul - cu
fluctuaţii de formă şi inspiraţie - pe
texte de Caragiale, ceea ce ·nu este deloc
puţin lucru. Dar - se pare - îi lipseşte
încă instrumentarul speciei zise şi „de
bulevard". (A propos, oare de ce va fi
fost atîta vreme hulit acest termen ? In
·fond, bulevardul este - sau ar trebui să
fie - o ambianţă urbană de orgoliu civic
şi cultural...) Căci, iată, după ce o primă
întîlnire a sa cu Floarea de cactus (la Tea
trul „Nottara", şi încă în două variante
de distribuţie, amîndouă cu destule capete
de afiş !) nu i-a adus nici un fel de la
uri, această a doua sa încercare, la Cra
iova, este tot atît de nesemnificativă. Nu
poate invoca nici de această dată scuza
că nu ar fi avut la dispoziţie o distribuţie
potrivită, căci· Mirela Cioabă (Antonia),
Valentin Mihali (Igor), Georgeta Luchian
(Stephanie), Ilie Gheorghe (Julien), Iose
fina Stoia (doamna Duran'd-Benechol) şi

·:ceilalţi au dovedit şi farmec, şi mobili-

tate interpretativă, şi dezinvoltură scenică. 
întreaga mizancenă avea totuşi un aer 
Vebust, greoi, clezlînat. Era deipal·te de 
imaginea şampaniei (mai bine zis, a spu
mei de ... ) pe care o presupune, aproape 
obligatoriu, un astfel de spectacol. Nici 
scenografia (mai ales, vai, costumele !) lui 
V. Penişoară-Stegaru nu l-a ajutat prea
mull. In loc de şampanie, am fost invitaţi
la o „degustare", lungită peste poate, cu
bere dilduţă şi răsuflată.

Dinu KIVU 

TEATRUL EVREIESC DE STAT 

URMl\RIRE/l 

de Woody L\llen 

Data premierei : 18 decembrie 1986. 
Regia: ADRIAN LUPU. Scenogra

fia: BMiILIA JIVANOV. 
Distributia: RUDY ROSENFELD 

(Kleinmani; EUGE;NIA BALAURE 
(Ana); LUCIA COSMEANU-MAIER 
(Gina); DORINA PAUNESCU (D-0c
torul, Spir-0) ; MIHAI CIBU (Hac-
ker) ; NICOLAE CALUGARIŢA 
(Frank, Poliţistul) ; NORBERT 
HAUSER (Al); NICOLAE MACO
VEI (Bill) ; MIRCEA. STOIAN 
(Sam) ; DOINA TRASNEA (Asis
tenta) ; NUŞA STOLERU-PON
GRATZ (Abe) ; IOANA CRACIUN 
(Nebunul) ; Lectura textului în 
limba romana: THEODOR DA
NETTI. 

Woody Allen este un gagman strălu
cit - spun comentatorii săi, cu acea ad
miraţie aflată la un pas de intenţiile exe
getice -, este deci actor, dar şi regi
zor, scenarist, dramaturg, prozator, într-un 
cuvînt, un artist cu uimitor de multe dis
ponibilităţi, un creator inepuizabil, mereu 
prezent în atenţia publicului. (Gagurile 
citate ca fiind celebre nu m-au făcut să 
mă prăpădesc de rîs, dar cum nici textele 
rostite de Toma Caragiu - şi care gîl
gîiau de subînţeles, de ironie şi umor de 
înaltă clasă - nu erau, ca literatură, de
loc strălucitoare, e limpede că celebritatea 
gagurilor lui Woody Allen se datorează şi 
felului .în care autorul şi le rosteşte pe 
scenă, ca aotOir.} 

Dramaturgul american, în tot ce scrie, 
cultivă paradoxul şi umorul negru ; nu 
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exisită text în can' el să nu focă măcar 
o referire la morţi sLupide, accidentale,
comice, ridicole, decesul eroului fiind tra
tat ca o chestiune neserioasă care între
rupe, tam-nesam, un lanţ de treburi şi
afaceri aproape prospere sau, oricum, pro
miţătoare.

Woody Allen ne convinge că Paradoxul 
este străbunicul Absurdului în teatru ; 
cinci ia în stăpînire nu numai cuvintele, 
ci si faptele oamenilor, paradoxul naşte 
parabole, cum este şi această piesă, 
Moartea (în versiunea 1·0111âncasc:"1 repre
zentată, Urmărirea, şi acest titlu .îmi pare 
a fi mai puţin explicit, deci mai apropiat 
de esenţa textului). lntr-un orn5 ameri
can, cineva - un odios asasin -- supri
mă, fără a lăsa urme, cetăţeni respecta
bili, aflaţi mai presus de orice -afacere 
murdară, în care lichidarea indezirabilu
lui este „necesară''. Cctă•ţenii, dintr-o 
minie întru totul justificată şi 'într-o una
nimă şi nestrămutată botărire de a-l prin
de şi pedepsi pe acel odios uc· ga5, po··ncsc 
să-u unmărem,e-c'i, zi ş� noapte. Eforbuu·ile lor 
se iairaltă a fi Z'3diarn-ilce. Unnări,'o:•i i o'.Jser
vă, cu o spaiimă -cresdndă, că Ln ci,u.:lia itu
tll!ror măsurHo.r de sigumnţă, :pe 1rind, dn'.d 
unul, cinci altul, şi din ce în ce mai mulţi 
dintre urmăritori, cad viotime. Frica e 
atît de mare incit fiecare gest de !<>ham i
te, fiecare îndoială cu privire la eficienţa 
acestei urmăriri sînt considen1te mane
vre de abatere a vigilenţei, prin care cri
minalul se trădează. In piesă, personajul 
care comite imprudenţa sincerităţii în ceea 
ce priveşte deşartele măsuri de prezerva-

re a Yie\ilor este Kleinman. Spaima con
cetătenilor săi se dczlăntuie oarbă şi d 
nestăvilit. Sînt răstălmăcite vorbe şi 
gr-�turi, se iscă măr,untc şi s'bupide ,suspi
ciuni, c:c se tl'ansformă, conform aceleiaşi 
eterne scheme, în implacabile acuzaţii„ 
iar aC"estea, ln rindul lor, în condamnarea 
la moarte a lui Kleinman. Doar întîmpla
rea îl salvează pe bietul Kleinman din 
miinillc cc'tăţeni'lc>i·�că'lăi : în diipa cîn.d' 
accst:.i urma să fi.::! n1im1icit fii,ilc, vine
vestea că un alt concetăţean a fost ucis. 
D-::!'Ci : nf\l Klci111mn·n e1ia asas·mu� ; şi nici:. 
vreunul dintre concetăteni. Asasinul este
chiar Moa1tea, care, î;rninte de a-şi li
C'hida victima, se a:sc:unde în trupul aces
teia. Oamenii, absorbiţi de frenetica zba
tere pent11'll ,a brăi, ui!tă că exli1Stă şi „1a,şa, 
ceva". 

Pl'in Woody Allen, americanilor le este
facilitată descoperirea parabolei cu ampli
tudine metafizică, ceea ce, desigur, nu se
putea realiza <lecit printr-o nevinovată. 
şi binevoitoare înşelătorie : piesa este o, 
comedie, deci un „lucru" atracţios, ade
menitor, dar comedia este neagră. Adrian 
Lup·1, regizorul spectacolului de la T.E.S.r 
a înţeles cit de stupid poate să arate un. 
spectacol de comedie în care, dat fiind'. 
că se vorbeşte despre moarte ca despre
s•.1blirnul capăt al inconştienţei noastre, 
un european n-ar găsi nimic de rîs. Aido

ma t�xtul ui, nici spectacolul nu e o come-· 
clie în înţelesul lejer al cuvîntului ; pen
tru a ne face să ne prăpădim de rîs, ar
trebui ca reprezentaţia să fie o enormă 
bufonadă, ceea ce, în acest caz, ar fi un 

... Paradoxul naşte p.arabole (,,Urmărirea" de Woody Allen pe scena 
Teatrului Evreiesc de Stat) 
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ridicol semn de infantilism : nu te poate 
-face să rizi un fapt în faţa căruia senină
tatea este unicul triumf al fiinţei umane.
'Şi atunci, Adrian Lupu, prin concepţia sa
reg,izorală, a găsit calea de mijloc : zim
beşte dispreţuitor faţă de cetăţenii care
nu înţeleg ce înseamnă a muri, dar, tot
-odată, ridică din umeri, cu nepăsare, în
faţa inevitabilului.

Astfel că spectacolul nu are nici vreun 
•personaj raisonneur şi nici acea atitudine
rezonabilă de care publicul să se preva
leze ca de w1 privilegiu moral şi intelec
tual ; fiecare spectator se simte singur şi
încurcat de neobişnuita situaţie în are e
-pus, aceea de a nu putea pactiza cu. nici
una dintre părţile aflate în dispută : de
-0 parte - oamenii, de cealaltă - însăşi
moaQitea. Oulrt:ii:vînld Wlgiull. la,eJ· ,poliţist, pe
-care piesa îl întreţine maliţios, în scenă
-se strecoară şi - se înstăpinesc, prin intră-
rile şi ieşirile personajelor, prin agitaţia
lor debusolată şi necontenită, îngrijorarea,
iar prin penibilul măsurilor de siguranţă

�i prin jalnica intransigenţă a hotărîrilor -
groaza de moarte. Impot·tanţi, energici,
apelînd la inteligeI).ţa de recuzită poliţistă,
-furioşi pe neputinţa lor, concetăţenii lui
Kleinman recurg la epurarea suspecţilor
,din rîndul lor, cu convingerea că trebuie
·să facă, totuşi, ,,ceva", nerealizind că, de
fapt, numai atît ie •stă în putere a săvîrşi.
:Spectaco1ul neputinţei este supr,atema
a.cestei montări.

Adrian Lupu şi-a construit reprezentaţia 
·pe patru piloni: Kleinman (Rudy Rosen
'feld), Doctorul, Spiro - ghicitorul în stele,
palmă, vorbe, cafea, vizionar, profet, preot
al unui cult obscur (ambele roluri jucate
-<ie Dorina Păunescu), ultimul fiind uci
gaşa Moarte. Celelalte personaje compun
fundalnl, colectivitatea, masa indivizilor
din care apar, pe rînd sau în grup, prie-

tenii lui Kleinman: Ana - vecina virtuoasă,
Poliţistul, Nebunul, Prostituata şi ceilalţi.

Omul mărunt, modest, cumpătat, in
-ţellrept iprun vorbel<e iJJ'I'e!lillllte �e Ila irăpasaita 
maică-sa, fără însuşiri, dar cu bun-simţ, 
nJci bog,a,t, n!ilci I.Sălrac, prietenos, dbed:ien.t, 
-paşnic, într-un cuvînt, Kleinman găseşte
în Rudy Rosenfeld un interpret excelent ;
-caraghios din sinceritate, amuzant prin ti
midităţi şi temeri (altfel întemefate), ac
toriul străluceşte ipr,.un inteli-genţa dPved:ită 

în cenuşiul vieţii personaj ului său. Blînde
ţea sa justifică intru totul peşansa de a 
fi victimă n 11 numai. prin deces, ci f;i prin 
crimă. 

Doctorul este omul de ştiinţă pentru 
care_ nu fiinţa contează, ci procesul fizio
logic, fenomenul, datele precise, obiective, 
reci, oferite de victime. El însuşi moare 
de moarte bună. stupefiat de ceea ce i se 
intîmplă, înţepenind şi răcindu-se cu 
gindul tot la „procesualitate". Rig,id, indi
ferent faţă de om, capabil să urrn"irească 
pină la obstinaţie fiecare caz, av,Jitatea 
sa ştiinţhfiică e nemlilJ.oasă �i dÎll1i!că î111Jtoc
mai cum e şi ,profesiunea de călău. 

Spiro - ca opus al doctorului - re
prezintă mistica întrupată într-o stirpitură 
hidoasă la înfăţişare, gîngavă, becisnică 
şi odioasă prin sentinţe; Spiro este cel 
ce îl acuză pe Kleinman de închipuite 
crime săvirşite în lanţ. lntîmpinat cu 
smerenie, teamă şi adoraţie oarbă de că
tre cetăţenii oraşului, personajul primeşte 
,,suflul divin" şi, pronunţind aberanta a
cuzaţie, paralizează orice inteligenţă raţio
nală. în travesti, Dorina Păunescu reali
zează o creaţie memorabilă ; de nerecunos
cut, actriţa, în cele mai chircite poziţii, cu 
o mască oribilă, realizează o fiinţă com
pusă parci'.l numai din cartilagii şi lovită
de demenţă senilă.

Şi Doctorul şi _Spiro sînt personaje de 
compoziţie : două prezenţe spectrale aflate 
dincolo de hotarele omenescului - intran
sigenţa cunoaşterii şi înfricoşătoarea igno
ranţă ; două ipostaze ale omului, care, .în 
ciuda ireconciliabilei oponenţe, au acelaşi 
numitor, eroarea pr.icinuită de dezumani
zare. Două interpretări care concentrează 
cu strălucire viziunea regizorală. 

Moartea este, de fapt, cel mai prezent 
personaj, căci se află în toată populaţia 
ridicată împotriva „ucigaşului nevăzut" 
din acel oraş. Spaime, laşităţi, prejudecăţi, 
crize de furie, mînii oarbe se iscă prin 
fiecare dintre celelalte personaje. 

Excelentu.I spectacol ride de toţi şi de 
toate fără să schiţeze nici un zimbet, adu
cînd toate gesturile şi vorbele noastre, 
apte să provoace veselia, în pragul unde 
nu mai au sensul scontat. · 

Paul Cornel CHITIC 

47 

www.ziuaconstanta.ro



RECITALURI 

TEATRUL „ŢĂNDARICĂ" 

SURÎSUL 
HIROSHIMEI 

după 

Eugen 

poemul lui 

Je�eleanu 

Data premierei: 3 aprilie 1987. 
Scenariul : DINU KIVU. 
Regia, scenografia, ilustraţia mu

zicală: CRISTIAN PEPINO. 
Distributia: GINA NICOLAE, 

RODICA 
. 

DOBRE, VALENTINA 
TOMESCU, FLO�ENTINA TANA
SE, NATAŞA BEREHOI.

Celebritatea poemului lui Eugen Jebe
leanu s-a transformat într-o timpurie cla
sicitate, interesul faţă de el a făcut loc 
respectului cui.tural, care, în fapt, se re
duce la obişnuinţa de a-l cita în cele mai 
diferite prilejuri, fără ·a ni se mai re
deştepta tlorinrţia. ele ,a-i z,e:oiltli. Ştii•ult din anii 
de şcoauă, ,poemiull „Sur'î!sul Himshrinnei", 
pentru mulţi dintre spectatorii maturi, s-a 
dovedi:t a fi o operă Lirterai:ă ,îm,că 1111u :Î!I1-
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deajuns cunoscută. Teatrul ,,Ţăndăric_ă''. îl
redcscop�ră şi il transpune scenic, m1zrnd 
pe surpriza ce o va produce. 

Spectacolul se bizuie pe doi artişti va
lornşi ai acestui teatru: regizorul Cristian 
Pepino şi actriţa Gina Nicolae. . Recitalul, ca gen de spectacol, preh(1de
indiscutabile virtuozităţi interpretative, 
căci nu e simplu să captezi atenţia mono
logind ; dificultatea devine enormă cin:f 
rostirea versului a cuvîntului este dublata 
de prezenţa una� obiecte animate (însufle
ţitf' prin mînuire): în scenă are loc o a

-:cl"rbă concurenţă între spunerea textulm 
şi v,izualizarea sa. 

Acceptînd să fie prezentă în scenă lao
laltă cu marionetele care-i preiau vorbele 
şi i le joacă" deci asumîndu-şi riscul de 
a fi b1:�iată î� mod prngramaitic şi con
stan't de imagunea a>fl'ată în rnjş,care, dar
nu şi lÎ.11 dila'1og ,ou ea, Găn,q Nicolae do 
vPldeşte o out:Jezanţă Q"air întîln:ită. . . E de presupus că regizorul Cristian 
Pepino a conceput acest recital pornind 
de la premisa că textul spune ceea ce ur
mează a s� vedea - ca şi cum versul 
ros,ti1t s-ar îndrepta spi-e o oglia1Jelă ca•re-f. 
t'rPCf' din regnul auzitului în cel al văzu-. tului. tn acest caz, actriţa este personajul 
trăitor al vorbelor pe care le spune, iar 
trăirea ei - senzaţii, emoţii, sentimente-· 
este cauza ce provoacă imaginea, şi nu 
efectul ei. 

Este explicabil de ce s-a recurs la a-• 
ceastă soluţie ilustrativă: noi, spectatorii,. 
fiind familiarizaţi, din filme documentare! cu tragicele urmări ale bombardamentului 
atomic de la Hiroshima şi Nagasaki, n-am 
mai fi perceput faptul cu acuitatea de la-

Gina 

Nicolae 
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primul contact cu ororile pricinuite de 
explozie. 

Recitalul, acum, azi, este reculul în con
�tiinţă al pericolului atomic : tot ceea ce 
e rostit se travesteşte în fantasmă ; un 
recviem pentru cei dispăruţi, al căr-or coş
mar apocaliptic străbate prin timp şi spa
ţiu, strecurindu-se in cugetul fiecăruia 
dintre noi. 

Gina Nicolae, întrupînd conştiinţa, ne 
c�nduce_ p11i01. fa'bi,rj/111tul sud'erinţeilror, iail
nap,rasrn,celor ,d,ure,ri fi,Z'i'ce şi ichiinu.ri su
fleteşti, al neodihnei si al neostoitului 
alean, murmurind, tînguindu-se, sincopîn
du-şi vocea, urmărind bolovănisul amar
nicelor tristeţi şi neputinţe, rătăcindu-şi 
paş11 P:111._tre umbrele albe ale dispăruţi
lor. adastrnd cu ochii pironiti în gol tă
cî11d înfiorant, dispărînd şi reapărînd ca 
o speranţă ; luminînd cuvintele şi retră
gîndu-se în penumbra încremenirilor a
mintindu-şi voci, cotropindu-ne cu c�ata 
lăptoasă a apariţiilm·, actriţa devine pen
tru 1101 o Beatrice încrezătoare în triumful 
păcui şi oare ne po3rtă priin• s1umibra pă
dure a deznădejdilor, spre luciditate. 

SPECTACOLE 

TEATRUL LIRIC DIN CRAIOVA 

MICUTL\ DOROTHY 

musical dl!, Siluia K�rim 
după Frank [Baum 

Data premierei: 14 martie 1987. 
Regia : MIGRY AVRAM NICO

LAU şi TONY BULACICI. Muzica : 
MARIUS ŢEICU. Scenografia : 
SORIN NOVAC. Maestru de balet : 
FRANCISC V ALKAY. 

Distributia: MIHAI ISTRATE 
(Prezentatorul, Vrăjitorul din Oz) ; 
FLORIANA ION (Dorothy); CAR
MEN PREDESCU (Tic-Tic); TAMA
RA GRAMA (Spiriduş) ; ALEXAN
DRA MIRCEA (Zina Albă); XN
DREI DARUKA (Sperie-Ciori) ; 
TEODOR ISPAS (Omul de tini
chea) ; IOAN KELEMEN (Leul) ; 
ALEXANDRU PETRE (1Paznicul) ; 
MIRELA DARUKA (Zug-;leg) ; 
IOAN BUCŞA (Maimuţoiul-şef). 

Spectacolul este emoţionant, fără s<i.: 
cadă în patetism şi fără să amb.iţioneze· 
osLentative inovaţii de limbaj teatral. 

Coerentă, uşor de înţeles, montarea lui 
Cristian Pepino cultivă fiorul tragic pen
tru a ne elibera de propria noastră nepă
sare. în imagini care inundă textul spre 
a-l prelua şi a-l înfăţişa ochilor, sînt, u
neori, sugestii de peisaj, alteori, de para-
bală, întîln im schiţate momente de panto
mimă. şi de dialog mut între marionete, 
dar şi scurte scene autonome, microreci-
taluri ale mînuiforilor ; numele lor merită.
cu prisosinţă a fi citate pentru capacitatea 
de a antropomorfiza obiectele manevrate, 
de a le înzestra cu emoţii, sentimente, ca-
ractere, temperamente : Rodica Dobre,
Florentina Tănase, Valentina Tomescu,.
Nataşa Berehoi. 

Paul Cornel CHITIC 

P.S. EXJcelentă ilcleea ele ,a pref-aţ,a spec
tacolul ou o 1.1ooşită eXJpoziţie pe tema 
păcii, a copiilor ele ta şcoala nr. 165, sec
torul 4 (profesai· de 'desen : Vasilica Pe-· 
trini). 

PENTRU COPII 
După o primă versiune scenică reali-· 

zată de Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română", musicalul Micuţa Dorothy -
scris de Silvia Kerim pe muzica lui Ma
rius Ţ.elicu, 1]JIOll·nli.nd de [0 ba muJ Vrăjito-
rul din Oz de Frenk Bia'lllln - a cu1noscut o , 
nouă variantă spectaculară la Teatrul Li-• 
ric din Craiova. Scenariul concentrează 
peripeţiile fetiţei din Kansas şi ale prie-
tenilor ei, fără să subţieze povestea, doar
modelînd-o în vederea unei formulări sce
J11i.ce. Peu-sOiil�je'l:e L51Înit ,aipro•ape acelleâşi şi 
în varianta teatrală. Căţeluşul Toto se 
metamorfozează tln şoricaru[ Tk�Tile, ,care -
"'3Jlăltu1t•i de Spe_r,ie'-Oioli., Omull. de tilnicilea, 
Leul-cel-laş zis Papanaş, spiriduşi şi zîne 
de tot felul, maimuţoi şi lilieci, lupi, corbi 
şi crocodili, flori şi insecte - o întovără
şeşte pe. Dorothy în aventura ei scenică .. 

Povestea îşi păstrează în bună măsură 
savoarea şi farmecul iniţial, iar specta-· 
colul are mister şi candoare. Rămîne 
totuşi o problemă încă nerezolvată distri-· 
buirea interpreţilor lirici şi a dansatorilor 
într-un musical. Pentru_ ca asemenea spec
tacole să funcţioneze perfect, ar fi nece
sară o trupă rodată. Chiar dacă nu e· 
cazul celei de care ne ocupăm aici, nu 
putem trece total cu vederea stridenţele 
rostirii în scenă, artificialitatea unor mo
mente, rigiditatea unor mişcări atunci cînd 
evoluţiile coregrafice sînt executate de ac
tori. 

Exprimări stîngace există şi în scenariu,. 
mai ales în versurile cîntecelor : ,,un su
biect frumos, foarte muzicos", ,,un căţel' 
Şoricărel" sau „pitic de neam şoltic" ... 
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Un spectacol care trăieşte prin prospeţimea şi entuziasmul tinerilor
interpreţi 

(inadvertenţele logice sînt, ce-i drept, mai 
rare). Cum Marius Ţeicu are vocaţia 
şlagărelor, aceste neglijenţe sînt cu atît 
mali lr'eg.r,eta-1:J.ille ou 1oîrt, d<wpă speotaicdl, 
:spectatorii mari şi mici fredonează adesea 
melodiile sale... Şi uneori mai reţin şi 
versurile. Ceea ce nu înseamnă că mu
zica de bună calitate a lui Marius Ţeicu 
nu rămîne un punct forte al reprezenta
ţiei. 

Aceasta din urmă trăieşte prin pros
peţimea şi entuziasmul foarte tinerilor 
jnterpreţi ai rolurilor principale, ca şi 
prin unitatea care există la nivelul con
-struoţiei intregului. Semn/lnd ,regla, Mi1g,ry 
Avram Nicolau şi Tony Buiacici îşi de
monstrează încă o dată profesionalismul, 
experienţa lor scenică spunîndu-şi cuvin
-tul în calitatea de ansamblu a spectaco
lului. Floriana Ion, în Dorothy, este con
vingătoare şi plină de farmec. Desigur, 
.cele doar cîteva luni de la absolvirea li
-cell.lll/Ui tl1e ,car<egr'af,iJe nu.JJ ipot ofurli ex;perii-
-en,ţia scenJÎICă pe oare 1a1r cere-o irolul, în 
schimb, în majoritatea situaţiilor, inter
preta este de o candoare cuceritoare. Car
men Predescu, în Căţe1uşl!Jl Tic-Tic, reuşeşte 
o admirabilă integrare a mijloacelor core
grafice şi actoricPşti, drept care cu greu
.am ?CC"ptat ideea că nu este niri dansa
toare ,, ;ci actriţă, r.i ... int�rpret liric. Ta
mara Grama, în Spiriduşul Şiretlic, şi A
lex,andra Miirce-:t, în Zina Albă, au <leo
. camdntă interpretări mai ,puţin ronclu
den te. Andirei Daruka rPUŞPŞ>te însă un

.50 

Sperie-Ciori m:inunlat, 'C131re dan5ează cu 
vervă şi vor,beşte norunlaJ. în scenă. Oum 
i-am văzu!t pe celila[ţi i111�empreţi ? RJi!giJd,
dar fără eX19.(gertli·e, Omu.ii. de ,t:i!nJcllea
(Teddor Ispas) ; ou o ir'OSiti[-e ICiaJ'dă şi ur\ilsltă,
caa·e a C'U'cerlrt sailia, l.Jen.Ill. Paip\all1Jaş {Ioan 
KeD.1emen) ; ;preia iPUţÎl!1 relie!fiait, Pi=ruilcull 
(A<liexaindm Petre). Oit deSlpre vriiji,toal'e'a 
Zug-Zeg (iMlirellla Darulm,), o f.i ea oea 
mai rea vrăjitoare a b.asmului, dar este 
adorabilă în spectacol. Ne-a părut deci 
rău că ... s-a topit, chiar dacă a făcut-o cu 
multă fantezie şi graţie. Traiectoria ei, 
parcursă cu vigoare şi psihologic bine con
turată, ocupă puţin loc in economia tex
tuiliui, dlar anrulllt maii mru!llt în memoria 
noastră. Mai imaginativă în evoluţiile in
dividuale decit în scenele ample, coregra
fia lui Francisc Valkay pune în valoar_e 
un p1'0m,jiţ,ător 1ansam11:il.ru, folllmlat din : 
Carmen G.hi!J.erdea, Cairmen G!Jim.oli.lU, 
Georgeta Goghez, Matilda Mihalache, Sil
via Potîrcă, Lelia Vais, Violeta Voinescu, 
Marcel Model, Cosmin Roşniţă. Inspirată 
în limite normale este scenografia lui 
Sorin Novac, dar şi surprinzătoare uneori 
în eleganţa ei, (vezi cîmpul de maci sau 
momentul deschiderii şi cel al închiderii 
spectacolului). 

Am plecat convinşi că într-adevăr re
prezentaţia văzută nu �ste doar pe'ntru 
coip,ii, ci şi pooitm adUil.ţii oe-şi păsllrează 
aiSIJ)liiraţi1a către tăirimull :fiabfUloswfUJ şli. al 
frumruseţi:i intJain,g'.LbliJle . 

Liana COJOCARU 
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Inspirată din dramaticele evenimente 
ale anului l 907, piesa lui Ion Luca, Pelina
(prezentată la radio în adaptarea lui Paul 
Stratilat), aparţine, tematic, teatrului is
tol'ic, dar accentul, centrul de interes nu 
e�te ip1'asat în descrierea unor f>a1pte de 
luptă, a unor evenimente, _ci mai curînd 
în pregăti rea morală, psihică a . acestor 
fapte şi evenimente. Urmărim procesul 
de formare şi maturizare a conştiinţei, de
finirea unor poziţii aflate în iremediabilă 
contradicţie. Destinul eroin.ei este destinul 
unei întregi clase sociale, care îşi desco
peră drepturile, dar şi forţa ele a le clo
bîncli ; drumul ei este drumul cunoaşterii 
clE' sine şi al lumii în care trăieşte. Regia 
l_ui Dan Puican a optat, cu deplină justi
ficare, pentru un ton sobrn aspru chiar 
sub care se simte cu acuitate necontenit; 
acumulare ele tensiuni, o forţă închegîn
du-se ameninţător şi care se poate elibera 
doar printr-un conflict violent. Montarea 
radiofonică a beneficiat de o distributie 
omogenă valoric, bine alcătuită

,' 
clin ca.re 

notăm pe : Marioara Sterian, Adrian Pin
tea, Dorina Lazăr, Ştefan Mihăilescu-' 

Brăila, Costel Constantin, Mircea Albu
lescu, Valentin Uritescu, Monica Ghiuţă 
ş.a. 

Cumpăna· destăinuirilor est!e ti,t1ul tlre•
matizării realizate de Claudiu Cristescu 

dupii Amîndoi de Liviu Rebreanu. Ope
rată cu intuiţie şi pricepere, translaţia în
tr-un alt limbaj artistic a pus în evidentă 
elementele dramatice ale ·textului a dez
voltat preocuparea de investigaţi� psiho
logică (umbrind, într-o oarecare măsură, 
pe aceea de ordin social), fără a evita 
(clar şi făr[1 a exagera) structura oare-. 
cum „poliţistă·' a construcţiei narative. 
Si'lviu Jiicm�u1, autoru& iregtiei, •a ,pr€1hJ!at· 
sugestiile dramatizării, realizîncl o mon-
talre echHibrată, ,oansecverntă în ,n,gu
mentaţie, cu roluri bine „acoperite" de o.
cl istribuţie clin ·care au făcut parte: Mar-
cel Iureş, Dana Dogaru, Valeria Gagealov, 
Coraclo Negreanu etc. 

Dramaturgia lui Mircea Stefănescu a· 
fost prezentă în repertoriul 'teatrului ra
diofonic prin Pachetul cu acţiuni, adap
tar� _;semnată de Marina Spalas după 
On1ca Vlaşca & Comp. Satiră acidă, de 
multe ori tăioasă, piesa investighează pe
un ton zeflemisitor, clar cu o privire rece,. 
lucicl-aouzia,toa,re, lumea caipiJtaiLuhlli :cl!in 
perioada interbelică. lume în care dragos
tea, prieten ia, sentimentul de familie şi 
cel patriotic, principiile şi idealurile sînt. 
nu numar dominate, ci chiar înlocuite de 
neclomoTute lnterle. e m�terl181le. 'Bi.tel Con
stantinescu şi-a conceput montarea din 
contraste puternice ; puritatea e eviden
ţiată tocmai ele abjecţia clin jur, necin
stea apare şi mai otrăvitoare alăturată 
fiind integrităţii. Bine gîndită în ansam
blu, versiunea regizorală păcătuieşte to
tm;i _pi·in insufidenltia 'Pre:oauipai·e 'Pen,'b·u· 
şlefuirea unor momente găsirea unor 
nuanţe, stabilirea unor ' diferentieri de
ri tm. Djntre interpreţi, am reţi.nut pe : 
George Constantin, Ion Pavlescu, Irina 
Mazanitis, Mirela Gorea, Dorina Lază-r 
Virgil Ogăşanu, Mitică Popescu. '

Cristina DUMITRESCU 

• Pr,emiile revistei „Fla
căra" pe anul 1986 au în
cununat şi reprezentanti at
dramaturgiei si scene{ ro-
mânesti: · 

- dramiaiturgie - Eca
terina Oproiu ; 

- actorie : Tamara Bu
ciuceanu, Ildiko Jarcsek
Zamfirescu, Teofil Vâlcu şt 
Valentin Uritescu; 

- regie : Dominic Dern,,
binski. 
• Au apărut anunturi-invi
taţie pentru Gala · tinerilor
actori ce se va desfăşura

intre 16 Şi 21 iulie în staţi
unea tineretuZ.ui - Costi
nesti, sub p,uspiciile Uniu
nii Tineretului Comunist, 
Cons'iliului Culturii si E
ducatiei Socialiste si · Aso
ciatiei oamenilor de artă
di;,, institutiile teatrale şi
muzicale. · Nădăjduim că
teatrele vor acorda spriji
nul necesar pentru selecţia 
repertoriului şi pentru 
pregătirea în cele mai bu
ne conditii a recitalurilor 
individua'ie şi de grup 
care vor candida în gală. 

• ,,Lucian Blaga şi •muzica'"·
s-a intitulat o reusită ma
n'if estare realizată · de Stu
'.l·ioul Radioteleviziunii. 1n
tr-un program de înal.tă.
ţinută, au recitat Lucia 
Muresan si Ovidiu · Iuliu
Moldovan ... L-a rîndul său,
Filarmonica „George Enes-
cu" a patronat, sub condu-. 
cerea profesoarei Cristina 
Vasiliu, un spectacol 
"Dante Aligheri". Şi-au. 
dat concursul Lucia Mu
reşan, George Motoi şi· 
Gheorghe Cozorici. 
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„Săptămîna 

patimilor" 

de Paul Anghel 

la Teatml Naţional 
,, Vasile Alecsandri" 

din Iaşi 
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Uegia : Dan Stoica 

SERGIU TUDOSE 
(Ştefan cel Mare) 

Viitoru� irol : Ştefan cel Mare dilll 1Piesa 
Săptămîna patimilor de P•a1uil A!I1ghe\l. 
Ouv'inlte 1puţine, ,caire a,scund in ele a.tîta 
muncă, atli!teia g,îndm:<i, iat1tea ilmlaJgiln;i in 
faţ� că,rora ai stat 1cu ll'eSlpii[·aţi,a op.rită 
de f01,ţia :tiron1că a fui Oafoorieanu, vi·ă,jilt 
de· vocea şi ;pr.ivkea ii.ul Oozonilc.i, ţin,tuiit 
locului de ati'tUld'inea [ui Vâku ... ,1nCIÎlt nu 
găseşti' ce s�air 11:na!i putea spune des.pre 
aoestt :personaj inconj,ll'rat d-e d•ragoste ş,i 
•resipect, persol!la,j ,alt,ît de ,romantiJC, ,a,1:Qt de 
repl:'ezentatiiv pe;n,tru ceea .ce Î!nSeaunnă 
apăr.area ţării, ipăsbraoreia inite,griltăţii ei, 
'llllPta neobosită, şi mai alles v.ilCltoria. Fi
gU11·a •}ui Ştefan - erou[, .păr1nbe a,l ac es
tui neam e:x;pus artrllto:r vici1Siituldi.!11!i, a fost 
p1,ea ibi.!11•e 'înlfăţi..ş•altă, imodeliată, .scuLptată 
ch.i1ar, ipe scenă, .şi iar fi o încercare inf\1-
tilă să •oontuirăm furme· dej,a ,găsite ; de 
aceea, q·,egizorull Dan S'toica - .un tînăr 
cu care .nu a,m 11,uci,alt ptnă ,a1cwn, ,îi 'OU
nosc IClioia�· sipe.ota·oolell!e -die l:a Ga'1aţi şi 
Iaşi, d1ar cu iOalre pot spunE' că mn ,ajUIIls 
să ne înţelegem :ast11pra piesei - de'ci, 
Dan şi cu mine, am găsit în textull lui 
Paul .An•gh� zone ale vieţii domnitoruhli 
mai puţin întrl!rulte în celeloallte v�ziuni 
scenice a5U!pira pe,rsonajului. 

Aiceste 21one a[e textullui ne.;a,u coniclu'S 
spre descoperirea unui Ştefa111 nu attît 
statuiar, filgură de efugie, ,ci privi1t mai 
„de •aproape", de 1a d'ilstanţa 11a oare ii se 
_?Jscei:_n_ torăsătuirne de om pătimaş, prins
!l.n hălţ1ş,ull mulltelor înou!'cătmi politice 
sociale şi personale ; un conducător răz� 
boindu-se iîn pirliml\1� rînd cu sine şi aipoj 
cu toţi cei care nu-şi înţe•1'eg misiU11Jea
istorilcă flaţă de neam şi tară · un ne
wpăoat ou soarta, caore-i pun� pe umeri 
răspunderea unei ţări av'înd î:n F:urooa 
poziţia de cap de pod în faţa a�'l+urilor 
Impedullui otoman ; un om dE's,puiat do 
aura coroanei, luptînd nu numai împo-

52 

tri•va v.răj.maşilor, ,ci işi îm,potriv;a •impu'l
sur1lor Sccle ,a,tît de omeneşti. Ul!l Ştefan 
com,plicat şi con,triadibtorilu, ,care n-01re 
•timp să •se bucure Ide n'ianic, U'Il domnitor 
neobosit; hă1,ţuit de 1ginduri, care nu,-,şi 
imJbăribăitează căpiltamlii cu Vlo-oea ce1ui 
sli!g:Wr de viirctorie, ci un 1os·taş care •cunoaş
te Vla[Olareia înld'OieHi, caore ,c'a.ută soduţi-i -
fie ele Îlll aparenţă lbi:zJaire, i\1Jl căipitan 
fă,r-ă costum de pair'aidă-, făoră zianbelte de 
cinOU1mstlanţă. Un, frămLnltlait. 

Evi'dent, ,a,sem�ea ouvi•nte, mai dlibaci 
sa,u mai 111ed'i'baci ialŞezia.be, nu ipot să sputnă 
ntmirc despre ceea ce in,seamnă pi,egălti
-rea specta1c01l'l.lilui nostru, de.spre aicea�tă 
e'baipă IJ)e 'Clall'e eu o consider cea rn.aâ fru
moasă, mai ,plină de 19a:ti1S1Da1Cţii ! Cum 
mie, fo gener•al, nu-mi .p1a1ce să voT'besc 
deslpre mine, prefer să-uni văld de m·eabă 
şi să-i fas pe alţii să mJ-o aprecieze, con
sider a•ceste destăinuiri despre viirt:orul 
rneu ,rol oa o mă.i1U1.Irtie ip.lină de TeSpect 
faţă de un colleotitv de oaimeni' talienitJart:i 
şi f,aţă de cea ana� oucerirt:oarre ,perioalclă 
din viaţa unui s;pectacol - pre.g.ătiliea lui. 

CORNELIA GHEORGHIU 

(Maria de Mangop) 

Mar.ia de MiangQp - a doua sotie a lui 
Ştefan cel Maore, o printesă <lin· :fiamilliJa 
împăraţilm· Comneni ce · au oon:dus !im
periul b'iza111tin. Ou a.ceastă ,prJnţ,esă s-a 
căsăltorilt Ştefan cel Mare în 1472. Man
gapui fiind ·apoi cucer�t de iburci Mairiia 
şi-a pierdut fu-atele, vă,ru11 .şi zes�ea, iiair 
Ştefian, speranţa de a . mai fi stăpînul 
Orimeii. Pe ·lJîngă a.ceste nenorociri, Maria 
:ie Man.s?P aTe de îndurat şi rivalitatea 
Jirumoasei Voichiţa, luată prizonieră de 
Ştehn din Muntenia. Se strecoară în 

căsnici-a lor răceala, indioferenţa. Doamna 
se f:tinge, după cinci ani de suferJnţă. 
Faptp, adevăruri istorice ... 
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Personajul :d,1,amat.ilc ooi111citle a,p;roo,pe 
cu cel hstJOfjrc, totUJŞi itn,ebu1ie păstmit 
un echi•U1br,u între docurnel1't, legendă şi 
fiictiune a1'tiisti,că. In Săptămîna patimilor

-de· Paul Ang.hel, 1·olul Miairiei de MicU!11gQP
• este soll!l·,t, daq· de o deoseibiltă densiva.te.
In cm,cuţie ,ou rr·egi:zol·ull Dan Stoica, am
hotărit ca ea ă nu a1pară ,oa o femeie
oareom·e, ce vine şi face o .scenă de ige
loz:ie ... a,r fi ibania11 şi în necon'COrdanţă cu
zestrea • sp:iri<ruailă a pr.ilnţesei biz,a,nrbine.
Alln dori ca ea s·ă apairă Cla o „co�rtiim,ţă"

. a Iui Şted'1a111, ca�·e-i iarată doat· că .Maria
exJstă, ,ca soţie, ,cu d1,a,go tea ei, ICU du
rerile ei. ŞWan este 1ce1 ce 1u\ptă ,ou 'Vi
novăţiile lui, run ti1mlp ce nu 1paate con
testa rprezen�a ei !llÎnlgă eL Ela 1·ănnîn1e

· singură, trăieşte, vor,beşte, ,îşi diUJce cu
demnu'tate ne:fer,ilCirille, în tÎlmp ce Ştefan
-se zbate, cău1tînd ex,pliica,ţii, _iustifi,căJJ."i ...
S-ar purtea s,pune mali m1UJ1te, dar nici is
toricii,· n!iai drarmarturgiu.11 nu iau fost ,gene
TOŞi ,cu Marita tl•e Mangop. Ea şi�a înde
plinlit, o scurtă perioctdă, 1menlh·ea in 'is
to:r:ie, cu cinste şi credinţă, 1alături de 
'Ştefan, tşi aş dori, în 1pecta:ool, să su
gerez ldocenţ,a şi ·mîn1d.da. •biZ!antină, l])'entru, 
a o remvia o ,dtlJpă, avin.du-11 oa ,parlener 
pe Sergiru Tuldose, pe cea dare a fost 
M,airiia de Marn,go'p ... Dar 1despre ,ce gîn
deşti, vrei, negii, aprobi, te chinui, p'ină 
1a primia băfaie de .gong, e greu de vorbit. 
Mai bine să aşteptăm faptele, care vor
besc fără atîitea cuvinte. 

ADRIAN TUCA 

(Luca Arbore) 

· Ca persona,j, in piesă, Luca Arbore fi
mţează oa -un stîlp nechlntiit în calea rur
tu,nii, un ,pa1loş de nădejde, da1r şi oa un 
sfeltn'.i,c ·,ca,pabi'l să tempereze, în momen
tele de 2'Jbucium ,ale domni,'torului, unele 
izbucniI'i cave ar duce l'a jertfe inutile, 

,restabilind adevărUJl şi echililbrul 

O figu,eă IJ.uminoasă, un cuget fără în
<tortooher'.i., 111:n fiiu •al ;pămîntru1ui străbun, 
acea „scorbură băltrînă de copac care dă 
meJ·eu lăstari !", cum zice despre el 
Ştefan. 

Hatmanul ,probează, fă,ră nilci un 1dubiu, 
statorn�ci,a 'iZ\llQr'Îtă din dragostea sa faţă 
de 1gUa işi oa1menii ei, iimpl•etiltă ou mţe-
1lepciiunea iproJiund autohtonă, din ,oare 
s�u năsout fiin,ţ,a şi firea şi:ru'l,ui 'ele ibăr
bati v.iteji şi ,patri<oţi •ai .art:îtor elJ)'i$oade 
din 1iJStoria neairnUJl'Ui nostru.

l.Juca Ar,bmie - fu,pt c0111S1emnat :şi de
i!storie - ,a a·ănnias cred'incilOs sieşi, ,ţă,rii 
şi [ru'i Ştefan (dar 01ehllte iJJa :rnî,nie şi ne
,a.pr!i:g 'l!a jrudeţ !), om cu j111deoartă sănă
toasă, ,pe mă.sura întţele;pciunii vîrs'tei, 
măret 'în simp�it.a,tea şi omenLa sa. 

Un· R,u,mîn Grue, dar care, ân această 
piesă, v0t,beşte. 

PETRU CIUBOTARU 

(laccoppo) 

După 2,1 de' an'i trudiţi !Pe scenă, iţi 
este gr<eu să vo1ibeşlti despre ceea ce vrei 
să joci, : îţi vine reµ artn.t !mlariJ ,greu, ,pe111tru 
că a'bia acum simţi ipoviarra. liaocoppo din 
Săptămîna ,patimilor de P,a'Ull Anghel e 
un rol mllin'll!l1a-t, diat· :şi :lioa,r:te, dificil[ de 
pătruoo. Mi se pm·e •a fi un IJ)e1,son,aj 
,important i!ll desfăşur,ai·ea iacţiun'ii, doc 
şi cel mlai arnbvguu d!iin IJ)iesă. Deşi vii.ne 
d · n ia]!tc"i ţaa·ă, faocoppo se simte [e,gart de 
acest păm>î.n:t; dar $i mai leg,at Ide Şrte,ran. 
O spune el inswşi : ,,în f.arţ.a morţii, ,ar 
trnbui să mă mărturisesc v,alJ.ah" ; pentru 
că buni·cu:l său I1accopipo SiltitaTio s�a năs
cult 1,a Cetatea Albă şi la ,alVU/t de nevasrtă 
o vaulaihă ..

Dar oine este [accopipo? Un ne.guţăitor
i:tlailian, ,investirt: cu mandatu<J. s.pir,iJtrual de 
·sO'l ,a11 Ooci!den,tru'luu., magilster in trebi'le
rprinciipilor răsăiri'teni ; v.răieşte pe pămîn
tu'l valia.h (şi rtot ai1ci se stinge), griaţie
unor princilpli darnici în ducaţi şi do:rn.i1ci
de bucuriile. şi serviciile ,pe care acesta
şi ll!e oferă ; meşter ,m,a,re în prezentarea
şi Vînzarea pddoaibelor pokivite ipentru
nevestele şi iUJbi•tele •prmcipilor ; iscusit
la vorbă şi :J,a falptă, ştJie să fie prietenuJ.
tutmor. Destimtl îi este peoe,tlu.i.t de o
săgeată venetică, vlîndu1tă de negustori oa
şi el în tot Levantu1. La moartea [rui,
însuşi domr:rU!l. Ştefan îl omagiază.

Iacco.ppo este un rol frumos, adevărat,
viJu. Am plecat de Ila ideea că nu trebwe
să fii numa'idecît valaih ca să iubeşlti ţă
r,în,a asta ...

. Convorbiri realizate de 

Maria MARIN 
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DOMINIC DEMBINSKI: 

„Teatrul comicului 
dramatic" 

Atras de profesiunea de cineast a tată
lui său (operator la Studioul „Alexandru 
Sahia"). Dominic Dembinski dă examen 
la I.A.T.C., dorind să devină regizor de 
film. Subiectul şi plastica peliculei reaii
zate în anul întîi îi descoperă chemarea 
pentru teaitru. Pentru tema dată, .. Con
temporanul meu", inventează o -poveste 
simplă cu un mecanic de locomdtivă: vi
zita unei fete îl ,tul1bură ipe erou, vi,llalJi-
tatea şi frumusetea ei ii trezesc nostal
gia, regretul pentru o ,tinerete ratată,' îl 
fac să-şi simtă mai grea singurătatea 
Inltr-un mome.!lt de revoltă. bătrînul me
canic stîrneşte o ploaie artificială care ' 
se îrnti.n'cle ipeslte oriaiş, tintr-o secvenţă li
!I'fucă. ,Ambianta de seiră, comun.icarea 
ipeiroonajuiLui ou filorile, met<afoa·a, ;ploii 
1.:au impresionat pe Mihai Dimiu, care 
îl sfătuieşte să se îndrepte spre regia de 
teatru. Scena îl speria, simtea teatrul -
mai ales la lectură - străin. considerîn
du-1, în raport cu filmul, o artă statică. 
Reuşita unui examen de regie cu Sub
solul de Paul Everac îl hotărăşte oe Dem-

54 

FIŞĂ PROVIZORIE. Da,ta şi lo
cul naşterii: 18 august 1957, Arad. 
Ab5olvent I.A.T.C. ,,I. L. Caragiale", 
promoţia 1981, clasa 1Prof. Mihai 
Dimiu. Svectacole: Subsolul de 
Paul Everac - 1978. Pescăruşul de 
A. P. Cehov (fragment) - 1979, 
lUacbeth de Shakespeare (frag
ment), Floriile unui ireambas de 
Suto Andras (fragment) - 1980 
(I.A.T.C.); Proştii sub dl.ar de lună 
de Teodor Mazilu - examen de 
diplomă (Teatrul de Stat din Arad) ; 
J3eţia sfîntă de Paul Everac - 1982, 
Ca.pul de răţoi de G. Ciprian -
1983, Pa,ssacadia de Titus Popo
vici, Conu Leonida fată cu reactiu
nea de I. L. Caragiale. Bădăranii 
de Carlo Goldani - 1984. Revelion 
Ia ba.ia rle aburi de E. Braghinski 
si E. Reazanov - 1985. Aceşti în
·geri trişti de D. R. Poipesc,u - 198'6,
Nu sint Turnul Eiffel de Ecaterina
Oproilll - ,1'987 (Tea1Jml Dramiaiti1c
dlin Co·nstan,ţ,a) ; Ana-Lia de Dirna
Cocea - 11986, Pentru ce am murit 
de X.ie •Mii,n - ,1187 (Tearbrul FoartP 
Mi,c) : O istorie a musicalului româ
nesc - 1HJl812 (Teaitu·ul „ F\a:ni1la!.sio" d'i1n 
iOonsba<nţa). 

Distincţii: Premiul uenitru debut 
[n '!'leigie lia Fe.51Ji'V>a!lul SIJ)eidtawle}ar 
pentru tineret de la Piatra Neamt 
(Proştii sub clar de lună) - 1981,. 
Marele Premiu al Juriului. şi Pre
miul oraşului Arezzo la Festivalul 
Inte'rnational de la Arezzo. Italia
(0 istorie a musicalului românesc) 
- 1982. Premiul III la .,Săptămîna
teatru'lui scuint" de la Oradea
(Co.nu Leonida faţă cu reactiunea) 
- 19184. Premillll 1pentru regie aia
Galia Ide lte<atm conll:emrpornn d•e J:a
Bm,şov (Aceşti îngeri trişti) - H}8,7'.

Hi:rrski să uirmeze sfattu/1 rprod'esoru
lui. Mlihati Dilminl, oare sptmeia : 
.. teatrul înseamnă toltul ", practica o 'for'-
mă originală de învătămînt. invitînd la 
cursuri personalităti din allte domenii de· 
activitate: ingineri, doctori. fizicieni. an,
tropologi, oameni de arrtă. Dialogurile ·cu 
gînditori de spectacole, reprezentatiile· 
unor personalităti regizorale· ca Liviu, 
Ciulei, Gheorghe Harag, Lucian Pintilie; 
Cătălina Buzoianu, l-au marcat profund. 
A înteles că trebuie să ruprt;'e să ramma 
şi peste ani un tînăr al' timpului' său; căi 
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;trebuie să-şi înfrîngă spaimele atunci freatlJiz.at /în ,ainUil linitîi, rea revine ,ca un 
cînd se apropie de un text. A retinu:t leit-motiv fÎIIl �peotaoo!lele saile. J,n :anul I!I 
îndemnul să se bată . pentru montările regizează soenia f.ilfllallă rdim. Pes{:ăruşul.
:care-şi propun ceva important şi grav. cu 'Dnag,edila se ,cooisum,a !În rpr,ez,emiţa dm.clife-
·semnificatie majoră pentru viată şi tea- :ren/tă la ,oeJ.orllJail!te iPer.soruaj1e, oaire stăteau
tru, ,,spectacolele-locomotivă". după ex- la \masă şi ij,uoaiu icăJI,t;i. Miş-aî:ndu-se î,n 
presia lui Liviu Ciulei. ce trag o mişcare juriuil il,or rea 1Il!i1şte sipeotre, Ntlina şi 'I\re/P'fev 
teatrală înainrte. îşi făceau 1000ldiiid6Il!ţe. Se lan.t2Jea 10 ÎJ:IliPUŞ-

Dominic Dembinski debutează merito- •căltJură, 1doritÎll1'a iallbă ide ,1Jull /dim. fundia,1 se
riu la Arad. oraşul copilăriei sale, cu înroşea - secvenţă /PÎ!OOU!I'ru.ă ,cu ftmc()ie 
Proştii sub clar de lună de Teodo,r Ma- siJmbo1i<că. Ln Fcl.orfile unui ,geambaş de 
2ilu, după care este repartizart; la Teatrul Su.to Aindras, îrn1tr-o rlume .o'l.ădiltă pe im-
Dramatic din Constanta. Aici. prin optiu- IPOstură, :în ,oare ,ord!oe ir,apoo1laire wa. vailoia-
nile repertoriale şi viziunile scenice în- !t1e este iirrn/posilbilJ.ă, �a/ar'.i'.fii,ciJu!l erioui1ui !Îşi 
•drăznete, regizorul devine un ferment 1pierde Lsemlsu!l, 1devme lalbsurd. ln tragmen-
creator. Din dramaturgia clasică şi con- tul lm:oinrtait lin lall!uil [U, e'Venlimen1lul, în 
temporană realizează cîteva spectacole sine ltiragiic, 'Ociboaia rprim. liJlnlagine im, dieri.-
importante. Preocupat încă din Institut 2l<Xrilll.l. ;E;riodji ibăgiau WII)uil :prin'tr-un 1panou
de aspectul teoretic al activitătii regizo- ca .să asiste iLa lalriderea /Pe aiug ca wa. o 
rale, de menirea directorului de scenă ou,riJoz.ii1lalte de lbfillci. La Teaitr,url !din Con-
căruia îi revine răspunderea pen/tru ceea 

stairnjla., IÎIIl Passacaglia de T.irtius Popov.id, 
ce numeşte .,strart,egia moral-estetică" IÎJl1,acl.ajp1Jalbli1Littlartea lllu,i LA-n'd'rei era văzută 
Dominic Dembinski se impune Îil cadrul oa 1urn idiart; iall ifiifTllj)ei iJil'oaipailii'Le să se <OO'Il-
generatiei tinere de regizori. Se remarcă faiu,nlte •cu ladevă1m.11mile :fiurndiamentale iaiLe 
prin dinamism intelectual. capacitate de vieţii, să se lalilgiajeze în experiJeill\;e exis-
inventie teatrală. fartă şi curaj în a-şi tenţilai1e. Speota!Qdl!uil. Ja !liost mon1Ja:t [n salJa 
duce fla carpărt 1pr•o.uecbele scenke. Somiba en rond ra Sitttdioul.ud. O 1ou,po1ă ldim. folie 
sa biografie artistică prezintă cîteva ele- de ,pl�c Iii IOUII)fl1.imldea II)e 'spectatori şi 
mente care O particularizează. La Teatrul pe mrteiripireţ<i 1da SUlb Iun ldlopo,t -de S'tială. 

· din Constanta, scenograful Constantin Un !l.eaigăm,, •s,fil,ueila IU!IlJUli tp:ilan, 1maJI1echine
Oi.ru!b'ota,riu dă un:iltaite 1plas,1:iică 51Peotaccile- cu trO'ChH ide ldemulllt, !obiecte ftilcsi,te creau 
lor sale. Partener inventiv. dotat cu O un spaţw !all eva2ilt.11ni.i. IA!da, imbrăoaită 
inlteligentă scormoni,toare. tînărul artist m,iJreasă, ,inlViirtJa IPU1lll1oull. ,l1a trep11erenrtJa,ţie. 
preia sugestiile lui Dembinski şi le dez- I!ma,gii.fil!ea 1canoertull!ui lllU'i AIIl'dtrei domina 
voltă cu o ma.re ştiinţă a teatralitătii. cu aitmosf.e11a, staJI"ela 1de rvjis /era lleiit-.m.o1ivul 
rafinament în decor şi costume. îmbo.e;ă- manrtă'l'm. R�etate'le lllamsăl1i in oniric ialle 
tind gindul regizoral. dindu-i valente rpiroltaglontlşitiil!cxr eriau minte Ide liinter'Ven()iia 
noi. In construirea unei reprezentatii. b1.iu:ta!l.ă fa istoriei, !răz;boiul se făcea tot . 

·principala obsesie este. pentru Dominic .mlai !Prezent 11111 racest 1lll!l1Il idre fiillde.5. O sec-
Dembinski, Imaginea, încrederea în forţa venţă sdnitebim IPliasti,C .i.mag,ine:a: o�l.l!i 

· ei ca vehicul al emoţiei: ., Miza pe care, Ptlin:s lîn igiheaire!le 'istoriei, teatre ID. disrtirruge
în consens cu o tradiţie a teatrului ro- aitrumJci 1am!d el. [i li!glncxră sens:u[ sau nf1.l-d. 
mânesc, o 1J)U!n pe imagine, IOa• esenţă llllI1ffiează •oumu!l.. ILn itilmiP oe An:drrei aîn;fla 

·specifică a speotacolului. refleotă şi O co- •lia piJaJn ipen1Jriu ofiliţerul Kiriapp, maneohi-
ordonată a epocii. pe care, după cum se nele ier1aiU idezibrăcaite de soldaţii nemţi ; 

· ştie, multi cercetători O numesc «civili- Ja s�itul „Passa ,oaglici", eroffi emu în-
. zaţia imai:(inii»-. Această încredere în conjuraţi de 1Cru'cL In Aceşti îngeri trişti, 

imagine a generat însă exagerări ce au sentinnenltu!l ide scilirbudii:ne 1a'l ipersoruajeloir 
dus la manieră. iar sub deviza teatrului erla ia.ccejnit)uait de dbsesia trecutu:liui. Re

iprezenrt��iia, se rd'eschidea 1ou IO en01I1mă -modern, de imagine. se ascund de multe �� 
ori p,roduse imature. Cred fără rezervă mia·e;a,să-semn al unui viis neîmplinit oaire 

dl tufJJbUJră pe ertJll.l, : n'Ulntilrea. tintr�un decoa· 
·tn acel tip de imagine care, izolată, luată format din două og!Jinzi _ un!a, fundia!l, 
'în sine, nu l:nseamnă .nimic; consider ooalarltă, lpodela -,, aimilnltirille, himerele 
imaginea ca un mod activ al specrtaco- prindeau lco:ntur, \a!PI"qpdriind �i despărţind 
lului şi o concep ca il]laitine integratoare. ipersoniajell.:e $i ,păs�1Î/Ilid sipedbacolul în-

·Ea este rodul unui sincretism de echi- itn:-un ireigil91mu sirnlbo'lic. 1n .Proştii sub
'libru. Nu supralicitează vreunul dintre clar de· lună, însin,gurarea se năştea din 
·temeiuri!� sale constitutive şi poate· în- 1canfli!dtuiJ. lîlnrure fa, \fi şri a ia,vsela. Ac\.llffiu-
. globa posibi!Lităti diverse. de la patetism !l!a'!1€/a de bunurti. materiiJalle OOIIlducea la 
-.la lucidirtate teatrală". t reiifiilcwe, degoodia. fl.llIDaillU1 dilll om. Ln-

Irn treprezenltaţiill,e llruli ,DormiITTJic Dembin- ·., ltffi.1.Preţii lbră<iJaiu oomedd!a oa pe o tIDagedie, 
sk,i găsim .asemenela imagini integratoare. t 1ou mncerti.-tiaitea �i igraivitiaitea 11!1.l!i Malec. 

-:mJ.e sinit expresia metaifol'IÎ.lcă a unei :teme ;'. Re2Jt.tlrtJaitua. eva 1Uil comic dureros, stranliu, 
1J_rediJ.ecte de medli1lalţie a il"egi2ionuluJ : •f; fa/pl"oa[le de ru"injet. CJaoc.ul sceni,c - ,cu l.lJil
�sllllgurătiaitea omului. ,Lnoep;î,nd •CU filmull.iti,CtJ'b ineutu.,u de f-ier, în 1oaire �e afLa un 
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Tatiana Iekel şi Dina Cocea în., 
„Ana-Lia" de Dina Cocea, Teatrul 
Foarte Mic 

Virginia Mirea şi Ion Petrache în 
,,Proştii sub clar de lună" de Teo
dor Mazilu, Teatrul de Stat din 
Arad 

Nina Udrescu în „Aceşti 
trişti" de D. R. Popescu, 
Dramatic din Constanţa 

îngeri 
Teatrul 
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pom ,chi11cirt; - sugera un univers 1Uman 
,alieruart; şi o na1tn.11ră sufocată. O repre
zentaţie (oall:ititoată ide ,anirtică 1ca 'llln rmo
mernt teal1mail ,de' 1r:ef,eirwnţă [rn şi.Jrul rr-ep:re
zenrtaţii'lor Maz,i[ru. 

Pentru Dommi!c Demlbinski, marrea oca
z,ie de ia sU!bs1lainţilai1iza lirrniagilnea -teatn,ală, 
prin.ciip,ailul <irnstrument de ;1Jransllare in 
expresie a imagrnii integratoare, este ac
torul. Suib bagheta sa, ciţiva :iintenpreţi 
.au •reawi.z,ait lareaţii 1I1otiaibi'le: Tati.alna ;Iekel, 
ViJrgirnila u.Y.Liirea, Vi<rgil Andl'iescu, VaisHe 
Oojooaru, Ma1iia NesJboir, Nioo Udir-escu, 
Lircă Gherghlilliesau. TâinăJITu1 1regizor măr
turiseşte că 1ucrul la Ana-Lia 1a Tea-
1mul IFoarr,te 1Mk '1--ia •marcat ;profesio,n,aJ. 
Consideră nevoi1a de maeş,tri esenţiială 
penrtnu el şi generaţia sa. Pinin Dirna Co
cea, îrn spectbacalrul ,Ana-Lia, s-a c0rrufirUJ1-
tat •cu 1ma,dliţi,a de aur ,a tea,trU!lui ,româ
nesc, cu o şcoală -alasică JUJrmări1nd să cul
ti'Ve :lir,uimuseţie-a şi nobleţea simţi,rii şi a 
'.l'IUSlti-r.id 1pe scenă. 

1.rntîJ!ni,rea cu scrjeri;le unor comedio>griafi 
iluştri - I. L. Ca1ragiialle, AJ11istof.an, Eu
gen Ionescu, Jiamry, Ma111in Soirescu, Teo
dor M,a:mlliu - îi dezvălui<e 'lui Demb�nski 
.SlJiPeriorilbaitea :Ei'loz,ofică ,a risul:uti, efacienţa 
11ui moo;ailă şi sooilală, slllbS11matul grav al 
comioUill\Jd aurtell!bic : ,,Sell!timentuJl· comicu
lw es,te o fomnă de [·el,a,ţiona!I"'e ,a eului 
ou Jumea, Ulil mod de a [I)t·ivi uni'versul 
îmtr-o Jionmă �eoifil'că de ,co111cihere ce 
_pentil,U non, 1româ111ii, a rdlevenit deftnitOlrie. 
.Acest senrti:ment, rez,u�rtact all unei ;poz,i ţii 
fill,oz,o,fooe lîmlaliintialte, este exp•res:ia va:l:arii 
lllnuri mod ide 1a !fi, de a gîndii şi simţi. 

1CCIDlÎ!ouJ. este o ammă rev,ol-uţionru:-ă ce 
dizo'lvă în (piljain &1.lll),l.1as1Jl�uatural orice for
mă a v.eohi1ul1Ui rev.dh.nt, 1da!Jliltate ce suge
rează <aspeotull pr,o�resilst a.li. modalităţii. 
E.51\,e mijlocu,]. oe'l mai d.iQ,ect şi mai larg 
iaJOCesitbill (de a apărm ide mlaollllare •conşti
d111ţa caleotiviltăţii. PerscmatJ., mă inrtere
seiază această ctallital!Je ipllll1ificatoare, oa
·tLhia1,otică, ,a comediei, IÎln ,silmbioză cu cali
lJa)te,a ei etică ,şi sooiiallă. T,eaitn,ul :pe care
hl pr,actiic este s1!1mu11at Ide vocea ·conştiin
ţei ullJtlI'lag:ilarte. l.Jurrnea aotuallă, î.n •unele
manifestă<ri ale salle a1bern1I1/te, cum este;

pre ,ex,emp],u, îrnanm,area, devine de
neî·nţeles pein1mu oonşrtiiITTJţa li.ndividuală -
ceea ce este pro:f.und uman în moi se
revoilrtă în ,a,nu11n1ilte mOlffienrte ale climatu-
11,ui ,uni•vernall Îln oaJDe ,trăilm. in aceste
momente �e ins:tJallează, ,cu îndreptăţire
egală, fie senltJime,nrtul '1Jragioului salll al
absoodulJJui, file sentimenlbul comicului ;
acesba din urmă mi se )Pare mai b1nefă
cător :pe ,J;il,am 1uman1 şi soiciia'.l. Sentimeirutul
oomtcul•UJi, ,compamat în mul,te privinţe
cu cel ,al absoodului, preZÎJnltă •un imens
avantaj : cine are acest sentilment ni:I de
zarmează, JJUbeş,te viaţa. 1E o stare el spi
iC'i,t cat·e îndeamnă I,a acţiune. Cău1i1ri-le
.mele se îndr,eaptă nu spre acei eroi care

se închid în 'angoasa sÎ.!Il�urărtăţii dispe
rate, ci către cei al căror d'esltin, fie şi 
tnag.i,c, cheaană 1a \Sfl)era111ţă şi fuptă. Omul 
,oEfil"e 11îde este 'UJI1 ,1Jilp exemip1air în !acest 
tulbure s:ftrş'it ele secol, cî.ntl accesul la 
speranţă nu este prea '1esnircios pentru in
divizi". 

Ln Bădăranii, Capul de răţoi siau Conu 
Leonida fată cu reactiunea, �·eg,i·zurul[ în
c�roa iprnspedtlarrea, î� g.rode diferite, a 
unor fenomene anaoronioe, 1carre pot îm-
1b.răaa f.ooime abenall!te, ou urrmări dezias-
1!)1,uoase penr1mu -om şi soci1ertarte : ,mistifil
carea 'Tilabu<r.aliuilui şi aurtenrtiicuiliui vieţii, 
a,tmJiiere.a 1uoidirtăţii şi lilberrtăţii lindivi
v,idulrui, man'i,pulla,rea canşrtiinţelor. A<ceste 
exipea:ireruţe şi lectuna un-oir opere iliJtenaTe 
şi ese.uri criti,ce J-1au iccmdius ,pe Domindc
Dembunski la orilSltJall.'i=ea ;ll!l1ui program 
!l:egizoral : ,,Aş :numi diirecţila oa�·-e mă 
,preocupă mad iinltens în �imul timp ca 
un teatru al comicului dramatic. Eil va 
,călUJtl3. să e:>0pr;irrne IllU Jllumlai ·Pid-iico1ul şi 
să sitî,nnească 11îsul, ci va tinde-să redea 
in forme Lspecifiice infinitele ntJlanţe ale 
a·elliaţiei indivild-'lrume; d�n UJ111ghiul benefic 
a1l luoidi,tă,ţjj_ Confliiotele ll'lliversale, soci
alle "?i indiv,idual-e sînt expUJSe cu ascu
ţime, î111 ter,men,i i1ntens :a:ntagonid. Com-i
cuJ în oare ored este Uinu•l corn:flliotuad, 
purt:crnic, dr<ama,ti1c. ln aceeaişi măs,ură 
în care des'f,ude fallsele ·pr,ejn.idecăţi. 
comicul dramatic des:flilde ha1p;py ,encl-ul 
,oa legitlalte tipică a comediei. ln rtaate 
specitaoo1ele în cw·e am ap1icat aceste 
gî'111durJ - fă,ră a dori să ':!iac dogmă .din 
ele -, am optaJt pentru fi1nalul crîncen, 
spre ia ia,ccenbua mesraj,rnl profu111cl ial comc-
1ruei, spre ,a „zgiindă:ri" oomoili1Jatea pu
bt:oul.ui, JTilai alE>s cî-nd situaţiile i.rnagi
nate în text ne cJ,au motiv pentru 
asta. Teatrul comicului dramatic se 
defil1neşte ca un ,t0atru ele rtensiune, 
doar în ,aparenţă qpus tragi•oului, deoare
ce ş,ti.e să uzeze .de 1acesma pdtl"jV1i1t nece
si,tăţilor· expresiv.e. \Mamenitul de divorţ
se pmdruce doar în ceela ce priveşte Laitu
a·.a fatallJistă a tragiouiliu.i, desăvîrşită pr1n 
ca,11acte1,U!Lui ton!ifiamlt a,1 camtoului, ,prin
,tr-,un opbiimism superior. iPJ·i,n fUtrul ten
siunii dramartilce de esenţă vitaihlstă, co
rnicul d1,ama.tic recupenează di,mensiu
nea eroică ,a omului. Teatrul comicului' 
dramatic îşi găseşte 1d,rumUll că,tre marele 
pUlbJi,c, fiind Jn bUJI1ă măsură 1Un teatru 
po,pUJbair. Esenţ;a sa de11ivă şi diin caracte
a�ul istru· ,iJceşte popU11aa: al cornacului şi 
es,te a1ianerntlată în pe11manenţă de sîngele 
cald a1J tmdiţiei ca şi de reallităţile scri
sului co111tcmporan." 

Ludmila PATLANJOGLU 
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Prizonieri 
• • •

at erortt 

de Elena 
. 

SI Nicolae Rosw 

dramă în două părţi 
cu un prolog 

Personajele 

Piesa, în regia lui Constantin Codrescu, a fost 
jucată în pre1nieră ,absolută sub titlul „Acţiunea 
se petrece în zilele noCL�tre", la Teatrul de Stot 
clin Sfîntu Gheorghe, cu ocazia inaugurării sec-
ţiei române. 
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ANONIMUL 
VLAP 
DANCIU 
STAN 
ION 
GICA 
LINA 
GEORGE 
PAZNICUL l 
PAZNICUL 2' 
BABIŢA 
FERMIERUL 
HULIGANI 
VOCI 
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„Acel ce-Şi părăseşte ţara pentru una 
mai înaintată seamănă cu omul care si-ar 
alege altă mamă printre femeile · mai 
chipoase". 

NICOLAE IORGA 

„De îndată ce nu mai are patrie, omul 
încetează de a 11wi fi". 

J. J. ROUSSEAU 

Curte împrejmuită cu sîrmă ghim1>ată, de care sînt Prinse cutii goale de 
•t'Onserve.

Central, o poartă metalică. 
în dreapta, interiorul sărăcăcios al unei barăci : patud de fier suprapuse, 

-o masă improvizată, geamantane, alte obiecte, în dezordine. Încăperea este des
părtită în două de o draperie. 

· În stînga, veranda din lemn a unei" clădiri pe a cărei uşă este scris „Admi
·uistraţia", în cîteva limbi. 

între baracă şi gard, o alee care duce spre alte barăci. 
Dincolo de gard, în imediata apropiere, firma unei cîrciumi, iar în tlepăr

·l(are oraşul, feeric luminat.

PROLOG 

Paznicul 1 îşi face rondul. Danciu, Vlad şi Stan 5tau tolăniţi pe paturi. în 
depărtare, zgomotele specifice unei încăierăi·i. Împuşcături. Dinspre oraş se apropie
·în fugă Anonimul. Deschide poarta, căutînd din privire o ascunzătoare. Paznicul
se face nevăzut.

• 

Anonimul 'încearcă uşa barăcii. Vlad se apropie vrînd să deschidă. Danciu 
·. e interpwie şi, dintr-o lovHură, îl îndepărtează pe Vlad.

Anonimul aleargă spre clăda·ea administraţiei, încearcă să intre, însă nu 
reuşeşte. Zgomotul specific unor autoturisme care se apropie în viteză. Curtea este
invadată de lumina farurilor. 

A11011imul încearcă să dispară pe alee. Este prins în spotul de lumină şi,
,epuizat, tîrîndu-şi picioarele, revine în curte. Face o ultimă tentativă de a intra
1.11 baracă, după care rămîne ca o stană de piatră în mijlocul scenei. Se aude un
·toc de armă. Anonimul se clatină, apoi se prăbuşeşte. Vlad se ridică, dind să iasă.
Danciu, cu o nouă lovitură, îl trînteşte Ia ,podea. Zgomotul maşinilor care se înde

:J)ărtează. Apar paznicii care-l tîrăsc pe Anonim spre aleea din spatele barăcii.
întune1;c. 

PARTEA I 

Tabloul 1 

In curte, rezemat de zid, Danciu bea 
•dintr-o sticlă. !n pridvor, pe un sca.un,
•cu picioarele pe nwsă, Paznicul 1 pico
teşte. Vlad spală podelele. Stan se tplimbă
gînditor prin curte, privind din cînd în
-cînd spre uşa ·acbministraţiei. Paznicul 2

venind de pe alee, ·verifică poarta şi, în 
drum spre clădi.re, se împiedică de Stan, 
care, slugarnic, îi face loc să treacă. 

VLAD (,se 1 �dică cu greu, il dom·e mij-
locul) : Au ... au ... 

PAZNICUL 1 (deschide ochii, priveşte 
podeaua şi indică locul abia spălat) : 
Hey, you, foreinger, bad worlc ! 
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(Vlad se apropie ş{_ şterge din nou.) 
PAZNICUL 2 (intrînd): Hey ... 

VLAD (şterge, mormăind, urmele lăsate) : 
Am înţeles, domnule! 

DANC'IU (ironic) : li vezi ce poliiicoşi 
sin t ? ( Pauză.) Te dom·e spiniama, niu-1 
aş•a? Dacă nu-ţi place, l,asă locul liber. 
Taci, ai? (Paznicii încep un joc de 
cărti.) Asta nici nu-i muncă de şef. 
Aaa... pardon, fost şef. (Rîde.J Ştii 
cu'm am ,ajuns eu aici ? Alo, 'iţi vor
beste 11111 om ! (li întinde sticla.) Hai, 
ia 

0

şi bea, că ldă putere. (Vlad refuză.) 
Hai, h,ai, nu m.ai face nazuri. Bine ... 
eu tot am. ,să-ţi zic. O nă!J)îrcă, curcill
beul marnei lui, a băgat un.îinile în 
JTriere pină 'la cot. M-a1 lălsat şi pe 
mine să-mi vîr degetele, m-a tr,as după 
el şi... am stat cîţiva anişo.ri buni la 
mitito.ca. (Tn·ist.) Cît ,ernm ,aco1'o, 
nevastă-mea ... îti dai seama ce-a făcut. 
Atunci am jurat 6ă sucesc gltul unui 
pui de năpîrcă ('îl observă pe Stan) ca 
ăsta. Mamă, m,amă, cu ce plăcere i 
l-aş suci ! (Stan, speriat, dispa.re după
colţul barăcii, scoţînd din cînd în cînel
ca.pul.) Ptiu ! (Ca.ele o carte ele joc.
Danciu, umil, se repede şi o ridică.)
Pot s-o :!lac o:ridnd, crezi că ă�tia se
amestecă ? Aş, nu-i interesează ! Spală,
spală, e şi ăsta un mod ele a-ţi
cîşti•ga pîinea, mai neagră, dar tot
pîine este, nu ? {lşi ridică maioul şi-şi
auită spinarea.) Vezi ce am a,ici ? 

Urme, răni ... (Vlad ridică din umeri.)
De La s•acii căraţi prin portuiri. (Ironic.)
Tu eşti în stare să cari rt:oartă ziua 
saci? 

VLAD : De cc nu ? 
DA:NCIU : lţi spun eu că nu, eşti prea 

fleşcăit, fiindcă ai trăit în puf şi pene 
şi. .. nu mai eşti bun ,de nimic. Doon'le, 
nu vă înţeleg (a.rntă spre Stan) pe 
ăştia care ,aveaţi ele toate ! Ce căutaţi 
a ici ? _! Aven.tura ? Puşcărtiaş poţi fi tot 
aHt ele bine şi acolo şi aici. Să cari 
cu spatele, o po,ţi face la fel de bine 
oriunde, da�· să fii profesor, ing,foer, 
cH,plomat ... şerf, nu m,ai ţine! Nu te 
lasă ... că a111 şi ci des,tui. Cunosc din 
ăştia ca tine ca,re mă,tm1ră ... N�şte ;plîn
găreţi !. .. Muieri! (Rîde.) Acu' veniţi? 
CtH'cubeul vostr,u, vă înghesuiţi. vă căl
caţi pe picioare! Zi-i, aşa? Cwn a în
ţălrc-a,t băLa,ia ;,i vi se dă exact locul 
ce-l meritaţi, gata ! Oît a fost de !I'OS, 
aţi mers pc bune. Pl'in şedinţe, pard't 
vă văd, patir,i,otism în .sus, patJ:iotism 
în jos ... unde v-aţi lăs,a.t, bă, pat;r,ioiis
mul? Sau e valabil nUJmai pentru cei 
ca mine, iar pe voi vă ocoleşte, 11111 
vă atinge ! (Gînditor, bea.) Tu, parcă 
mai cli m .oacă ele şef, dar ă1a ... Ftiu, 
pocitanie ! (Scuipă spre Stan.) Eu 
m-am cocoşat destul cădnd saci, nu
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mai pot. Mlai căraţi şi voi, că n-oţi · 
vrea să veniţi la ma5a 'lnrt;in,să ! (!şi 
aprinde o ţigară.) Ţl-o ,spun cu fru
mosul chief, eliiberează locul pînă n,u 
dai el� necaz, pînă nu ţi 5e 'Întmplă. 
oeva ... 

PAZNICUL 1 (priveşte la ceas, îl cheamă. 
pe Stan): Hey 1 

(Stan se aprop'ie tiptil, privind cu. 
teamă spre Danciu.) 

DANCIU : Mergi, bă, oa lwnea, cu frun
tea sus. Sa111 ţi�e ruşine de ce faci ? ! 
Atunci, cin',te pune, tărtticu'? (Se· 
apropie ele Stan, îi ridică bărbia.) A5a. 
uite ce mîndri sîntem ! (Stan şi Paz- ·  
nicul intră în clădire.) Ai a,uzi.t cine· 
a venit! 

VLAD : Am. ,auzit ... 
DANCIU : Cc m,aşini au, clom'le ! Aştia-s

grangui-i, sigur sînt de la ... (dansează!• 
cia-cia-cea, cia-cia-cea... psst... Ehe, 
ce le-o turna esorocul ! ? (Zgo
motul unei maşini care demarează. 
Danciu se uită clupă colţul clăcl-irii.J· 
11 duc în oraş. O mai fi găsit ceva 
de senzaţie, i1ar o să se cutremu;re· 
Occidentul! (Scurtă pauză.) lVkla ... in 
concluzie, chief, nu vrei să dai mă
tura. Crezi că te apără domnii? Gre
şeală, ei mă preferă pe mine. Taci,. 
-taci, cliar ,ai să te convingi pînă la
urmă. Eşti ele speriat, clom'le, nu
mai auzi deloc ! 

VLAD : Vezi-ţi de-ale dumitale ! (Se ri-
elică. Danciu ia pozitie ele confruntare. 
Vlad se apleacă as�pra găleţii, spală· 
cîrpa.) 

DANCIU : Crezi c-o· să-mi bat mult· gu.r:ia' 
cu t•ine, ouroUlbeul vostru de escroci r· 
(Se aşază pe trepte, rîde.) Azî-noap;te 
m-am distrat grozav ... de groază, nu
ialtceva ! Da,r ţie ce-ţi pasă, ai nevas
tă ... ştii cu cine m-am distrat?

VLAD : Te priveşw. (Din spate se aud· 
zgomotele specifice unei încăierări. 
Paznicul 2 se ridică, ascuUînd cu 
atenţie.) 

DANCIU : Ba eşti curios să afli. Ei, 
ghici! Cu cine m-am distrat? (Rîde.j 
Hai să-ţi povestesc, nu mai .face pe 
deşteptul ! IaJ' c chermeză la amicii 
mei m1Ultinaţionali. O fi şi scum,pa clu
miitale soţioară pc-acolo ! 

VLAD (azvîrle cu spălătorul spre Danciu): 
Ticălosule ! (Cîrpa îl loveşte pe Paz
nicul 2, care se repede la VI.ad.) Vii 
rog să· mă iertaţi, n-am vTut, dom.nule r 

PAZNICUL 2 (îl loveşte cu piciorul) : 
Out, get-out ! 

( Danciu îl ia pe Vlad de pă.r şi-l în
genunchează în Jciţa Paznicului.) 

DANCIU : Cere-ţi ic1,taire ! (Vlad încearcă· 
să se ridice. Se auel ţipete. Paznicu[ 
coboară ,în curte.) Ai scăpat ieftin 1' 
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N-am acum tilTIIP de tine, dar o să
ne răfuim nol.

(Traversează în fugă curtea, dispărînd
pe alee. Vlad se ridică, dă cu piciorul în 
găleată şi intră în baracă. Trist, se aşază 
pe unul dintre paturi.) 
O VOCE DE BĂRBAT 1 : Ticeaite ! Po

moşti, pomoşti ! Help ! 

O VOCE DE FBMEIE 2: Skocte ! Help!
llelp !

ALTĂ VOCE DE BĂRBAT 3: Zaderzite 
evo ! zăderz'ite evo 1 

AL TĂ VOCE DE BĂRBAT" : Vrazdi ho 1 

ALTĂ VOCE DE FEMEIE 3: Help I Po
moghite ! Ubivaet evo ! 

VOCEA LUI DANCIU: Haideţi, dorn'le, 
să-l oprlm, că-l omoară ! 

(Vlad se ridică, . are o ezitare, iese 
grăbit ş·i se îndreaptă spre alee.) 

A ALTĂ VOCE DE FEMEIE u Prestup
n iki ! Crimine ls .1 

ALTA VOCE DE BÂRBAT 7: Ub'iha go,
horo, ubiha go ! 

ALTA VOCE DE FEMEIE 8: Prestăpriţi,
ubihte maja mi! (Plînset) ... Ubihte ... 
maja mi 1 

VOCEA LUI DANCIU : Ce staţi ! Che
maţi repede •un. tdoctor ! 

(lntuneric.) 

Tabloul 2 

fn baracă, VLacl -şi Gica. Jn curte, Stan, 
cm·e aşteaptă să He chemat, ascuită cu 
alenţie. 

VLAD: Nu ştiu cc s-ar mai putea rface. 
Nici I.a mătură nu mă mai vor. 

GICA: Treb11:1•ia să-ţ-i vez'i ele -treabă. 
.Aşa,.. ţi-iai rfăout-o cu mîna ta. 

VLAD : Niu, Gjco. Ei mi�au făcut-o, 
tocmai pentru că mi-am văzut de 
treabă. Vrnuai 1Să mă las călcat în 
,pjcioai1e, să lf1ur, să ucid ? 

GICA : Nici aşa, dragă ! Cine te pune 
să furi? 

VLAD : Ai văzut cum IT-au omorlit pe 
ăla? LF'entru �ciocol1ată. 

1 ln bulgară: Săriţi ! Ajutor, 1ajutor !
1n engleză: Ajutor ! 

2 1n cehă : Săniti ! ln engleză : Ajutor, 
ajutor! 

a ln rusă : Opriţi-l ! Opriţi-l ! 
t. Jn cehă : 11 omoa,ră !
;; 1n engleză: Ajutor ! 1n rusă: Ajutor,

îl omoară ! i; 

r, 1n rusă: Criminalilor! 1n franceză: 
Crim.in1alilor ! I 

7 In bulgară : L..'.au omorît, oameni 
buni, 1-aiu om.orîrt: ! 

8 1n bulgară: Criminalilor, mi-aţi omo
rît bărbatul !... l'vLi-aţi oanorît bă,rbatul r 

GICA: S-au sălbăticit. 
VLAD : I-a sălbăbicilt ,aşteptarea, singu.:. 

rătatea, nepllltinţa de ,a găsi ceva oare 
să le dea ,siguranţa zilei de mîine ... 
Unde-i „lumea bună" ? Vilele ? Maşi
nile? Ar,anjamentele ta'le? Unde�i 
sînt „prietenii" care ne aşteptau l-a 
aeroport cu MercedeS'l.11 ? Tîmpit am 
fost! 

GICA : Au fncerca<t d,ar n-ai corespw1s
nici măoar prima săptămînă. 

VLAD : Da, o săiptămînă, exact cî-t ai 
durat tam-tam.�ul în presă, la televi
ziune şi la radLo. Vorbe, Gico, vorbe. 
Totul ia fost gîndit în cele mai mici 
amănunte. Simple pretexte, ca să nu 
mă angajeze... după ce te-au momi.t 
ne-au lăsat în drum c-a pe nişte cÎ!rpe
murdare ... Odată ce le-ai folosit şi nu 
mal a� nevoie de ele, le arunci 1a coş. 

GICA : Hai, lasă ! Prea vezi totul în 
negrn. Elu cîşbig, fatla o să cîş,tige
şi ea. Avem unde ipune seara capul: 
E totu.5i ceva, nu? 

VLAD : Sigur, mai mult decît nimic. 
GICA : Ui,tă-te l,a alţii, ca�·e n-au nicf 

atît. Şi-apoi, crezi că ei au ,avut v1reun 
avantaj ? 

VLAD: Atunci de ce-ar fi făcut atîta 
efort? De ce şi-ar fi pus obr-azul în.· 
joc? Nu-i văd în 5tare să arunce îrr 
vînt banii cheltuiti cu noi în cele două 
săptămîni, pînă c1U reuşit să rt:e con-· 
vingă. Dacă au obtinut ceva ? Cum 
să nu ! Orice om p�egătit ele un sis
tem apoi smuls acestuia şi folosit 
înseamnă bani economisiţi. Dacă nu-T 
pot pune la muncă, nu pierd nimic. 
Tot ei au ele cîştigat... p1·opaganclristic ... 
Degeaba îţi explic. Adevărul ,e că a 
doua zi prietenii •tăi a.u primit toţi. 
banii înapoi. 

GICA : Fabulezi... Oricum, ce-aş mar 
putea face? Sînt doar o femeie. 

VLAD : Cam tîrziu iţi pui întrebări. Şi. 
cît o să ne ma.i ţină ? 

GICA : Nu ştiu. Mai încearcă şi tu. 
VLAD : Unde ? Am destulă vechime la· 

biroul ele p1asa.re, şi nhnic ! 
GICA: Se caută oameni pentru diverse 

111,unci. 
VLAD : Cu spinarea ? C1t rezist ? 
GICA: Nu eşti singurul. (Strînge unele 

obiecte ele după draperie.) 
VLAD : Bineînţeles. Nu sînt singurul 

care s-a luat d,upă capul unei femei 
cu mintea sucită ele reclame. 

(Din clăclire iese Paznicul 1, care dis
pare pe C1lee, fără a lua în seamă ple
căciunile lui Stan.) 

GICA : Ce vrei să .spui ? 
VLAD : Tu ai fost vioara întîi. Tu ai 

primit o.fertr:Je, darurile... Mela, ,,pri-
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etenii" noştri· din Apus ... Sint convin,s 
că ai fost înţelea1Să cu ei clin ţară. 

,CICA : Eu sînt vinovată ele ,toate? ! 
VLAD : Patimă şi prostie... Asta eşti ! 
GICA : Nu mai epune ! 

(Paznicul revine şi ascultă cu atenţie.) 

-VLAD (ridică tonul): Tu m-ai tîrî,t în
coace. Toti au av,ut de cîştjgat, toţi, 
incepîncl ou prietenii tăi ... Noi am fost" 
&ingu�•ii care am pierdut. Le�am oferit 
cel mai bun şi mai . ieftin materiall de 
propagandă. 

PAZNICUL 1 (bate la uşă): Shut up ! (Se 
înclreaptă spre clădire.) 

GICA: Era o p�ait:forună pe care trebuia 
s-o foloseşti. Alţii s-au descurcat, şi
încă bine.

VLAD : Asta n-am să accerp:t niciodată. 
Măcar atî,t să mai am, puţină rn.înclrie. 
Au făout tot ce-au putut ca în ţară 
să se creadă că am trăcl1at. Nu te uita 
aş,a, ai a:uzi•t bine : trădat ! 

GIC : N-a,i tră,dra,t pe nimeni, dragă, ţi-a 
plăcut mai mult aicu. 

VLAD : M-am trăda,t pe mine. 
GICA : Inc arcă şi tu să fii un om nor

mal ! Ou musbrările de conştiinţă, 
mori ele foame ! Dacă aveai o meserie 
mai ca lumea, cevia ce se caută, sa,u 
să fi ştiut alte limbi străine, nu cele 
pe care le -ounoşti, te-'aş fi luat cu 
mine. 

VLAD : Ingineri,a nu-i- meserie? (Owpă 
o pauză.) Pe bune n)ilini ai încăput !
Sînt un om normal, .ca m.i,lio-anel-e 
ele oameni normali din lmnea iasta. 
Unde-i Lina ? 

·GICA: l-'am gă,si,t un angaj,ament.
VLAD: Ce fel de angajament?
GICA : -r�am gă1.,iit: ceva.
VLAD : Unele? (Gica tace.) Dacă fia,ta ...

diacă se întîmplă ceva cu ea, te omor!
GICA : Ce_ face? Tu? Nu eşti în s1Jare

să ciştigi o p:îine, şi îndrăzneş•ti. să-mi 
ţii mie cont? 

VLAD (vreC1 s-o lovească, se reţine): Cu 
cine vorbeşti aş-a ? 

-GICA : Cu tine, care eşti un· niJni1c ! Nru
te în,trebai de ce ne aduceau da:rui:i ? 
Aeum te întreb eu pe tine : de ce le 
primeai? De ce-'a� răm1a,s? Aveai ,posi
biUtatea isă te întoroi. T,i-a fost teamă 
că-ţi zboară soaun:ul ? Hai, recll[lofilj<te ! 

·vLAD: .Am răimas pent1,u fată.
GICA: Pentru f,a:tă ! Dar, sigur ... Cin,e-'ai 

vrea să te creadă? .Aj uitat cînid ite 
com:pa1mi cu, ei? ,,Acolo smt alte rpo
,sibil'ităţi, aco-1o aş ftace, aş drege". 
Po:flti.m, ai ajuns î,n lumea ,lor, şi ... ? 
Ei LStaiu Îll1ltir-'atlevă�· în rpalia'te, ial[" tu -
un nim<i,c, 

( Pe poartă ·intră Nuierf,nd Danciu, beat. 
.La vederea lui, Stan se ascunde după 
verandă.) 

VLAD : Şi cine 111-a adus ,aici ? Cine, 
femeie, cine m-a făc,u,t un nimic ? 

GICA : Nn te-am silit. Am Cl'eZUt că o 
să te ele aurei. Şi ci...

VLAD : Şi ei stăteau cu braţele deschise 
şi aşteptau să vii tu, ou farmecele :tialle 
nemaipomenite! (Danciu se aşază pe 
prngul barăci'i şi ascuîtă atent.) In 
ţară erai numai ură şi invidie : ,,Alia 
are, eu n-am". Ai avurt: prea multe, 
Gieo, prea mult peste concliţi,a ta. Pînă 
la un moment clrat, ţi-am putut ofe[·i 
tot ce ţi-ai dorit. Ţărancă cliin Căprai;,i ... 

GICA : Oapmriu, te rog! 
VLAD : Dacă-ţi face· plăcere... diin Oa

pra,riru, în excursie pe Coasta de Azur. 
GTCA: Dar am plătiit:, dragă ... 
VLAD : Ţi-am saitisfăcrut prosteşte rt:oait:e 

pofteJe, din ce în ce mai mari, pLnă 
cîncl posibilităţile n-aru mai corespuns 
cerinţelor. Doamna n-a putwt Sl.llpor,ta 
trecerea, a fost şocată ... şi�atunci... Ce 
naiv am fost, să nu-mi dau seama că 
tu plănuiai ele mult pa,sul ăsta ! 

GICA : Ei bine, da ! 
VLAD : N-am să mi-o iert niciodată. 

Aca,să nu-ţi ma,i era nimirc pe pliac, 
în ti.mp c:e dincoace totul era bll.llfl., to
tul era frumos... raiul, ce miai ! Am 
păţht şi eu ca nenoroci/tul ăsta ide Stan. 
Numai că păţarn ia mea a îrn,bră,cart o 
formă mai civilizată, mali. ortodoxă. 

GICA (aruncă lucru1'ile în sacoşă) : De 
ce te-ai luat clupă o ţărancă, dracă eşt-i 
atît de ·deştept? Aici iinvin,g numai cei 
puternici, cei slabi cliachează, chi1ar 
!Clacă-s girozavi, ca tine. 

VLAD (arntă spre sacoşă) : Ce-i cu as.ta ? 
GICA: Plec. 
DANCIU (intră): Pa1·clon ! Vezi, clYief, că 

ţi-1a apărut o par.te diJ1 comoară ? 
Trebuie să Vi'llă- şi oea1al-tă. 

VLAD: Domnule Danciu, te 1·og ! 
DANCIU (se u'ită la Gica)-: Bine, chief_ 

Am înteles. Dacă cli,scutati rluoruri 
seriO'ase; rnă retrrag la vecini, poarte 
le smuLg o vodcă. (lese.) 

VLAD : Hm, şi ă1sta rîn,i,eşte la tine ! 
GICA : Cu un bărbat ca tine, -oe aş 

pUltea fooe? 
VLAD : Să nu rdlali. ocazie l,a bîrfe. 
GICA: 1n ailrte condiţiJ._ nici la uşă nli 

l-aş ,fi ;pri.milt... dar aşa, trebuie să-i
wccept toa,te măgăriile.

VLAD (după o pauză) : 
1

Srpunea.i că 
pleci...? 

GIOA : Da. Mi-1c1m rgăsi,t ceva stabil. Cu 
francem, ou engle2'!a mă deiscurc. 

VLAD : Şi unde ai să locuieşti ? 
GICA: Platron:ul m.i-a cerru.t ,să -locuresc 

iacolo. O să te ajut. ( Pune pe masă 
citeva bancnote.) 

VLAD (aruncă bani'i) : Să mă ajuţi tu, 
pe mine ? ! (0 bruschează, G-ica ţipă.) 
Ca un �aa:,pe nu-'a.i sîsrîirt 1a ureche, 
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m-!cli făcut să 11as totul, tot ce am do
bindit într-o VIÎlaţă, să prevd. respectul 
celorlalţi, demnjtatea mea ele om, · şi 
m ... ai adus încoace. Ai merita -să te 
om.or! 

GICA : Ce mai aştepţi ? Eu ştfi,u pentru 
ce am rămas. (Vlad o loveşte.) Tu 
eşti cel care s-a speriat la prima 
îrulrîngere, nu eu. •Dincolo, ·e!'lai ce 
ora.i cît a tflo&t ibăitrînul ... 

VLAD : De ce m-iai luat, de ce-alj_ stait 
oo m.ine? 

GICA : Din iinteres, clacă ţii neapărat să 
ştii. 

VLAD : D.in iiruteres ? Deci, ·asta era ... 
iUJbi.rea care •te-a subjugat ... 

GICA: Da. Arunci erai cea mai conve
nabilă partidă. Dacă n-o făceam eu, 
ţi�ar i1:ii m.î:ncat ban�i cin stie ce 
proastă, şi S"'ar fi culcait în Lud

0

ov-ic-ul 
tă•u. Cwn n1...a1n descurcat ,acolo, reu
şesc şi aici, fii sigm. 

VLAD : Sînt con.Vii.ns ... ai ,talent. 
GICA: Fără ji,gnm, te rog! Fiecare 

pentru el. Dacă eşti fi,steţ, ai să găse.�ti 
o cale. Am plecat!

VLAD : E)pa de aşlteptat ! ( Apare Pazni
cul, căutîndu-l din privi.ri pe Stan,, 
care iese de după verandă Si intră
în clădire.) Deci, nu mai sîn.t bw1 
pentnu tine. 1nainte eram ingimer, ,pro
fesor şi mai cu seamă fiul lui Popo
VJCI. Şi-0cu1n, gait<a, ,,un nimic"! Ai 
uitat că te�am luait cu ce era pe tine 
şi te-ai trezit peste noapte într-un 
palat?! 

GICA·: Cu asta o să-mi scoti ochii toa,tă 
viaţa ... ou ce a fost şi · nu mJai e ... 
Gata, s-a d\.lJS ! 'Drebuie să te schimb'i 
să te ad,aptezi. 

' 

VLAD : Faita oum s-a adaip;ba,t ? ln ţară, 
o.pe-reta, revista erau prea puţin pentru 
eia. Iar acum pof!te să d�mseze şi în 
cca mai ordinară c'îrdumă ! Nu te mai 
de�anjează. M--ai fă ut de ruşine ! Şi
ultimul golan mă scuipă din cauza ta 
şi a fa:nitel ui tău. 

([n curte intră, în ·fugă, Lina. Se în
dreaptă spre bam.că.) 

GICA : De ce nu-i baţi ? 
VLAD : Fiindcă sînt mai ,puternici. Dacă 

o să fie nevoie, o să ,te bat pe ;tine ! 
( ln d.epărta.re, strigăte violente.) Hai,
nu ieşi ? (':ţ'ipă.t de femeie.) .Au mai 
prins una. Du-te ! SalU nu mai ai 
curaj"?' Ţi-e frică să n-o păţ�ti. Ce-ar 
zice dlan,tele dacă te-aii duce Ila el des-

. figurată ? (Se îndreaptă spre ea.)
GLCA. : Nu mă aitinge ! 
VLAD : AL5'a, deci ! 
GICA : Da... şi te rog să retii că plec 

fiindcă nu e�ti 'în sttJare să 11°:e hrăneşti. 
O iiau şi pe fată cu mine, te scap ele 
ea. 

VLAD : Gico, împreună aan plecat, îm
preună rămiînem ! 

(Zgomotele şi ţipetele se intensifică. Jn. 
prag apare Lina, care încearcă sa-si
ascundă spaima sub un zÎ!lnbet stingherit:) 

LINA : Hello ! 1'ar s-iaru îmbăiat ăia. E 
groaznli:c, nl.lllThai sînge şi ciob1Uri ... 
Cîţiva ... şi o femeie a,pToape goală ..• 
e1·au căzuţi pe jos. Au ve:nj,t cu fur
tun urj. ( Rîde prosteşte.) Am scăpa,t. 
numai cu spai1na. S-a înltîm.pla,t ceva ? 

GICA: Ce-ai făcut? 
LINA: Ştii l:iiin.e - deocamdată ... 
VLAD : Deocamdată, ce 't 
GIGA : Nu .te ames,teca ! 
VLAD , Oe sl'l.ljbă ţi-'ai găs.iJt ? (0 a.pucă·

ele braţ.) Mai bine spune-mi tu, decît 
să aflu ,de :la alţii. 

LINA: Tată, lasă-mă. (Ri:de.) Zău, parcă 
ai .fi de pe -altă planetă. Lasă glu-· 
mele ! ( !şi a.prinde o ţigară. Vlad ît
dă peste mină.) Ai înnebunH, tată T 

VLAD (nelămurit) : Faita asta-i beată ! 
L lN A : Ce-ai vrea să fac ? Ce să fac 7 

Dă-mi tu bani să mănînc să mă 
îmbrac, şi nu mari beau. Daiti-mi voi ! 
(Plînge.) Alitd'el 111u pot elansa·, nu pot! 
Toţi se u.iită la mine. CLnd ai muschii 
.încordaţi de efort, cîn:d ,ţi se împăien
jenesc ochii de oboseală si-i vezi ,graşi 
duhnind a băutură, hol.b'in<lu-se ia tin; 
ca nÎl?te lupi hămesiţi... trebuie să. 
beau, tată, ca să-mi înving ,sc'u-ba. 
Trebuie să beau. (Se aruncă de gîtu/..
lui Vlad.) E un coşmar, tată! 

VLAD : Fata mea, fotiţa mea... (0 mîn-·
giie.) Găsesc de lucru şi . plecăm de 
aici, îiţi  promit. 

LlNA: Pînă atunci, nu avem altă solu
ţie. (Se desprinde.) Ne facem că 
visăm şi... trece.• 

VLAD (Linei): De cinel bei? (Se repede
la G'ica.) Ce-ai făcut din ea ? 

LINA : Tată, uşurel, ce-ţi veni ? Acceptă 
convenţia, visăm ... visăm ... 

VLAD : Şi fără drog,uri nu poţi visa ? 
(0 păJmuieşte.) Te-ai trez1t din vis ? 

LTNA (cade, se ridică în mod caraghios,
arată spre uşă) : Dacă ies acum e de 
rău. Nu mă ·angajează nimeni cu urme 
ele lovituri. Deci, nu mai accepţi jocul. 
J\llamă, spune-i tu adevărul, el nu vrea 
să în ţeleag.ă, a rămas un mare naiv. 
(Chicoteşte.) Ehei. tată, tart:ă ! 

VLAD : Ce-i asta, Gico ? 
GTCA : Vezi şi tu ! (Deschide uşa..) Parcă 

s-au potolit.
LINA : Tată ! lmi era dor de tine. lmi 

pare ['ă'll, dar n-am să mai V1.in. ( Rîde.)
Nu uima esenţialul : aici orii ai totul, 
ori n-ai nimic. Nu interesează cum 
fuc:i. Dar ea ştie maii bine, a, .î:nvă
ţait nesperat de repede. Deosebfa•ea e 
oă acum nu matl. dă, ca acasă, ci pri
meşte lecţi�, şi-s dure, ,al naibii de 
dure ... 

GICA: Taci! 
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.LINA : De ce? lti admir extraordinara 
putere de adaptare. 

,GICA : Ţi-am spus să taci. Aşteaptă-mă 
afară. 

VLAD : Rămîi ! 
LINA : Nu, tată. Mai bine vă lămuriţi 

între voi. Eu sînt în ·plus. Pa ! (ll să
rută Şi iese. Se rezecmiă de uşa ba-
1:ăcii, izbucneşte în plîns. Ion se apro
pie ele ea, o linişteşte, ies �mpreună.) 

-GICA (după ttn moment de tăcere) : Cine
a crezut că se va întîmpla aşa ? Iţi 
găsesc eu ceva de lucru şi te scot 
din ... mag,hen1iţă. 

VLAD : Eu m-am hotărît: ne întoarcem 
acasă. E cel mai înţelept lucru. 

GICA : Noi nu plecăm - nlci eu, şi nici 
wata. Să-ţi fie foarte clar. 

'VLAD : E momentul să vorbim ca doi 
oameni maturi. N-o să-ţi reproşez nici
oclaU1 nimic. Situaţiile prin care am 
<trecut ne-au marcat pe •amîncloi. Mîinc, 
poimîine ne pomenim bătrî11i. 

GICA : Eu nu sînt bătrînă. 
'VLAD : Bine, eşti cum v,rei tu, clar înţe

lege că avem obligaţii faţă ele Lina. 
Trebuie s-o ducem acolo unele s-a năs
cut şi unde se simte bine, printre ai 
noş,tiri. Nu vezi cum a aj,uns ? 
Nu te uiti la ochii ei? Iti las cîteva 
·zile ele 'gînclire, iar eu· umblu să
aranjez totul. Inainte ele a lua o ho
tărîre, s-o ai în vedere în primul
dncl pc Lina, ele noi doi poţi să Jaci
abstracţie.

-:;ICA : Să presupunem că accept. Ce vei 
face acolo? 

VLAD : Voi munci, vom munci ca şi 
înainte. 

GICA: Şi-or să te primea că cu fanfal·a 
la aeroport, or să ofere l)i un bal mas
cat în cin1Stea ta ! Nu-ţi dai seama ele 
consecinţe? Or să te dea la munca 
ele jos şi aLtele ... 

VLAD : O să fac munca pentru care 
m-am pregătit. Dar o să fiu privit ca
om, care a greşit, e adevărat, clar ca 
om, nu ca obiect.

GICA: La mine nu te gîndeşti? Ce-o să 
zi.că sclifosita ele Popeasca şi. .. 

VLAD : Că ai făcut o prostie, clar ai 
repai·at-o la timp. 

GICA : Parcă nu le-ai cw10aşte ! 
VLAD :

1 

Nu de •Popeasca e vorba, ci de 
noi, ele Lina. (Gica umple sacoşa cu 
rufe, o închide.) Pe Lina o s-o con
ving u. 

GICA : Tocmai pentru că am plătit cum 
am plătit, nu vrea,u să dau cu picio
rul acum la tot. Mi-e milă ele tine, 
cla,r să-ţi :Ilie clar că eu rămîn. (Vlad 
se apropie, furios.) Pe Liria n-ai s-o 
mai vezi pînă nu-ţi ies gărgăunii din 
cap. 

VLAD : Ia-ţi banii şi du-te ! Cară-te ! 

o4 

(Gica iese speriată, o caută din priviri 
pe Lina, o strigă, apoi părăseşte curtea. 
Vlad, furios, rupe draperia despărţitoare 
şi se aruncă pe un pat. !ntuneric.) 

Tabloul 3 

Bătăi de toacă. 

O VOCE : . . .  Dejeuner ! ... Dejeuner ! 

(Danciu, Ion, Vlad şi Stan intră în 
baracă tinînd în mîini oite un castron 
de tabld. Stan se loveşte ele Danciu, care 
se opreşte brusc.). 

DANCIU : Chief, ia-l pc ăsta (arată spre 
Stan) de aici şi du-l afa,ră, că-mi face 
greaţă. Hai, înainte, marş ! (Stan se 
arată jignit.) Marş, am spus ! 

STAN (vrea să riposteze): Ia uite, 
clomn'e, la el. .. 

DANCIU: Mă! 
(Stan îl urmează pe Vlad. Ies pe pra

gul barăcii,} 
. . 

STAN : Domnule Vlad, iar ne-a1.1 dat 
rcstul'ile. 

VLAD: Nu-i nLmic. 
ION : Se uită la noi ca nişte cîini furioşi. 
DANCIU : Să nu le luăm osul -de la 

gură... (Stan rîcle timp.) Taci ! 
O VOCE: Un autre ! !Un autre ! .Plus 

vite! 
ION (uitîndu-se în castron) : Nu pot să 

mănînc. 
DANCIU : Trebuie ! 
O VOCE: Vite, plu8 vite! 
DANCIU : Nu-ţi place. piciule ? 
ION : Nu pot, nene, să mă omori şi nu 

pot. 
DANCIU : Cîncl duci lingura la gură 

ţine-ţi respiraţia, şi-o să meargă. 
STAN: Ce vorbeşti, ·clomn'e? 
ION : Am încercat, da�· degeaba: Nici la 

porci nu dădeam aşa ceva. 
DANCIU : Crezi că eu n-as mînca acum 

nişte sărmăluţe ... nişte n� ititei... mamă, 
mamă,! Dar ce să-i faci, pi-ciule? 
Crăpăm ele foame? Nu ! Ne :întclrim. 
Ca să învingi, trebuie să o·ezişti, băie
te ... altfel te aruncă la gunoi. 

VLAD : Taci, domnule, cu filozofia du
mitale ... 

STAN (miîncînd repezit): Zic despre noi 
tot felul ele tîmpenii... ce deştepţi, 
clomn'c ! 

VLAD : Noi sîntcm vinovaţi, că vorbim 
ce nu trebuie. 

DANCIU : Ăsta ,a fost director. Avea de 
toate! Nu ştLţi cu oine v0trbiţi. El se 
1111treiţinc c-u boşii. 

STAN : Le răspund doar la întrebări, ca 
să pot ieşi din situaţia asta. Ce-ai 
vrea să fac? 
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D, \NCIU : Tacă-ţi fleanca ! 

(Intră cu toţii în borcică.) 

STAN (se repede spre Danciu) : Cc tot 
ai cu mine, de ce mă faci de rîs '.' 

DANCIU : Hai, hai, stai binişor. .. singur 
te-ai făcut. 

ION : Lasă-l, nene, a�e dreptate. 
DANCIU: Fierule, vezi să nu întorc 

foaia! 
ION : lntoarce-o ! 
DA CIU : Ia te uită la mînz ? ! 
STAN: Tocmai că am fost sef să ai 

puţin respect. Nu-mi pun 111i�tea cu 
unul ca tine. 

DANCIU: Atenţie, ,,directare"! Ia uite 
ce supărăcfoşi am de-venit. Nu-i nimic, 
îţi dau ei mătura pînft 'la urmă, în,să 
tr0buie să fii mai activ. Cotcodăceste 
mai mult şi se schimbă lucrurile. · 

:STAN : Ţi-aş at·ăta eu ... 
DANCIU : Nu zăru ? ! Dacă ai fi şet da. 

Dar s-au dus vremurile alea. Acum 
sîntem aici şi ăştia sînt daţi dracului. 
Mă, niciodată n-ai s-'ajungi să asculte 
de tin,e. Eu îi cunosc mei bine. N-ai 
·stofă ! Eşti şi tu un escroc mărunt, un
găin1a.r. Prin părţile astea domneşte 
(riclică pumnul), iar acolo (arntă spre.
oraş), pumnul şi banul !

10N: Prostii ... 
STAN: Parcă-i turbat. Ce ai, domn'e, cu 

mine? 
DANCIU : Eşti escroc, şi mie nu-mi plac 

C'<;CrocU, clar? ,,Ce-·ai cu mine", ai? 
Nu vezi că lumea-i mică ? 

VLAD: Domn·ule Danciu, dumneata uiţi 
cPva esenţial. 

DANCIU: Tot mai phngi ,după mătură? 
Dacă află gealaţii că vrei să te cari ... 
o să ai ,necazuri. Ai văzut ec usar l-au 
liniştit pe tipul ăla. 

· 

VLAD : Ce amestec au gealaţii dumitale? 
DANCIU : Au concepţi-a lor. Şi-'a.poi, 

trebuie să trăiască şi ei, chief, ce 
dl'acu' ! Ar fi cazul să pricepi, doar 
nu mai eşti copil. Sa·u nu te poţi co
borî la nivelul lor ele înţelegere? li 
contrazici în părerea lor despre viaţa 
de aici. · · 

VLAD : Eu îţi vo1·besc omeneşte. Sîntem 
ce sîntem, nu mai contează ce-am fost. 

DANCIU : Ehe, aşa mai vii de-acasă ! 
(Către Stan.) Ai rauzi•t? Aici nu mai 
eşti şef. Mi-a venit şi mie rînclul să 
conduc. 

VLAD : Nu avem nici forţa şi nici ex 
perienţa clw11itale. 

ION: Parcă am fi nişte oi buimăcite. 
VLAD : Sîntem toţi în aceeaşi oală. 
DAN�IU , Cu cine am vendt eu s.'.i pasc ... 

Ba ! (Se îndreaptă spre Stan. Intervin
fvn Ş'l Vlad.)

:STAN: Prea î-ţi rizi ele mine. 

DANCIU : Curcubeul vostru ele escroci, 
tot cu el ţineţi ! 

(Vlc1d scoote o sticlă, le clă să bea.
Donciu e îmbunat de gest.) 

VLAD : Oriunde am fi, sîntem ele-ai 
noştri. El'tbine să ţinem minte asta. 

DANCIU : Chief, ţi-a ie!rit un porumbel 
din gură. Nu eu v-am adăpostit -în 
,,palat" ? {Spre Stan.) Tot' cu escro
cherii... ele ce minţi, mă, că ai fost 
di.rector'?

STAN: Dumneata sustii că am fost di-
rector, nu eu. 

· 

DANCIU : Dar îţi convine, creşti în 
propriii-ţi ochi. Ţii prea mult la tine, 
te iubeşti, suferi de boala aia, cum 
se cheamă, chief ?

VLAD : Nu ştiu la ce te .referi: .. 
DANCIU : E obsedat, dom'le ! 
STAN: Ia�· mă insulti? 
DANCIU : Eu ? Te insult eu pe tine ? De 

cite ari te-am surprins aclmirîndu-te 
în oglindă, bă, m.îngîindu-ţi şoldurile, 
ca tipele-alea de prin centru ... 

STAN: Doamne fereşte! 11 .vezi, domn'e 
Vlad ? Mincinosule ! 

DANCIU (rîde în hohote) : Chief zău că 
nu mint. S-a ,scrîntit, trebuie' dus l•a 
doctor. Nu, nu, e prea scump. Mai 
bine strîngem nişte arginţi şi-l tlucem 
la una d-aia... o fi ,uitat omul cum 
airată o femeie. 

VLAD : Dacă zici dumneata ... 
STAN: Te rog să nu te mai legi de 

mine, că înnebunesc, auzi ? 
DANCIU : Nu înnebuneşti tu. De nu te-aş 

cunoaşte! 
STAN: De unde mă cunoşti,? 
DANCIU : E5ti băiat gigea, hai, ghiceşte ... 
ION : Lasă-l, nene, ce-a fost, a fost. 

(Beou, se moleşesc.) 
DANCIU : Şi n-ai auzit de numele meu ? 
ST.AN : Cîţi am cunoscut, cîti aveam în 

subordine... 
DANC·IU : Mă uit la tine, ai ajW1s o 

z�l rean ţă, şi ce fălos păreai ca şef ! 
(Ii şopteşte ceva la ureche.) Ei? 

(Stan e surprins.) 

ION : Ce v[t feriţi atîta? Au scos din 
noi şi laptele cc l-am supt ele la mama, 
ne-au luat şi• amprentele. Chiar dacă 
nu se aude la microfoane, află ei, 
n-aveţi grijă.

DANCIU : Fleacuri ! Nu m-am ferit nici
odată, darmite acum. 

ION
.: 

Fleacuri, zici ? Cu fişele ca la puş-
cane ce e? 

STAN (cu teamă) : Or ,avea microfoane ? 
DANCIU (bine dispus) : Şi ce dacă? 
STAN: � Vo1·bim tot felul de prostii.

(Cauta speriat peste tot. Ceilalti îl ur-
măresc amuzaţi.) 

· · 

DANCIU : Aha ... ţi-e frică să nu te afle 
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că le torni gogoşi. 
STAN: I-aiuzi, domn'e Vlad? Acum 

zice că-s agent. Nu-s agent, domn'e ! 
Ei mă întreabă alte chestii, nu-i inte
resează nişte pîrliţi ca noi. 

DANOIU : Spanac ! Vinde-le, bă (rîzincl), 
eît mai gogonate, mai · tunde, _mai 
rumene şi zaharisite, să-i saturi, că 
tot rău mi<rosiitoare rămîn. 

S;I.'A'N : Ssst ! 
DANCIU : Ţi-e :lirică ? 
STAN: Da, domn'e, eşti mulţumit? 
DANCIU : De cîte ori îl vedea frate-miu , 

,,Asta-i ăla care m-a dat afară". 
STAN : Poate nu făcea treabă. 
DANCIU: Că mult te i.niteiresa ce treabă 
, se · făcea ! Maşini, gagicuţe -, toată 

!liumea te ştJila. 
STAN (beat): Nu ... Eram discret, nu mă 

ştia nimeni. 
ISIAJNCIU : Să i-o spui lu' mutu' ! Tot 

oraşul te ştia, bă ! Chief, nu-mi dau 
seama cum l-or f,i pus pe ăsta ,să con
ducă. 

STAN : Păi... am tras, ia vremea mea. 
Da, da, douăzeci de ani am tras pe 
brînci şi d-aia m-au pus. Pe urmă, ca 
omu', meritam -'li eu puţină destindere, 
nu, domn'e? (Izbucneşte în 1·is.)

VLAD : Nu pentru !destindere ai fost 
pus. 

STA'N : Dar av�am o conştiinţă... .dacă 
aţi şti. .. 

VLAD : Nu prea se împacă „destinderea" 
cu conş.tilnţa. 

DANlCIU : Erai năbădăios. 
STAN: Mă invitau la seri . culturale, 

zdranga, zdiranga... . .. 
DANCIU : Ha-i, fără talente-! ' 
STAN (către Ion) : Şi t.n eşti le fel ! 

(Ride.) Mai ziceţi de mme, şi voi sîn
teţi nişte farsori... Şedin_ţe, angaja
mente, chestii... Păf, eu, dacă eram în 
frunte, nu trebuia să ,mă 1·emarc? 

VLAD : Prin muncă trebuia să te re
marci, Stane. 

STAN: Şi pipiţele ce căutau în patul 
meu? 

DANCIU : Erai fălos. bă, aveai pîinea şi 
cutitul, d-aia. 

STAN: Şi? Numai eu eram ele vină? 
VLAD : Nu. Şi c0legii şi şefii dumitale, 

care nu te-au schirn!bat la timp. 
DANCIU : Chief, lasă sindicatul. Nici tu 

nu eşti mai grozav. 
VLAD : Aşa-i, domnule Danciu, toţi 

sintem la fel. 
DANCIU : S-o lăsăm baltă ! 
STAN·: Aveam o conştiinţă ... aveam, să 

ştiţi ! 'Duipă un chef ou două-,trei fe
tiţie, a doua zi... 

DANCIU : Urla conştiinţ,a în tine, îţi 
spălai păcatele. 

STAN: Nu. Treceam la controale. Cea 
mai mică abater,e ... o sancţim1am pe 
loc, nu ,admiteam nimic. Pentru asta 
eram pus, nu ? 
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DANCIU : Sigur, erai dat in ... 
STAN : Da. Da, da, eram considerat ceD 

mai exigent şef de secţie. 
DANCIU : Şi nu ne spui şi nouă de c� 

te-ai rătăcit pe-aici? 
STAN : Nu ştiu ce ai cu mine, că ntll 

ţi-am făcut nici un rău ... 
DANCIU : Nu aşa, tă.ticu' ! Din cauza. 

unui,a ca tine mi-am luait eu lumea în 
calp -'li am a.iUJns şef ele baracă. 

STAN (bea): Gata. domn'e, gata! Să> 
ştiţi că numai femeile sînit de vină_ 

VLAD : Şi noi rărninem imaculaţi. 
STAN (cîntă) : ,,Femeia te ridică, femeia, 

te coboară ... " 
VLAD: Noi purtăm cea mai mare vină ..• 
STAN : Nu ... Dacă nu era nevastă-mea, 

cu ambiţiile ci, rămîneam un mun
citoir cins,ti.t. Aşa ... (Imită.) ,,De ce să, 
fie •alţii mai deştepţi decît tine?" După 
aia, ca şef, au crescut pretenţiile. Cw 
ce să-i iei ma ,ină, să-i faci lux ? Am 
băgat mîna. Cîncl... am văzut că se· 
îngroaşă gluma şi ,sînt luat în vizor, 
eram pe un şantier în Africa... cw 
prima ocazie - vi�·a ' Altfel, puşcăria 

1 mă mînca. (Spre Vlacl.) Spune şi dum
neata, rezistam eu douăzeci de ani 
în puşcă.rie? 

DANCIU : Bă, păi tu nu eşti pungaş de
rînd, tu eşt-i d-ăla barosanu' ! Şi cît 
ţi-au calculat ? 

STAN: Păi... dteva sute ... 
DANCIU : De mii ? Oho ! Păi ţi-au dat 

puţin, tăticu' ! Eu, pentru cîteva mii, 
acolo, am luat şapte ani. Uite, bă. 
d-aia nu-mi placi tu mie. Să tfuri tm
statul de atîta bănet ! Eu te puneam 
la zid ! 

STAN: Fugi, clomn'e, de-aici! Păi 'nu tot 
cu oamenii muncii i-am mîncat, cu 
gagicuţele ? Că şi ele ... 

DANCIU : Auzi, chief, ce concepţie arc· 
escrocul! (Se îndreaptă amenintător
spre Stan.) Cu oamenii muncii,· ·ai?· 
Care „oamenii muncii", bă diia"ectoa·e ! 

VLAD : Fiecare cu opinia lui, clomnule-
Danciu. 

DANCIU : Ce opin,ie, dom'le, ce opinie ?· 
li dau eu o opinie, să o ţină minte· 
toată viaţa. (Se iau la bătaie. Ion şi:
Vlad :intervin. Cei doi continuă să se-·
bată. Intră Paznicul 1, toţi se retrag.}' 
Frumos te mai descurci directare! 

PAZNICUL 1: Director? 
' 

PAZNICUL 2 (care tocmai intră): What's· 
up? 

PAZNICUL 1 (arătînd spre grup): So
mebody director 1 

PAZNICUL 2 : Direclor ? Dangerous !' 
Su pect !

PAZNICUL 1 : Yes ! Of course, suspect!
Yes ... (Ies amîndoi.) 

STAN: Am devenit şi suspect,· datorită! 
dumitale. (Ferindu-se de Danciu care
se apropie.) Eu n-am nici o vină. I-a:, 
atras zgomotul. (Danciu vrea să-l la-

www.ziuaconstanta.ro



vească.. Stan se Jere.�te.) Recunosc. 
clo1nn'e, recunosc. Am greşit, dar nu 
mai e nimic de îndreptat. 

-VLAD : Am căzut în plasa propriei noas
tre erori. 

JON: Şi sînitem prizonierii ei ... 
-VLAD : Ai dreptate, băiete. Sîntem pri

zgnierii propri,ei noastre erori. 

( lntuner-ic.) 

Tabloul 4 

Stan mătură curtea fluierînd. Se nii.�că 
'în ritmul melodiei. Ceilalţi sînt tolăniţi 
pe paturi în baracă. Ion îşi repară un 
pantof. 

-PAZNICUL 1 (iese din clădire; la porta-
voce) : Ion Ion at manager's office. 

10N {speriat) : Iar mă anchetează, nene ? 
· (Se încalţă.)
:DANCIU : Nu mai au ce ,scoate de la

t,ine. 
-VLAD : Ai depăşit perioada interogato

riilor. 
"PAZNICUL 1 : Ion Ion at manager's of

fice. Support fi·om Ame1·icc1 „ 

DANCIU: Hopa ... a picat norocul pe 
tine. Ai făcut în scăldătoare, minzule. 
Grăbeşte-te, să nu, se răzgîndeasc,\. 
Mlai avem puţin şi o să ne încălţăm 
de la cele ma,i renumite case de modă. 

"ION (ridică din umeri) : N-ar fi rău. 
(Ion iese, Stan îl urmăreşte cu pri
virea.) 

"DANCIU (fluieră vesPl, scoate ca pul pe 
usă) : Directare... Se face că nu mă 
aude, cu1·cubeul luri cl-e escroc ! 

-VLAD : Te-a scos clin pî-ine.
:DANCIU : Tu să ,taci ! Cu cotcodăci,tul

mi-a lua,t tîrnul, însă mi-o plăteşte
el, pentru că totul -se plăteşte. (Lui
Stan.) Dă v-îrtos, bă, nioi mătura nu
ştii s-o ţii, curcubeu' ... ! (Vlad şi Dan
ciu ies din barncă.) Astf1zi nu avem

. asistenţă. 
-VLAD : E -o demonstraţie pentru pace şi

participă toţi. Vor să decla1·e zona 
denuclearizată. 

DANCIU : Ce i�a apucat, 1clom'le ? 
"VLAD: Instalează americanii nachete. 
"DANCIU : Asta ne mai lipsea. (lnveselit.) 

Atunci, să ne ferchez,uim un pic, că 
or să vină fermierii clupă oameni. u 
se-apă ei un asemenea prilej. 

"VLAD : Ai drep,ta1te. (Se apropie de gard.). 

"'.:)ANCIU (citeşte slîlcit): Les etrnngers 
clehors ! Aha, trăinii, afară! Chief, 
văd o franceză ... şi asta nu i tot. Aus
lăncler rcius ... tot dracu-ăla. (Se ap,·o
pie ele Stan cu pumnul riclicat.) 

':STAN: Ajuto,r, domnul-, ajutor! 
VLAD : Lasă-l, domnule Danciu. 
lDANCIU : Fleandră ! Ho, mă, că nu dau ! 

' 

( li ia din buzunarul bluzei pachetul 
de ţigări şi chibriturile, îşi Clpi-inde o 
ţigară, Clpoi le aruncă jos. _Stan se
C1pl<'C1Că să le ridice, Danciu. le aco
peră cu talpa.) Era postul subsemna
tuJ.ui, cîştigat cu mare efort. Atenţie 
cum te porţi ! (Stan se ridică şi se 
îndepărtează nervos. Apare Ion, cu un 
pochet.) 

DANCIU: Asta e ajutorul? Hai înăuntru! 
( Intră în baracă. Stan mătură în con
tinuare.) Dacă-s bani, facem chef, nu-i 
aşa, chief? 

(Stan îş·i ridică ţigările.) 
VLAD : Nu tr.imit niciodată bani. 
DANCIU : Ai văzut că nu te-am chemat 

degeaba? Fii atent, jumi-juma. (Jon 
desface pachetul, Stan se apropie 
tiptil ele uşă.) Psst ! (Deschicle brus.c 
uşa şi-l cloboară pe Stan.) Tu ai 
slujbă ! (Pachetul. se desface greu. 
Ambafoj voluminos.) Ce frumos pute ! 

ION : Cutiuţe... (Le ridică.) Pastă de 
dinţi, săpun, spray... 

DANCIU : Deştepţi băieţi, americani! 
ăştia ! Cum o să ar-unce cu lovele ? 
Da�s bune şi astea, au picat bine. Să 
mirosim frumos cînd vin fermierii. 
Dă-mi un săpun ... aşa ... Directare, ia 
un săpun să-l trimiţi soţiei. (Stan prin
de săpunul, îl pune în buzunar.) Hoţii ! 
Hoţii! (fl imobilizează pe Stan, apare 
Paznicul 1.) A furat ajutor-ul. A primit 
băiatul ajutor de la americani şi i l-a 
furat. (Paznicul îl controlează pe Stan, 
îi ia săpunul, i-l înapoiază lui Ion şi 
pleacă.) Aş,a, directare, ai ajuns bine, 
furi săpun de la conaţionali. 

STAN : Mincinosule, nu mi l-ai dat tu? 
DANCIU : Eu, mincinos ? (Se îndreaptă 

spre el.) , 1 
STAN: Do1m1ule, domnule! 
DANCIU : Gura ! Vedeţi că astăzi trebuie 

să plătim taxa penti,u „palat". D:iirec
tore. îmi datorezi 50 de arginţi pentru 
cazare categorie lux. 

STAN : Ţi-i dau, nu-ţi fie teamă. 
VLAD: Ce taxă, domnule Danciu? 
DANC1U : Chief,. fără scheme, v-am spus 

ele la început. VHa asta a noastră ne 
costă două foi. Nu pot suporta singur. 
Beneficiem toti, nu? Dacă nu vă 
scoteam de-acolo, vă cotonog au în 
fiecare zi. 

VLAD : Mai întîi să găsesc ceva de lucru. 
DANCIU : Te păsuie c şi luna asta, dar 

e ultima oară. 
VLAD: Bine. 

(Stan măttt1'ă foidîrjit, ţi11î11d capul ple
cat. Jon pare dezorientat. ln curte apare 
un fermie,·, care se aşază. la masa adusă 
ele paznic.) 

ST N: Au venit! u venit, 
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(Cei din baracă se încolonează, îşi po
trivesc ţinuta pentru a arăta cit mai bine. 
ln spatele barăcii, zgomote ca la tîrg. 
Şovăitor, Stan se ataşează grupului. Dan
ciu îl îmbrînceşte. Paznicul îi desparte.) 

FEJRMIERUL (îi face semn lui Vlad să 
se apropie. Ii pipăie muşch'ii, îl lo
veşte peste stomac.) Ce ştie faci ? 

VLAD : Am studii superioar , sînt in
inginer ... ingineur ... 

FERMIERUL : Mie trebuie engineer-piclc ... 
sapeur, sapeur. (Gest. Rîde batjoco
ritor.) 

PAZNICUL 1: Next ! (Vlad se aşază 
trist pe pragul barăcii. Danciu se dez
bracă pînă la brîu, se apropie de· fer-
1nier. Fermierul îi pipăie muşchi'i, îl 
loveşte peste stomac.) 

FERMIERUL: Tu? 
DANCIU : Fac de toate, domnule. 
FERMIBRUL (îşi freacă mîinile mulţu-

mit): Good, good. (li fiace semn să 
rămînă lingă masă. Ion işi suflecă 
mînecile şi-şi încordează muşchii. Cei 
de fată zimbesc.) Tu. Good. (Stan, 
care s'e apropie, vrea ă-şi arate şi el 
muşchii.) No. Tu, thin, slab este. No. 

STAN : Fac orice, domnule. 
DANCIU : Ia plî'l1gi un pic, poate im

presionezi. 
FERMIERUL: J said, no! 

(Stân se retrage dezamăgit lingă Vlacl.) 
VLAD : O să găsim şi noi ceva. (Se apro

pie o femeie în jur de 50 de ani, îm
brăcată elegant. li studiază pe cei clin 
curte cu atentie. li face semn lui Dan
ciu să se apr

0

opie. Iz măsoară din pri
viri, îl pipăie, ii deschide gura. Se 
îndepărtează zimbind, făcîndu-i semin 
lui Danciu s-o urmeze.) 

DANCIU (f.ermierului) : Mă scuzaţi, eu 
merg cu doamna .. 

FERMIERUL : Sorry... Come... ( Plasează 
o sumă de bani paznicului -�i pleacă
însoţit de Ion, Vlad şi Stan.) Bye ...

. (lntuneric.) 

( 1n barqcă, Danciu şi Ion.) 
DANCIU : Tu şi chieful sinteţi singurii 

la care ţin, �ingurii pe care o să-i 
apăr şi o să-i ajut... ln felul meu. 
De aceea Vlad nu trebuie să ştie 
că Lina e în oraş., Clar? 

ION : Mi-e teamă pentru ea. 
DANCIU : Dacă pui slllfilet nu ai <lecit 

de pierd<Ut. Dacă o iubeşti, aşa cum. 
spui, cînd o să mă ,cornving că şi ea 
te iubeşte, am să fac -totul ca că fiţi 
fericiti. Mă crezi ? 

ION: Da ... 
DANCIU : Atunci, fuc-i ce ţi-am cerut. 
ION : Bine, nene. 
DANCIU : Cînd vom fi bogaţi, dacă eşti 

ascultător, te fac cel mai mare muzi
cant. Bă, în trînta aşta pe viaţă şi 
pe moarte, eu mă simt în stare să 
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înving ! (!n curte apare Vlad.) Te ducii 
în spate, la baraca 32, la bărboşi. 

ION: Da. 
DANCIU : Le spui că mîine am nevoie· 

de ei. ( 1-i întinde o bancnotă.) Oum
piiră şi ceva de băut. (Vlad cleschide
uşa.) Bună, chief 1 

ION : Bună ziua ! Eu am plecat. (lese.)' 
VLAD: Bună! 
DANCIU : Cum merg afacerile? Cînd ne

cumpărăm o prăvălie a noastră? 
VLAD : Mai trebuie să curgă multă apă 

pe Dunăre. Dar cu Babiţa, cum merge ? 
DANCIU: Excelent.! 
VLAD: Mă. bucur, mai ales pentru băi•at. 

Ia-l cu dumneata. E greu la sapă. 
DANCIU : Am să-l iau ... Chief-ule, cred/ 

di te pricepi la electronică. 
VLAD : Depinde. De ce mă întrebi ? 
DANCIU: Să vezi drăcovenie: azi, numai, 

despre asta s-a discutat la babă. Un, 
amic de-al ei, venind clin weelc-end„ 
a găsit casa goală, dar goluţă, înţe
legi ? Cu toate !istemele iud de alar
mă ... 

VLAD: Şi? 
DANCIU: Aştia-s mari bandiţi, clom'le r 

După ce că i-au lui3t tot ce avea de 
valoa_re, au şparlit şi insta1'aţia, niciî 
un şurub n-au lăsat. 

VLAD : Profesionişti. 
DANCIU : Sigur ! Şi eu, ca prostul, am 

intrat în belea. După cîte ştii, 1� 
viaţa mea am lucrat de toate, ele la 
potcovărie pînă la... Discutîndu-se 
despre felul cum au reuşit bandiţii 
figura, am făcut pariu cu prietenii 
babei că dezleg misterul şi... m-am 
împotmolit. Uite ! (Scoate nişte schiţe.}' 
PrLcepi, nu? 

VLAD: Da. 
DANCIU : Ui,te, la u�i, la ferestre ... peste 

tot. 
VLAD: Lasă-mă pe mine. (Danciu u: 

oferă hîrtie, pix etc. Vlad studiază: 
schiţa, face calcule.) Deci, aici unul. 
acolo... aşa. Să mai vedem o dată. 
Interesant... foarte interesant. Eştii 
salvat, domnule Danciu. Domnule 
Danciu, unde eşti ? 

DANCIU : Aici, chief. 
VLAD : Eşti salvat, domnule. Foarte in

genioasă, instalaţia. F\riveşte ! Dacă. 
:n-or fi făcl.llt-o intenţionat, ceea 
ce nu cred. Au prevăzut totul, cu o, 
mJcă scăpare. Urmăreşte schiţa : iată 
o ferăstr,uică, la pod sau mansardă,
nu-mi dau seama. Mai mult ca sigur
c-au pierdut-o din vedere. Şi dacă tot
aşa au tratat şi intraeea din pod în
casă ...

DANCIU : Da, da... Eşti fenomenal. 
clom'lc ! 

VLAD : Dacă, din întîmplare, în apro
pierea vHei mai este şi un copac, cu 
o sfoară groasă ... înţelegi, nu?

DANCIU: Am cîştigat, am ciştigat pa-
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riul ! Două miare! Bravo, eşti cineva. 
(ll îmbrătisează.) Cînd ii i,au, ,iuma
juma. Pe . cuv1ntul meu. Chief, dar 
d,acă avea senzori şi la uşa de la pod ? 

VLAD: Nu există sistem perfect. Totul 
este schiţa ! 

DANCIU : E clar ! Ce-o face mînzu' ele 
nu mBi vine cu băutura ? 

VLAD : Mai am eu o .sticlă. 

(Pe .poartă intră Stan, împleticindu-se.) 

DANCIU : Dacă ne mai dă şi poliţia lor 
ceva.:. ne îmbogăţim. (Ciocnesc. Intră 
Stan.) 

STAN (se prăbuşeşte) : Ticăloşii, ticălo
şii... (Vlad îl sprijină. Danciu strînge 
'hîrtiHe, le ascunde în buzunare.) 

VLAD: Ce s-a întîmp'lat? 
ST.AJ.'J: Sînt nişte mincinoşi, nişte tică

loi,i, farsori... 
VLAD: Oine, domnule? Ce ţi s-a în-

tîmplat ·1 
STAN : Nişte ticăloşi ! 
VLAD : Ce ţi-au făcut? 
DANCIU : Zi-i, mă, nu ne mai fierbe ! 
ST.AJ.'J (întinde o hîrtie) : Uitaţi-vă. 
VLAD : Un număr ele cont. 
DANCIU: Ce-i cu asta? 
STA.t'J: Sînt nenorocit, sînt sărac, dom

nule Vla,cl, sărac lipi,t ! 
DANCIU : Că pînă acum ... Hai, termină, 

că mă enervezi. 
STAN : M-au nenorocit ... 
DANCIU : Ăsta a luat-o razna. V:rei să-ţi 

· trag vreo două ? Ia ve:lli !
VLAD: Lasă-l să-şi revină. (li dă să bea./ 
STAN: Deza.stru, dezas·tiru, am. să mor, 

nu m.:1 m:ai leagă nimic ele viaţă. 
VLAD : Pune-ţi ordine în ginclur-i şi, dacă 

nu-i secn't, spune-ne ce. s-<1 întîmplat. 
TP putem. ·ajuta cu ceva ? 

STA.N : Nu, n-are rost ... 
D/\NCJU : Dacă o mai ţii aşa, te poc

nesc. 
STAN : Lăsaţi-m;'\ încet. Vedeţi hîrtia 

asta? 
VTA.D, DANCIU : Da. 
STAN : ln cont st,'iteau toate speranţele 

melc. Cu banii trecuti în el, eram 
fiicuţi. Toţi, înţelegeţi ?

° 

VLAD: Nu. 
. 

DANCIU : Beznă totală. Luminează-ne ! 
STAN : Era unul care ducea tratative cu 

întreprinderea noastră. M-au delegat 
şi pe m.ine. Avea 1'a bani· tipul... M-a 
invitat cîteva seri la „Inter"... cele 

'mai bine gagici clin capitală. 
DANCIU : Zi-le, bă, poame, ce te ruşi-

nezi? • 

STAJ'if : Bine, clom'le. tJrfe, dacă ţii ne
apărat. Mă simţeam obligat. După 
aceea a început să mă �antajeze ca 
să-i vinci pontul cu pre,ţul nostru. 
N-am vrut.

DANCIU: Ai fost în stare să-l dezamă
geşti? 

STAN: Da. La început n-am vrut. După 
aceea, n-am arvut încotro. Cînd mi-a 
spus ce-mi oferă în schimb, m:i-a luat 
piuitul. 

DANCIU : Vreun castel ? 
STAN: Un trai liniştit aici. Şi. .. cum 

mi-era teamă că se descoperă ... 
DANCIU : Aha ! 
STAN: ... trebuia să mă asigur. 
DANCIU : Şi i-ai vîndut pontul. 
STAN : M-a si1it. M-a amenintat că mă 

dă pe mîna... · · 
DANCIU: I-auzi, clom'le, ce escroc! Ţi-ai 

găsit -naşul. 
STAN : C-înd a revenit, mi-a dat numărul 

ăsta ele cont. Zicea că a depus zece 
nlii de dolari. 

DANCIU : Oho ! Deci, escrocul nostru a 
păpat şi ceva v,al<l.1.tă. 

ST AN : Ti-am spus că n-am vrut. 
DANCIU : Meritai să te pună la zid ... 

Tăticu' ... trecem La spo:veclanie. De ce 
n-ai scos nici o vorbu]jţă pînă acum
clt'spre a1·ginţi ?

STAN : Aşteptam să ies de-aici. &a ul
tima carte. M-aţi batjocorit că am 
scris acasă despre maşină, despre vilă. 
Pe ei mă bazam. 

DANCIU : Şi nouă .ne clădeai cu flit, nu? 
STAN : Vă aj,utam, pe cuvîntul meu. 
DANCIU : S-înt lămurit ce gînduri aveai. 

Cîncl vor afla acolo şi despre asta, 
schi1nbă macazul şi reiau procesul. Nu 
scapi tu numai cu douăzeci de ani. 

STAN: Sînt pro&t să mă mai întorc.? 
DANCIU: Vrei-nu -wei, trebuie să te 

întorci. 
STAN : Te-ai ţionit, domn'e? 

- DANCIU : Măsoară-ţi cuvintele ! Chief,
hai să-i explicăm. Noi doi, ca mşte 
oameni cinstiţi ce sîntem, ca să rie 
putem întoa,rce linlştiţi, să ni .se mai 
ierte din păcate, te luiim în spinare 
frumuşel, şi te ducem plocon. Se 
schimbă calimera ,5i cu noi. 

STAN: Vorbeşti seri-os? 
DANCIU : A.soultă, m�i, cinci am glwnit 

eu cu tine? Vezi că am palma grea. 
STAN.: Domnule Vlad, glum:iţi. 
DANCIU : Vorbesc foarte serios. 
STAN : Că eu sînt fraier să 111:erg cu 

tine. 
DANCIU : Păi nu trebuie să vrei tu, tă

ticu' ! Iţi ard una· 1'a mir, şi .-te lin�
tesc. Spun că a-i suferit un accident. 

STAN (speriat): Nu se poo,te ! Noi, care 
am împărţit şi binele şi răul... 

DANCIU : Răul, da, binele ţi l-ai dosit. 
Nu-i aşa, chief ? 

VLAD (riclică din umeri) : Eu ştiu ... 
STAN (cade în genunchi/: Domnule Vlad, 

clomn'e Danciu, vă rog, vă implo:·, vă 
clau tot, tot ce am strîns ... 

DANCIU : N-avem nevoie. 
STAN: Dacă nu le vreti, le clis-trug. Să 

nu ma� existe motiv· ele rîcă. Promi-
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te-mi că mă laşi în pace. 
DANCIU : Să-ţi promit eu. ţie ? Nu ! 

Ce-am zis a1n ziis, să fie clar. 
STAN : Le chstrug, domn'e, toate le dis

trug! (Aruncă diverse obiecte. Le 
ca.lcă în picioare.) 

DANCIU (rîde) : Aşa... mai cu foc, dacă 
vrei te pot ajuta. 

VLAD (intervine) : Vezi, domnule Danoiu, 
ce-ai făcut ? 

STAN (isteric) : Le distrug, le distrug, le 
distrug ! 

VLAD : Vi,no-ti în fii'e ! {Adună obiec
tel.e de pe jos.) 

STAN: Poftim, eşti mulţ.:imit acum? 
DANCIU : Nuu ... cei zece mii de dolari. 

, ,A,rginţirl ! 
STAN : Eşti un sadic ... un criminal I 
DANCIU : flii art;eTllt ... 
STAN : Nu-ţi ajunge? Am distrus tot. 

De-acum încolo facem pace? 
DANCTU (ca.lm): Cei zece mii de dolari. 
STAN: Sadic, sadic! (La insisten�ele lui 

Danciu.) N-am a.tîot ! 
DANCIU : Dacă nu, în ,spinare �i. .. 
STAN: Nu am! Dar o să vii rămîn 

recunoscător -toată viata. 
DANCIU : E bi11e şi-aş•a. · Sper că n-ai să 

uiţi. Aoum, însă, cei zece mii ! 
STAN : Contul nu există, m-a minţit ban

ditul. 
DANCIU (amuzat): Tîlhar, ce să mai 

discutăm! 
ST.AN : Mare bandit ! După ce că am 

f.ost domn ou el... 
D, NCIU: Curoubeul tău de es-

croc ! Auzi : ,,am fost domn !" Pe 
banii cui ai fost ,domn cu el, mă ? 
Că acum îoţi crdun oasele de pe jos ! 
(Se îndreaptă spre el.) 

STAN (se oscunde în spatele lui Vlad) : 
Domn 'e Vlad, linişteşte-l, iar l-au apu-
cat pandaliile. 

DANCIU (urmărindu-l pe Stan, care se 
urcă în patul de sus) : Cum să nu 
mă apuce, mă, pandaNile ? Whisky-ul, 
tîrf.ele de la „"I;nter", oalele .sparte 
cin0 le-a plătit? Tot unul ca mine, 
nu? Te mă:nînc, mă! 

STAN: Eu sînt cum sîn.t. Tu esti mai 
breaz? 

DANCIU : îndrăzneşti să mă compari cu 
tine ? Ţi-arăt eu ! (Se urcă după el, 
Stan sare jos, fuge în curte. La. vede
rea Paznicului, cei doi îşi schimbă 
brusc atitudinea.) 

Tabloul 5 

Seară. ln verandă, Paznicul 1. Dinspre 
oraş apar, abia tirîndu-şi picioarele, Ion, 
Vlad şi Stan. Intră in baracă. Stan se 
dezbracă, îşi pune pijOJmau,a,, se aruncă 
pe u,n pat. Sforăie. Ion şi Vlad se spală. 
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VLAD : Nu-i. rezistent. ·Nu ştiu cum o 
să-l sculăm. 

ION : Dacă doarme pînă dimineaţă, îşi 
revine. Si eu <Sint dăr:îmat. 

VLAD : Culcă-te! (Pe poartă intră Dan
ciu, vesel. Merge la paznic, îi pune 
o sticlă pe masă, se îndreaptă spre
baracă.)

DANCIU (intrînd) : Bună ! Ei, pidule, 
cum e cînd munceşti ? Plăcut, nu-'Î 
aşa? 

ION : La naiba ! 
DANCIU: De mîinP, mergi cu mine. 

Ptiu, ce miij•os ! O să mîncăm pîine 
albă împreună. Chief, mi te alături 
sau rămîi cu sforă-itorul ăsta ? 

VLAD : Depinde ce oferi. 
(Ion cîntă la chitară.) 

DANCIU : Hopa. s-a -trezit comerciantul! 
Cum adică, chief? 

VLAD : A51a, bine. Ce oferă Babiţa ? 
DANCIU: Babiţa?! (Rîde.) Dacă ari şti, 

chief, ce nurlie e ! 
VLAD : Sînt convins. Aş veni cu dum

neata, dar nu vremi să te încurc. Cum 
o găsesc pe Lina, plec.

DANCIU: Durează. LuoPurUe nu-s a.şa 
de simp'le •cum pair l-a prima 
vedere. (Către Stan.) Taci, bă ! Ăsba a 
trudit la lopată toartă ziua. Vrea să 
ajungă milionar. Bă, n-auzi! (Lui 
Vla.d.) Azi am luat ceva. Dacă ai pu
ţină 1ninte şi un dram de noroc, nu'
ma·i un d�'am ele noroc, faci ,avere, 
treci ele partea cealaltă a barierei. 

ION (recită) : Ţi-am ,spus ,să nu pleci 
din ţara de lurnină şi ai ·plecat ... 

DANOIU: Mai ,taci din gură, tu cu ba
lalaica, ăsta cu sforăi.turile si mi,rosul 
de găinaţ ... Curcubeul mamei taile de 
escroc ! (Cu o for�ă de nebă1i.uit, trage 
patul cu Stan afară d'in baracă si

revine. Stan doarme în continua.re. 
Paznicul 1 coboară din verandă, pri
veşte curio.� la Stan, se întoarce liniş
tit.}, .. Parcă nu s-ar fi spălat de două 
săptămîni. 

ION : De ce l-'ai -scos, nene, afară? 
_DANCIU : Ma enerva şi puţea a grajd. 

Plus că-mi este antLpaitic. 
JON: Cîteocla-tă, eşti de-o răutate ... 
DANCIU : Ce să-i :fiaC'i, mînzule, v�aţa 

e cea care m-a înrăit. (Rîde.) Ia.să 
trebuie ,să fii me!"eu vesel. Ce mai, 
dom'le, oriunde ai fi trebuie să 1·ămii 
aşa cum te-ai născut, aşa cum tl!-a 
făcut muică-ta ! 

VLAD : Ar fii bme, clar nu se poate ... 
DANCIU : In fine. îmi surîde norocul. 

Voi ce--aţi făcut? 
ION : Mai nimic, săparăm, cărai bălegar, 

ca la taica acasă. De-acolo mirosul. 
Incă mai rău, şi c-o scowie pe oap, 
care ne mina mereu... D1i, dii, -a,t,ît 
ştie, ca pe nişte boi. Deştept, :fen:mie-
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r.ul. Primele z,ile a tinut-o ase.unsă.
DANCIU: Crezi că eu n�m săpat, n..iam 

cărat ? Aşa începi. 
ION : Şi cînd 1ermini, nene ? 
DANCIU : Nu inţelegi nimic, bă. Aici 

ai şansa să invingi, acolo trăgeai mîţa, 
de coadă. 

ION : S-o crezi mata ! (9intă.J
DANCIU : Aici te poţi îmbogă,ţi şi să 

devii cfoeva. Ca Popei.Seu ! Aţi auzit? 
A ajuns consilier ele firmă. Şi alţii... 
„Care rpe care!" e lozinca. Ci':ţiva ani 
iţi trebuie să înveţi, să ştii cum sînt 
rosturile şi, cîncl ai prins- bine alfa
betul, dai loiVitura. Eticheta mamei ei 
,de vfaţă ! Păi la ce m-am chinuit, mă, 
atîta ? ! Să-i înving pe ăştia, să-mi 
lingă călcîiele. Te întrebi cum? Pe 
orice cale. Dacă îmi reuşeşte figura, 
v-am făcut oameni pe <toţi. Să vă :file
clar ! Oaia cea nea,g;ră, adică eu, s-a
spălat, e albă ! ( Deschide uşa, priveşte
spre oras.) Uite asa am să-l îndot !
Oredeţi că belierii

0 

lm· au fost bogaţi 
di111totdeal\111a-? Nu ... Multi au rfost niste 
troglodiţi oa şi noi. · 

VLAD : Taci ! Taci ! Tu şi oaie albă ... 
( ll scutură plînsul.) 

DANCIU (îi punP mina pe umăr) : Eşti 
la 'început,. chief, şi e greu, nu-i aşa ? 

VLAD : Ai rfost sing;ur, n-ai av,ut nici o 
obl:i,ga�ie. 

ION : Lasă, nene Vlad, o găsim noi pe 
Lina. (Ironic.) După cum· se laudă ne
nea că a dat lovitura ... 

DANCIU : Scoţi corniţele, mînzule ! Te 
iert, că n-ai înţărcat încă. V-am spus 
că vă iau cu mine. (Ri.clică pumnul
spre oraş.) Am· să vă strivesc ca·• pe 
puH ele năpîrcă. Ui:te, aşa ! 

ION : Dacă n-ai făcut nimi-c cu meseria 
pe care o ştii şi trebuie să apelezi 
Ia babe... E greu să găseşti ceva ca 
sii trăieşti ca oamenii, darămite să 
ajungi milionar. 

DANCIU : Nu ele oameni ca mine si ca 
ti.ne au ci nevoie... După şapte' ani 
dl' muncă - şi muncă nu glumă ! - · 
vedeţi cu ce m-am ales ? Un sa� de 
dormit şi două schimlbllIDi. Vă întreb : 
mer-ită? Nu merită. Asta v-o ,şpune 
Danciu. Piciule, acum şapte ani gîn
deam ca tine. Insă ... pen,'tru a a·euşi... 
<trebuie ca să ieşim clin impas. lnţelegi, 
picat l,a ţanc .. Este e:i-.,a,ct ceea ce ne 
trebie ca să ieşim din impas. lnţelegi, 
mă, înţeleg� ? 

ION : lnţeleg, nene, clar ele- aici şi pînă 
la mrnon e ăale cam lungă. 

DANCIU : O s-o străbat. Si n-o să re
g;retaţi. Penitiru că trebuie să învin
gem. Aţi văzut ce e pe spartele meu ? 
(Se clezbracă pînă la brîu.) Uite, asta 
e de la o fincă1iemre. Asta ... clupă o co
ridă, m-au călcat în pic'ioa,re. Iar 
ia'ici... Cc mai, după ce m-au băibut 
bine, m-au urcat 'in tren, şi au mai 

scăpat de unul... Te vaiţi că fata, că 
nevasta, d'l.eacurL. Curcubeul lor de 
mufieri ! Fata e tînără, e bine făcută, 
nu trebuie să-ţi fiaci probleme. li su
ceşte caipul uniuia, şi o să-ţi scrie de 
prin Ameriica, ori din Australia. E 
femeie, altifel se desorur.că. 

VLAD : Durrutale ce�ţi pasă ... 
DANCIU : lmi pasă, chief, voi nu ştiţi 

încă ce înseamnă să fii cu adevărat 
singur, iarunoat de colo, colo. 

ION : De ce nu te-ai adresat la ăia? 
DANCIU : Ce să-mi facă ei, să mă în

soare, să-mi ·alunge tristeţile, să mă 
facă erou ? Ei sînt plătiţi pentru alt
cev;a : să oounce prad' în ochii proşti
lor. Cine crezi că ar angaja oa
meni ca să arate cu degetul ce e 

urît şi murdar la el în casă ?. 
ION : Păi nu mata îmi scria,i aşa, n-ai 

,apelat la ei pentru mine? 
DANOIU : Tu nu erai aici, erai acolo 

, unde aveau ei interesul să arate că 
trebw:ile s]nt aşa şi pe d!incolo. Ce 

1 ciracu', pentru ce se scria şi se zicea,
luam cu toţii bani. Şi eu care �iceam, 
şi ei care scriau, ,iar tu, care dormeai 
linişti.Jt iacasă, ai devenit unul ce dorea 
,,lJibertatea", mă. 

VLAD : Şi-ai nimer�t-o ! 
DANCIU (lui Vlad) : In Hmp ce el se 

frărninta şi se .zbătea să ajungă om 
,,liber" ... 

ION : ... ca acum ... 
DANCIU (rîzind) : ... eu făceam naveta 

printre frontiere, Cînd cu tine; piciule, 
nu mai ştiu pe unde eram. Fapt e că, 
după două l'll!Il.i, m-au arestat. Se 1ua
seră unii la bărta:ie, şi eu, ca prostu', 
am căscat giura la ei. Eu şi un turc. Pe 
ăia ele s-au bătut i-au lăsat în plata 
Domnului, erau ele-ai lor, pe mine şi 
pe turc, la închiisoare ! Mai tîrziu 
m-au trîntit fiar peste graniţă, şi uite
aşa, tot pe drum, pe drum, omn zice
cîntecul, mai prrn porturi, mai ...

ION : Ce-i mai. înjuram pe toţi cei din 
fabrică ! Orecleam că nu mă înţeleg, 
că se ,opun „fericirii" mele. La paşa
poarte, un tip : ,,Te nenoroceşti, băia
tule, te duci în ţ·ara nimănui, pe cine 
cunoşti tu acolo ?" Şi mi-a zis şi 
despre dumneata, cam ce poţi învîrti 
pe aici. ,,Crezi, tinere, că îţi vor da 
ele lucru, cînd nu au nici pentru ai 
io,r ? Dacă pleci ai să regreti toată 
viaţa." Nu se mai înţelegea· nime111i 
cu mine, intrase microbul şi gata. O 
luasem razrua de tot. Tata, cînd mă 
vedea pornit aşa, îşi făcea sem.nul 
crucii şi spunea un singur cuvînt : 
„nărod !" Cînd transm1teau cei de la 
,,.şopîdiiţai 'liberă" ... 

DANCIU (1·îz-incl) : Veselă, mă, nu liberă ! 
ION : ... melodii pe care le comandai 

mata pentru mine tata făcea haz: 
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,,Auziţi, oameni buni, s-a ajuns năro
dul meu, îl dau la aparat I" 

DANCIU : Şi ce ziceau ele mine ? 
VLAD : Numai de bine. 
ION : Ziceau că toţi cei care ajung afoiră 

procedează aşa. Dar toate vorbele lor 
treceau pe lîngă mine, :Jiără să mă 
atingă. Vezi, mă nene, la noi chi.ar dacă 
erai o lepră, te lua cineva în ,seamă, 
măoar să te certe, şi asta era ceva. 
După o critică „la sînge", ch:�ar dlacă 
te treceau năduşeli'lie, te simţeai om, 
domnule, băgait în ,seamă, şi .pe urmă, 
dacă nu erai run înrăit, încercai să ,fii 
altfel, să nu mai 'ci.ai prilejul. Aici, msă, 
eşti un zero bairat. Nimeni nu ,se îm
pi-edică de tine, toţi te ocolesc cu grijă, 
să te simţi bine, chiar mai ,bine decît 
poţi tu suporta. 

DANCIU : Să ştii, pic1ule, că mie nu-mi 
pare rău. Am 61:rîns atîta putere în 
mine, c-o să-i înghit pe toţi rechinii 
din oraşul ăsta. Pe toţi, mă, auzi? ·Te 
speri•i cf1 ,te-am adus aici. Păi, cui 9ă 
las, mă, averea, banii, cui ? 

VLAD: Care bani? 
DANCIU : Pe care o ISă-i strîng. Crezi că 

am 1lndurat degeaba atîtea ? Asta-i 
şcoală înaltă, chief, face cît trei facul
tăţi de-ale tale. Cum reveneam într-o 
ţară mă pnindeau fără acte şi-mi făceau 
âmediat vmt. Peste tot e la fel şi n-ai 
loc, dom'le, mafie mare, ce mai ! Nu 
te poţi pune cu ei! ... Mă hotărîsem. 
:Mă .săturasem, nu mai puteam, vroiam 
să mă întorc cu orice a-isc. Dar crezi 
că ei sint .proşti ? Cînd le..aam cerut 
să mă trimitc1 -acasă, n�au vrut. Ba, 
mi-au oferit şi tbarui să renunţ. Un
mosulică de la imdgrări mi-a căzut
în genunchi de speriat ce era. ,,Du-te
unele vrei, numai în ţara ta, nu. Or
să creadă că eu te--am sfătuit să te
'.intorci ,şi m-ai 1am un an pînă la pen
sie". Mi s-a !făcut milă de el. Şi uite
aşa am colinlcla,t aproape toată Europa !
I-am prins pulsul... Trebuie să fii fără
milă, m-auziţi, fără miiă. Numai aşa
le întăreşti.

VLAD : Sau te pierzi. 
DANCIU : E o altă lume trebuie să fii 

născut pentru ea sau ... unde n-am avut 
cu noroc .. Uite acum! Toaţe ziarele 
urlă împotriva im:igranţilor. Cum este 
violată o femeie sau se sparge o ban
că, cinc-s vimovaţii ? Imigranţii - zic 
ziarele. li aţîţă pe toţi �mpotriva 
noastră ... 

VLAD : Şi-l vezi pe copU,ul ăsta în stare 
să reziste la at:i,tea? 

DANCIU: Nu pentru ast.a 1�m ,adus. 
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Cînd m-a părăsit voinţa, cînd am sim
tit că mă lasă puterile, că mi-e indi-
ferent orice, '¾�a de parcă s-ar fi

scurs viaţa din mi11>e, de-abia atunci 
l-am •adus pe-ăsta micu', să am pentru
cine lupta. Tocmai de aceea rtre<bme
să înving. Acum a venit vremea mea. 
( Rîzwnd.) A dracului Babiţa, n-am ce 
zice. (Fl-uieră o melodie populară.) A 
mai angaj1at şi pe alţii, dar ca mine ... 

ION : None, �i dumneata ... 
D,A,NCIU : Aşa-i viaţla, piciule, junglă, în 

ca,re învinge nu întotdea,una cel ce 
merhtă ... puţină !)flnsă, un pic de minte 
şi te urci, te caţel'i pe spinarea celor
lalţi. _ 

VLAD : Fără să-ţi 1P0Se ide ei. 
DANOIU: De mine îi ,pasă cui.va? 
ION: Şi dacă nu te ia de bărbat, ce faci? 
DANCIU (rîzînd în hohote): M-ai dat 

g;a,t,a ! Să mă ia de bărbat ? Asta-i mi
lionară, a�-e nevoie de cineva să-i con
ducă treburile, nu ele bărbat. 

ION : Şi te�a găsit taman pe mata, că 
nu-s a'lţii în jurul ei. 

DANCIU : Asta e .'j,ansa mea. Că ii.re 
nevoie de unul cum sînt eru, care 
strînge nâţa de gî!t ,fără să clipească. 
Asta 'l' ! (Vlad se pli1nbă p1"in oameră
si se vmpiedică de lucrurile lui Stan.
Cad : un casetofon, scrisori, fotografii,
o perucă etc. Vlad îi 1idică peruca.)

VLAD : Şi_,a luat perucă să nu-l recu
noască cineva, mai ales dintre cei pe 
care 'i-a a·ecom.andat pentru ,interviuri. 

DANCIU : Dacă-l prind, îl mănîncă de 
viu. Parcă-l trage aţa, se învilite în 
a:celeasi l.ocur1i.. 

VLAD : M-a 'l"ugat să-i arăt oraşul. Am 
venit ani de zile in delegaţie şi cu
nosc 1ocu11ile. 

DANCIU: Cunoşti, rpe d1,acu' ! Una e în 
delegaţie �i ialta, cÎ11d trăieşti aici. . VLAD: Ai drept.ate. (Am.tă spre locul lui
Stan.) A bătut pe la toate u5ile şi de
,geaba. Nu-l mai ş,tie nici unul ,dintre 
cei pe care i-a cunosout în ţai·ă (Pune
ia. loc ca.setofonul.) Acasă avea trei. 

DANCIU (privind o fotogmfie): Uite-l 
Ti'ngă un „Mercedes". 

VLAD: Vila o ::;tiu şi eu. E a unui par
tener de afaceri, ne invita mereu la 
el. (Citeşte pe dosul .fotografiei.) ,.Noua 
mea '.locuinţă. Vă sărută cu drag şi vă 
dorc.9te, al vostru soţ ,5i tătic". 

ION: Pe a-.,tea n-a apucat să le trimită. 
VLAD : A fost ocupat cu declaraţiile. 
JON : Le umple fustora spaţiul ele emisie. 
DANCIU: Aşa am făcut şi eu la început. 

(Rîde.) Cum îmi venea o idee, ce mai 
ştiam eu, ce-mi plasau ei, cîteva înflo
rituri - şi gata emisiunea ... ,gata ar
ginţiii. AISta, pînă mi--a trecut necazul. 

ION: D-aia nu te--ai întors. 
DANCIU : Ce ştii tu? ! Uite-l lingă o 

,, Toyot.a". (Citeşte.) ,,Vă a.5tept cu ne
răbdare să ne pLimb�m împreună, al 
vostru tătic şi soţ care vă iubeşte şi 
se gÎl!1deşte numai la voi". 
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(Se aud urletele unui om. Toţi tresar.) 

DANCIU: Taci! Taci! (Bate în pat cu 
o cutie de conserve. li răspund alte
bătăi. .flpare Stan, legîndu-şi pijamaua
cu o sfoară.)

VOCEA NEBUNULUI: Liberez. moi I Li
berez moi! Crimirieels 1 (Vocea se 
transformă .în urlet, apoi scade în in
tens'itate.) 

VLAD': A înnebuniiit. De _pa.tru ·ani '\e pre
gătea să a•jungă in lumea banilor. Oa 
să se clesaur.ce

1 
a invătat trei limbi. 

DANCIU : ll fac pach·et şi-l trimi,t acasă ... 
Aşa se procedeaza. 

VLAD: Strigă în franceză (scad zgomo
tele), că în limba }ui i,u-1 înţelege 
nimeni. 

DANCIU (lui Stan) : Cum e, directare ? 
STAN: Eu mă pllng pe mine, nu ,pe 

alţii. 
DANCIU : Ce vorbeşti? (Se preface -că 

vrea să-l lovească.) 
STAN: Hai, dă, omoară-mă, eşti bun de 

r1şa ceva! 
DANCIU : Poate-ţi ard una ! 
ION : AcUlffi v-aţi găsilt ? ! 

.

STAN : De ce m-ai dat, clomn'e, ,a,:fiară ? 
DANCIU : Ui<te�a,c,a, pentru că sm,t al 

draculiui şi ,pentru că miroşi a. cocină. 
.. .!mi eşti antipatic, dom''le ! 

STAN : Asta n-am să ţi-o iert ! 
DAN'OIU : Gura ! 
STcAN: N-am să ti-o iert! 
DANCIU : Gura, ,am spus ! 
STAN: Eu, Stan, n-am să ţi-o dert, re

ţine. 
DANCIU: Taci! (Loveşte cu pumnii în 

pereţii barăcii :__ acces. de furie. Stan, 
impasibil, îşi adună lucrurile de pe 
jos.) Pramatie ! Ai vilă, limuzine ! Ca
pi,oohlstule ! Ai •ajuns milionar şi ţii 

secret. li sărăceşti pe ăştia de.-o cior
bă, nu ,ţi-e milă deloc. Cl!m vrei ca 
altora să le fie mHă ele _,tine ? 

STAN (continuînd să-şi a,dune lucruril.e): 
Eşti invidios. (Ridică rndiocasetofonul.) 
Să ştii .că le-am cumpărat din munca 
mea. 

DANCIU : De ce să rtiiu invidios ? N-am 
nevoie ele mătuna ta., roata se mai '.in
vîrte. (Se îndreapbă spre Stan.) Hai 
să ne batem! Nu vrei? Fricosule ! 
(Zgomot de maşini care opresc, por
tiere tnîntite. Vla.d şi Stan ies,· Ion îi 
urmează.) Stai aici, piciule ! 

(Paznicul dispare.) 
ION : Mă duc să văd ce e. (Iese.) 
DANCIU : Treaba ta. (Stinge lumina. In

curte intră un grup de bărbaţi îm
brăcati în haine ce amintesc de uni
form�le SS, înarmaţi cu bastoane, care 
se arunc/i. asupra celor trei. Se aud 
gtrigătele lor : ,,Raus I Get out I Putrids! 
Someday we'll kill you 1" Gemete, 
strigăte, bătăuşii se retrag. Ion, Stan 
şi Vlad se tîrăsc spre baracă. ZgomQt 
de ,maşini care demarează. Apare Paz
nicul, care-i împinge cu bastonul.) 

PAZNICUL : What's up ? Iar bătut. Răi
este. 

ION : Ne-au bătut! 
TLAD: Ne-au atacat. Ne-au bătut, dom

nule. 
PAZNICUL: Cine bătut? Voi bătut. 1in• 

cinaşi ! (Se retrage.) 
DANCIU : Cine V-'a pus să ieşiţi ? Aici 

cuvîntul de ordine este "nu te băga ! .. 
Să ţineţi minte. Aţi căutat-o cu lu
mînarea. 

ION : Ziceai, nene, că ne surîde ... norocul! 

PARTEA a

Tabloul 6 

Din clădirea administraţiei ies, îndrep
tîndu-se spre baracă, .Paznicul 1 - ati
tudine umilă - şi Georg? - distant. 
Danciu se retrage pe a'Lee, privind curios 
la cei doi. 

GEORGE: Alei? (Paznictil aprobă.) Bien,
mer!;i. Je me debrouille seul. (Baie la 
uşă, desch-lde.) 

VLAD (swrprin.s, gestur'i stîngace): Bună 
ziua, Geor,ge, în sf.î,rşit, ai ajuns! Souză 
deranjul, ia loc. Bei ceva ? 

GEORGE (priveşte încăperea, dă mina. 
cu Vlad şi automat îşi scoate batista 
şi-şi şterge palma) : Ce 1:1i. Ce ai mai 

bun. (Vlad serveşte. Se ridică paha
rele.) Noroc şi bine te-am găsit ! 

VLAD : Noroc ! 
GBORGE: Deci, e adevărat. ([şi du.ce 

batista la nas.) 
VLAD : După cum vezi... Ţi-am explicat

în scrisoare. 
GEORGE : Nici nu ş.tiu ce să spun. Cînd 

am ,primit ocrisoarea, am fost convinşi 
că e o ·farsă. O zi întreagă am rîs cu 
Angela. Avînd drum pe/4.id, cu o afa
cere, m...am gîlndit să mă opresc totuşi.
Dar n-am crezut o clipă că o să te· 
găsesc. 

VLAD : Nu-i nici o farsă, George. 
GEORGE : Dar e o nebunie! Voi, care 

a;veaţi... o siituaţie, o poziţie de invi
diat, pentru care aţi muncit ... Nu vă 
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inţeleg. In alte condi�ii ... 
VLAD : Nebunia Gicăi, pe care nici eu 

n--am înţeles-o. Am fost pus in faţa 
faptului impliniili, şi n-am găsiit altă 
rezolvare. N-am vrut ,să-mi las fata 
singură. 

GEORGE : Nu mi„aş dori să fiu în pielea 
ta. Prea multe întrebări şi nici un 
răsptl!l1s ... Dar tocmai a;ici ? 

VLAD : In cele din rurmă. Şti,i cum se 
procedează ! 

GEORGE : Nu mă invirt · în rastfel de 
cercuri. Mai citesc cite ceva ·poo 
ziare, dar e greu să-ţi formezi o 
părere. 

VLAD : I-au promis marea oo sarea şi 
după ,aceea ... clrnd au vărut că nu răs
pund favorabil propunerilor făcute de 
ei, după o angajare de formă la o 
firmă, ca să-mi dovedească "incompe
tenţa" ... 

GEORGE: iE bună! Cu invenţiile ,tale?! 
VLAD: Nu asta ii interesa pe ei, cel 

puţin pentru momen.t. Aveau rot tim
pul mainte. 

GEORGE : Ce voiau, de fapt ? 
VLAD : Să vorbesc, eventual să scriu cîit 

mai mult şi cît mai pitoresc despre 
ţară. 

GEORJGE : Se mai practică ! Şi, ce •ari. de 
gînd? 

VLAD : INu am decţt o singură soluţie. 
S-o găsesc pe Lin0 şi după aceea să
hotărăsc. Să mă în,torc sau... E din oe
în ce mai rău. (La gestul lui George.)
Nu, nu cu banii. Acum mă descurc
binişor. O perioadă de timp am iliost
om de servicilu ...

GEORGE : Aşa rde ;rău aJi aj,uns ? 
VLAD : E şi asta o ,slujbă. Cinici Jiuni am 

spălat vasele intr-o bodegă, pină a 
venit o !l"ll'dă a proprietaru1ui... Rudă, 
nerudă, dar se l\mplineau şarse luni, şi 
ştii că după şa.se iJ.'llni se dă iaj'Utor de 
şomaj. Acum lucrez ia o formă din 
•apropiere, om la toarte. E aer curat ...

GEORGE : Vai, vai, dar e dmposibil... 
VLAD : Nici în d:aibrică nu mă dădeam 

în 'lături de la muncă. ln ultimă in
stanţă, e şi asta o muncă, n'll ? 

GEORGE : Da, da. Tu ai concepţia ta 
despre viaţă şi muncă. Eu n-aş putea. 
Mai degrabă aş arăpa de foame. 

VLAD : Nu asta e problema. Grav e că 
nu mă pot obişnui. Pa;rcă aş umbla 
pe nisipuri mişcătoare, mă 1afund şi 
nu găsesc firul, firul de care să mă 
agăţ, să ies la suprafaţă. De aceea 
te-am rugat să vii, să mă ajuţi să 
găsesc un fir ... 

GEORGE: E greu de găsit. Să nu crezi 
oă mie mi-a fost uşor, mai ales în 
primii ani. Altă lume, alte principii de 
viaţă, alte obiceiuri, altă morală. Şi eu 
măcar aveam o bază : bani, casă, ma11i
nă. Totul întrecea aşteptările mele, 

74 

materialiceşte vorb'ind; credeam rn ei, 
Eit·am fascinrat pur şi rsimpl-u, pluteam, 
parcă eram orbit. lmi plăcea să fiu 
flatat, împrumutam în stînga şi-111 
drreapta, pînă într-o c2i, cmd wa să 
pia·d tot ;raiul. Am vrut să-l salvez pe 
un flateur de la faliment. Uitasem oă 
nu smt acasă şi că aici rnu ţi se i13!Iită 
nim�c. 

VLAD : E ,g.reu să crenun�i la felul tău tle 
a fi ... de a ig-îndi. 

GEORGE : Mad precis, nu ştilam să mi-l 
,ascund. E ceva ce trebuie zăvozi:t în 
inimă, dacă vrei să . răzbeşti. 

VLAD : Trebuia să-ţi aminteşti cuvin,tele 
profesorului nostru de economie : 
„Acolo unde banllll este domn... să 
mistifică, să minte şi să umileşte fără 
remuşcare"... Mad ţii minite ce comen
tarii urmau? ,,Banul naşte setea dă 
putere... dă îmbogăţire şi dă 'aişi, 
drajii mei, confuzia, dăziruormarea, 
aşa încît... aldevăirul e greu de dăs
şifu-at" ... 

GEORGE : Avea mare dreptate... Şi-a.şa, 
dragul meu, am rreuşi;t să cunosc cu 
un ceas mai :înainte \:ldevărata :liaţă 
a Ocoidenltului, pe oarre, mai devreme 
sau mai tîrziu, tot itreb'Ui,a să-l cunosc, 
pentru că aici ajung;i să învipgi 
numai cînd le semeni intru 
totul. Asta m-a învătat avocaitul un
chiul'Ui meu, oare rm�a sailvat atunci. 
Un tip ;prjceiput în tO'ată inarein,gătuira 
de iegi oare guvernează capitalul. Şi, 
după c1te va.zi, am irăzbit... Fac cam 
multă filozofie, pe care 'i:mi diau •seama 
cum o îll®hilţi 1iu aeum. 

VLAD : Filozo'fie ... CÎlne mai ştie nndie ,ge 
termină filozofia şi începe vialţla ? Eu 
eram convins că o să TeTuŞeş,ti, a,veai 
toate atu-urile: moştenăirea, o nevastă 
pe care o iubeai, şi, înainte de toate 
mecanica, pe oare o ,stăpîneşti foart� 
bine. 

GEOi::tGE (rîzînd) : Ail\ll'ea, mecanica ... 
Este adevărat, mai citesc, mari. ... o păs
trez oa o rezervă, în caz de ceva De 
reuşi_t, am relliiit tot în ,afaceri. (Pre
ventiv.) Te rog însă să mă crezi că 
deşi am o siituiaţie, nu mi..iaş permiil:e: 
de exemplu, să dau cuâJva o sută de 
dolari. 

VLAD : N'll mai fac pui. 
GEORGE : Nu. Mi-<aş deregla bugetu'I.. 

�-� pute� plăti coafe:z;a Angelei, sau 
s'.1-1 cumpar bijuteria dorită, ori bac
şişul şoferului, al porta;rul'lli · acum 
nu-mi mai pot schimba mo'dul de 
viaţă. �entru An.gela ar fi o oatas,trofă. 
Sper ca înţelegi perfect ceea ce vreau 
să �pu;1. Ţrebuie să invit, să răspund 
la mv1taţ11, altfel nu mai am acces 
în lumea în oa!l'e mă mVÎrt. 

VLAD: Nu ţi-am cerut. 
UEORGE : Nu la asta• mă refeream, şi
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nu eşti singurul in această sii.'uaţie 
care nu-mi cere bani. Vrei, probabil, 
să te ajut să te angajezi, să-ţi ofer 
un loc de muncă. (Vlad neagă.) N'll 
pot. Nu obişnuiesc să-mi angajez prie
tenii şi nici să-i recomand. Rela,ţiile 
nwle cu angajaţii şi cu ascooiaţii nu-mi 
permit aşa ceva. N-aş putea, ca să 
fiu si,ncer, să-ţi cer ţie ce-i pretind 
unui angajat oarecare. Ştiu, ştiu că t'U 
ai munci oa nimeni altul, dar mi-aş 
încălca principiile... Orice slăbiciiune 
poate conduce la faliment. Pune-<be în 
locul meu ! Dacă s-ar 1ntunpla cevia, 
Angela n-ar putea suporta. O ştii _cît 
de sensibiJă e ... Oategoric, nu n'l-am 
aişteptart la ,aşa ceva din partea voastră. 

VLAD (plictisit): Dar... 
GEORGE : Vreau să fi!u foarte ·sincer cu 

tine. 
VLAD : Asta-ţi şi cer, insă nu am vrut 

să ajungem Qa asemenea discuţii. 
GEORGE : Nu mi-ati cerut sfatul cind 

trebuia. Aţi ,făout 
0

0 111!are prostie. 
VLAD: George, dar ... 
GEORGE: Tu eş,ti un om informa't. N-ai 

sesizat că e o schimbare ele optică. 
Acum vreo ,trei luni, am vrut să fac 
chemare verişoarei mele, Emilia, o 
ştii ... 

VLAD : Traducătoarea ... 
GEORGE : Da.- li era de folos şi in pro

f-esia ei ,să· stea ,un an aici. Ei', la 
poliţie mi-au cerut o deda.raţie prin 
caire -să mă oblig ca clupă expirarea 
perioadei să o fac pachet şi s-o trimit 
în ta,·ă. 

VLAD·: Cunosc ... De altfel, e o stai·e ge
nerală ele aversiune faţă · ele cei ca 
mine, care taie frunză la cîini. 

GEORGE : Da ... Eu, cu situaţi,a mea, şi 
tot încerc un sentiment de regret că 
am plecat. Mă mai linişteşte convin
gerea că aoasă nu puteam realiza ce 
am acum şi, la urma rurmei, aici asta 
contează : bandi ! Dacă o vrea Angela, 
cîncl mă retrag, mă întorc. Ai văzut 
că mi-am red'ăcut cas·a bătrîne,ască. 

VLAD : Da, şi te du.oi ,destul de de6 în 
ţară. 

GEORGE : In toate vacanţele. 
VLAD : Credeam că mergi pentru afa

ceri. 
GEORGE : Nu am voie să-mi uit nici un 

moment .afacer.Ue. Concurenţa, dragă 
Vlad, nu ia niciodată vacanţă. 

VLAn°: Sigur, sigur, dar... George, eu 
voiam ... 

GEORGE: !mi ,pare rău de îine. Iţi ure.l 
ddn inimă să ;reu,.'ieşti. 

VLAD : George, nu-i vorba de ,bani sau 
de slujbă.· (George se înseninează.) Te 
rog să mă ,aju,ţi să o ,găsesc pe Lin!=I. 
A dispăa·ut de cîteva luni l)i nu ş,tm 
de unde s-o iau. Te implor să mă 
sprijini. 

GEORGE : Sper că n-aţi făcut prostia să 
renunţaţi la c tăţenie ? · 

VLAD : Nici nu mi�a trecut prin gînd. 
GEORGE: De ce nu te-ai dus la amba

sadă, la consu1at ? Ei vă pot ajuta. E 
vorba ele un conaţional, totu,5i. 

VLAD : Am încercat. Se ajunge foarte 
greu, poliţia te opreşte clin zece în 
zece metri. 

GEORGE : Măsuri antiteroriste. Asta e o 
altă fală a Occidentului, terorismul. 
Ce să-i faci ! Lasă, dragă, am să trec 
m:îine pe la consul, pe care l-am cu
noscut la o recepţie. Pare băiat de

treabă şi sînt convins că o să te pri
mească. 

VLAD : Ţi-am spus că nu pot ,ajunge 
la el. 

GEORGE : Am să-l rog să-ti trimită o 
invibaţie. Cu ea o să poţi trece. 

VLAD : Iţi rămîn îndatorat. 
GEORGE : Dacă se ma,i iveste ceva, uru 

scrii sau mă suni. Mai ştii numărul, 
nu? 

VLAD: Da. 
GEORGE : Şi te mai caut eu. (!şi pri

veşte ceasul.) S-a .făcut tîrziu.• Te 
invit la cină în oraş şi mai discutăm 
pe drum. 

VLA ID : Mulţumesc, nu. 
GEORGE (zîmbincl) : Te rog să mă crezi 

că atîta lucru îmi pot permite. 
VLAD : Nu despre asta e vorba. Nu mă 

simt în ·apele mele. Poate, a1tădată. 
Iţi mulţumesc că te-ai deranjat şi 
vezi :ctacă poate consulul să facă ceva. 
Te rog mul-t. (ll conduce.) Transmite 
Angelei sărutăr-i de mîini. 

(•De pe ·alee apare Danciu. Vine Paz
nicul

1 
care:l preia pe George.)

GEORGE: !mi pare rău că n-ai chef să 
ieşim împreună. Mi-ar fi  făcut plăcere. 
clar nu te pot obli,ga. Dacă aveţi drum,. 
Angela vă 'aşteaptă pe la noi. 

VLAD : Mulţumesc. 
(Dau mina unul cu celălalt, George se 

şterge discret cu batista şi, însoţit de 
Paznic, intră în clădirea administraţiei.). 

DANOIU : Chief, au început să te viziteze 
grangurii. Cine era ? 

VLAD : Un prieten din copilărie. Cel 
care s-a trezit cu moştenirea în Fran
ţa. V-am ipovestit. 

DANCIU: Şi nu ţi-a oferit o slujbuliţă 
de cîteva miiare pe-'acolo ? .. 

VLAD : Ştiind că n-'are :să-mi ofere, nu 
i-am cerut. M-a invitat în schimb, ,Ia
cină.

DANCIU : Şi-ai refuzat... A�a te vreau, 
chief, nu strică puţină mîndde. O'r- · 
gol-iul să!'acului. Arăta de parcă i-ai 
fi dat să bea ouoută. 

VLAD: li era frică să nu ia ceva mi
crobi. de pe-aici. 

75 

•

www.ziuaconstanta.ro



• 

DA:J.'JCIU : Dacă se wbolnăveşte, e în
stare să te dea în judecată. Nu-i cel 
care te vizita în fiecare an ? 

VLAD : ,Ba da ... De cite ori ,am fost e� 
în Fran�a, nevastă-sa îmi spunea c1; 
e plecat cu afaceri prin cele doua 
Americi. 

IDANCIU : Chief, în Franţa, o şedere e 
destul de costisitoare. Te invit eu la 
un pahar în oraş. Sper că �e. minE: 
111u mă .tratezi cu irefuz. N1c1 n�ai 
putea ... 

VLAD: De ce? 
DANCIU : Am cî-ştigat pariul c1:1 Babi:ţ,a. 

Două miaTe ! Iu-hu !
V.LAD : E clar că nu pot refuza. 
-DANCIU (numără banii) : Un miiar mie,

urmi... Chief, te rog să-i iei, cu min
tea dumitale ,am cîşti,gat pariul. Hai 
să mergem. (Ies.) 'Ne ,putem permite 
să cinăm în oraş. Eticheta mă-sii de 
viaţă ! (lntuneric.)

(Creşte lumina. Jon intră în baracă, 
leagă o sfoară vnm·e pat şi usă, ia din
lighean cîteva rufe '.pe care le întinde. 
Bătăi discrete în uşă.) 

ION: Intră! 
(Apare Lina.) 

LIN A : -Bună !
ION : Sărut mîinile... tu, aici ? 
LINA: Te deranjez? 
ION : Cum poţi să spui aşa ceva? (la

lucrurile de pe sfoară.) 
LINA: Lasă-'le ! Hai să te ajut!. .. Unide-i 

tata? 
ION : �u dus în ora,:;. Nu ştiiam ce ic;-a 

întimpl.at. Te-am căutat, aveam ati"ta 
nevoie de tine ... 

LINA : Tu, nie-v-0ie de mine ? 
ION : Da. Ai dispărut ,aşa, dintr-o dată. 

Ia ii.oe. Ce bei ? (Scoate o sticlă, caută
un pahar.) E hial'aibaib\liră ,pe la noi. 

LINA : Sînt obişnuită. Nu te deranja, nu 
beau nimic. Dacă nu te dncomodez, 
stau puţin, poate vine tata. 

[ON : Ştii că-mi :face plăcere.· (E vădit
intimidat de privirile Linei.) 

LINA (arată spre chitară): Mai clnţi? 
[ON : Vrei .să-ţi cînt ceva ? 
LINA : Azi nu. (li sărută uşor pe obraz.)
ION : Mi-<ai promiLS că mă cauţi. 
LINA : M-am luat cu v.iata. (Ion vrea

s-o cuprindă.) Prostuţule; ce d'-aci ?
ION : Eşti tare frumoasă. 
LINA : Nu fi copil. 
ION : Nu...,t;i cer decDt să te privesc şi să 

te -apăr: 
LINA : Să mă aperi ? (Rîde.) Auzi, să 

mă apere ... 
[ON : Lina, te rog, nu mai pleca, nu mai 

suport. Mi-€ teamă că nu mai ajung 
La tine... Spune-mi, vred să fii so,ţia 
mea? 

LINA (se opreşte din rîs, îl mîngîie) :
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Cd il bw1 ş.i prost ! . . ION: lmi eşti dragă cit nu poţ_1 cupnnde
cu gîndul. Ştiu, n-am nimic, n,� pot 
să-ţi ofer mare luc!"u de�aamdată, dar 
te rog, păsuieşte-ma 'Un llli.111p, n111 mult. 
Tu mai crezi în talentul meu ? 

LINA: lmi ,place cum cînţi şi pentru 
mine asta ajunge. 

ION : Dacă te-aş şti alături de mine, a.-ş 
prinde aripi, aş face minw1i. Sînt atLt 
de ,singur. .. muncesc mult pentru ham. 
Nu mai am decît .speranţa că într--0 
zi va fi mai bine şi... pe tine. Avem 
nevoi,e unul oe celălalt. ln acest mo
ment am certitudLriea, mai mult -d cit. 
oricînd că sînt făcut pentru muzică. 
Trebui� să urc pe scenă... Să ajung 
pe scenă, şi oamenii mă vor iubi. De_
voi cinta · despre dragoste, bucurie, 
despre viaţă. Voi da totul p�ntru e� 
si mai ales pentru tine şi voi devem 
celebru. ŞtU ce înseamnă să fi' ce
lebru. 

LIN A : Eşti un copil. 
ION : Trebuie, înţelegi ? Dar fără iubire 

nu pot, nu pot face nimic, şi numai 
tu mă 1poţi ajuta. . LINA:· Trubadur rătăcitor, pe mine cme 
mă ajută? 

ION : Fii soţia mea şi n--0 să-ţi lipsească 
nimic. 

LINA: Nici unul nu av,cm nevoie de prea 
mult... de puţină ,afecţiune, puţină 
dragoste... Insă mai .sînt şi banii, ce 
ne faceni de bani ? 

ION : Nenea mi-a prom1s că o să mă 
,ajute... Ai dreptate, tfără mulţi bani 
nu te poţi afirma, mai ailes aici. 

LINA : E adevărat. 
ION : Lina, te rog să a:-ămîi lingă mine. 

Singur nu pot ră:mi. Restul nu mai 
contează. Voi cîn>ba pentru tine, toată 
viata voi cînta numa,i pentru tine ... 
voi' ciştiga bani, voi .'deveni bogat. 

LINA : Pe voi, a11tiştii, nu vă prea inte
resează bla:ruii. 

ION : Cînd îi ai, nu. C� să poţi face 
ar,tă, trebuie să ai foarte mu1t sau ... 
să renunţi 1a tot ... să te mulţumeşti 
cu lfoazite ,puţin. 

UN A : Deci poţ,i face artă, puţinUil. nu-ţi 
lipseşte. 

ION (rîde) : :rvft:la ••• Ştii, acasă, în sat, mi
se spunea greierele. 

LINA: Greierele satului, cel din po
veste?! 

ION (trist): Greierele satului... M-am 
schimbat. Acolo, departe, în satul meu, 
mă simţeam ca un prinţ. Oame:ruii mă 
iubeau, mă răsfăţau. 

LINA : Chi-M" semeni cu un prinţ. iPo-
vesteş,te-mi ! 

ION : Ai rost vreodată 'La ţară ? 
LINA: Da, la bunica. 
ION : Ai mei sînt t-Oţi ţărani şi au 

rămas acolo. Cei vii, pe la casele lor, 
cu treburi multe, iar cel care au trecut 
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in veş111c1e s-au mutat în deal, unde 
--străjuieşte ,un sakîm bătrîn. De cînd 
ană ştiu, salcîmul e ,acolo, falnic. De 
dte ori mă întorceam acasă şi-l ză
ream, d•in depărtare, sîngele-mi luneca 
mai :repede prin vine şi injma începea 
-să mi se zbată. Paircă-1 •aud pe buni
,c-ă-miu : ,,Măi, pişpirică, fiecan! colţ
de pi'abră, fiecare ridicătură ele
1Pămînt, mărăcine, rădăcină de copac,
fiecare pîrîiaş sî.nt făcute ca să-ţi mîn
,gîie talpa ,piciorului, s-o întărească,
·-să poată rezista o vialţă de om. De
.aceea, cîncl le revezi, îţi tresaltă ini
:ma" ... (Pauză.) Duminicile şi de săr
bători, oamenii :se strîngeau la cămin
pentru mine, greierele. La început
discutau de-al.e lor, se foiau, pină se
·-stingea lumina. Cînd apăream, primele
frînturi le auzeam nurn,ai eu, apoi se
făcea linişte şi cîntecul se înălţa ... îi
,ouprindea şi-i învălui.a ca un balsam
fermecat. La urmă, unii rămîneau
aşa, încremeniţi, ·de-;i trezeau aplau
zele. Atunci mă simţeam un vrăji,tor,
sigur pe mine şi pe puterea cîntecului
meu. M,ai a,poi a1n dat examen la con
servator. Eu „cel mati. 1bun", cel atit
de !iubit în sa,tul meu ...

LINA: Şi? 
IION : Acolo •am descoperit cu durere că 

nu e totul să te iei la întrecere . cu 
mierla şi <ru pravţghetoarea. Profesorul 
meu iubea muzica, era un fanatic, dar 
şi un mare naiv. C'md am picat, a 
plîns. Odată vraja ruptă, · au urmat 
banalităţile. Din „greierele nostru" am 
devenit „bă,iatul nostru", m-am angajat 
la oraş, m-am 'Înscris 1a şcoala popu
lară de ar.tă. Profesorul mai spera ... 
A. sosit .scrisoarea de la nenea. La noi
se ştia că a ajun;s bine. Mă chema la
el şi n-am stat pe gînduri, mă şi
vedeam, vor.ba lui nenea : un celebru
nIIl/UZicanrt;".

UNA : Te-a cam tras pe sfoară. 
'iION : Nu asta i-a fost intenţia. Se spe

riase de ,sin,g,urătate. Ţine la mine şi 
mai crede în iz>bîn<lă... Taica mi-a 
zis : :Nu da, bă, vrabia din mînă pe 
cioara de pe .gard!" 'Nu aveam urechi 
de asoul-ta-t. Imn intrase în cap să pJec 
şi mi se părea caraghios .să mai urc 
·pe scena căminului cînd ,pe 1nine mă
aştepta „Olympia". Nu mai aveam ias
tîmpăr, tot ce-mi plăcuse, tot ce iu
bisem în sat nu mai ia.vea culoare.
Parcă eram turbat ! Dar nu regret.
Dacă nu plecam, nu te cunoştea_m.
Oricît aş îndura, lîngă tine totul se
preface în muzică şi sînt fericit.

LINA (tristă): E, bine că mai poţi fi fe
ricit. 

'îQN: Lina, hai să fugim! Peste tot sint 
cîrciumi ·şi oameni necăjiţi cărora le 

pot cînta aşa cum ştiu eu; cu sufletul. 
cu inima mea ele indrăgosti.t. Pot ,să 
mă descurc şi fără nenea. Hai să 
fugim în lumea largă. (Lina izbucneşte 
în plîns.) Te-am supărat cu ceva ? 

LINA: Fii cuminte. Doamne, ce-am 
făcut ? ( Ion înghenunchează în faţa 
Linei, îi sărută ,mîinile. Danciu intră, 
deschizînd brusc uşa. Cei· doi, jenaţi, 
se ridică în picioare.) 

DANCIU : Ce-i asta, mînzule, te închini ? 
Ea e marele guru? (Ion o ia p� Lina 
de inînc't.) Pe cine cauţi, domnişoară ? 
Parcă -alta ne-a fost îliţelegerea ! 

LIN.A : N-am putut ,să nu trec ... 
ION : Bine c-a apărut! O să se bucure 

nenea Vl-ad. 
LINA: Tocmai plecam. 
DANCIU : E bJne c�i-mi înţelegi gîndu

rile. 

(Ion e dezorientat.) 

LIN A : Trebuie ,să plec, Ioane. 
ION : Nene, eu o conduc pe 1do1nn�oara. 
DANCIU : O conduc eu. 
ION : O conducem amîncldi. Oricum, mai 

am nişte treburi... 
DANCIU : Să ad'lăm părerea domnişoarei. 
LINA : Merg cu domnul Danciu. Ioane. 

încearcă să înţelegi . .Rămîi aici ! Sînt 
sigură că într-o zi visul ,tău se va 
împlini. Pentru :artişti eA"Î.stă totdea
una o şan-să. Ne vom.• reîntîlni. 

ION: Unele te găsesc? Ce să-i. transmi,t 
h1i nenea Vlad ? 

DANCIU : E ca şi cum n-ai fi văzut-o. 
ION : Bine, nene. 
DANCIU : Dacă v.rei să nu i se întîmple 

ceva ... domnişoara a reţinut ce trebuia 
retinut. 

LINA : Te rog, ascultă-l. 
DANCIU : Să mergem ! 

(Lina îl sărută pe Ion, apoi iese înso
ţită de Danciu. lntuneric.) 

Tabloul 7 

lor, improvizează o qnasă. Aranjează 
sticlele, pahare de plastic şi de sticlă 
desperecheate etc. Intră Danciu, gălăgios, 
bine d'ispus. 

DANCIU : Straşnic, piciule ! Parcă am fi 
la noi, 1'a „Conti"! (Pune pe unul din 
paturi un pachet şi cîteva ziare, îl 
îmbrăţişează pe Ion.) ,,La mulţi ani!", 
Ioane, şi să avem noroc, mă, şi să
nătate ! Să trăieşti o sută de ia.ni şi 
să reuşim! 

JON : M·ulţumesc, nene, o să reuşim. 
DANCIU : Cînd o să ajungi mare mu

zicant, să nu mă uiţi. 
ION : Cum o să te uit, nene ? 
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DANCIU : Să fii băiat ascultător, auzi, 
·şi-i vom învinge pe toţi ăştia, curcu
beul lor de esoroci ! Uite un tort, hai
să-l aranjftm.

ION : Nu trebuia ... 
(Vlad intră în curte, îndrep:îndu-se 

spre baracă.) 

DANCIU : Şi două sticle ele şampanie, 
� vadă toţi cwn ş_tim noi să petrecem. 
De ziua ta, vreau să mă îmbăt. Ai 
întî-rziat, chief .' 

VLAD : ,,La mulţi ani !" Să �e trăieşti, 
băiatule, şi să fim sănătoşi cu toţii ! 

( n îmbrăţişează, Danciu desface o sti
clă de şampanie, toarnă în pahare.) 

DANCIU: ,,Mulţi ani trăi,ască, mulţi ,ani 
trăi•ască !" (Ciocnesc.) ,,La mulţi ani !" 
Hai cu to-tii ! (Gintă în cor.) Psst ! 
Mai încet! (Intră Stan, care se alătură 
corului. Ion îi toarnă· şi lui în pahar.) 
„Şi-altă dată o s-o facem şi mai, şi 
mai... lată ... " E o zi mare, piciule, ie 
vino-ncoa! (li pune un ceas la mină.) 

ION: Iţi mulţumesc. (!l sărută .. ) 
DANCIU: Poartă-l sănătos! (Vlad îi pune 

o era.vată la gît.) Uite ce băiat frumos
avem!

ION : Mulţumesc, nene Vlad. 
DANCIU : Ehe ! atentie . ., e numai bun 

de ginerică. (li face 'cu ochiul lui Vlad.) 
VLAD : Să fie cu noroc ! 
STAN: ,,La mulţi a'ni !" Te rog ... (li 

oferă un pachet.) Desfă-l! (fon des
face, dă de alt pachet; apoi de altul, 
mai mic, din care scoate o juca.ne ar
tizanală, reprezentînd un tlnăr cîntînd 
la chitară.) 

ION : E.nostim, mulţumesc. 
DANCIU : Tot escroc ai rămas ! Hai no

roc! 
(Ciocnesc.) 

DANCIU : Piciule, mai ştii să cînţi la 
pian? 

ION : Ştiu, dar unde-i pi-anul? ' 
STAN: In sufrage!'ie la Babiţn. 
DANCIU : Bă, noi am uitat .să mai cîH-

tăm. Hai, cu toţii! (Se cîntă romanţa 
,,De ce m-aţi dus de-acasă", pe ver
suri de O. Goga; se opresc stinghe
riţi, aplaudînd.) Bravo.' Am zis-o cu 
�nima. Noroc şi „La mulţi ani !" 

VLAD, STAN : "La mulţi ,ani !" (Ciocnesc.} 
STAN (lui Danciu): Le-ari. făcut figura. 

N-or să te ierte uşor.
DANCIU : E1--ai· şi tu pe-acolo ? Cum a 

ieşit? 
STAN: Au pus mînă ·de 'la mînă să poa.tă 

plăti, după ce te-iau căutat peste tot. 
DANOIU : L'e plîng de milă. 

(Vlad şi Ion, curioşi.) 

STAN : După aceea ,a,u luat-o la fugă 
spre sală. 

'18 

DANCIU : Nu şi-au dat seama că-i preill 
tîrziu ·, 

STAN : Ba cla. S-au întors cu o falcă î1"h 
cer �i una-n pămînt. Te mîncau, dacă .. _ 

DANClU: Le ia Praporgescu acontul 
înapoi. 

VLAD : ln fond, ce s-a întimplat? 
STAN: Nu ştie ... Domn'e, nu-i manifes

tare la care Praporgescu să nu-şi bage
coada. 

VLAD : Il ştiu, mă luase şi pe -mine în 
primi,re. Dar despre ce manifestări e
vorba? 

STAN : Şc!clinţe, adunări, dedicate nouă •. 
DANCIU : Care nouă, .mă? 
STAN : Tării, domn'e. 
VLAD : Da, da, înţeleg. 
STAN : P,raporgesou plăteşte diverşi tipii 

ca să le dea peste cap. 
VLAD : Asta era ? 
DANCIU : Păi cum, chief, totul e orga

nizat ca la carte, în numele „Emigra
tiei nationale". 

VLAD : Sărmana emigraţie ... 
ST AN : Mă bucur că l-ai pus la punct 

pe Pr.aporgescu ăsta. Cîte mi�a făcut 
şi mic ... 

DANCIU : L-am avertizat c-o să i-o plă
tesc. Mi-a venit rîndul, şi ăsta nu e· 
decit începutul. Să bem şi pentru pri-
ma mea victorie. Noroc ! 

VLAD, STAN, ION : Noroc! 
DANCIU : Curcubeu' lui ele ticăfos ! Cmn 

am gă.sbt o slujbă1 mai acătării, a ŞÎI 
veniit cu pretenţii. 

STAN: A5a le face la toţi. Că el i..,a, 
ajutat, că i se cuvine o cotă ... 

D.AiNCIU : Şi dacă n-am fost de •acord. 
m-a îmbătat şi m�am trezit într-un
ş:anţ, bătut măr. A doua zi, era deja<
angajat altul în locul meu. De azi ..•
încep scadenţele ...

ION: E ipute.rnk, tipul ! 
DANCIU : li are pe mulţi în spat�, însă. 

îl joc un pic, să-mi ştie ele frică. 
Gagiii ele azi nu mă toarnă. N-aveau. 
vo'ie să spună la nimeni ce trebuiau 
să facă. 

STA,N : O să vrea să staţi ele vorbă. 
DANCIU : 11 aştept. Bărboşii sînt la rpost. 
VLAD :1 Eiu nu prea am încredere în crea-

turile iastea. 
ION : Să nu te lase cu fundul în baltă 

cînd ţi-o fi lumea mai dragă. 
DANCIU : Sînt pDieteni ele bază. 
VLAD : Pînă la proba contrarie. 
ION : Ce le�ai făcut,• totuşi, ălora ? 
DANCIU : După ce mi-a suflat unul ce-

plănuiau, le-am zis că am reuşit gro
zav într-o treabă şi că fuc cinste. E)na 
vreo nouă şi jumătate, iar la zece tre
buiau să intre în sală... Ştiţi că Ia 
ăştia nru ţine : nu �ti la zece Ia, uşă, 
m, mai intri. Şi băieţii, ştiindu-mă 
darnic, şi avind glagorie, au intrat în 
bar. ,,NoroC' !" ,,Baftă!"' - cînd se 
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uita vreunul la ceas, mai ceream una 
mică, şi încă una, pînă la zece fără 
un minut, cînd mi-am adus aminte de 
aniver1sarea ta, Şi-atunci am 1aplicat 
chest1a clasică, aia cu WC-ul, şi-am 
ieşit pe uşa din dos. 

VLAD : Preporgescu e un tip perrculos, 
,trebuie eviitat. 

DANCIU : Chief, cine dă -dovadă de slă
biciune e pierdut. Ai marcat un avan
taj faci tot pos�bHul să-l păstrezi, 
Cî�d nimereşti în junglă, trebu1e să 
te porţi ca atare, n-ai al,tă cale de 
ales. Şi Praporgescu cunoaşte foarte 
bine această lege. 

STAN: Şi o aplică foarte bine. 
iDANCIU : l-'am luat o dată maul, o să 

încerce şi el să facă la ful. lnvinge 
cel mai deştept şi mai puternic, selec
ţie naturală, parcă aşa se ·cheamă, 
chief. 

VLAD : Da, ·dar la sălbă,tici1Uni, nu Ia oa
meni, domnule Danciu. 

iDANCIU : Se aplică al dracului de bine 
şi la oameni. Dar, ha� noroc, ,,La 
mul-ţi ani!", piciule! Eticheta mă-sii 
de viaţă, o să fie bine şi pentru noi. 
Băieţi, asta v-o spune Danciu. (Rîde.)
Vreau să merg în vizită la noi în sat 
milionar, mă, cu ,avion personal. Să 
aterizeze în luncă, jos, piciule, unde 
se tineau horele. Cred că ,tot acolo se 
ţin,· nu? O, că frumos mai e pe la 
noi!· 

'STAN : Peste tot e frumos, dacă ai bani. 
VLAD : Nu. Niciunde nu-.i frumos ca 

acolo unde te-ai născut, Stane. 
DANCIU : Asta e, bă, ca i.a mine în sat 

nu-i nicăieri, orice· ai î.nrdruga tu. Ia, 
zi-i, piciule, o horă, mă, că n-am mai 
jucat de mult! (Ion începe să cînte.)
Hai, chief, hai cu toţii. 

VLAD: Nu. mai pot, am imbătrîn,it. 
DANCIU : Să lăsăm neoazUJrile să treacă 

şi hai la joc. (ll ia la joc.) Ai încre
dere în mine, o să-ţi găseşti fata. 

(Stan şi Vlad obosesc, renunţă, Danciu 
joacă pînă la epuizare, căzfod pe pat.
Vlad răsfoieşte ziarele aduse de Danciu ; 
la un moment dat, ceva îi atrage atenţia. 
.Stan se uită peste umărul lui Vlad. 
Acesta pare tot mai furios.) 

DANOIU : ŢJ. S-'au înecat corăbiile, chief ?

"VLAD (se repede la Danciu, îl ia ele
guler) : Eşti un -ticălos ! 

DANCIU (îl îndepărtează calm): Te su
peri ca văcarul pe sat. Ce te nemul
ţumeşte ? Aha, vroiai să te rog fru,
mos: ,,Uite, domnule, nişte tipi voir 
să dea o lovitură, dar nu ştiu cum. Ia 
schiţele, vezi unde-i hiba şi arată-mi-o, 
ca să le-o vînd ?" 

VLAD : N-ai nimic curat în tine ! Mur
dăreşti totul, pe unde treci. 

DANCIU : Mergi prea departe. Că sînt 

• 

ticălos, recunosc. Aşa m-am născut. 
Dar sînt un ticălos util. Ţi-ai primit 
miarul, ce te mai interesează? 

VLAD : Ţi-l dau înapoi, nu mă mînjesc 
cu bani tîlhăruţi. 

(Ion vrea să-i toarne lui Vlad în pahar. 
V lacl refuză.) 

DANCIU : Nu-i da să bea, nu vezi că 
face urît '? 

STAN (beat): Cum adică, domn'e, el stă 
frumos acasă şi ia o mie, iar eu care 
muncesc, doar două sute ... Asta e echi
tate? ! 

DANCIU : lţi daiu eu ţie echitate ! 

(Vlad scoate de prin buzunare bani şi-i
numără.) 

VLAD : Luaţi-vă banii înapoi ! 

( li aruncă spre Danciu, o bancnotă
cade lingă Stan, care o acoperă cu talpa.
Danciu observă, îl calcă pe picior, şi ri
clică bancnota. Stan urlă de durere.) 

DANCIU : Inginere, nu mai face pe mi-
ronosita ! Nu sU.ai că aici nu aveai 
altă şansă ? Că nu poţi trăi altfel ? 
Şi că trebuie să te vinzi sau să furi ? 
Trebuie să .fim o familre unită, ingi
nere, care ştie să-şi apere ia1teresele. 

VLAD : Nu vă daţi in lături de la nimic. 
DANOIU : N-avem timp să ne alegem 

metodele, sîotem în întîrziere... Ne 
concurează localnicii, şi un:ii sînt băreţi 
de familie, cu şcoli înalte, nu ni-şte 
amărîţi ca noi, cu profesionala. (Se
uită la Stan, care s-a descălţat şi îşi 
masează piciorul.) Las' că-ţi trece, 
bagă-l în apă rece. (Stan iese şchio
pătîncl.) 

VLAD : Deci cu asta vă ocupaţi, asta era 
„Babiţa" noastră, tîlhă,rj,a la drumul 
mare! 

DANCIU : Eu nu fm pîinea de la gura . 
nimănui. Alţii fură, eu diau numai cai
macul... Şi, pînă la urmă, nu vreau 
clecît milioanele care stau nefolosite 
in spatele zăvoarelor ferecate ... N-am 
băgat mîna in huzunairul omului. .. ar 
fi o chestiune ur1tă, m-ar apuca scîrba. 

VLAD: Nu mă interesează ,teoriile dumi
tale stupide. Nu vreau să încalc nici 
o lege, nici de aici nici din altă parte.

DANCIU : De fapt, de ce aţi veni.t în
coace? Aveaţi ce vă trebuie, legea 
puteaţi s-o respectaţi în voie acolo. 
N-aţi ven1t să vă în1bogăţiţi ? Aici poţi
să furi şi să te plimbi în limuzină, nu
să ajungi după gratii. N-aţi venii
pentru libertate ? Poftim ! Acwn sînteţi
liberi !·
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VLAD : N-am nici o legătură cu voi şi 
cu hoţiile voastre. 

DAL'l"CIU : Ai şi încălcat legea. Hîrtiile 
sînt la ei, schiţele şi celelalte. Dacă 
ajung la poliţie, astea-s probe, singu
rele care contează. De-acum eşti al 
lor, din cap pînă în picioare, ca şi 
mine. Ne joacă după cum vor ei. 

VLAD : Sînt dispus să răspund pentru 
faptele mf'le. Eu ... cum mi-am găsit 
fata, m-am şi întors în ţară. Asta s-o 
ştiţi ! 

DANCIU : Inginere, ne enervăm degeaba. 
E foarte ,sirn,plu ... 

VLAD: .Ştiu că furtul e simplu. 
DANCIU : Te rog să mă crezi. M-au în

şelat şi ,pe mine. Mi-au plasat chestia 
ou pari,ul şi am intrat ca prostul în 
joc, fă,ră să-mi dau seama cc urmă
resc. Am făcut şi eu scandal cinci am 
citit ziarul, clar acum, cc mai, ne au 
la mină ... (Vlad iese furios.) Ne joacă 
,aşa cum vor ei... 

ION : De ce ai făcut asta, nene ? 
DANCIU : N-am făcut nimic, piciule! 

N1meni nu ştie că el ,a de. ci.Irat schi
ţ.ele. 

ION : Dar i-ai spus că ... 
DANOIU : Pentru că m -am Pnervat. De 

aia i-am· spus. Mai lasă-mă şi tu în 
pace ! (Iese. 1.ntuneric.) 

Intră Danciu, bine îmbrăcat, îşi aran
jează ţ'lnula, studiindu-ge ,într-o oqlindă. 
Scoate un teanc de bancnote pe care le 
numără. 
DANCIU: Hab-i.ţa mă place, nu glumă. 

(Arătînd spre bani.) Au început să se 
adune. Să ne hrănim ca lumea, me
rităm. (Scoate o cutie ele conserve, 
mănîncă împreună, după care Danciu 
îşi nwmără din nou banii. li pune 
într-o cutie, îi ascunde sub pat.) 

ION : Nu mai mănÎlnc. 
DANCIU : Mănmcă ! Pînă una-alta, tre

buie să fim în formă. 
ION : Nu· pot. Tră1Sne.şte. Dacă închid 

u.şa, miroase a şobolani, clacă o des
chid, a -latrină. Iama mai e cum mai 
e, dar vara e ,insuportabil. 

DANCIU : Obişnuieşte-te şi nu mai face 
pe nebunul ou mine. 

ION : M-am sătur-a-t. 
DANCIU : Ai şi tu răbdare ! 
ION : Nu mai am, nene, răbdare. 
DANCIU : Iţi li,pseşte ceva.? Ai ce mînca, 

ce bea. (li întinde o sticlă .. ) Prea vrei 
şi tu totul deo:dată ! 

ION : Nu vreau totul, dar nici a,�a. 
DANCIU: M-a;i aşteaptă. 
ION : Cît să mai aştept ? ! 
DANCIU: Mă băiete, fii ascultător. După 

ce ne îmbogăţim, facem ce vrem. Pe 
babă o am aici, 'inţe1'egi? Aici ! 

ION : Să nu vă aibă ea pe voi... O fi 
aflat că o fraieriţi, altfel nu văd de 
ce nu ne ,acceptă la ea. Am scăpa de 
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mizerie. 
D.-,NCIU : Nu c momentul. O las să 

creadă c[t ca decide. Aş putea s-o con
ving imediat, doa.r ţi-am spus ,că o 
am la mină. Fac ce fac să aibă în
credere deplină în mine, să iase totul 
pc scama mea. Par dezinteresat, sînt 
galant, pr ocupat doar de persoana ei. 
li mîngîi orgoliul ele femeie, aşa mai 
trece, si ca ·CU vederea. 

ION : To;tu�i. nene ... e cam în v'.irstă. 
DANCIU : Ei, şi ? Astea tinere vor ele 

bani. Ehc, femeia ! Ce-i, pi.ciule, fe
meia? 

ION : E un sufleu şi ea... . 
DANCIU : O fi şi suflet. Pentru mine· 

nu mai inseam.nă clecî-t carne... Cu 
Lina trebuie să fii atent. E crescută 
la oraş, cu pretenţii, ştie carte, ,are 
maniere, e isteaţă, fată de ştab. 

ION : Nu asta contează, nene, ce .ş.tii 
mata?! Noi. .. 

DANCIU : Asta te lasă pentru primul ba
rosan care-i va oferi ceva onorabil. 
Dacă ţii la ea, băiete, apăi luptă săi 
cî�tigi bani, să-i poţi oferi un trai li
niştit. Pentt,u bani, piciule, mă zbat 
şi fac ceea ce fac. Pe urmă, mai' 
vedem noi. Am. dreptate ? 

ION : lntr-un fel. da. 
DANCTU : Atunci ? 
JON : Prea te-ai munclăirirt:, nene ! 
DANCIU : ... Ori eşti timpit, ori fată maTe. 

Ce murdărie, mă ? De ce 'Crezi că am 
<uf0rit atît? (Ion Îi evită. privirea.! 
Degeaba? 

ION: Nene, -eu vreau să cînt. De-asta 
1am venit aici. Să învăţ să cint. 

DANCIU: Ma;i aş,teaiptă ,puţin. (Intră Stan, 
purtînd un pachet. Pare vesel.) Ce-i, 
mă ? Ai ciştigat la• 'loterje ? 

STAN (scoate un ziar): L-am luat din 
gară. (Cei doi se reped asupra lui. Ion· 
citeşte, ceilalţi doi privesc peste umă
rul său, tmg de ziar.) Dă-te, domn'e, 
să văd, că eu l-am adus. (Danciu îi 
ia ,peruca din cap, o azvîrle. Stan se 
duce după ea. Danciu ia ziarul, trece 
cu privirea, lacom, peste coloane.) 

DANCIU : la să vedem pagina externă. 
Imigranţi... Uite, scrie de noi. 

ION : Dă-mi foaia din m.ijloc. (Citeşte cu. 
glas scăzut.) 

DANOJU : .. Corndi-ţia imigrantului" ... Ai1:a. 
ă5tia-s clin Mexic. Şi tu, caire vrei să: 
pleci în Am.erica ! Uite, dom•1e· că
s,pun şi ei a<levă,rul ! A fost cutre
mur, uite, 31 aui;,JJUSt ... owtremux ..• făiră 
victime. 

STAN: Dă-mi şi mie. (Danciu rupe <>' 
foaie. Fiecare citeşte cu glas tare, 
sărind peste fraze, neînţelegîndu-se 
mai nimic ; Stan vrea să smulgă pa
gina lui Danciu, care-l împinge cu pi-· 
ci.arul.) De ce dai, domn'e ? Tot tun
pul te legi de mine. 
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DANCIU : M[t port aşa cum meriti. Nu 
trebuie să ujti că eu sînt şe.f. Pe cei 
cu fundul în· două luntri nu-i sufăr 
din principiu. 

S1,'AN : Cu Vlad ele ce nu te porţi tot 
aşa? 

DANCIU : El este om, mă. 
STAN : Şi tu ai făcut la fel; Singur ai 

po-vestit. 
DANCIU : Mie n-avea cine să-mi deschidă 

oapul. 
STAN : Scuze îţi pot aauce şi eu cîte

vrei. 
DANCIU : Eşti slab ca o mui,ere, te dai 

după cum haite rvîntul. 
STAN : De ce, că fac ce-mi impui tu? 

De aia? 
DANCIU : Nu eu te-am pus să cotcodă

ceşti, nu eu te-am pus să trimi.ţi acasă 
poze cu vile şi maşini. 

STAN: Toţi ştiu că sîrn.t pus să scriu. 
Bine, domn'e, crezi că eu nu m-am 
săturart să mint? (!şi aruncă lucrurile
pe jos, le calcă în picioare, le sfîşie. 
Ion îl potoleşte.) Ş:i eu m--am săturat ! 
Ştiu că am fost laş ! Şi mie mi-e 
ruşine. 

DANCIU : Şi frică. Peruca, noroc cu ea, 
te-a sal:vat de la multe. Să nu mă 
obiigi -să deschud gura, nă-tăr.ăule, că 
a.i mul,ţi dlllşmani. Acum mergi numai
,cu 1nine. C'la,r?

STAN: Nu eram eu, era altul. Dacă sînt 
fraieri Şi cred că tot ce zboară se mă-
nîncă... 

DANCIU : Tu n-ai nici o v:iil1ă, numai ei 
sîn,t vtnova�i ? ! Curcubeul tău de es
croc ! (Se îndreaptă spre el.)

ION : Lasă-l, nene ! , 
DANOIU: Vouă vi s-a urît cu viata. 
STAN : Mai întîi vreau să iau fua;poi. 

totul, .. tot ce mi-au jefuit. 
DA!NCIU: Avem acelaşi scop, 'deci fi ace-

laşi drum. 
ION : Nene, eu mă întorc acasă. 
DAINCIU : Te7a• ·apuoa,t şi ;pe tine aoum? 
ION : Nu-ţi srnt cl:e nioi un ajutor ... 
STAN : Şi eu plec. 
DANCIU: Trebuie să rămînem umpreună. 

De nouă arni mă chinuiesc. de nouă, 
mă ! Din graniţă în graniţă, din puş
cărie :în puşcărie ... Ce vă uitaţi aşa ? 
Asta nu e tot puşcărie ? Şi tocmai 
cînd mi�a veni-t rîntdul, voi mă pără
siti? 

STAN : Am venit tu-ziu, nu mai e foc, 
DANCIU : B<:1 este. Ioane, cum să te în

torci, mă, în sat? ;N-ai mînrlr,i-e m

tine ? Şi eu m--am speriat 'la început, . 
mi-'a fost ruşine să mă fu,torc sărac, 
mvins ... să irîdă şi curciJ.e de mine! O 
să fie bine, ·m-auziţ-i? (Strînge pumnii.)
Uite-aici am oraşul ăsta ! M-a �cuipat, 
am răbdat, am sbins putere, şi acum 
mi--a venit rrndul. Ştiu măcar că nu 
mi-am vărsat bojocii de pomană ! Mă,

voi n-aveţi mîndric, mă, în voi. 
ION : Multe orezi mata ! 
DANCIU : Totul e să cr�zi şi să învingi. 

Cale -ele mijloc nu există. Tu fî:l ia de
guler pe Stan) terrn.ini cu alte afaceri, 
că te dibui şi în gaură ele şarpe, 1n
teles ? Poate reuşim. Trebuie să 
reuşim! 

ION : Trebuie ... trebuie. N-am timp să-mi 
adun minţile, trăiesc ca să vie,ţuiesc şi 
atît, şi mă înrăiesc, nene, pentru ce? 
PentTu poate ă1Sta, pen-t1J:u poate vom
reuşi ? Ce? Să trăim ca într-un pus
tiu? Pînă la urmă o să şi uităm c-am 
fost oameni, pentru că nimeni nu ne 
mai tratează aşa.-

DANCIU : Ia mai J<asă po zia ! 
ION : Poezie? Sîntem scliavi, extratereştri, 

obiecte ori altceva. clar oameni nu. In 
sat aveam şi nume şi porecle, eram 
bogaţi. Zici că rlkleau curcile de dum
neata, pe-aici nici măcar atenţia asta 
nu ţi se acordă, să rîdă cineva, de tine. 
fotr-o zi - pac şl gata! 

,(Se ciud urletele nebunului.) 

VOCEA NEBUNULUI: Liberez moi I 

( Lovituri puternice, prelungite cu alte 
zgomote.) 

STAN: Iar a început. 11 duc în sfîrşit 
acasă. 

VOCEA NtEIBUNULUI: Je ne veux plus!
J e ne veux plus ! 

(PLînge în hohote, încetul cu încetul se 
linişteşte. Cei trei se privesc stingheriţi. 
Stan îşi strînge lucrurile, în tim1,,p ce în 
curte apar Vlad şi Gica. Intră în baracă. 
Gica este slăbită, fard:ată violent.) 

GDCA, VLAD: Bună ziua! 
DANCIU : Bună ! 
ION, STAN : Sărut mîinile ! (Continuă

Stan.) Am adus ziare, uite, am ,adus 
ziare. , 

DANDIU: M,are lucru, ziare, ce să scrie ?t 

(Vlad şi Gica citesc bucăţile de ziar. 
Ion pregăteşte o sticlă şi pahare. Gica 
bea un pahar, la al doilea Vlad o opreşte. 
Danciu le face semn lui Stan şi lui Ion 
să iasă.) 

GICA: Unde plecaţi? 
DANOIU : Avem şi noi treburile noastre. 

(Ies toţi trei.) Chief, noi mergem la 
bărboşi. 

(Se auri zgomote şi strigăte specifice· 
unei încăierări.) 

VLAD (înlătw--înd sticla cu băutură):
Unde e futa ? Ştii că Lina e totul 
pentru rrµne. 
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CICA: J\tunr.i ce-ai păzit, cum de nu ştii 
undc c '? 

VLAD : Ai ascuns-o de mine, ca să nu. 
pute-m pleca. Am căutat-o peste tot, 
am ajuns şi la consulat. 

·GICA : Şi eu aş vrea să ştiu unde e.
VLAD : Să nu i se :fi întîmplat ceva ! 

·GICA: Nu ştiu, era în vorbă oo un băiait
care a ajuns în Ameri•ca. Proh'abil că 
s1nt împreună. 

VLAD : N-ai încercat să iei legătura cu 
el? 

·GICA : Nu m�am gîndit ... Insă -are adresa
ta, putea să scri•e. 

VLAD (o zgîllţîie, Gica îşi pierde echili
brul) : Dacă i s-a intîmpliat ceva? Nu 
meriţi să trăieşti, după cit rău ai 
făicut. in primul rînd copilului tău! 

GICA: Te înşeli. N-am vrut să iasă aşa. 
Dacă ai vrea isă plecăm în altă parte ... 
Dacă ai trece la baptişti, am putea 
să plecăm în America după ea. 

VLAD : Nu mai primesc nici amerioanii 
pe oriciine. 

GJCA: Nu !pierdem nimic dacă încer
căm. N orocu_l se poate lîntoarce. 

VLAD : Care noroc, femeie ? S-au săturat 
şi ei de tot felul ele nemulţumiţi care 
nu-s buni de •altceva, decît să dea cu 
tîrnăcopul şi cu sapa. Iar de femei 
nu duc lipsă. Ah, Gico, ce mof,turi 
îmi făceai acasă, ce zile negre ! Nimic 
nu te mulţumea ! 

GICA (încet) : Te rog, fie-ţi milă, taci. 
(Ţine ochii închişi dteva ,secunde, apoi 
se ridică. E slăbită, îşi duce mina la 
frunte, se clatină uşor.) Gllndeşte-te 
totu�i că ar fi o -soluţie să plecăm în 
America. Cu ce am eu, ou ce mai ai 
tu ... măcar să ,avem .de drum. 

VLAD : N--aire nki un sens. S-a luat le
gătw-a cu consulatul din Ameriica şi 
acolo nu •se şti-e ni111lÎc despre ea. Dacă 
aftă ceva, ne comunică. Cea mai bună 
solutie rămîne să ne întoarcem acasă. 
Dar,' unde-i fata,? ! 

-GICA: Nu cred că se 'mai poate ...
VLAD : Ba da. Siigur că era mai bine

atunci, la început, dar n-ai vrut. 
•GICA : Atunci, atunci ... Am crezut mereu

că o să fie bine. Dacă ,ajungem în 
America, ne putem reveni, să începem 
o viaţă nouă.

VLAD : Fără Lina, nu plec I11Îciunde. 
-GICA: O găsim, şi restul aranjez eu.
·rvLAD (amestec de milă şi dispreţ) : Te-a

gonit fantele şi acum te întorci la 
mine ... De ce n�a dat Lina nici 11.111 
semn de viaţă, de ce, femeie ? De ce

nu-ţi spun baptiştii tăi nimic despre 
ea ? ... De mai bine de un an te as
cunzi, să nu dau de tine. I?u-te după 
L1na şi găseşte-o, altfel te omor. Să-mi 
aduci fata, auzi ? 

GICA: De unde s-o iau? Am auzit că 
mă cauţi şi am venit. Chiar dacă nu 
trebUi'a, tot am venit ... Mă simt .sin
gură, mi-e frică. Vlad, te rog, să nu 
ne mai certăm. Toti cei care ,au plecat 
în America iau găsit de lucru, s-au 
refăcut. 

VLAD : Prostii... 
GICA : Au fost şi alţii in situaţia noastră. 

şi a.cum sînt bine, ,au rostul lor. Elu 
am hani de drum, şi diacă o găsim ,pe 
Lina, rămînem cu ea. O să fim din 
nou împreună. (Plînge.) E tot ce-mi 
doresc. Sau ... ne stabi'lim .în Australia, 
văd că mulţi -o ăiau :intr.1ac-0lo. Ne 
cumpărăm o flermă ... 

VLAD : Cu oe bani ? Şi cine s-o lucreze ? 
GICA : Noi... Şi alţii se descurcă. 
VLAD : Du-te ! A� tot ce ţi-ai dori,t : pa

late, maşini, nri'lrdane, ce mai reprezint 
eu pen,tru tine, ce mai vrei de la 
mine? 

GICA : Nu vo.l'bi aşa, nu mai supo:r,t, 
Vlad ... Am pierdut tot, tot ce-am avut.
Poate cîndva am avut mai 1nult decît 
mer.iltam. Acum te vreau pe tine şi 
fa,ta, atît, altceva nimic. M-am întors 
l,a tine. 

VLAD : Tîrziu, mult prea tîrrziu. 

(Intră Danciu.) 

GICA: Vlad... (Lui Danciu.) Domnule, 
spune-i şi dumneata : Vlard s-a ratat 
aici, am nişte aranjamente în .AJneri'oa, 
poate reuşim ·acolo. 

DANCIU : Oraşul ăsta ne aşteaptă, şi pe 
mine, .şi pe el. Pînă acum unde ai 
jlo,,-t? 

G lCA : Ce ;vi:ei să ,i,nsin uezi ? 
DANOIU : Acum ţi-ai adus aminte ? ! 

Cî.nd 1avea nevoie de dumnea•ta n-ai 
,apă1'Ut... Nu ,prea mai arăţi bine, 
doamnă. Ce să mai faci dmnneata în 
America ? Poate la vreo fermă, că 
pentru al.tceva nu mai corespunzi. 

VLAD : Te rog, domnule Danciu... Gico, 
hai aliară. 

GICA : Deci, dumneata îl influenţe� 
împotriva mea. 

DANCIU : Nu, doamnă. Eu susţin doar 
că nu mai poţi profesa ori,ce meserie. 

VLAD : Gico, termină I Ieşi afară ! 
GICA : Nu vreau ! Am o vorbă cu dom

nul acesta. 

(Se îndreaptă spre Danciu. Zgomotele 
de afară se intensifică. Vlad o opreşte 
pe Gica, aceasta îl împinge, Vlad o păl
muieşte. Femeia cade, se loveste de fie
rul patului, tresare, după care rămli'ine ne
mişcată. Vlad încearcă în diferite moduri 
să o trezească, după care o aşază pe pat.) 

VLAD : Gico, Gico ... 
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(Danciu_ se apropie de Gica. Se con
vinge că a decedat.) 

DANCIU : Dumnezeu s-o ierte, chief, ai 
trecut-o în lumea ckepţilor. 

(Vlad îngenunchează în faţa Gicăi, o 
mîngîie în neştire, cu gesturi tandre, şop
teşte abia perceptibil : ,,Iartă-mă, iar
tă-mă 1", apoi îi :ynchide ochi'i. !şi cu
prinde ca.pul în mîini ; gesturi reţinute 
exprimînd o mare durere, disperare.) '

VLAD : Ce-am făcut ! 
DANCIU : Chief, faptul •e consumat. 
VLAD : Ce-am făcut... 
DANCIU: Să fim rezonabili. Lina are ne

vci"ie de dumneata. Şi nu prea avem 
timp de pierdut. (Ferm.) Vezi dacă e 
cinevia pe alee şi în 5pate. (Vlad exe
cută ca un automat. Se duce în spa
te le barăcii, revine.) 

VLAD : Nu-rl nimeni. 
DANCIU : Ia-o înainte. O duc eu. 
VLAD : Ce vrei să :IJaci ? 
DANCIU : E singura şansă. O lăsăm unde 

s-au bătut ăia. Pentru ea nu mai con
tează.

VLAD : Nu ·se poate, domnule Danciu! 
Nu se poate! 

DANCIU : Ba da. Altfel, puşcăria te -mă
nîncă ! Ce-o să-i e:-cplici Li,nei ?- Ce-o 
să facă fata fără dumneata, cinci-zece 
ani ? Poate chiar mai mult ! Hai, ,nu 
Jnai face nazuri ... 

VLAD: Nu. nu, nu! 
DANCIU (poruncitor) : Mişcă şi taci !. ..

Chief, numai aşa te pot sâlva. 

(Cei doi ies, Danciu o duce pe' Gica.) 

(lntuneric.) 

Tabloul 8 

Ion, singur, citeşte o scrisoăre. 

VOCEA MAMEI : Nu cred, maică, ce-mi 
scrii. Răzbate prea multă sufe'flinţă 
din cuvintele tale. Nici nu. rt.e larud, 
nici nu te cert penrtru ce ne-'ai făcut. 
Eşti om mare şi 1Je deasupra qi şi o
leacă de învăţătură. Aî făcut ce ţi-a 
spus lini.ma, nu-i aşa, maică ? Taică-tu ... 
parcă s-.a rupt cev,a în el, nu-l mai 
recunoşti. Mi-e teamă ,să nu-l cheme 
Cel de Sus înainte ide soroc de prea 
mare supăxare... Toţi mă întreabă 
de tine şi nu ştiu ce să le spun. 
Nu le pot povesti bazaconiile pe care 
le scrii tu. Nu m-ar crede nimeni. Nu 
lua în seamă zbaterile noastre. Noi 
sîntem bătrîni şi neputincioşi. Tu să 

fii Jerioit, maica, şi să te înto:-ci să
nătos acasă. Nu uita vorba lui bună-tu, 
,,Cît or fi ele dulci strugurii clin pos
tata vecinului, tot mai buni sint cei· 
cli11. ograda noastră": îmi pare rău c�L 
nu pot şi cu, maică, să fac ca celelalte
muieri din sat, să te a'itept acolo, 1n 
deal, la crucea de lîngă surpătură 
uncie opreşte RATA, să vii cu mireasa 
ta. Sănătate, 1naică, şi să nu ne faci 
ele ru�ine, pe-acolo, p,rin,tre străini. Pe
taică-tu 1-oi îmbuna eu dacă o mai. 
avea zile. 

(Ian aude zgomot şi ascunde scrisoarea .. 
In barncă intră Vlad.) 

ION: Mă simt ca o creangă dusă.. 
ci" ape. Nu ştiu încotro s-o apuc. 
Cinel o văd pe babă. cum mă pri.veşte· 
ca pe un servitor, îmi vine să-i arunc
tava în faţă, s-o iau �a goană şi să. 
nu mă mai opresc decit în poartă, 
acasă. Nici pe nenea nu-l mai înţeleg. 
Are ban[ .şi nu se dezbară de haima
nalele care s-au strîns în jurul lui .. 
Nu are puterea să se hotărască. 

VLAD : A intrat în horă şi trebuie să. 
joace. 

ION : Dacă aş şti că o găsesc pe Lina, ·aş. 
încel:'ca s-ajung în An1erica. 

VLAD : Măi !băiatule ... Darnciu n-ar fi ,de 
acord, şi-apoi, singur, in America, nll'. 
te-ai descurca, ţi-ar fi foarte greu. 
Aici,. oum-necu.m, e 'Danciu cu tine. 
mai sîntem şi noi. Lina trebuie să-mi' 
scrie. 

ION : Nenea mi-a promis că o să aibă
grijă de ea .. 

VLAD : lnseamnă că ştie ceva. 
JON: Insă nu mi-a zi,s nimic precis. El. 

poate afla mai uşor, are multe relaţii. 
Am să-l prind la 'lll1 ipahar, cind sîn
tem numai noi, şi-l fac să se destăi
nuie ... 

VLAD: Eu n,u ... 
ION : Lasă-mă pe mine... Nene Vlad, 

ce-ar f:i dacă ne-am întoarce acasă,. 
noi, amînde>i? Am avea mai mari po
sibiHtăţi s-o găsim, de-acolo. 

VLAD : Du-te, Ioane. Trebuie să te duci 
înapoi la :ai tăi. Acasă ai să te simţi: 
altfel. Eu nu pot pleca. Presimt că 
Lina e pe-aproape, altfel îmi scria. 
După ce o găsesc, veniim şi noi. 

ION: M-0 cuprins frica. De cîtăva vreme 
se ţin după noi nişte indivizi. Cred oă 
după nenea, că eu ... 

VLAD: I-ei spus? 
ION : .Nu, n--avea rost. (Scurtă pa.uză.>

Mli-e frică. Aici, dacă se înttmplă ceva, 
nici n-ai cum să te fereşti, să te 
ascunzi. Daoă am fi undeva unde-i 
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linişte ... ar fi .altceva, m-aş simţi mai 
în siguranţă... ch�ar dacă aş munci 
pe rupt:elea. M-am obişnuit cu munca. 
De munceam acasă cît am muncit aici, 
eram frunt•aş ... 

VLAD : Asta c adevărat. (Se aud voci
.fcrăr-i.) Ascultă ! 

(Apare Stan, plin de s.inge, urmat în
.deaproape de Danc'lu.) 

STAN (ştergî1tdu-şi sîngele 
Maică, măiouli'1;ă care 
Cine m-o fi blestemat 
halul ăi.sta ? ! 

de pe faţă) :
m-ai făcut! 
să ,ajung în 

DANcru : ':ţ'i-am spus să mergi numai 
pe m'Lna mea şi nu mi-ai ascultat sfa
tul. Ce.cai căutat ai găsit ! Te văică
reşti ca o muiere. Ai cotcodăcit cc 
nu trebuia ! 

STAN: Nu. Am spus iaclevărul, dar l-au 
măsluit. 

DANCIU : Asta le e meseria. 

(Ion vrea sii-l ajute pe Stan. Danciu 
îl opreşte.) 

STAN : Uiite ce mi-au făout, de�aibia am 
scăpat! 

DANCIU : C1nd vorbeşti, • să nu te referi 
la alţii. .. De-aia rte-au bătut... Te..ai 
băgat :în viata lor, fără să le ceri 
voie. Cîrpă, ,· (Vrea să-1 lovPa.scă.)
Ţi-am spus tSă nu mai ai de-a face 
cu ăi,a? ! 

ION : Nene, te a·og ... 
STAN : Nu mă 11,asă în pace ! 'Nu pot 

scă-pa de ei !. .. (Enervat, către Vlad şi 
Jon.) Dacă mai rămîneţi cu el, o s-o 
păţiţi şi mai rău! (Danciu se îndreaptă
ameninţitor spre Stan. Vlad şi Ion
îl temperează, Stan capătă curaj.) Eu 
plec, nu mai rămîn o .secundă. 

DANOIU : Du-te ânvîr>tindu-te ! 
STAN : Aştiia-s mai puternici... Nu poţi 

cîştiga făcindu-le jooul. Ceea ce faci 
tu e şmecherie �eftină, Danciule, ,şi 
n-o să dureze la infiini-t.

ION : Are dreptate, nene, noi am veruift 
peste ei. 

DANCIU: Folosesc aceleaşi mijloace ... Ai 
lor nu tot aşa s-a'l.l îmbogăţit? Inşe
lîndu-se între ei, luînd de la cei săraci, 
pe care-i muncesc ca pe noi, pe nim.ica 
toată ?1Vireau btan:ii lor! 

ION : Că ei sînt pr<X?ti să ţi-i dea ! 
DANCIU : Aj,un,g penitru toţi ! 
STAN: Eu am scăpa.t cu o bătaie, voi 

trăi, şi astia-i esenţia'lul. Tu, cînd o 
să le cazi în mînă, n-o să scapi aşa 
ieftin. 

VLAD : Nu-'i momentul de ceartă acum. 
Mai bine .spală-te ipe faţă. 

ION : Nene, să ştii că ne urmăresc nişte 
tipi. 

DANCIU : Eli şi ?
ION : Numai cînd sîntem împreună apar. 
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DANCIU : Şi de ce nu mi-<ai spu'3? 
ION : Să Q·î7J.i de mine ? ! 
STAN: Ţi-am <'l'tras atenţia, Dandule ! 

Ai vrut totul dintr-un foc, �i-acum o 
să tragem. ponoasele. Şi, fii atent ! Pt·a
porge.scu te ,caută! 

DANCIU : lncepi ,să scoţi capul, viperă ! 
Voi ce vă uiitiaiţi aş,a? Sînteţi nişte 
fricoşi, vii daţi arama pc faţă. A,scul
tati-mă bi,ne ! Cu Danciu nu s--a ter
,mlnat, mai are multe de spus. Eu sînt 
omul 101· si au nevoie de m.ine. 

STAN : Nu 111ai au încredere, vor să te 
Inloouiască. 

DANCIU : Crăpi ele ciudă ... D..1ai·a umbli 
cu turnătorii. Dacă allu că ai suflat 
ceva, te găsesc şi -în gaură de şarpe. 
Te Jiac pulbere ! 

STAN : Jur că n...;am zis nimic. 
DANCIU : Atunci, oine? Tu, inginere? 

T.u, care taci tot timpul, eşti cel mai
periculos, dar fii •atent : o singtllră 
vorbă de..1a mea, şi eşti terminat! Nu 
uiita că ai o fată ! 

VLAD : Am fovăţat să muncesc cu spi
narea şi să pre'1;uiesc la adevărata va
loare ce am pierdut. Atîta rău ,am• 
făcut . :prin părţiLe astea de lume, şi 
am pierdut fot, tot ce-mi e.;ra mai drog. 
Nu vreau decît fata. 

STAN (lui Danciu): Şi Babiţa îţi poartă 
sîmbetele. Vrea să •fii înlocuit. Nici 
preşul de la u5ă n-o să te mai pri
mească să i-l .scuturi. .. 

DANCIU : Mă, ţie chiaT ţi S-'a urîrt cu 
viaţa?! 

STAN: I,ţi spun ce-am auzit 
ION : Nene, hai să ne întoarcem acaJSă, 

Lasă rut.ora „1nilioanele", nu-s de noi. 
DANCIU : Şi tu-mi dai •lecţii ? Am vrut 

să fac om din tine... şi, nimic ! 'lia 
ia.minte, oanii mei sînt talentul tă'l.l. 

ION : Nu mai vreau nimic ... decît să tră
iesc lirni.ştit. A ajuns să-mi fle frică 
şi de umbra mea. 

DANCIU : Frica trece, toţi au nevO'Îe de 
mine. Şi voi, şi Babi.ţia. (Ridică pum
nul.) Aici am orn.şul ăsta, şi-am să-i 
belesc pe .toţi cei care-mi stau în 
cale, cuocubeul mamei lo:r ! Daţi înapoi 
ca nişte faşi, exiact oînd s-a,jung [n 
vîriiul tpi,r-a111'idei ? (Zgomotul unei ma
şini. Trei semnale de claxon scurte şi
două lungi. Danciu, �nveselit.) Ei ? ! 

Cum e, Stane ? 
ST AN : Părerea mea e ,să nu te duci. 
ION : Nene, nu iese fum fără foc. 
DANCIU: F,aoeţi în pantaloni de fu-!.ioo.

Bine c-am re�it să vă ounosc de.ade
văratelea. Sînteţi nişte oameni de 
nimic! (ln timp ce iese.) Să vă intre 
bine în cap că eu sînt stăpînul ! 

(Ceilalţi trei sînt dezorientaţi. Zgomotul 
maşinii care demarează.) 

STAN: Dacă �--au pus g"l!Iltd !rău, nJU ne 
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iartă nki pe noi. 
!ION: Te omoară cînd v01·, fără să ştie 

nimeni. 
"VLAD : Ioane, preg[1teşte-te de plecare. 

Nu mai poţi ,răm.îne. 
ION : De unde ştii că i-au pus gîn-d rău? 
STAl'J: Flerul'. N-aţi obserV'at că bărbo.şii 

îl evită ? 
IO : Ba da. 

.STA-'\f: Danciu era pe punctul de a reuşi, 
un pas îi mai trebuia şi prindea peş
tele ăl n1are... se putea ,retrage ono
rabil. Ştiu unde a greşit. Şi eu am 
greşit. <lar ,am <SCăpat cu o băta1ie ... 
Danciu e compromi.s. Uite că nu m...am 
gîndit. A'i putea prelua conducerea ... 
or să apeleze, am deja experienţă. 
Dacă e ceva, puştiule, i"ămîi cu mine. 

"VLAD : Vorbeşti 11Serios? 
STAN : Cunosc ,toate dedesubturile, de ce 

111-'as reusi ? 
"VLAD·= Par.că ad:ineaori vroiai să pleci ! ? 

TAN (în transă): S1nt mai muite şanse ... 
de ce să J.e pierd ? Danciu se îngun
fase, e'\.l mă mulţumesc .cu mai puţin 
şi mă menţin pe hnia de plutire. 

"VLAD : Au înnebunit cu to-ţii ! Ioane, 
du-te acasă ! 

"ION : u pot pleca acum. 11 aştept pe 
nenea. 

STAN : Băiatul rămîne, tu să pleci ! 'Nu 
mai e loc. ,(Lui Ion.) Pe tine nu te 
ştie nimeni. O să fii m1nia mea 
dreaptă, şi ,ăsplata o să fie pe mă
sură. Eu sînt cel mai îndreptăţit, am 
suferit destul, 

VLAD : u-ţi stau în cale ... 
STAN : Nici nu ,prezinţi' garanţie. (Lui

Ion.) O să iasă •bine, piciule, mergem 
înainte. Eu am să plec, schimb oraşul. 
Cînd pun afacerea pe picioare, iau 
legătura cu tine. (Stan îşi pregăteşte
lucrurile. Lui VI.ad.) Ştiu to';, cu Gica ... 

"VLAD (se cutremură): Tică!losule ! Lasă-'l 
în pace pe băiat, altfel o să ai de.ia 
face cu mine. Ioane, fă-ţi bagajele, 
ia-ţi chitara şi 'Clu-te acasă ! 

'STAN : De ce te ,amesteci ? 
"VLAD : Dacă mai scoţi o vorbă, te omor ! 
STAN : Noi avem viaţa în faţă. (Zgomot

de maşină care opreşte în apropiere. 
Acela.şi semnal de claxon.) Asta-i Dan
ciu, iar i-a tras pe isfoară. Am ·plecat, 
nu vreau să dau ochii cu el. Ioane, 

nu uita propunerea mea. (Dispare pe
alee. ln curte intră Danciu, vesel. Flu
ieră. Ion iese în prag.) 

DANCIU: lu hu ! ! ! (Ridică, fericit, pum
nul.) Victorie, piciule ! Am, reuşit ! 
Ebich.eta ei de viaţă! (Ion intră
în baracă, Jăcîndu-i loc lui Danciu, 
care se opreşte in prag. Se a.ude o 
împuşcătură, Danciu p1iveşte înapoi, 
ţinîndu-se de tocul• uşii.) Oamenii IU:i 
Praporgesou ! Şi-a luat .revanşa !

ION : Nu mai vorbi, nene... te doare? 
DANCIU : Nu. Mă arde ceva aici, parcă 

ar fi băgat un fier înroştt ... Chief, cu 
mine, gata... s.ia terminat. Mă hotă
rLsem ,să mă retrag... să pot pleca ... 
Chief, isă ai grijă de Ion. 

VLAD : Voi a,vea ... 
DANCIU : ·o iubeşte pe Lina ... Să-'i 'I-aşi 

să se ia. Am greşit că 1.iam adus aici. 
Singurătatea, chief, eticheta mam-ei ei 
de viaţă, singurătatea e de vină ! 

VLAD : Unişteşte-te, nu-i aşa de g,rav. 
DANCIU : Chief, clipele mi-s număirate. 

Sub pat ... acolo ... e o cutie. Ioane, nu 
plînge, mă, fii bărbat, ce dracu' ! (ll 
mîngîie.) ... Ai o scrisoare de la Lina. 
Ţi-am promis că o să �m grijă de 
ea. Este :acasă, în ţară. 

VLAD: Domnule •Danciu ... 
DANCIU : O .să aveţi ibimp să vă bucu

raţi. Acum, ascultaţi-mă. 'Ioane, ban1i 
sînt ai tăi. 

VLAD: Eşti un om bun. 
iDANOIU : Nu, chief. N-am fost un om 

bun, dar nu-i vina mea. Afurisita 
asta de viaţă m-'ll făcut aşa.:. Să-mi 
duceţi cenuşa acasă ... s-o daţi mamei. 
S-o pună pe prispă, să pot priV'i clm
purile cînd 'înifloresc. Piciule, irni faci
o cruce mare de lemn, să se vadă de
departe. iPuneţi .fli.ori şi mult liliiac.
Ştiu, chi.ef, ştiu ce ai crezut despre
mine ... M...iam tot gîndii de ce unii îm
proaşcă cu noroi 1n cei ce le-au dat
viaţă ... sînt nişte copaci arescuţi strtmb,
<îşi au dincolo de hotar coroal1'a ... .s-a.u
îndepărtat şi [lU mai primesc sevă,
devin usoături. Ion 0 fost seva... Prea
tirziu. Mi-e ruşine de speranţele lui
spulberate... .Nu mai văd... vine spre
mine smoala ... să fie moartea? Piciule,
chief, daţi-mi mina ... şi, vă rog, cînd
ajungeţi acasă, să vorbiţi :lirumos
despre mine ... să nu mă omorîţi a
doua oară .. ,

CORTINA 

85 

www.ziuaconstanta.ro



Constantin Nottara, 
interpret în filmul 

,,independenţa 

României'' 

1 septembrie 11H2. La Teatrul-cinema „Bu
Jevard-Palace" din Capitală are loc premiera 
unui film în care autorii îşi puseseră mari 
nădejdi : Independenţa României, cu sub
titlul Războiul Româno-Ruso-Turc 1877.
Lumina pîlpîitoare a ecranului indica pri� 
titlul doi : Executat cu concursul armatei
române si al artistilor Teatrului Naţio
nal din B·ucureşti. 

Filmul este astăzi clasic pentru cine
matografia noastră. Ceea ce nu s-a putut 
însă bănui a fost existenţa scenariului li
terar. De unde şi controversa privind au
torul (autorii) lui : a fost Grigore Bre
zeanu inimosul regizor tehnic al Naţiona
iulu'i., ' au fost marii actori Petre Liciu, 
C. Nottara, Aristide Demetriade, fiecare
în parte sau laolaltă ? 

Printre numeroasele relicve documen
tare rămase de 'la actorii Constanţa şi 
Aristide Demetriade, am descoperit pre
ţioase mărturii, versiuni succesive ale sce
nariului, forme embrionare, n._ote etc. 
Majoritatea paginilor, al căror text se a
propie de „povestea" finală a ecranului, 
ii aparţin lui A. Demetriade. 

Realizatorii peliculei, constituiţi în a
sociatie au fost societari ai primei noastre 
scene : C. Nottara, Petre Liciu (mort între 
timp), V. Toneanu, A. Demetriade, finan
ţaţi de Leon PopeS<t1], proprietarul singu
rei case de filme di41. Bucu�şti. 

S-a filmat la Băneasa-Otopeni, Ciurel,
G11ădiştea, Brăila şi Măcin, la Turnu Se
verin, începînd din martie 1912. La jumă
tatea lui iulie, acelaşi an, la Paris se 
realizau ultimele copii de tiraj. 

Pentru reconstituirea luptelor, intrate 
în analele istoriei naţionale, se primeşte 
sprijinul Ministerului de Război. Intre 
Băneasa şi Otopeni, sute de soldaţi au să
pat tranşee, au înălţat metereze, au 
„plantat" materialul de luptă acolo unde 
indicau A. Demetriade, C. Nottara, Gri
gore Brezeanu. Apoi, aceiaşi soldaţi îm
brăcau uniformele de la 1877 pentru trei 
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armate - romana, rusă, turcă - şi „o_cupau poziţii" în redutele ridicate d_e ei_
Turcii" intrau sub controlul artistic ar.

i'ui Constantin Nottara (interpretul lui. 
Osman Paşa). 

Mărturii epistolare indică participarea 
efectivă a lui C. Nottara, a1lătu1ri de Aa'is,ti-· 
ele Demetriaclc, la realizarea regizorală a 
filmului. Holul actoricesc nu are amploa
re dar în cele cîteva scene narînd dra
in� vi,teazului comancl:rnt turc, Nottara• 
este foarte expresiv, vă'clind clezinvolturCt
în fata camerei de luat vederi. Scenarml 
coleo-ului său de scenă şi de platou îi in-· 
dică

"' 

- pentru Osman Paşa - liniile ge-
nerale de actiune. In timpul lucrului însă, 
fantezia creatoare acţiona liberă, pornind, 
de la datele concentrate pe pagina scrisă. 

Destule scene dacă s-au filmat, au că-· 
zut la montaj. Prima ap�riţie pe ecran a 
lui Nottara-Osman P�a ,trebuia să aibă, 
loc, potrivit scenariului, înaintea scenei cu 
titlul -pe ecran Osman Paşa rănit (insert. 
37). Era o scenă filmată la Băneasa, prin 
care se introducea în cadrul militar co
mandantul turc : ,,Un fort în interior.. 
Turcii la parapete trag din puşti şi tu
nuri. Multă activitate. Soseşte Osman Paşa. 
cu aghiotanţii ·săi în inspecţie, îmbrăţi
şează pe soldaţi. Atmosferă turcă, vase 
şi ibrice de alamă, covoare etc." Elemen
tele de pitoresc, chiar filmate, nu puteau 
fi savurate pe ecran. Accentele filmului 
cad exclusiv pc elementul eroic, pe gestu-
rile ample. 

,,Intrarea" Jui Nottara în cadTU şi în is
toria filmului românesc se petrece în, 
,,plin dezastru" al .Plevnei. La capătul po
dului •const1,uilt !intre BrălHa şi Măcl!n, la• 
Ghecet, pe Dunăre, ima•g'inind ,poc!u•L 
peste rîul Vit, se află Osman cu suita sa. 
Aceasta, potivit scenariului. La filmări, 
însă, pentru ,,,răn'irea" 'l!ui Osman ·paşa, 
s-a preferat ca acţiunea să se desfăşoare·
pe un teren plat, permiţînd fundaluri de 
luptă. 

Pagina scenariului are virtuţi cinemato-
grafice: ,,!napoia podului, Osman Paşa: 
cu suita, îngrijat de neaşteptata întorsă-· 
tură a lucrurilor, văzîndu-se înconjurat 
de români şi ruşi, dă ordin să se retragă. 
O bombă cade lingă el, îi omoară calul' 
şi el e rănît la picior. Suita, îngrozită, îl

ridică, Adil Paşa porneşte în goană să 
ducă ştirea celor din faţă {pe pod)". 

Povestea cinematografică narează apoi, 
Căderea Plevnei. Predarea leului de Ia 
Plevna. (Pe ecran, insert '45 : După că
derea Plevnei. Osman Paşa predă sabia.)' 
Faţă de scenariu, scena filmată e artifi
cială. Sînt introduşi la' suferindul Osmam 
domnitorul Carol şi Marele Duce Nicolae� 
acesta din urmă primind şi sabia învin-
suwui ! Scenarisltul Deme,tri&le ima,giinase· 
"011.tfelJ. momentuJ., mlll!lt mai aproape de
adeVW!'Ul 1iSil:oric cules de ell din cartea co-
lonelului T. C. Văcărescu Luptele români
lor în resbelul din 1877-1878: ,,Osman 
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!Paşa ·e adus de Oifiţer'l pe sus, iJJŞ un lbor
,dei d · � ma,·ginea şoselei. D;;rul Niaz'inn
'bei î'i ,pa111sează ,,ana. Sose.ş.te ooloneilul
•·Cerkez şi ofiţeri Fomâni din statul major
--şi col. Arion, Berindei... Schimb de sa
r1ut. Sosesc imediat ruşii cu generalul Ga
·neski şi Strukov. Osman Paşa desface cen
~tironul să dea sabia : cind o ia în mînă s-o
predea, fi·lrnul se închide". Probabil că

·versiunea capitulării lui Osman, aşa cum
. a fost filmată, a fost aleasă din raţiuni
·comenciia.Jc. Duipă iaceaistă scenă, se ,preve
•dea în scenariu o cercetare a cîmpului
şi a ca,pă,tulJ.ui Ide po'd, pentr,u atmosferă :

.,,Armata turcă la pod a arborat steagul
alb. Se văd pe cîmp grămezi de arme. Ar
mata turcă înconjurată de români şi ruşi

'{ ... ) Convoaiele de prizonie1i escortate de 
români. Ambulante şi cărute cu răniti.

,.Căpeteniile ambelor armate aliate adu-
111311:e într�un saion ( ... ) ln \fa�·11or e Osmain 
Paşa susţinut de doctorul său. Tarul îna
poiază spada lui Osman, care mulţumeşte 
şi se retrage". Ca, imediat, obiectivul apa
ratului să-l preia la Ieşirea unei case 
cu trepte (pe ecran, insert 47 : Plecarea 
lui Osman Paşa) : ... A�·mate, române şi 
ruse-, înşirate pe dreapta şi stînga, în faţa 
peronului casei. Trăsura lui Osman apare 
aa scară, esco� de călă.Ta,ş'i ,şi ruşi, in 
caire s,e u�ică Osmian Batşla oînd �ese di.tn 
casă. Armatele îl salută cu admiraţie şi 
respect. Dispare". A fost unica apariţie 
în film a lui Constantin Nottara. 

"Turcii toţi trişti şi descurafaţi. Românii
-demni". Scena a ciz;ut !l!a montJaj ?

Alături de el, au dat strălucire distri
buţiei Aristide Demetriade (Domnitorul 
Carol), Aurel Athanasescu (Peneş), Iancu 
Niculescu (Kogălniceanu), Iancu Brezeanu, 
Gh. Ciprian (Ţărani), .All"'i1stizza Ro:m.aJ11es
cu, Agepsina Macri, Sonia Cluceru, Ma
ria Filotti, Elvira Popescu (doamnele de 
la Crucea Roşie), precum şi Constanţa 
Demetr:iade, AL Mihalescu, Nae Soreanu, 
Vasile Toneanu, Maria Giurgea ... 

Lipsind din versiunea finală această 
secvenţă. pătrundem, după capitularea ui 
·Osman, în altă încăpere, pentru a asista
la ceea ce insertul 46 numeşte pe ecran ·
M. S. Ţarul Alexandru II înapoiază sabia 

'lui Osman Paşa. 1n ,scenaTiru titlul era
mai sugestiv : înapoierea sabiei leului :

fl Teatrul 

Îll presa 

de acum 

un veac 

mai 1887 

A înflorit liliacul şi pri
·vighetoarea cîntă ... Cîntă şi
muzicile militare la Şosea
şi în ,grădinia OişmigÎJUlll]i.
13erarul Opler a concesio
nat bufetul din celebrul
_parc şi I. L. Caragiale cu
amicii îi cercetează adesea
halbele. 1n parcul Otetele
şanu (în coasta Naţionalu
�ui), ziarul Telegraful (6
·mai) trimite pe iU!biJtorii
de concerte instrumentale.
• Grădina Dacia de la
Hanul Manuc adăposteşte
.,,noua trupă română de
vodevile şi comedii" sub
direcţiunea unui animator
al teatrului nostru liric,
A. L. Bobescu (primul din

tr-o numeroasă familie de
muzicieni ; el este strămo
şul violonistei Lola Bo
bescu). • Tot în Telegraful
{20 mai), citim o notă în
-care „se atrage atenţiunea

-altî,t guVernu1ul, cit şi pri
mă1iei" că Circul Sidoli
„construit din lemn, avind
apendice, grajduri etc.
cons-tir-uire tot de lemn, a
vind un depou de fin pen
itru hI1alna canm- şi fii'l'ld
luminat cu gaz, are toate
condiţiile favorabile pentru
a Di într--o singură clilpă
consumat de flăcări ... Uşile
de ieşire sînt rău construi
te ; în zăpăceală, în caz de
panică publicul va rămînea
încremenrl.it ,pe '1.oc". Cu toa
te acestea, Sidoli priveşte 
cu mulţumire „casa închi
să". • Marele arhitect Min
cu apare ca martor al acu
zării în procesul intentat 
de primăria Capitalei pro
prieta11filor teatrului Bossel 
(pe locul de azi al Teatru
lui Ţăndărică). Sala de 
spectacole a devenit insalu
bră şi • va fi îm::hilsă. IJa 
Bossel, la Momulo, la Ciş
meaua roşie s-a înfiripat 
teatrul cult ai Bucureşti

lor ... Dar bătrînii sînt încă ... 
tineri, nu se gîndesc la 
viitoarea iistorlie. • �iarul 
Naţiunea (8 mai) anunţă că 
la grădina Dacia actori ai 
Teatrului Naţional repre
zintă O noapte furtunoasă 
sau numărul 9, ,,comedie 
în patru acte de Luca Ca-

Ionuţ NICULESCU 

ragiale". ln patru acte? 
Azi o citim şi o reprezen
tăm în două ! Pînă la ti
părirea în volum (1889), 
piesa era !impărţită în ... 
patru tablouri (nu acte)!. 
Aşa a apărut şi în ediţia 
princeps din Convorbiri li
terare. Aşa s-a şi reprezen
tat. Primul tablou se petre
cea în fata casei lui Du
mitrache, ia răscrucea stră
zilor Marcu Aureliu şi Ca
tilina. El se încheia în ţi
petele Ziţei, ,,atacată" de 
Ţiroătiălu. Ceile[a!IJtle trei ta
blouri erau localizate în 
casa jupînului. Distribuţie 
de z.ile mari : Ştefan Iulian 
(lpingescu), Ana Dănescu 
(Veta), Mihail Mateescu 
(Rică). Ei jucaseră şi la 
premiera absolută din 18 
ianuarie 1879. Li se alătură 
C. Nottara (Chiriac) şi A
melia Nottara (Ziţa). • Ci
tim cu emoţie la rubrica
Informatiuni" a ziarului

Telegrafu"I român din 30
mai despre un mare om de
teatru': "Ailăm cu plăcere
că starea sănătăţii poetu
lui nostru M. Eminescu
merge spre bine. îngrijirile
ce i se dau uşurează sufe
rintele bolnavului". Dure
roase amăgiri...

I. N.
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Cl\RTEl\. DE TEl\TRU 

MIHAI DIMIU: 

,,Teatrul - artă 
• • • I( * 

şi civism 

I 
. I 

A scl'ie acum despre această carte e 
foarte gl'eu : poate prea tîrziu Şi poate 
mult prea devreme. Intîi - pentru că o
mul Dimiu nu mai e printre noi. Apoi, 
pentru ,că - nebănuindu-şi sfîrşitul -
autorul şi-a întocmit cartea nu ca pe un 
bilanţ, ci ca pe o dezvoltare organică a u
nor idei, unele încă în stare de ebuliţie, 
lăsînd loc revizuirilor, chiar sugerînd o
poziţii. Este aidoma unui flux vital, re
tezat în mod stupid, iraţional. Aşa cum 
este moartea. Si - în ultimul rînd - este 
greu 'ele comentat respectiva carte pentru 
că în ea sî.n t atinse (fie şi tangenţial) o 
mulţime de idei şi elemente care alcătu
iesc teatr.ul şi viaţa 'lui, de la întrebarea 
,,ce este teatrul ?" şi pînă la analiza as
pectului grafic al biletului de intrare sau 
a ţinutei garderobierelor. De aceea, nu 
vom discuta acele întrebări la care nu pot 
fi date răspunsuri definitive, cum ar fi : 
dacă este justă concepţia sa despre teatrul 
istoric, sau despre cel politic, sau clacă e 
oportun ca un regizor să modifice un text 
dramatic ... Multe dintre întrebările puse 
de Mihai Dimiu nu-şi vor găsi niciodată 
un răspuns definitiv, tocmai pentru că 
vizează inefabilul artei. 

Ne limităm la consemnarea cîtorva idei 
generale, în măsura în care vom avea po
sibilitatea să-i schiţăm autorului un por
tret intelectual. 

Profesorul şi regizorul Mihai Dimiu era 
un moderat. Chiar şi atunci cînd atitudi
nile sale ar fi necesitat vehemenţă, el 
şi-.a ,păst!'at o tonalitate -�•ezată, cordială. 
Pu:ins de cerc,etarea fenomenului, uita să-şi 
mai manifeste umorile, uneori chiar şi 
satisfacţiile. Rareori vom întîlni între de
ciziile sale un „da" sau un „nu" spuse 
răspicat. Fără a fi nehotărît sau ambiguu, 
el adăuga imediat după un „da" sau un 
,,nu", un „după caz". 

Concepţia sa despre teatru ? Pare sim
plă : , .... teatrul nu este un gen de litera
t.ură. Teatrul este o ar'tă în sine". I5i în
suşise se pare, în bună măsură lectia 
(strict teoretică) a marelui Caragiale, că-

* Ed. Eminescu, colecţia ·Masca, nr. 42,
1986 
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reia îi adăugase o moclcn1tă tentă socio
looizantă. Astăzi vorbim dcsp1-e autonomia. 
estPtică a teatrului cam în urmfitorul' 
sens: nici unei idei, nici unui gîncl. ex
primate prin imaginea teatrală, nu i se
pot găsi echivalenţe perfecte în vreo altă 
formulă de expresie. Aşezat într-o alta,. 
acel gîncl, sau acea idee, devine altc_eva
clccit teatru. Concepţie la care subscnem, 
cei mai mulţi. In numele acestei ideologii 
estetice admite Mihai Dimiu (tot „după. 
caz") regizorului dreptul de a opel'a în 
textul dramatic. Deşi - prudenţă, uneori 
exagerată prudenţă! Ce-i cere el omului 
de teatru ? Lucruri aparent simple : 
,, ... ţalent, cultură, meşteşug... [ ... ] vibraţie
autentică şi exigenţă ... " Şi, pentru a fi 
mt1i concişi, afirmăm că la întrebarea : 
cum trebuie să arate un teatru desăvî. r5it?, 
Dimiu şi-a fixat clar cadrele : să fie mi-· 
li tan t, să răspundă la problemele colecti
vităţii, să fie de o înaltă ţinută artistică,. 
civică... etc. Dar la întrebarea : cum pot. 
fi a,ti nse aceste Obiective ? , ,profesoru 1 IŞL 
artistul n-a mai manifestat parcă aceeaşi 
siguranţă. Chiar am putea avansa afirma-• 
ţia că, în cercetările sale, Mihai Dimiu· 
nu căuta principii (pîrghii, puncte de spri
jin, articulaţii teoretice); nu avea - pro-· 
babil - n.ici înclinaţie, nici încredere în· 
ele. A rămas la moderaţie, proporţionali
ta1le, bu111-simţ, gl\lst. In ciuda obiecti
vităţii şi a prudenţei, era vn impresionist. 
S-a limitat la conceptele cele mai gene
rale, unanim acceptate : talent, muncă,.
peirseve,renţă, c<Ultură, meşteşug. Adică
la principii care, în definitiv, guvernează
realizarea oricărei valori, nu numai a tea
trului. Nu trebuie înteles nici că le-a oco-·
lit, că n-a ţinut co'nt, în abordarea di-
verselor probleme, de ele. Le-a folosit
după cum a avut trebuinţă. Dar n-a ple
cat niciodată de la principii. Nici n-a în
cercat să caute noi perspective teoretice. S-a·
limitat la cele pe care le cunoştea. Şi
le-a folosit numai şi numai atunci cind'
nu le puteia evi,ta, De exemplu
concepţia sa despre rt:ieatrul. istoric.
Mihai Dimiu vedea în strămoşii noştri pe
contemporanii noştri ; care au „aceeaşi
structură, aceleaşi probleme ale supravie-·
ţuirii libere pe acelaşi pămînt milenar".
Pentru Mihai Dimiu timpul •istoric are a
ceeaşi concreteţe ca si spaţiul în care· 
_există un popor. Cu alte cuvinte, nu-l in
teresa reconstituirea muzeală a trecutului,. 
ci numai evidentierea acelor elemente ale
trecutului care se păstrează vii şi în pre
zent. Desigur, deşi n-o afirma chiar răs
picat, nu-l interesau nici alte formule de
reconstituire. · Poate nici cea a autentici-• 
tăţii•, a 11'ui Oam!ill. Petrescu. Căci, de.şi rn.
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ci:tc-ază în cîteva dndruPi, 1a rcomen tadul 
teatrului istoric nu-l mai citează. Poate 
,că, terorizat de obiectiviltate, pentru Mi
hai Dimiu avea o mai mică importanţă 
per onalitatea scriitorului, subiectivitatea 
lui în înţeles camilpetrescian. 

Dacă am compara (de exemplu) con
·ceptul de autenticitate dramatică al lui
l'vlihai Dimiu cu cel al lui Camil
Petrescu, am ajunge, aproape sigur,
la depistarea unor deosebil-i (nu neapă
rat antagonice) între cei doi teoreticieni.
De altfel, pagin'ile dedicate lui Stanislavski
lasă impresia că era un adept destul de
-fidel al concepţiei acestuia despre. teatru.
Mihai Dimiu cerceta fenomenul teatral
,nai mult (sau aproape numai) din pers
pectiva exclusiv(i,stă) a teatrul•u.i•, nu şi a
·scriitorului de teatru.

,,Teatrul este o artă pragmatică" afir
mă, pe •drEip't, şi din!ăuntn.lll unei viziuni
personale. Mihai Dimi11. Această idee
-profundă, cu consecinţe multiple şi gra
ve în cercetarea raporturilor dintre vi
ziunea realistă şi tratarea modE;rnă, sau
'în sictbilirea distanţei dintre text Şi sceni:i,
-sau de punere în actualitate a unui autor
sau a altuia revine des în paginile sale.
Bănuim că în alte scrieri ar fi dezvolta
t-o mai mult. Fie· şi numai faptul că, po
trivit tezei lui Mihai Dimiu, regizorul este
acela' care poate pune în evidenţă, poate
vedea ceea ce ,�-a văzut decît autorul (dar
acesta elin urmă n-a reuşit să se facă 
"inţ'eles. sau n-a găsit încă un public pre-,
gătit pentru a-i recepta ideea) - şi tot
repr zintă o contribuţie notabilă a lui
Dimiu la evidenţierea rolului regizorului în
societate.

ln ce1-cetarea conceptului· de realism, 
Mihai Dimiu resţabileşte cu ingeniozitate 
raportul dintre concret (ca idee) şi con
venţie (ca manifestare în scen[1), apăsînd 
pe cel de-al doilea tennen, ca şi, odinioa
ră, Camil Petrescu, dar neurmărind şi 
obiectivele aceluia. 

Cele mai calde cuvinte le găseşte acest 
;artist-cetăţean pentru mişcarea artistid1 

de amatori, fiind, în acest sens, demnul 
contif-luator al lui V. I. ·Popa. Credem că 
ideea centrală care l-a călăuzit în lucrul 
cu amatorii a fost aceea ·că teatrul de 
amatori întreţine şi stimulează spiritul 
creator al unui popor. 

O altă idee urmărită cu consecventă de 
Mihai Dimiu este aceea a promovă-:ri

0

i re
pertoriului teatral românesc contemporan. 

A fost un impătimlit al desicopenilrii 
dramaturgilor de valoare. Şi, deşi nu a 
cutezat sfi se pronunţe: ,,iată capodopera 
teatrală a timpului nostru socialist", a 
murit cu convingerea că „ea pluteşte în 
aer·". 

Incw·siunile sale în istoria teatrului sînt, 
uneori, fascinante. Chipuri de mari actori, 
dramaturgi, regizori se încheagă din te 
miri ce - dintr-un capriciu al memoriei, 
dintr-un citat, dintr-o aluzie. In acestea 
pune auto!'til un autentic ta1ent Htera•r. 
Ne stau mărturie frazele sale simetrice, 
frumos cadenţate, bine strunite de fluxul 
raţionamentului. abJilitatea în a mînui a
mfmuntul semnificativ etc., totul îmbinat 
cu precizia observatorului doct, cu mo
destia dascălului, cu plăcerea rostirii u
nei limbi de sonoritate pură. 

Fără a fi o cercetare fundamentală, de 
tehnica regiei sau de pedagogie, cartea 
riimîne un document autentic al unui in
telectual cinstit, atent să găsească în pe
rimetrul realităţilor noastre spirituale 
deschideri spre universalitate. 

Moderat dar nu îngăduitor, deschis spre 
diversitate dar nu eclectic, nuantat dar 
nu oportunist, acceptînd modernitatea dar 
prudent, Mihai Dimiu scrie o pagină 
compact{[ în istoria teatrului nostru. I
deile dezbătute, atît de actuale, gesticu
laţia sigură, 'Cl-air __:_ mai ales - •sentimen
tul de intensă ;1şteptare a răspunsurilor, 
la gravele întrebări pe care şi le pune, 
ne fac imposibilă consemnarea cărţii sale 
la ·impui trecut definitiv. 

Constant CĂLINESCU 

Jn continuarea seriei de 
articole dedicate „promo
,tiilor literare", criticul 
Laurentiu Ulici înce.arcă, 
:în „Ro1nâ11ia literară", o 
radiografie a aşa-num:itei 
.,pro11wţii '70" de drmna
turgi., sub titlul „D-ale 
-dramaturgiei". Nu · discu
;J;ăm opiniile stimabilui·ui 
-critic, de altfel interesante,
dar ne exprimăm unele
:nedumeriri asupra infor-

matil01· s.ale. De ce a in
elu; în ,,plutonul '70" pe 
„Roclica Busuioceanu (de 
fapt, Eugen'ia B.) şi 0pe 
Theodor M c1nescu, care 
sînt printre „me'mbri-i fon
datori" ai „promoţiei '60" ? 
(Sînt şi acestea... .,D-ale 
criticii" ? ! ? ) 

revista „România literară" 
sub titlul „C.azu..l Bologa". 
Interpretul face o profundă 
autoanaliză a rolului său 
din spectacolul Ultimul 
bal, ntît di11, punct de ve

dere literar-clramatic, cît 
şi d'in acela al procesu/.ui 
de transpunere scenică, 

* 

Am citit cu interes măr
turia de creaiie a actorului 
Mir cea Diaco··,iu, apărută în 

dezvăluindu-şi cu since1·i
tate satisfacţiile şi nereu
.5itele. 
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PERSONAJU I, 

IS�ORIG Mihai 

Viteazul� intre document 

si ficţiune 
Numit la direcţia Teatrului Naţional 

din Craiova, în stagiunea 1911-1912, 
scriitorul Emil Gîrleanu sosea în capitala 
Olteniei hotă1it să aplice un program de 
reforme vizînd în primul rînd repertoriul. 
îl flanca, în calitate de secretar literar, 
un nuvelist care debutase de curînd şi 
care purta în raniţa manuscriselor „basto
nul de mareşal" al prozei româneşti : Li
viu Rebreanu. Aduceau cu. ei texte adu
nate în vederea campaniei de afirmare a 
tinerelor opere sceni·ce- în carre credea ge
neraţia începutului de veac, superbă în 
avîntul inspiraţiei, revoluţionară în pla
nul expresiei, benefică pentru ziua de 
miine a literaturii" române. 

Printre piesele alese să dea .măsura va
lorică a noii producţii literare se afla şi 
episodul dramatic într-un act Săracul
popă !, semnat de un dramaturg mult pre
ţuit în junele cercuri scriitoriceşti, dm 
respins în comitetele de lectură ale tea
trelor oficiale : Mihail Sorbul. 

Cînd, la adînca senectute, dramaturgul 
rememora anii debutului, o făcea cu sar
casm, semn că nu uitase odiseea manus
cri•selor sale, doar tipărirte, începh1d din 
1908, în revista Convo1·biri critice. Girul 
esteticianului Mihail Dragomirescu avea 
valoare simbolică. Drama istorică Leto
piseţi, redeşteptînd wemeia l'lli foan Vodă 
cel Viteaz, se va reprezenta dupi). lungi 
amînări,. iar pentru Patima roşie vor fi 
necesare presiuni dţ tot felul. Sprinţare 
actţ, episoade, scenete aflate fie în car
toane, fie în coloanele revistei amintite, 
ispiteau accidental cite o scenă, ca aceea 
a Teatrului Comedia (Majestic), dar fără 
seriozitatea actului creator. 

Cu îndrăzneala spiritelor alese care slu
jesc un ideal, directorul Emil. Gîrleanu 
ajuta, aşadar, să debuteze, pe un drama
turg aflat în răspăr cu programele teatre
lor Capitalei. Premiera, din martie 1912, 
pecetluia un destin scriitoricesc şi, toto-

90 

* Mihai SorbuL - Săracul popă !
episod clrcmwtic într-un act.

dată. mâ'l·ca, fărCt să se bage de seamă •. 
începutul adevăratei litPraturi dramatice
înC'hinate marelui unificator de la Alba 
Iulia. 

Cînd piesa se va publica în volum, în 
1916 (ediţia princeps, în n-reie 9 şi 10, 
ale revistei Convorbiri critice, 1909), pro-
fesorul Mihail DragomircsC'u va scrie (în 
prpfaţa ediţiei prirnceps a Patimei roşii •. 
apărută aproape simultan)( ,,Patima roşie
înseamnă (împrcun[t cu Letopiseţi, Săra
cul po1>ă !, Praznicul calicilor, de acelaşi 
poet) o nouă epocă în litC'ratura noasbrfu 
dramatică·'. 

Mentorul tînărului dramaturg se gîndea 
la noutatea expresiei literare, la meşteşu-· 
gul cu care se concentrează. într-un sin
gur act, f,răm1111tări sufleteşti hotărîtoare
pentru profilul moral al viteazului' Mihai. 

In raza isto1•iei literare, drama însufle
tită la Craiova ele marele actor R. Bul-· 
finski lăsa în urmii o numeric apreciabilă 
producţie manufacturieră, prin care Mihc!i 
Viteazul era adus la rampă să se măr-
turiseasd1 în sforăitoare tirade. Textul luii 
G. Asachi arsese la Iaşi în focul din 1827,.
clar se ştiau, reprezentate sau citite, pro-
ducţiile lui C. Halepliu (1854), Petre Gră
dişteanu ( l857), D. Bolintineanu (1864),.
Iorglll Caragi-a·le (187·4), Şt. Mihă•i,Jeam.l'
(1885), Al. Timotescu (1904) şi încă destu
le pa_gini de întinsă arlechinadă istorică.

Tînărul M.ilhail Sorbull, disciplinat ]<a, 
şcoala literară a marelui spirit 
maiorescian care era Mihail Dragomirescu,. 
va urma drumul promiţător în izbînzi al' 
lui Hasdeu, Alecsandri, Davila, Delavran
cea pentru scrierea „episodului istorico--· 
dramatic într-un act" Săracul popă !' 
Drurn,ul spre izvo-arele i•stoniogt'afiei clasice. 
Drum bătut cu aplicaţie cărturărească, cu• 
talent literar, cu măsura indicată de o, 
directivă spirituală fermă. 

Sursa inspiratoare e numită tangenţial,. 
în revista unde piesa vede lumina tipa

rului - Convorbiri critice. Pe tabla persona-
jelor, M. Sorbul, indicîndu-şi eroul, îl in
vesteşte cu titlurille momentuJ.ui istorie 
evocat. Se pre izează data, 11 noiembrie 
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1599, la Alba Iulia. Indicaţia, care tri
miJe la cartea lui'; Bălcescu·, ·lipseşte din 
-volµm. Chiar fără ea, paginile de referin
i:ă documentară erau vizibile. 
· 'ide se află în '. monumentala monografie 
a ltii Nicolae Bălcescu Românii supt Mi-

"J1ai Voievod Vi-feazul, Cartea a patra, Uni
tatea naţională (aprilie 1599 - iulie 1600), 

1n capitolele XXIX-XXXI. Sînt paginile
·care povestesc cru'ntul sfîrşit al cardina
lului Andrei Bathory, vremelnic principe
.al Transilvaniei, tristul personaj al dezas
trului de la Şelimbăr (18/28 oct. 1599).

După risipin•a oştilor, cînd drumul
.Alba-Iuliei era liber pentru viteazul mun
tean, Andrei Batho1·y, cu o mină de cre
dincioşi, caută scăpat:e spre Carpaţii mol
<davi. dincolo de Gare domnitorul Ieremia
·Movilă ar fi acordat ajutor. bar drumuri-
1e montane ale sleitului de puteri fost
-voievod în sutană sînt urmărite de cete
secuieşti, aprige 111 dorinţa ·lor de ăzbu
nare, căci Bathoreştii le răpiseră vechi li
:bertăţi. Filmul urmăririi prin munţi e
halucinant şi numai pana măiastră a lui
'Bălcescu a putut să scoată din litera se
veră a consemnărilor contemporane în
treaga tragedie a hăituirii. La un popas,
·cînd neajutoratul cardinal de 28 de ani
·cade ostenit. un hăita�, Blasic Ordog (no
bil secui, aflat şi pe tabla personajelor
lui Sorbul), îl decapitează şi grăbeşte apoi
·să a.rate noului stăpîn al Ardealului în
-sîngeratul trofeu.

La vederea capului înfăţişat pe o tavă
·similitudine cu o întîmplare povestită de
·Biblie! - Mihai a exclamat: ,,O, săracul
popă! Săiracul popă!". A4i1mr<i, doamna
'Stanca, hohotind de plîns, ar fi sensibili
:zat reacţia domnito.rnlui. Nu numai Băl
cescu fixează momentul, ci şi tradiţia
noastră cronicărească, e adevărat că fără
accentele de tragism amintite. Răpunătorii
·sînt pedepsiţi pentru cutezanţa de a fi
martirizat un cap încoronat, şi Mihai, din
x:onvingere sau din raţiuni diplomatice,
·dă amploare cazului., atrăgîndu-şi preţui
rea Dietei nobiliare, care se manifestă 
:;zgomotos. 

Mihail Sorbul preia toate elementele 
{kaimatice d!in ,oaipitole'Le că.r,ţii !'llii Băl
<:escu referitoare la moartea lui Andrei 

Erată: 

Bathory, Şi în gnJa sa ca· dramaturg stă 
doar felul în. c,are Mihai se comportă în 
scaunul Ardealului: şi cum reacţionează la 
neaşteptata situaţie de, a-şi vedea adver
sarul nimicit într-un fel care-i răneşte or
goliul princiar. Inedite· pentru scenă şi 
pentru literatura închinată pînă atunci 
eroului sînt zbuciumul, sufletesc, meditaţia 
lucidă, aspră, necruţătoare cu sine, pe 
tema livrescă, larg răspîndită în Evul Me
diu, a „fortunei labilis ". Vederea capului 

�lui Bathory ti,ezeşte întrebări celui aflat 
mereu în cumpănă cu timpul, cu istoria. 

De la ură neîmpăcată împotriva celui 
oe-1 obli,giase 11a ,jertfe ostăşeşti •ce puteau 
fi evitate, la meditaţia profundă, tirada 
în versuri rostită de personajl.J.l lui Sor
lJul se pătrunde de căldura umană. a ce
lui care ştie şi preţul sabiei şi pe cel al 
sîngelui. Capul duşmanului căzut e privit 
într-o tragică perspectivă a rosturilor lu
meşti. Voievodul care uimise Europa prin 
mairile sale in1făp'buiiri ,politi,ce ,are tntîi•aşi 
dată în f.a,ţă imaginea unui ,destin p1·i·n
ci-ar fr'int. Erou� -se ,gîndeşite •la· propria-i 
soaJJ.',tă, şovă·ie doar o clipă, o cJiipă cit o 
Viaiţă. 

.Dar drumul său e neabătut. ,.Săracul· 
popă" rămine în pulberea istoriei. El, Mi
hai, are isto1:.ia în faţă. Cu întregul ei 
neprevăzut. 

Dramatizîncl pagini clasice ale literatu
rii române Mihail Sorbul a extras esen
ta faptelor' reale, le-a încărcat ··cu tragis-
1�1ul propriu actul 1 scenic. trecînd în 
vers retorica sentimentului nezăgăzuit. 
Această fină lucrare de artizan anunţă 
,.proce.s�e j, torice" ale dramatu11gi,ei de 
azi. 

Ionuţ NICULESCU 

Repere 
• Mihail S01,bUJl: Praznicul cal�ciJor.

Săracul popă !, Buc., 1916
e1 N. Bălcescu : Opere III. Românii

supt Mihai Voievod Viteazul, Buc., 
Editura Academiei · R.S._R., 1986, 

• Mihail Sorbul : Debuturile mele, în
rev . .Luceafărul, 15 oct. 1960

• Rev,ist,a Convorbil'i critice, anii ,1'908,
1,909

La croni,ca sp'bctacol,ului Insula de Mihail Sebastia11, de la Tea
trul „1011 Vasilescu" din Giurgiu, .apăr-ută sub semnă'bura ,col,abora.toa1,ei 
noastre Ludmi/J!a Pa.tlanjoglu, în nr. 3/.1'987, p. 65 .şi 66, în loc de 
Domniţa Myn,tean.u-Constantinil\l se va citi, conect, Domniţa Mărcu
lescu-Constantiniu, şi în !Qc de Ion Petrache, Adrian I;'etrache. 
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DRAMATURGI 
ROMÂN'! 
CONTEMPORANI 

de ADRIANA POPESCU 

Laurenţiu 
Fulga 

I. Prezaitor, poet, traducător, dramaturg.
S-a născut la 2 noiembrie 1916, în co

muna Fulga de Jos. Prahova. A murit 
la Bucureşti, 'la 11'7 nojembrie 1Ji984. 

Urmează cursurile Liceului Mil'itar din 
Chi�inău, absolvite în •1936. -Intre 1936-
1941 e student al Facultăţii de Litere şi 
Filozofi,e din Bucureşti. 

Debutează în •1937 cu poamul în proză 
Autobiografie la "Bilete de papagal". Co
laborează, printre altele, la „Universul 
literar", unde îi apare nuvela Strania 
domnişoară Ruth. 

Vo_Jµmul de debut apare în 1942 �i 
atrage atenţia •asupra tî,nărului p:rozaitor. 
El se intiiulează Straniul para.dis (va fi 
reeditat abfa în 1975, revăzut de autor) 
�i conţine cinci nuvele fantastiice. Cal['iern 
de prnzator a lu,i Laurenţiu Fulga con
tinuă, în decurnul timpului, cu. numeroase 
titluri : Eroica (1956 - roman), Steaua 
bunei speranie (1963), Alexandra si infer
nul (1966), Doamna străină (1968. - nu
velă), Moartea lui Orfeu (1970), Salvaţi 
sufletele n()(1stre, E noapte şi e friq, se
niori ş.a. Intre 1945-1961 este redactor 
la ziarul .,Glasul .armatei", aipoi la· ,,Viaţa 
militară"; cons,j]ier la „Teatrul .Airma-tei". 

Debutează în dramaturgie cu pit"S'a 
Ultimul mesaj, _jucată la Teatrul Armatei, 
într-o primă variantă, în 1950. 

Din 1968 pînă la moa:rte a fost vice
prc-şedinte al Uniunii ScrHtorilor din Ro
mânia. 
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II. LUCRARI DRAMATICE REPREZEN
TATE

1950, 8 martie - ULTIMUL MESAJ. 
Teatrul Armatei. Re�a: Mihai Raicu. 

Cu : Wily Ronea, Geo Maica:n, Ion Pella, 
Sandu Sticlaru, Mircea Block, Vasile Lupu, 
Eugen Petrescu, Gh. Olaru şi alţii. 

ln octomli1ie 19.58, ,s-a _jucat o nouă
variantă, revăzută, tot la Tea,trul Arma
tei. RPgi,a: George Rafael. Cu: Florin 
Stroe, Val Siifllclulescu, Sebasti-an Rado
vici. rG. Sion, Geo Malican. C. Neacşu, 
G. Cîmpe.anu, Constantin ,BrPZcan-u, Tonii
Zaharian, Ion Pune,ci, Petru Popa, George
Constantin, Gh. Buznea. Ion lgorov,
Dorin Mo@, Valeriu Arnăutu şi alţii.

.,Fulga ·a îndreptat textul Ultimul'ut 
mesaj im sensul unei observaţii reali�te 
mai profunde, care a dus la adîncirea 
reliefului unor tipuri şi, implicit, la 
conturarea mai nuanţată a conflictului. 
Valoarea politică a piesei a c1:escut 
considerabil, ma:i ales în privinţa de-· 
mascării războiului fascist anti ovie
ti-e':":'. 

Laurenţiu Fulga, romancier de pre
ferinţe epopeice, pare a fi, în dramă, 
atras mai ales ele reprezentarea preg
nantă a masei. ( ... ) Scriitorul s-a in
tPresat stăruitor de realizarea d1-amei 
oamenil.or simpli tîriţi fără voia l-Or
într-un complot ucigaş şi a făcut acest 
lucru m.ai cu secomă prin a.cumularea· 
detaliilor individuale, pr'lntr-o deschi
dere 1.argă a com.pnsului observaţiei, 
pentru a cuprinde rit mai mulţi indi
vizi, cît mai multe detalii, într-o frescă 
vie şi convingătoare." (Vicu M'îndra -
,,Gazeta literară", 27 noiembrie 1958)' 

Alte opinii : Zamfir Brmnaru - .,Sdn
teia", 6 mai 1950 ; Radu Popescu - ,.Ro� 
mânia liberă", 14 octombrie 1]958 ; Mag
dalem, Focşa - ,,Informaiţia Hucureştru
lui". 16 ooto:mbrie 1958; Alecu Popovici 
- ,,Viaţa Românf'ască", 10/HJ58 ; Fl. Tor

nea - ,,Scî.nteia", 25 noiembrie 1958.
1952, 24 1111.aii - ION V0DA CEL CUM

PLIT 
Teatrul Arma-tei. Regia : Ion Şah.ighi·an_· 

Cu: George Caliboreanu (Ion Vadă), Geor
ge Vraca (Ieremia), Marietta Anca, Titus. 
Lapteş, C. Ramru:lan, V. Maximilian. Ion 
]\/fanta, G. Mazflu, Sergiu Duml.trescu, 
Geo Malcan, A. Rogalsch!i, C. Codrescu 
ş.a. 
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,,Noua piesă a lui Laurenţiu Fulga -
«cronica an'ilor 1572-1574» cum o 
numeşte în subţitlu autorul '_ este o 
vibrantă evocare a unui moment din 
grelele lupte pe care poporul nostru 
le-a dus pentru a-şi dobîndi neatîr
narea şi a unuia din cei° mai străluciti 
luptători. ( ... ) 

Noua lucrare a lui L. F. este con
struită pe un conflict adînc, pe cioc
nirea violentă dintre forte vechi încă 
puternice, şi· forţe noi c'are izb�cnesc 
spre lumină. ( ... ) Această confruntare 
cu ·istoria creşte în oamenii muncii 
voinţa de a întări prin eforturile lor 
independenţa şi pacea ţării pentru a 
cărei libertate au căzut abî,tea eroice 
jertfe." (Florica Şelmaru - ,,România 
liberă", 27 iunie 1952). 

„Ca înţeles general, piesa continuă 
linia. î.ncepută în monografia lui 
B. P. Hasdeu şi reluată mai tîrziu ele 
Nlilrnil Sorbul în clrama Letop.iseţi. ( ... )

Drama, în genere, se cere a fi ,mai 
mult citită clecit reprezentată pe scenă .. · 
Mulţimea de perso1w'ie, lungimea. unor 
episoade, o seamă ele excese realiste 
prea multe condiţii scenog1,a(iice, scen� 
ele tabără militară şi de război, prea 
clese apariţii de figura.ţie, amănunte s-i 
intPrvenţii putincl să trezească spectci-

. tarilor îndoieli cu privire la veracita
tea. lor ş.a.., aduse pe scenă, toqte 
acestea ar putea să creeze a senzatie 
de apăsare ·şi copleşire, făcînd ca fap
tele de esenţă. a.le piesei să fie strivite 
sub masivitatea. diferitelor figurări ex
tPri.oare." /Ion Zamfirescu - ,,Dra11na 
i.�to-rică u11-lver.�ală si natională" Bucu
re�ti, Editura „Em.i1iescu'', 1976, p, 280-
281)

Alte ooinii : Gh. Istrate - ,,I.a.5ul Nou",
l/Hl53 : Fl. Tornea - "Educaţia artistică",
4/1962 : D. Mi.cu. N. Maiwlescu - .. Lite
ratura români\ de azi", Bucureşti, -Eclitm,a 
Tineretului. 1965, p. 288. 

1958, ma,i - ME;,TE'RUL :MANOLE, 
drnmati.zare 

Teatrul Armatei. Rf-'gia : Gh. Jora. Sce
nografia : l\iliarga. Ene-Bogdan. Cu : George 
Vraca, Aurelia Sorescu, Constantin Co
drescu ş.a. 

.,Lau.renţ.iu Fulga a vrut să contu
reze, cum singur mărturiseste «un 
conflict realist în cadrul căruia ;e dez
bate cu pc1.�iune problema caracterului 
povular al artei» (cf. programului de 
sală). Urmărind acest gîm.d, dramatur
gul a. încercat să eli1nine ceea ce în 
ba.la.dă apare miracul.os .�i fantastic, 
1'notivînd raţional intîmplările puţin 
obişnuite din fabulaţie. 

Evoluţia eroului de la poziţiile , e 

ceţoasă căutare a artei pure, pînă la 
înţelegerea rosturilor unei opere care 
să reflecte aspiraţiile largi ale popo
rului, este însă precară". (Emil Man
dric - ;,Teatrul", 711958) 

,,ln versiunea mitului său românesc, 
1Weşterul Manole nu mai e rezultatul 
unei. tipologii umane (şi. sociale) care 
reflectă o epocă istorică ci detasat 
de istorie ( şi chiar ele ' date le fun
do mentale ale legendei), devine un 
personaj faustic, care vehiculează da
tele luptei moderne de idei în jurul 
creaţiei artistice, dar într-o ambiiantă
populară. 

Aflăm de aici că «mesterul» este un 
fel ele titan al Renaşterii (româneşti ? ), 
ca_, e duce o luptă, misterioasă împo
tnva. «conştiinţelor negre>► (Negru 
Vodă şi-ai lui), milibî.ncl pentru carac
terul popular al artei, Si că iubirea 
lui pentru Ana (care nu 1nai reprezintă 
[ridelita.tea maritală, ci o patimă săl
batecă şi pură) nu mai este sacrifi
cată. Artistul se realizează si în con
strucţie şi în dragoste, în ciuda inge
rinţelor şi intrigilor despotului si ale 
clicii lui de duşmani ai poporului. 

( ... ) Lipsite de identitate, personajele 
au început să plutească într-o obosi
tao re nebuloasă ideologică, pentru că 
ciocnirile lor nu mai pornesc de la o 
bază materială concretă. ( ... ) scriitorur 
noului mit a uitat de obligaţiile dra
maturgului." (l\ifilhnea Gheorghiu -
Contem.poranul", 16 mai 1958) 

Alte opinii : Radu Popescu - România
liberă", 22 mai 1958. 

" 

1964, martie - ESTE VINOVATA CO
RINA? 

Teatrul „C. I. Notta·J"'a". Cu: Eugenia
Bosîncean

_
u, Rodica Ţuţuiarl'U, Mi!rcea 

Anghelesc�, Dorii:i Moga, Cri.sti.nia Tacoi,
Angela Chn.naru. Nataşa Nicolescu, Florin 
Str�e, George Cons!ian1:1.rn, George Mianu. 

Piesa s-a mai juca,t }a teatrele din 
Craiova şi Petroşani. 

,,!n esenţă, el (dramatu1·gu1 - n.n.J 
�ezbate rolul famiiliei în primul rînd, 
in formarea ca.racterului copiilor, prin 
f?rţa. �xemplulu.i personal, {Yrin tactul
� gr-,,Ja manifestate în fiecare clipă 
pentru evitarea unui dureros prea 
tîrziu". lntregul proces de constiintă 
pe ca.re ,î,l trăiesc membrii familiei 
Serafim, şi, evident, Corina însăsi tine 
de actul disperat. si tragic al a·c�steia 
din urină. Adol.escenta. îri-cea.rcă să se 
sinucidă, într-o împrejurare foarte de
licată, e drept, pentru ca-i Lipseşte 
cura.jul cll' o fi înfrm1tat. tentaţiile, dar 
şi primPjdiile unei vieţi lipsite de sen-
1.irnentul răspunderii. ( ... ) 

(continuare la p. -95)" 
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Shakespeare 
în 

China 

. .,Othello" - operă în stil clasic 
Beijing 

Primul Festival Shakespeare în China -
-GO•incizînd cu cea de-a 370-a cornemora11,e a 
mortii marelui Will - s-a desf�ul!'at, con
·com itent. la Beijing şi Sanghai, în pe
rioada J 0-23 aprilie 1986. Au fost pre
-zcntale 16 piese în 25 de montări, care, pe
parcursu,1 unei serii-record cl,e densitate
-(70 de spectacole în H zile), au adunat
în sălile de teatru peste o sută de mii de 
iubitori ai artei dramatice.

Cao Yu, preşedililte •al lAsooi,a,ţ;iei Shake
speare d.in Chi•na şi al Asodiaţiei drama
turgilor clin 'RepulJl<ica Popu,l•a,ră CJ-rineză,

94 

asociaţie oare numără pesite şase mii de 
membri, a afirmat cu această ocazie : 
;,Spectatorul chinez care ajunge s�1 recep
teze înaltul mesaj umanist al creaţiei 
shakespeareene este cuprins de o deose
bită admiraţie pentru autor, a cârui operă 
a influenţat în mod nemijlocit dezvoltarea 
dramatm,giei chineze şi a l'1.11munia,t �ufll.e
tul poporului nostru. Prezentîndu-1 pe 
Shakespeare în China contribuim la acce
lerarea procesului de asimilare a culturii 
universale şi a bogăţiei ei spirituale la 
-propria noastră cultu_ră".

In timpul Festivalului au fost prezen
tate publicului larg Regele Lear, Othello,
Macbeth, Neguţătorul din Veneţia, A 
douăsprezecea noapte, interpretate în di
ferite vizi uni artistice, inclusiv operă în
stil Beijing şi alte genuri tradiţionale. Ma
Yongan, 1·enumi,t jntel'pret de operă în
sti1l Beijing, ia J'C'PUrtat un -succes răsună
tor în rolul titular din Othello; Trupa
Teatrului Tineretului din Shanghai a in
tPnpretat p,iesa Antoniu şi Cleopatra, în
timp ce un grup de studenţi de naţionali
tate mongolă, de la Institutul dramatic
din Shanghai, montau Otl1ello în limba lor
maternă.

Printre piesele jucate în premieră pe
tară se numără de asemeni Titus An
dronicus, în interpretarea colectivului de •
la Institutul dramatic din Shanghai, mar
cinel ceremonia de deschidere a Festiva
lului. Spectacolul, care a adus în faţa
publicului o nouă viziune asupra luptei
dintre Bine şi Rău, dintre îngeri şi de
moni, a pus încă o dată în lumină ta
lentul şi măiestria actorilor din Shanghai.
De un deoseb'it succes s-a bucurat piesa
Zadarnicele chinuri ale dragostei, prezen
tată în stilul epocii elizabethane - reali
zare a unei trupe din provincia Jiangsu.

Nevestele vesele din Windsor şi Imblîn
zirea scorpiei au cunoscut interpretări
atît în va1,i0ntă clasică ohă1I1Jeză, ciJt si în
variantă modernă. Trupa Teatrului Mine
rilor din China a adaptat piesa Visul unei
nopţi de vară tipului de spectacol tradi
ţional local : costume, decor, realizare
dramatică, scopul fiind, după cum afirmă
Xiong Yuanmei (regi'zorul principal), ,,ca
străinii să vadă îl'l această producţie o
dramă chineză, iar chinezii să simtă că
este ceva nou".

Cea mai apla,udaită reali:z;are a Festi-va
lul-ui a fost :adaptarea pieselor · shake
spea�·eene în spectacole de operă tPadi
ţională oh·ineză. !n afară de opera în
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stil Bejing Othello (variantă îmbunătăţi
tă a premierei din 1983) succese deosebite 
au cunoscut şi versiunile realizate după 
A douăsprezecea noapte (operă yueju în 
stil Shaoxing), Mult zgomot pentru nimic
(operă huangmei), Poveste de iarnă (operă 
yueju). In toate aceste spectacole, perso
najele, decorurile, atmosfera de epocă au 
devenit specifice Chinei, în timp ce intri
ga, mesajul şi chiar o jpamte 1cltiln 1repilici au 
fost păstvate în forma lor originală. Un 
spectacol de înaltă ţinută a fost Regele
Lear (retransmis la TV în toată ţara), cu 
muzică, decoruri şi costume tradiţionale 
chineze, adaptarea aparţinînd profesoru
lui Sun Jiaxin, vicepreşedinte al Asocia
ţiei Shakespeare din China care, împreu
nă cu Societatea de studii în arta drama
tică din China şi Academiile de Teatru 
din Beijing şi Shanghai, au asigurat ca
drul organizatoric al Festivalului. 

Nici cei mai tineri spectatori nu · au 
fost uitaţi la acest Festival. O versiune 
prescurtată a piesei Richard al III-iea a 
fost foarte apreoiată ele micii învăţăcei 
în ale istoriei. Şi o altă premieră chineză: 
Shakespeare în teatrul de păpuşi - Fra
tele şi sora, adaptare după A douăspreze
cea noapte, realizată la Teatrul de păpuşi 
din Shanghai. 

Studenţii au fost şi ei aplaudaţi căldu
,ros pentl"u spectacolele în limba engleză 
pe care le-au prezentat cu această ocazie. 
Institutul ele "limbi străine nr. 2 din Bei
jing a montat piesa Timon din Atena, in 
vreme ·ce Institutul de artă al Armatei de 
Eliberare a Poporului interpreta o ver
siune prescurtată a Neguţătorului din Ve
neţia . . Studenţii Univ�r. ităţii Fudan din 
Shanghai cons:deră că clupă ce s-au con-
fruntat cu publicul larg în ·spectacolul în 
limba engleză Mult zgomot pentru nimic

Festivalul n-a lipsit nici din emisiunile
radio. O iniţiativă deosebit de apreciată, 
a fosţ realizarea unui ciclu de seriale ra
diofonice cu înregistrări complete ale
pieselor Macbeth, Regele Lear, Hamlet,. 
precum şi difuzarea prin reţeaua comer
cială a unui set de casete audio reunite· 
sub titlul „Dialoguri alese din opere
shakespeareene", în lectura unor actori 
importanţi. 

In completarea spectacolelor prezentate 
cu ocazia Festivalului s-au organizat în
tîlniri Şi simpozioane avînd ca temă rezul
taite ale cercetănllol· asupra creatiei dra
matice ,shakoopeiareene. S-a subi'i.niat Îll' 
speci,a[ neces.i.tatea spoi-i,rii eforturilor în• 
diriecţia tlifuzării în rn,asă 'a a•cestei opere, 
pre'CfUl!Il .şi a s1limună;i·ii oreativ-iltăţii pe· 
plan lloca1l - munca de adaptare 0. pie
selor shakcspea,reene la gu.stu,l pQllbllicu'.lrni.: 
chrinez To:lscriind u-se ca o contributie valo
roasă 1a ,c]czvorta·rea cu1tm·i i •U1I1iversa1e. 

Philip Brockbank, preşedintele Asocia
ţiei Internaţionale Shakespeare, care a 
fost în Chti,na cu ooaz,ia acestui festival, a 
observat că ,.opera în stil Beijing s-a do
vedit a fi o formă excelentă ele interpre
tare a unei piese ca Othello - cită preci
zie, cit fa,len,t exipresiv ! Silnt si,gw- că aş 
face senzaţie dacă aş monta acest spec
tacol la Londra." Pe de altă parte, pre
şedintele Brockbank a propus ca cea 
de-a patra Conferintă a Asociatiei Inter
naţionale Shakespeai·e, care se Întruneşte 
o dată la cinci ani, să aibă loc în China,
în anul 1991. Pînă atunci, însă, vom mai
avea ocazia să cunoaştem noile succese·
ale artei interpretării dramaturgiei uni
versale în teatrul contemporan chinez, cu
ocazia tlrmătorului Festival Shakespeare -
care se va organiza de-acum încolo la fie
care patru ani în China.

l-au înţeles mult mai bine pe Shakespeare. Luminiţa TOMA 
________________ _..:._ ___ _

(continuare ele le, p. 93) 

Intenţia autorului nu este, evident,
de a absolvi pe Corina de orice răs
pundere, d, în primul rînd, de a-i
supune judecăţii pe principalii vino
vaţi : soţii Serafim. ( ... ) o lecţie etică 
demnă de interes." (Dinu Săraru 
,,Gazetei Uternră", 21 mai 1964) 

,,: .. caclucitatea ei ca Uteratiiră dra
matică nu mai poate încuraja astăzi 
revendicări, aşa că orice subliniere a. 
textului e de prisos." Victor Parhon -
,,Ramuri", 511967) 

Alte opinii : Radu Popescu - ,,Maga
zin(l]l", 18 aprilie 11964; Ion Caza.ban -
,,Contemporanul", 15 mai 1964 ; Al. Po
povici - ,,Teatrul", 6/.1964 ; Th. J\llănescu
- ,,Sci.nteia ,tineretu,Iui", 26 mai 1967;
C. Paraschivescu - ,,Teatrul", 5/,1972 ;
Al. Covaci - ,,Tribuna", 24/15 iunie 1972 ;

Tr. Selmar1,1, Informaţia Bucureştiu-
lui", ·20 iunie 197'2. 

III. LUCRARI DRAMATICE PUBLICATE
• Ion Vodă cel Cumplit, evocare drama
tică iîn 3 acte (10 11abloUTi), ,,Viaţa Româ
neaiscă", nr. ,12/.1951. 
• Este vinovată Maria Serafim ?, dramă·
m două părţi, ,,Teaitrul", m. 12/1963. 

IV. OPINII CRITICE GENERALE (SE
LECT,IV) 

Al. Andriescu - ttConvorbird li,ter:are''. 
8/1974: ,,l.laurenţiu Fulga" ; George Arian
- ,,Flacăra", 48/1984 : Tnter,viiu cu L. F. ;
Constantin Chiriţă - ,,Vieţ;a 'Românească",.
12/1984 : Laurenţiu Fulg:a ,al nostru ; Du
mitru Micu - ,.Contempo!'anul", 47/1986 :
Laurenţiu Fulga ; ,,In 1nemori-an1" : în
,.Cronica", 48/il984, ,,Convorb'iiri literare".
12/1984.

www.ziuaconstanta.ro



�6 

de VALERIU MOISESCU 

• Dacă pentru înţelegerea unui
spectacol e nevoie de explicaţiile re
gizorului în caietul-program, e prefe
mbil să folosi\Jn doar explicaţiile şi 
să ne lipsim de rest (sau de lest). 

* 

• Uneori, chiar mai importante
decît însuşi1·lle artistice, se dovedesc 
calităţi de altă natură, pe care viaţa 
teatrului .�i însuşi specificul profesi
imii le cer din partea unui regizor. 

El trebuie să fie înzestrat cu un 
temperament aparte, fiind deseori pus 
în situaţia de a-şi demonstra fermi
tatea, puterea de decizie Şi capacitatea 
de organizare a unui general pe cî1n
pul de luptă, răbdarea unui ceasor
nicar, meticulozitatea unui bijutier, 
perseverenţa unui institutor, cura.jul 
imui revoluţionar combinat cu fana
tismul unui iluminat, rigoarea unui om 
de şti'inţă., abilitatea unui diplomat, 
rezistenţa fizică şi morală a unui gla
diator. 

De altfel, potrivit l.ui Flaubert. orice 
artist este (sau ar trebui să fie) un 
gladiator. 

Dar, mai presus de toate, în cel ce 
aspiră să devină regizor, trebuie să 
existe, să se întrevadă si să se dez
volte temperamentul, cai;acterul si în
suşirile unui posibil leader·. Nu întîm
plător, în unele ţări, la examenul de 
admitere în scolile sau institutele su
perioare de teatru, celor ce candidează 
pentru ocuparea unu·i loc la facultatea 
de regie, în afara înclinatiilor artis
!ice, le sînt testate, cu aceeaşi pondere 
irz apreciere, însuşirile necesare unui 
'Viito1· cadru de conducere. 

* 

• Eficienţa imediată a actului artis-.
tic, cu cit e 1nai violent p1·ogramată 
-cu at>U îmi apare, prin rezultatele do� 
bînditP, ca un cuţit fără miner, căruia 
ii lipseşte şi lama. 

* 

• Din păcate, artişti cu o reală per-
onalitate, obosiţi prematur, mult prea

îndrăgostiţi de propria persoană sau
excesiv îndrăgiţi de ,public, recurg la
clişee, ticuri, automatisme, încercînd
să justifice, în ochii lor şi ai altora, 
stagnarea sau eşuarea în manierism 
prin încăpăţinarea "de a rămîne ei 
înşişi". 

A rămîne tu însuti n,u este egal 
însă cu ,a fi tu însiiţi. Căci verbul a

rămîne presupune stagnare şi verbul 
a fi evoluţie. 

* 

• La ora 21, la televizor, emisiunea
,,Mai aveti o întrebare?" Fiul meu, 
Alexandru, ripostează indignat : 
„Auzi ce prostie! Cum să nu mai 
avem întrebări ? în fiecare moment 
se naşte oÎite una !" 

N. B. Din păcate nu întotdeauna la 
miile de întrebări, găsim şi răspu1�sul 
plauzibil sau cît de cit convingător. 

* 

• Un a.rtist aclevărat nu este si nu 
are dreptul de a se include printre 
spiritele competitive ; el este unic, 
atît în i.zbînzi cit şi în eşecuri. tn 
clipa în care realizează .asta devine 
indiferent, ba uneori chia.r ;·efractar 
la confirmări, confq-untări şi ierarhizări. 

* 

• Dincolo de faptul că o operă ar
tistică 1m poate fi comparată cu olta, 
apare şi ideea că nu oricine poote fi 
capabil de comparatie. Pentru un 
ignorant - spunea ·coeth;• - a com
para nu este d?cît un mijloc comod
de a se dispensa de judecată". 

Aserţiunea exclude, evident critica 
de specialitâ.te. · ' 

* 

• Am constatat, cu stupoare că sînt
actori care susţin, în diferite i�terviuri 
că le dfaplace profund să interpretez; 
un rol de prea multe ori. Pornind la 
drwm c� această mentalitute, insucce
sul unui spectacol poate fi din timp 
planificat. 

* 

• Dacă (pentru a nu-l contrazice pe
Dante), trecînd pragul infernului, spe
ranţa trebuie abandonată, atunci re
marca lui Passol'ini, care sustine că 
„umorul a înlocuit speranţa", · rămîne 
totuşi o alternativă. Căci, în ultimă 
instanţă. umorul devine nu numai o 
formă disimulată a speranţei, ci chiar 
o negare a lipsei de speranţă. De asta
au apărut Păcală, Bertoldo, Tyl Ulen
spiegel şi atîţia alţi eroi populari, care
au susţinut, de-a lungul vremurilor 
sănătatea morală a popoarelor di.,;
imaginaţia cărora s-au născut.
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VIITORUL ROL 

Sergiu 1•uclose, Co,rnelia Gheorghiu, Aclri'an Tuca, Pe
tre Ciubotaru în ,.Săptămîna patimilor" ele Paul 
Anghel, la Teatr,ul Naţion·al „Vasile Alecsandri" 
din Iaşi. Convorbi•ri 1·ealizate ele MARIA 
MARIN p. 53

TINERI REGIZORI LA RAMPĂ 

LUDMILA PATLANJOGLU: Dominic Dembinsk,i 
,,Teatrul comicului dramatic" 

,,PRIZONIERI Al ElRORII" 
clrnmă în două părţi 

cu un prolog 
ele ELENA şi NICOLAE ROŞU 

p. 54

. p. 58 

ARHIVELE TElATRULUI ROMÂNiESC 

IONUT NICULESCU : Constantin Nottara inter-
pret în filmul „Independenţa României" p. 86

I. N. : Teatrul în presa ele acum un veac

CARTEA DE TEATRU 

. p. 87 

CONSTANT CĂLINESCU: ,,'l'eatrul - •airtă şi civism" 
de lVIihai D.imiu p. 88

_,,,. 

IONUT NICULESCU : Personajul istoric intre docu-
inent si fictiune. Mihai Viteazul . . . p. 90

ADRIANA POPESCU: Dramaturgi români contempo-
rcini de la. A la Z. Laurenţiu Fulga p. 92

MERJDIANE 

LUMINIŢA TOMA: Shakespeare Jn China . p. 94 

'* 

VALERIU MOJSESCU: Insemniri contradictorii . p. 96 
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