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În Întimpinarea Congresului, educaţiei 
politice ,i c.ulturii social iste · 1 

Demnitatea învăţăturii, 

temă actuală ş1 de perspectivă 

a creaţiei literar- artistice 

Problematica învăţăturii se impune ca o temă esenţială a creaţiei literar
artistice, a dramatul'giei actuale. 

Se pare că, în preajma acestui final de secol, de care ne mai despart doar 
13 ani, omenirea produce aproximativ 20 de milioane de tipuri de obiecte. 

Calculatoarele ne sptm şi că, . dintre acestea, un procent a apărut de la 
inventarea -rotii pînă la începutul acestui secol, iar „restul" de nouăzeci şi nouă 
de procente în

. 
secolul nostru. 

Pe toate le fac oameRii care ştiu să le facă. 
Si cine stie ce surprize ne rezervă viitorul - căci astăzi, mai mult decît 

oricînd, destin�! omului se află în laboratoarele revoluţiei tehnico-ştiinţifice. 
Destinul omultii, dar şi acela al fiecărui popor. 

Cind partidul nostru, conducătorul partidului şi al poporului nostru, tova
răşul Nicolae Ceauşescu, ne îndeamnă mereu şi mereu să învăţăm, problematica 
inclusă în acest indemn se vădeste extraordinar de complexă, iar dimensiunile 
ci, imposibil de subestimat. . 

Statul socialist acordă în fiecare an fonduri mari pentru invătămîntut de 
toate gradele. Zeci de mii de profesori şi învăţători nu-şi precupeţesc ef�rturile 
ca să asigure pregătirea de specialitate şi, simultan, multilaterală a milioane- de 
copii şi tineri, care, la rindul lor, se străduiesc, an de an, să-şi lărgească orizontul 
cunoaşterii, să aprofundeze materiile de studiu. 

Dut>ă cum se ştie însă, astăzi invăţămîntul pentru copii şi tineret este 
doar o eta.Pă. 

Dacă, acum un secol, un muncitor care îşi însuşise o meserie sau un spe
cialist care obţinuse o diplomă puteau să se considere pregătiţi, sau aproape 
pregătiţi. pentru întreaga perioadă a vieţii consacrată muncii, astăzi, afirmă 
specialiştii în problemă, un inginer care, prin absurd, nu ar mai deschide o carte 
de specialitate timp de şapte ani după examenul de stat s-ar trezi practic des
calificat, ca şi cum n-ar fi urmat mc1 un an de învăţămînt superior. 
Ceea ce înseamnă că, pe parcursul a circa treizeci şi cinci de ani de viaţă 
consacrată muncii, fiecare absolvent al unei forme de învăţămînt superior este 
obligat să „urmeze", paralel cu munca propriu-zisă, încă cinci „facultăţi". Este 
obligat să o facă nu în virtutea vreunor dispoziţii, ci pentru că acestea sînt 
exigenţele obiective, actuale şi de perspectivă ale dezvoltării tehnicii şi ştiinţei, 
.5i nici un om care-şi cunoaşte interesul şi îndatoririle nu se ·poate sustrage acestei 
obligaţii. Iar viteza de „uzare" a informaţiilor are tendinţa de creştere. 

Nu e uşor ca, paralel cu munca în producţie, omul să continue să înveţe. 
Nu e uşor, în primul rînd, pentru că aceasta presupune un efort suplimentar. 
Şi apoi, nu e uşor în plan psihologic. Copilul şi tinărul, de regulă, trăiesc în 
mediul şcolar în modul cel mai firesc, propriu vîrstei lor. Dar nu puţini sînt 
adulţii care consideră că au învăţat destul cit timp au fost în şcoală, că şcoala 
le-a oferit tot ce le trebuie pentru muncă şi viaţă. Este o eroare cu grele conse
cinţe. In plan individual, adultul pierde contactul cu propria sa tinereţe, cind 
era încă dornic de învăţătură. fn plan social, omul promovat într-un post pentru 

, care arc o diplomă dar pentru care nu se mai pregăteşte îşi atinge foarte repede 
ceea ce se numeşte astăzi „nivelul de incompetenţă", cu urmările deloc 
fericite ale acestui fenomen pentru sectorul de activitate de care răspunde. Se 
înţelege, aşadar, de ce partidul şi statul au preconizat şi preconizează o tot, mai 
amplă şi mai temeinic organizată acţiune, atotcuprinzătoare, de reciclare, de per
focţionare permanentă a pregăt.irii profesionale. După cum, se înţelege de ce 
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pregătirea intelectuală superioară este şi se cuvine să fie stimulată, în funcţie, 
aşa cwn se arată în documentele de partid, şi de importanţa socială a muncii 
fiecăruia. 

Nici democraţia nu poate fi deplină fără învăţătură. Se ştie că un analfabet 
este în afara politicii. Dar astăzi cînd, de pildă, specialiştii afirmă că teoria 
relativităţii poate fi înţeleasă doar de o mină de oameni, �nalfabetismul a .căpătat
alte semnificaţii Poti să stii carte, cum se spune, dar, m raport cu exigenţele 
ştiintei actuale şi ale aceleia de mîinc, să rămîi, ,.analfabet". Practica democraţiei 
este · de neconceput fără stiintă. Teorii moderne afirmă că viitorul va aparţine 
sau unei elite de tehnoc-rati, alternativă inacceptabilă pentru socialism şi comu
nism, sau maselor, cu condiţia ca acestea însele să deţină nivelul de pregătire 
al specialiştilor, ceea ce corespunde însăşi perspectivei comuniste, societăţii fără 
clase. 

De asemenea, nu întimplător, de pildă, partidul, secretarul său general 
s'ituează în prim planul activitătii economice problematica exportului. Dincolo 
de implicatiile economice se ·află aici un gînd mai adînc, cu bătaie 
mult mai lungă, dacă se poate spune aşa, şi anume preocuparea pentru 
însuşi viitorul poporului român, pentru capacitatea sa de a înfrunta competiţia 
economică mondială. Posibilitatea de a deţine şi în continuare rolul pe care-l 
are în prezent poporul român în Europa şi în lume, în cadrul politicii de co
existenţă paşnică, pe măsura demnităţii sale naţionale, este condiţionată in mare 
m-;isură de competitivitatea pe piaţa externă a producţiei naţionale, de orientarea 
acesteia spre tehnologiile de vîrf. O producţie naţională competitivă la cel mai 
înalt nivel înseamnă că naţiunea însăşi este competitivă, că nu e condamnată 
la stagnare, Ia rămînere în urmă. 

Izvorul competitivităţii este, nu e nevoie de argun1ente suplimentare, iarăşi 
si iarăsi învătăturn. ' 

De fapt, însăşi puterea de creaţie a unui popor rezultă din puterea lui de 
a învăţa, cu tenacitate şi modestie. Intre creaţie şi învăţătură relaţia este atît 
de strînsă încit se poate spune că, pînă la un punct, ambii termeni se confundă. 

Aşadar, oricit de aproape sau, mai ales, oricît de departe ne-am îndrepta 
privirile, gîndindu-ne la locul şi roltil poporului nostru în lumea contemporană 
şi în viitor, problematica învăţăturii ni se impune ca una de maximă semnificaţie. 

* 

Sint oare, toate aceste teme, preocupări posibil de luat în co.nsideratie de 
către literatură, de către dramaturgie? Nu cumva scriitorii, artiştii s-ar izbi de 
difi�ultăţi de netrecut, dintre care una cel puţin ar fi aceea că par a fi (sau 
chiar şi sint ?) aride·, neinteresante, plictisitoare, neprielnice artei? 

Dramatismul implicat in problematica învătăturii este de domeniul evi
denţei. .Munca, invăţătura, participarea la gestiun� şi la conducere sînt dimen
siuni esenţi.::ile ale contemporaneităţii socialiste, indisolubil i,nterconexate. Dacă 
înţelegem munca drept teren al afirmfLrii patriotismului şi spiritului revoluţionar 
prin fapte, prin lucrul bine făcut, al raporturilor între nou si vechi, între 
valoare şi nonvaloare, între competentă si incompetentă. sursa 

· 
acesh•i relatii 

rezidă şi in atitudinea fiecărui om, din copilărie şi tificreţe, pe tot parcursul 
vieţii active, faţă ăe învăţătură. Astfel că nu întîmplător. ca şi problema păcii 
sau aceea a protejării mediului natural, necesitatea invătăturii a căpătat în întreaga 
lume un caracter acut. 

Specialiştii în neurologie susţin că omul utilizează doar zece procente din 
masa creierului în cursul activit;iţii sale intelectµ.ale. Nu e chiar de domeniul 
utopiei o viitoare revoluţie biologică, Printre ale cărei obiective s-ar afla si extin
derea „masei utile" a creierului, trezirea la activitate a cel putin o parte din 
celelalte nouăzeci de procente despre care se spune că „dorm". 

· 

Dar nici o revoluţie tehnico-ştiinţifică sau biologică nu va aduce omul mai 
aproape de propria sa esenţă umană dacă nu ar fi însotită de o revolutie psiho
logică şi morală. Iar atitudinea faţă de învăţătură este, în ultimă in.stantă, o 
problemă morală. 

· 

Ştiinţa dublată de conştiinţă exprimă realitatea însăşi a omului nou, carac
teristic epocii contemporane şi viitorului comunist. 

Cultura este o imensă carte de învăţătură ale cărei pagini de început de-abia 
putem bănui cine le-a scris şi ce conţin şi al cărei final nu va 'fi scris niciodată, 
de nici o generaţie. Ea va fi scrisă şi citită mereu, cît va dura omenirea. 

Theodor MANESCU 
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Semnificatiile unui eveniment teatral 

Un ince1rnt de drum ... 

a 

Inaugurarea secţiei 

Teatrului de Stat din 

"' 

romane 

Sfîntu Gheorghe 

Intre 9 şi 15 aprilie 1987, in reşedinţa 
· jµ!ieţului <lovasna, cu prilejul inaugurării

sţcţiei rcimâne a Teatrului din Sfîntu
. Gheorghe, a fost organizată o amplă şi
sµbstanţială manifestare, intitulată suges
tiv Primăvara teatrală. Timp de o săp-
1:şmînă, seară de seară, iubitorii de tea
tru au urmărit cu emoţie spectacolele ce
vpr constitui o bună parte din repertoriul
din acest an al noii secţii române :

· · Asta-i ciudat !, musical de Laurenţiu Pro
feta şi Eugen Rot:aru după Miron Radu
Paraschivescu, Platonov (scene din „Piesa
fără titlu") de A. P. Cehov, in regia lui
Qelu Colceag şi scenografia Dianei Cupşa,
Matca de Mlaimn Sorescu, în regia Monei
Ohoini[ă şi scenografilia Idlflei m:miu, il"et1-
lizate de promoţia 198-6-1987 a Institu
tului de artă teatrală şi cinematografică
.,I. L. Caragiale" Bucureşti, viitori mem
�ri ai trupei r.omâne de la Sfîntu Ghem·-

.-�' ghe; Acţiunea se petrece în zilele noas
tre de Elena şi Nicolae Roşu, Un pabar
cu sifon de Paul Everac, premiere inau
gurale -ale secţiei române, Timp şi adevăr 
d� Eugenia Busuioceanu, montare a tru
pei irn'aghiiaire a rt:.e:aimu:lui din locail:i·ba.te, 
care activează cu bune rezultate de a
proape patru decenii, toate trei în regia 

lui Constantin Codrescu. Tot în cadrul 
acestor zile, pe scena Teatrului din Sfîntu 
Gheorghe au evoluat actorii Teatrului Na- ,· , 
ţional din Bucureşti cu Cartea lui Ioviţă , 
de Paul Everac, precum şi actori de frun-
te ai teatrelor bucureştene, alături de cei 
din teatrul-gazdă, într-un emoţionant 
spectacol de poezie patriotică, clasică şi 
contemporană, Primăvara patriei.

Oaspeţii manifestării (dramaturgi, critici 
de teatru, activişti culturali, profesori, 
ziarişti, actori şi regizori) au participat 
şi kt un complex de acţiuni de cunoaştere 
a judeţului in care, in ultimii ani, s-au 
petrecut importante transformări, care au 
direcţionat pozitiv modul d'e viaţă şi de· 
gîndire al populaţiei. O secţie română a 
teatrului a fost incontestabil un profund · 
de2Jiderat <a'l oamenilor de ,pe aceste meilela
guri, împlinit în timpul Primăverii tea
trale. In cea de-a patra zi a acestei ma
nife tări destilflate festivităţilor d inaugu
rare a secţiei române a Teatrului din 
Sfîntu Gheorghe, evenimentul a fost sa
lutat de tovarăşa Suzana Gîdea, mem
bru supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., preşedintele Con
siliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, 
tovarăşul Rab Ştefan, prim secretar al 

3 

www.ziuaconstanta.ro



Sebastian Comănici, 
Zoe Maria Albani 

.. 
Sandu Popa 

la 
„Actiunea se petrece

i1'j:ţpele noastre" 
de Elena 

şi Nicolae Roşu 

Comitetului'"· judeţean P.C.R. Covasna, to
varăşulJ'W!'i� Gaibrea, seorewu· ail Comite
ttilui judeţean P.C.R. Covasna, tovai·ăşul 
Paul "Everac, secretar al secţiei de dra
maturg� a Asociraţiei. scrHtorhlor din 
Bucureşti, care - evidenţiind necesita
tea angajării tuturor forţelor spre a duce 
mai departe făclia de gînd şi simţire a 
înaintaşilor, care au văzut în teatru un 
simrbol al ·0ultivării nobidelor �\::lea1uni ale 
progresu�rui socilal, ale cu!l.turii şi dviliza
ţiei, :un simbol aJ dăinui["ii, ,al unităţii şi 
:fraiţiei - au sU!llllin!i�lt <Jă, 111 aces.>te mo
menite sărbătoreşti a:le debutu!l.ui noii sec
ţiă, toţi ipamciipanţii şi�au îndrep;tart; gÎ!ndu
rile cu neţărmUJriită recunoştinţă şi dra

go.ste că'bt1e seoretal!"ul generai al parbidului, 
preşedinte-le Republ1cii, tovarăş-ul Nicolae 
Ceau.şesou, ctitorul devenirii noastre so
cialiste, omul de omenie care nu cunoaşte 
ţel mai mălţător decît slujirea cu devo
tament şi pasiune revoluţionară a inte
l:'€Selor ipaltiîilei. şi ,poporului, ale că1rllli gin
dire şi acţiune clarvăzătoare au făcut să 
rodească, neasemuit de bogat, nobila idee 
de dezvoltare armonioasă a tuturor me
leagurilor româneşti, pentru tot ce a în
treprins şi iniţţază în scopul sporirii ne
contenite a bunăstării materiale şi spiri
tuale •a naţiunii. De asemenea, vorb.itorii 
au mulţumit tovarăşei academician doc
tor inginer Elena Ceauşescu, savant de 
largă recunoaştere mondială, care îndrumă 
cu înalită competenţă şi grijă dezvoltarea 
dinamică a ştiinţei, învăţămfotului şi cul
turii 1·omâneşti. 

In aceeaşi adunare festivă, s-a dat ci
tire textului telegramei adresate condu
cerii superioare de partid şi de stat, tova
răşului Nicolae Ceauşesiou şi tovarăşei 
Elena Ceauşescu, telegramă primită cu 
vii şi pubernice aplauze de într.ea,g.a asis
tenţă. 

Paul TUTUNGIU 
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DALI SANDOR : 

,,Slujim aceeaşi înaltă 
cauză a culturii socialiste" 

- Stimate tovarăşe director, Pri
măvar,a teatrală, cum sugestiv s-a 
intitulat manifestarea organizată 
timp de o săptămînă cu prilejul 
inaugurării secţiei române a tea
trului pe care-l c@nduceţi, v-a sporit 
colectivul de actori, numărul de 
premiere şi de spectacole. Aveţi 
acum o răs-pundere mai mare, pen
tru că şi problemele sînt mai multe. 
Ce ne puteti spune, la acest în
ceput de drum ? 

Dintotdeauna primăvara a însemnat 
o înnoire, dar anul acesta ea semnifică
p_entru teatrul nostru foarte mult : a de
butat secţia română a instituţiei. E o rea-
1i2Jare care ne bucură din toată inima.
Cî:nd in lume, din caruza d'ificultăţilor
economice, multe teatre, unele chiar ce
lebre, îşi înichid 1porţile, noi, în numele
socialismului şi pentru socialism, în nu
mele poporului dornic de cultură, deschi
dem larg porţile cetăţii teatrale, ne dez
voltăm, ne extindem in spaţiul spirituali
tăţii, oferind spectacole în limbile vorbi,te

. de specta'torj. Este o elocventă împlinire 
a înţeleptei politici cultural-educative a 
Partidului Comunist Român, al cărei ar
hitect esite -tovarăşl1.lll. Nkolae Cea'llŞesou. 

Secţia noastră română dă acum publi
cului român din Sfîntu Gheorghe şi din 
întregul judeţ, ca şi publicului maghiar 
care iub�şte teatrul indiferent în ce limbă 
se joacă, . posibilitatea să beneficieze de 
stagiuni permanente. 
· ·Cînd a . luat fiinţă, în urmă cu patru

zeci de ani, . teatrul din S:llîntu Gh<:?Or,ghe,
or.aişul avea 15.000 de IJ.ocui,tori. Ored că
era cel mai mic oraş din lume cu un
tţ'!atru profesionist. La· ora actuală, muni:
cipiul nostru numără a,proa,pe 7·0.000 de
locuitori. Această nouă realitate demo
grafică a impus crearea secţiei române
de t�tru. Este un act echitab!il, cores
punzător necesi-tăţii · creşterii bunăstării
spkituale a oamen'ilor muncii.

- Trupa dumneavoastră are de 

mai multă vreme un nume foarte 

bun, aş spune chiar un renume ... 

- ln întregul decurs al existenţei sale,
de aproape patru decenii, Teatrul din 
Sfîntu Gheorghe a considerat ca ţel sluji
rea, prin intermediul' mijoacelor şi posi
bilimţilor s.pecifice artei scenice, a uni
tăţii şi frăţiei dintre oamenii muncii ro
mâni şi maghiari oare muncesc şi trăiesc 
pe aceste meleaguri. 

Demersurile repet'toriale ale -teatrului au 
vi,z,alt preferenţial abordarea v,allor<Flor dra
maturgiei clasice şi contemporane din 
ţara noastră. Datele statistice confirmă 
acest adevăr : din cele 260· de piese jucate 
pînă în prezent, 121 au fost scrise de 
autori din tara noastră ; ,acestora U se 
adaugă 35 de :prodruioţii de studio, recit.a
luri tle poezie patriotică etc. 

Se poate afirma cu deplin temei că tea
trul nos,tru a servit o artă dramatică şi 
scenica mil�tantă, care propovăduieşte 
fără echivoc idealurile nobil� ale frăţie-_ 
tăţii dintre cetăţenii acestor meleaguri, 
care exemplifică în mod sugestiv, realist 
şi profund uman convieţuirea în strînsă 
unitate a oamenilor, fără deosebire de 
naţionalitate. Cit priveşte premiile şi dis
tincţiile primite, ele. sînt binecunoscute 
ciititori1or �i specta'tori1or. 

- Secţia română a şi început să
participe Ia turnee ? 

- Bineînţeles. Ea a realizat pînă acum
două trasee : cu spectacolul Un pahar cu 
sifon, de Pa,uft Ever<ac, am fost aa Sib11u, ·. 
Mediaş şi Sighişoara, iar cu Acţiunea se 
petrece în zilele noastre de IDI<ena şi 
Nico1ae Roşu, am efectuat u111 turneu în 
Bucua·eşti şi în ju'rul Bucureştilor. In 
,aceeaşi perioadă am pre2ientat la Bucu
reşti Un pahar cu sifon. Trupa s,ecţiei 
maghiare a prezentat in Bucl.l!reşti Timp 
şi adevăr de Eugenia Busuioceanu, în re
gia lui Constantin Codrescu, .montare 
premiată 1a Festivalul de teatru contem
poran de 1a Braşov, ediţia ,1986. 

Desigur că prezenţa trupelor maghiară 
şi română de la Sfîntu Gheorghe în Capi
tală. înseamnă un lucru bun, dar şi o 
faptă de curaj. Ne-ar bucura foar,te mult 
ca publicul bucureştean, care este culti
vat şi foarte sensibil, să fie satisfăcut de 
prima intilnire cu trupa secţiei române. 
Avem neapărată nevoie de aceste turnee 
şi de încă multe altele ; aceste turnee 
vor fi fo1ositoa,re şi eclri!)ei secţiei ro
mâne, pentru că evoluînd în toată ţara 
vom evita ma!i uşor - şi încă de la în
ceput - condiţia de „teatru de provincie". 

- Poate ne
gîndmi despre 
două sectii din 
conduceţi: .. 

comunicaţi cîteva 
colaborarea celor 

teatrul pe care îl 
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- Fiindcă cele două secţii vor munci
într-o singură clădire, cu acelaşi perso
nal muncitor de servire a scenei, fiindcă 
slujim aceeaşi înaltă ce.uză a cul-1lurii 
socialiste, este firească şi necesară o cola
bororre strînsă. Va fi nevoie de o foarte 
bună or.ganiza[·c, o foarte ibu111ă iplan.ificare, 
o înţel�ge,re cxicele111tă între ,cele două
secţiL Vom ✓ Îl1cerca .şi recita1uri de
poezie comune, speciacole de rQvistă co
mune.

Urmăm precepte politice şi morale lim
pezi, născute din spiritul societăţii noas
tre socialiste multilateral dezvoltate, pe 
baza cărora membrii colectivelor celor 
două secţii ale Teatrului din Sfînrtu 
Gheorghe î.şi vor clădi munca artistică, 
pAstrînd', înnoind şi valori:ficînd la nivel 
superior înalt.ele tradiţii ale spiritualită
ţii noastre, conştienţi că idealurile artis
tice comune nu-şi pot afirma perenitatea 
decît prin strînsa noastră unitate şi frăţie. 

„O 
un 

CONSTANTIN 
CODRESCU: 

trupă bine structurată, 
repertoriu promiţător" 

- Iată-ne, stimate Constantin Co
drescu, în faţa unui „nou început",
care se produce sub cele mai bune 
auspicii : secţia română de Ia Tea
trul din Sfintu Gheorghe, recent 

înfiinţată, prezintă deja spectacole 

în faţa publicului avid de teatru.

Cum ·a fost posibil ca într-un timp 

atît de scurt să realizaţi o trupă şi 

chiar să pregătiţi pentru inaugura

rea oficială două premiere, dintre 

care una absolută ? Ce ne puteţi

spune despre această „faţă nevăzută

a Lunii"? 

- IDJtr--adevăr, împlinirea unui aseme
nea act de cultură - confirmarea existen
ţei unui nou vlăstar al <teatrului româ
nesc, secţia română de l,a Sfîntu Gheor
ghe -, nu s-a făout chiar bătînd din 
palme ; au trebuit depuse ni:şte eforturi, 
aie Oarnittebuilui juideţean ,pentr,u ou:ltocă şi 
educaţie socialistă, ale Consiliului Culrtu
rii şi Educaţiei Soc�aliste, avînd sprijinul 
Comitetului judeţean de partid .şi, fireşte, 
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materializate de cei implicaţi direct, cei 
care lucrează în teatru. 

- O primă necunoscută este al
cătuit'ea trupei ... 

- Deşi anul financiar începe şi pentru
teatru la 1 ianuarie, se menţine tradiţia 
de a desdhide stagiunea la început de sep
tembrie şi de a o încheia la sfîrşitul lu
nii iunie... Spun asta pentru a sublinia 
că es<te foarte greu ca în plină stagiune 
să încerci să-ţi constitui o trupă, cînd toţi 
actorii sînt deplin angajaţi în viaţa 
spectacolelor... In final, trupa română de 
la Slfîn1m GheQrghe via niumăr·a 25 d(' iac
tori. La ora actuală, avem făgăd'uinta ca 
promroţill.e an,uJ,u� 1:987 de la · irn
sti•tuteile de itlea1lt"U dlin BucureşUi şi 
Tîrgu Mureş să fie încredintaJte Teatru
lui din Sfîntu Gheorghe. Diferenta de 15 
posturi ne va crea posibilitatea să reunim 
în trupă o paletă de expresii şi dispcmi
bilităţi artistice. Nu mi s-a părut deloc 
uşor ca La mijloc de stagiune să găsim 
actori disponibili. Nu ne pute-am mul
ţumi să aducem actori cu întrebuintare 
minoră ... I-am înţeles şi pe acei directori 
de teatre care nu se puteau despărţi uşor 
de actorii ce dorcwu să vină în această 
trupă nouă .... 

- La ce rezultat au ajuns de
mersurile dumneavoastră ? 

- Am reuşit să alcătuiesc un colectiv
de zece actori. In spectacolele montate 
am apelat şi la ,ama,torii din Sfîn1Ju 
Gheorghe, care au venit cu multă dăruire 
pentru sprijinirea secţiei române. Ei au 
colaborat în mod fericit cu noi, mai cu 
seamă la realizarea spectacolului Acţiu
nea se petrece în zilele noastre de Elena 
şi Nicolae Roşu. 

- Prezentaţi-ne in cîteva cuvinte
,,membrii fondatori" ai noii trupe ... 

- Sebastian Comănici, Sandu Popa,
Dan 'I1urbatu, Carmen Petrescu, Zoe Ma
ria Alba.ni... iată cîteva nume care cred 
că vor consbi\tui IlJUIC'l�UJl de b1ază alJ. aces
tei secţii. Pot să vă spun de pe acum 
că exisrtă şi alte citeva promisiuni - de 
la Piatra Neamţ, Bacău, Reşiţa, Braşov ... 
actori de condiţie profesională foarte bună, 
care doresc să întregească trupa. Aceasta 
ne dă speranţa că la următorul concurs 
vom reuşi să ne închegăm o trupă bine 
structurată, avînd în vedere mai ales cele 
două promoţii care, de pe băncile amfi
teatrelor, vor veni direct la Sfîntu Gheor
ghe. 

- Cum vi se par aceste două

promoţii de actori ale anului 1987 ? 
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- Mi se par excelente. Cea de la Bucu
reşti şi-a început :studiile sub indruma
znea iregir�ui Octarv:ian Cotescu. Specta
colele de sfîrşit de an ale acestor absol
venţi, realiz.ate în cadrul studioului Insti
tuilui, mă interesează atît de imult 'ÎITlcit 
ele vor fi preluate de noi ca atare, cu 
mici completări şi adaiptări fa măsura î:n 
care va fi nevoie, astfel încîit stagiunea 
se va desahti!de la Sfînitu Gheorghe, în 
ceea ce priveşte repertoriul în limba ro
mână, cu un număr important de specta
cole, chiar la 15 septembrie. Cred că un 
asemenea nucleu de tineri J!)oate să în
noade firul unei tradiţii întemeiate, în 
l.llrmă cu mai mulţi ani, 'la alte teatre, de 
elase- de rteata:u caire şi-,au păstrat coeziu
Bea şi „îin JPrddll.licţi:e". 

- Vă gîndiţi probabil la Piatra
Neamţ ... 

- Desigur, dar nu numai. Mă gindesc
şi la Craiova, mă gîndesc la Cluj şi, ln
sfîr::<;;it, Ila secţia infiin;ţaită la Su:aea:via ... 
Cred cu tărie în necesitaitea ca tinerilor 
să li se dea prilejul să-şi găsească con
:liirmarea vocaţiei in cadrul unor aseme
nea experimente. 

- Cum s-a muncit pentru aceste
două premiere inaugurale ? 

- Intr-un timp record: am putea spu
ne, 24 de ore din 24. In orice caz, însu
:fleţiţi de gîndul că trebuie să dăm naş
tere acestui vlăstar al teatrului. 

- Sînteti o personalitate a tea
trului, bii1ecunoscută actorilor şi 
publicului din judeţul Covasna. 
Chiar in toamna anului trecut, aţi
obţinut cu spectacolul Timp şi ade-

văr de Eugenia Busuioceanu, lucrat 
cu trupa maghiaFă, Premiul special 
al juriului la Festivalul de teatru 
contemporan de la Braşov. Venirea 
dumneaToastră la Sfîntu Gheorghe 
nu s-a realizat 'deci, ca să spun aşa, 
pe un teren necUBoscut. 

- Este adevărat. M-a aitras, de altfel,
ideea de a mă stabili pe teritoriul Co
viasnei. Coll.-a1borareia mea de ,1-7 ·sau 1J.i8 ani
cu acest teatru mi-a adus mi.I1te satis
f.acţii profesionale. Instituţia a funcţionat 
exceleillt şi a evoluait. Mă bucur că acum 
această scenă îşi poate împli,ni vocaţia 
de a găzdui actul artistic creat şi in 
limba română şi în limba maghiar_ă. 

- Vorbiţi-ne de primul reperto
riu al secţiei române. 

- Mi se pare un repertoriu promiţător.
In a:!lară de „zestrea"\ absolventilor lSpec
tacole de absolvire, despre care am amin
tit), ne-am gfndirt; să investigăm proble
matica ce-i: frămîntă astăzi pe spectatori, 
aducînd tenta necesară de seriozitate şi 
responsabilitate. Vom pune în scenă încă 
două premiere absolute. Hoţul sentimen
tal de Tudor Popescu şi o dramatizare 
după IA.dela de I<brăiileanu. Dată flÎi'lld 
structura colectivului, ne vom orienta in 
general către piese pentru tineri, cu ti
neri ; ne-am oprit deocamdată la Cădere
liberă, de Colfun Moribirrn�, ,un texJt de 
neîndoielnică importanţă tematică. De a
semenea, din toamnă vom. începe repeti
ţiile la Nota zero la purtare d'e Octavian 
Sava şi Virgil Stoenescu. 

Convorbiri realizate de 
Mircea RAREŞ 

Tinereţe 

Printre evenimentele ce au marcat 
această „primăvară teatrală" de la Sfîntu 
Gheorghe, prolog al activităţii noii sec
ţii române a teatrului, se ·im.scrie la loc 
de cinste prezenţa studenţtlor ele la insti
tutul de teatru „I. L. Caragiale" din Bucu
reşti. Cele trei spectacol� oferite de ei 
au confirmat valoarea şcol'li româneşti de 
teatru, datorată, pe de o parte, personal,i
tăţilor artistice care alcătuiesc corpul di
dactic, pe de alta, talentului, rîvnei şi 
bunei pregătiri a studenţilor. 

Piesele jucate cu acest prilej - Asta-i 
ciudat ! de Miron Radu Paraschivescu 
(devenită musical prin contribuţia com
pozitorului Laurenţiu Profeta şi a lui 
Eugen Rotaru), Platonov de A. P. Cehov 

şi Matca de Marin Sorescu - le oferă 
studenţilor posibilitatea de,plinei afirmări, 
prin partiturile extrem de diverse şi de 
colorate, realizate fiecare în altă cheie, 
cu alte 'rezonanţe. De la lumea interlopă 
ce populează mahalaua bucureşteană tn 
perioada interbelică, lume oscilînd între 
candoare şi lipsă .de scrupule, din piesa 
lui M. R. Paraschivescu, la contradicto
riile personaje cehoviene, cu îndoielile, 
răbufnirile, pasiunile lor refulate sau dez
lănţuite, nimicnicia sau ambiţiile ridicole, 
micile drame mari ale existenţei umane, 
şi încheind cu metafora luptei omului cu 
stihiile naturii, încărcată de profunde 
semnificaţii filosofice privind naşterea, 
viaţa şi "moartea, din piesa lui Marin So-
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rescu, realizatorii spectacolelor p,i-ilejuiesc 
tinerilor interpreţi întruchipări remarca
bile. Dincolo de talent şi de jpasiune se 
întrevăd seriozitatea, maturitatea gîndirii, 
spiritul de echipă. Pentru că această clasă 
a regretatului mare actor care a fost pro
fesorul Octavian Cotescu, îndrumată acum 
de profesorul-asociat Gelu Colceag (şeful 
catedrei de Arta aclorului şi a regi
zorului., prof. Ion Cojar), este o mică 
trupă de teatru, armonios _compusă, în
trunind o diversitate de tipuri şi capa
bilă să se exprime într-o unitate stilistică. 

Iată, de pildă, această ifermecătoare Ma
ria Eremia realizînd în Asta-i ciudat ! o 
colorată Mangelica, neaşteptata în reacţii, 
cinică şi totodată înclinată spre lirism, 
pentru ca în Platonov să ne ofere o gravă 
şi pasională Sofia Egorovna, dăruindu-se 
fără rezerve şi izbucnind apoi nestăpî
nit. Iat-o pe Oana Ştefănescu, în Floricica 
lui 'M. R. P., fiecare gest grăind cit o 
mie de cuvinte, în aristocrata văduvă 
Voiniţeva din Platonov, împletindu-şi 
demnitatea cu dragostea neîmplinită, şi 
în Irina din Matca, simbol al materni
tăţii şi continuităţii, înfruntînd stihia nu 
numai cu admirabil curaj, ci şi cu umor. 
Iat-o ·pe Teodora Mareş, în agerul şi 'in
trepridul Băiat de prăvălie, dar şi în ne
însemnata Saşa, acea Alecsandra Ivanovna 
căreia lecţia vieţii îi redă demnitatea de 
femeie. Iată-l pe Claudiu Stănescu, ,,mar
deiaş, giolar şi hoţ" în Şarpe (Asta-i ciu
dat !) şi chinuit de îndoieli, de tragică 
neputinţă şi ·lucid aut@dispreţ în Pl:atonov.
Iată-i pe Ionel Mihăilescu (în două com
poziţii la antipozi - Broască şi Serghei 
Pavlovici Voiniţev), Lu1ian Nuţă (Patro
nul, apoi hoţul de cai, Osip), Florin Chi
riac (Domnul - apoi Ni/colai Ivanovici 
Trileţki), Marius Bindea (Comisarul -
apoi Takov), cărora li se adaugă, în cali-

tate de colaboratori-invitaţi în reprezenta
ţie, Constantin Drăgănescu de la Teatrul 
„Bulandra", Constantin Cldtimanis de la 
Teatrul din Sfîntu Gheorghe şi Marian 
Rîlea de la Teatrul de Comedie, precum 
şi studenţi ai altor clase - Ştefan Len
kisch, 'Angel Rababoc, Cornel Sc1•ipcaru, 
'remarcabili prin sinceritate şi dăruire. 

Faptul cel mai important a fost însăşi 
întîlnirea acestor tineri cu minunatul pu
blic din Sfîntu Gheorghe. O undă de căl
dură circula dinsJ)re scenă spre sală şi 
dinspre sală spre scenă, amplificîndu-se 
cu fiecare spectacol. Spectatorii i-au pri
mit şi i-au privit fără rabat, cu ex·lgenţă, 
d(Zr şi cu înţelegere, bucurîndu-se de suc
cesul !or, îngăduindu-le să-şi cîştige de
plina încredere în actul 'artistic pe care îl 
oficiau. 

Se preconizează ca acest grup aflat în 
pragul absolvenţei să fie repartizat la 
Teatrul din Sfîntu Gheorghe. Experienţe 
similare s-au soldat cu reuşite depline : 
aşa s-a născut excelentul teatru din Pia
tra Neamţ, aşa a primit Teatrul Naţional 
din Craiova infuzia de tinereţe marcată 
prin memorabile succese, aşa a luat fiinţă, 
cu mulţi ani în urmă, secţia maghiară 
a Teatrului de Stat din Baia Mare, ce
funcţionează azi la Satu Mare, col.ectiv 
cu un palmares deosebit de bogat. De ce
nu s-ar continua o asemenea experienţă 
fertilă ? 

Garanţia deplinei valorificări a po-sibi
lităţilor acestui tînăr colectiv o constituie 
prezenţa, ca şef al _ secţiei române a 
Teatrului din Sfîntu Gheo1·ghe, a multi
lateralului creator de spectacole care este 
Constantin Codrescu. Să-i aşteptăm, decf,
pe tinerii actori, în cel mai tinăr teat1·u 
românesc din ţară. 

Mihai CRIŞAN 

La Teatrul „Ion Crean
gă", se apropie de 250 de 
reprezentaţii spectacolele 
Mary Poppins şi Nota zero
ita pUflba,re. !n apropierea 
cifrei 300 : Pinocchio, Un

tînă, priIJJtre alţ1i, Albă ca 
zăpada şi cei şapte pitici. 

foaierul sălii „Amfiteatru" 
a Teatrului National; aid

a fost găzduitei expoziţia 
de pictură a lui Augustin 
Costinescu, prezentînd în 
limbaj plastic cele „Unspre
zece elegii" de Nichita Stă
nescu. 

actriţa Olga Bucătaru în 
cadrul concertului forma-· 
ţiei „fly'/lerîon". 

* 

* • 

O frumoasă initiativă a 
Muzeului S-0.tului, ·de a or
ganiza întîlniri ale perso
nalităţilor originare din 
anumite zone ale tării, care 
trăiesc si muncesc· în B&cu
re,5ti, a· dat prilejul actori
lor Silviu Stănculescu şi' 
Tmian Stănescu să recite 
în compania bănăţenilor. 

• 

* * 

Spaţ'lilor expoziţioiwle 
oferite de Teatrul Mic, 
Teatrul „Ion Creangă", 
Teatrul „Ţăndărică" li s-a 
adăugat în ultimul timp 
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* • 

Afişul „Confluenţelor ar
tistice" al Ateneului Ro
mân s-a îmbogăţit cu un 
admirabil „Recital Nichita 
Stănescu", interpretat de 
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Competiţia teatrelor 

Capitalei 

Interviul nostru 

cu 

TEODOR GHEORGHE 

vicepreşedinte al 
Comitetului de cultură şi educaţie 

socialistă al Municipin'lui Bucureşti 

- Cea de-a VI-a ediţie a Festi
valului naţional „Cintarea Româ
niei" se apropie de etapa finală, ce 
se va desfăşura în lunile iunie şi 
iulie. Cred că cititorii noştri ar fi 
interesati să afle cu ce spectacole se 
va prezenta în concurs Capitala şi. 
care sint »reocupările dumneavoas
tră legate de desfă_şurarea acestei 
ediţii a Festivalului. 

- Pentru a înţelege mai bine preocu
pările noastre, cit şi paleta repevtorială 
pe care o vor înfăţişa spec'tatonilor tea
trele municipiului Bucureşti, în finală, 
va trebui mai întîi să reamintesc că, aşa 
cum sublinia secr,etarui general al parti
dUlui, rtovarăşU!I. N�1eoliae Ce31UŞescu, din 
a cărui strălucită iniţiativă a luat naştere 
şi această manifestare, ,,Festivalul «Cîn
tarea României» reprezintă cel mai larg 
cadru de participare a maselor··populare 
la viaţa cultural-artistică, Ia păstrarea şi 
dezvoltarea geniului creator al poporului 
nostru - adevăratul creator colectiv al 
culturii şi artei naţionale. Numai în 
strînsă legătură cu poporul, cu tradiţiile 
sale inaint!ate, arta va fi în slujba popo
rului, a progresului, va servi victoria so
cialismului şi comunismului !" Preocupă
rile noastre sînt .direct legate de slujirea 
acestor nobile idei şi idealuri revoluţio
nare, care pretind actului artistic o pu
•ternică ancorare în social şi în actuali-
ta<te, fără a ocoli, desigur, marile pro
bleme cu care este confruntată lumea 
contemporană. 

„CÎN"f ;.\REA 

Oll!m era şi firesc, Capiitaliia in,u s-a lă
sat mai prejos de celelalite judeţe, astfel 
incit se poate spune că şi J.a nivelul mu
nicipiului Bucureşti s-a putwt remarca, pe 
întreg parcursul cetei de-a VI-a ediţii a 
festiva1,\tlui, un nou Sallt cailiilt!atbiv în în
treaga activitate cultural-educativă des
făşurată de instituţiile şi aşezămintele de 
cultură. Astfel, a crescut preocuparea 
tuturor factorilor educaţionali în direcţia 
afirmării artei aUJtentice, cu un pronun
ţat conţinut educativ, revoluţionar, pentru 
realizarea unor creaţii de înalită valoare 
artistică, inspirate din realităţile funda
mentale ale societăţii noastre, din idea
lurile ei de libem.ate şi pace. 

Sigur că teatrele sint cele care în ultimă 
instanţă au decis cu ce să se prezinte în 
finală, opţiunea [or fiind fasă determi
nată şi de felul in care au fost primite 
spectacolele de către public şi presa de 
specialitiaite. Poate că nu toate vor fi şi la 
înălţimea exigenţelor juriului, dar, în 
orice caz, vă pdb spune cu toată convin
gerea că printre ele se află şi spectacole 
caa-e au fost şi sînt considerate adevărate 
evenimente teatrale. 

- Concret, cu ce titluri ne vom
intîlni sau reintîlni în concurs ? 

- Naţionalul bucureştean se prezintă
cu piesa Ioneştii de Platon Pardău, în 
regia lui Grigore Gonţa, av'indu-i în dis
tribuţie pe Gheorghe Dinică, Silvia Popo
vici, Claudiu Bleonţ şi Eugenia Maci. 
Teatrul „Bulandra" a optat pentru Dimi
neaţa pierdută, spectacol realizat de Că
tălina Buzoianu după romanul omonim al 
Gab:rielei Adameşteanu, şi propune, toto
dată, la secţiunea de teatrt

C 

scurt, repre
zerutaţia Io, Mircea Voievod de Dan Tăr
cl11ilă, în regia lui Alexandru Tocilescu. 
Teatrul Mic ne oferă parabola lui Romu
lus Guga, Amurgul burghez, în regia lUi 
Dan Piţa, iar Teatrul „Nottara" se pre
zintă cu Ultimul bal, dramafizare de Ion 
Brad şi Dan Micu (care semnează şi re
gia spectacolului), după Pădurea spinzu
raţilor de Liviu Reb:r:eanu. Teatrul Giu
leşti aduce în scenă Iarna cind au murit 
cangurii de Sorin Holban, iar Teatrul de 
Comedie, Aceşti nebuni făţarnici de Teo
dor :rvfazilu. In fine, 'l'eatrul „Ion Creangă" 
ne va propune, in premieră, Pistruiatul 
de Francisc Munteanu şi ,Ion Ion, monta
rea fiind! semnată de Emil Mandric. Dat 
fiind că toate aceste spectacole, evident 
cu ex,cepţia ultimului, au beneficiat de 
cronici in revista dumneavoastră, nu cred 

-
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că ar mai fi necesar să insist asupra 
conţinutului şi a mesajului lor, configu
rînd o largă arie problematică, în care 
spectatorii se vor putea regăsi pe ei înşişi, 
C'U aspiraţiile lor, dar şi cu problemele 
cu care se confruntă. 

- Bucureştiul are şi citeva tea
tre muncitoreşti, de amatori, care 
şi-au cîştigat pe bună dreptate sim
patia publicului, obţinînd 'totodată 
rezultate remarcabile ,în ediţiile 
anterioare ale. festivalului. Cu ce se 
vor prezenta de astă dată ? 

- Rezultatele remarcabile la care vă
referi.ţi aru fost şi sînt posibHe dartoriită 
unei foarlte bune colaborări stafornicite 
între oi"'teva itearore dlin Ca!pi taaă şi belaitrel'e 
muncitoreşti pe care ele le patronează. 
Astfel, la loc de frunte se situează for
maţiile teatrelor muncitoreşti de la In
treprinderea de confecţii şi tricotaje 
Bucureliti şi de la Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii ", ambele sprijinite activ de 
Naţionalul bucureştean şi de neobositul 
a-n.i.maltor oare es,te adt:0r:ull ViotoF Moll!do
van, precum şi formaţia Teatrului mun
cLtoresc Măgurele, al Centrului Naţional 
de Fizică, sprijinită şi ea cu consecvenţă 
de Teatrul "Bulandra" şi îndrumată di
rect de regizorul Petre Popes.cru. Sint, de
sigur, şi alte colecltive merirtorii şi am
biţioase, unele îndrumate de regizori pro
fesionişti, cum este Nicolae Fî'unze,tti, 
care lucrează acum cu Teatrul munci
toresc al Intreprinderii „23 August", ce 
primeşte şi sprijinul Teatrului Mic, altele 
bizuindu-se chiar ,pe animatori neprofe
sionişti, id.ar cu o reală înzestrare pentro 
teatru şi cu o mare pasiune, cum este 
Alexandru Hrişcă, d'e numele căruia se 
leagă multe dintre succesele Teatrului 
munciitoresc al Intreprinderii de electro
nică industrială. In fine, unele colective 
artistice care n-au avut în u1timii ani 
rezultate comipetitive pe plan naţional cu
nosc acum o reală revigorare a activităţii 
lor, ,initre acestea aflîndu-se şi Teatrul 
muncitoresc al Intreprinderii de · utilaj 
chimic "Griviţa Roşie", sprijinit de Tea
trul "Ion Creangă". In general, ne pro
punem să intensificăm şi să permanen
tizăm colaborarea profesioniştilor cu toate 
teartrele muncitoreşifli dln Capi/l!allă ş.i chiar 
şi cu alte formaţii de amatoni care soli
cită această colaborare şi care merită să 
fie mai activ sprijinite. 

10 

- Şi, îotercîndu-ne Ia repertoriul
teatrelor muncitoreşti din finală ... 

- E un repertornu, după părerea noastră,
ma5. b,Lne glind5rt; decllt în alJ.ţi ainli, în ipri!rnu!l 
rînd mai bine corelat cu posibilităţile in
terpreţilor, dar şi cu problemele reale ale 
spectatorilor cărora li se adresează ama
torii. Din el nru lipsesc autori reputaţi ai 
d['amaturgiei contemporane, dar nici: nu
me noi, de autori neprofesionişti. Astfel, 
TeatrU!l muncitoresc a[ InilreprJnd&ii de 
confecţii şi tt:icoltlaje BU!cw-eşlti şi-a înscris 
în ['epe11toriu O clipă de încredere de 
Dragomir Magdin, in timp ce acela al 
Combinatului poligrafic "Casa Scînteii" 
joacă Zodia fericirii Ide Dina Cocea, 1a1nbele 
în regia lui Victor Moldovan. Teatrul 
mwncitoresc Măgurele s-a oprit la piesa 
O şansă pentru fiecare de Radu F. Ale
xandru (regizor Petre Popescu), iar cel 
al Intreprinderii de electronică industri
ală, la Nu ne naştem toţi Ia aceeaşi virstă
de Tudor PQpescu (dîrecţia de scenă, 
Alexandru Hrişcă). In fine, Teatrul 
muncitoresc "23 August" şi cel de la 
Co,mbinatrul de industriaUzare a lemnu
lui Pipera joacă două piese de Viirgil 
Stoenescu : ,pdmul - Intîinire peste ani
(regizor, N'icolae Frunzetbi), .iar cel de-al 
doilea - Răspîntie periculoasă (în regia 
lui Octavian Berindei). 

- Ce ar mai fi de adAugat ?

- Că vedem în această finală un pri-
lej de bilanţ al unei etape, de analiză a 
activităţii noastre şi a vieţii teatrale din 
CaJPiltalJ.ă î!n •general, 1J)r€1Cum şi UIIl ,priile,i 
de a ne afinna, ou mi'.ilJ.oab'!-le Speti!fiice 
artei, ataşamemul nostru profund la d�
venirea socialistă a României de azi do
vedindu-ne în acelaşi timp întreaga' res
ponsabilitate ce ne revine în procesul for
mării unui om rnou, cu o con.ştiinţă 'îna
intată, revoluţionară. Tocmai de aceea 
nfinala" pe care am avut-o îm vedere î� 
c?nvorbirea noastră nu „încheie" propriu
ZIS -actLvi!baitea lt.eJaltrtillă ia Calpi,talei, cădi 
aceasta va corutinua 1n toată perioada sta
girunii estirvlall.e, ;penltru ,c,are atit teaitreae 
profesionislt.e cit şi teatrele munti1loreşitii 
s-au pregătit cu, responsabilitate sporită. 

Rep. 
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■ ILEANA BERLOGEA

Uni versul rural 

în dramaturgia . contemporană românească 

Satul, loc a[ datinilor strămoşeşti, ,loc 
al îrnoeputurilor şi al· permanenţei, i-a 
inspiriat de-a 1-unigu� ti:rnpufl.ui pe proza
tori şi pe poeţi, găsindu-şi însă mai puţin 
ex,presia rn dr-amatungie, imiplic,it pe 
SC:Pnă. 

P,r0ocupaţi dP :istorie sau a,tenţi la 
transformănile ,prezentu,lui, evidente mai 
cu seam{1 î:n med1iu,l citadin, dramaturgii 
nOŞtri au oreat chi,puri de neulitat, ciecu
pate parcă din frescP.le străvechi, sau au 
criticat cu irez,istJiJbil umor mor,a,vuri de
păşite, oprinldu-se doar în treacăt ,asupra 
celor ce trudeau dÎlil greu pămi,Illtul. Arbia 
I. L. Carngialle, în Năpasta, l�a aşezat pe
ţăran în centru'! d�•m:nei, ce:rcetîndu-i,
prin personajUl Ion, adfocuri•le sufleteşti
şi înţelegundu-i dureril,e. Dacă adău;găm
acestui erou, ,unic 'Î!n felru:l său, pe cei
creaţi de I. C. Visşarion în 191'5 in LuPii,
emoţionantă raidiog;raifie a ,răscoalei din
190,7, sau pe ce'.i. idi!11,c ,nimbaţi de Vie.tor 
TOil Popa în Muşcata din fereastră, 
a,proaipe că s-a Lnchei•at bilanţul drama
tw,giei mai vechti. In schimb, •imaginea 
satului, cu profundele saile transformări 
socia!le �i umane, cu ipreocu,pări�·e, fră
mmtări,le şi naşterea !Sa întTu �rumină şi 
lli,beritate, ddbinldeşte anveng,wră in dra
matur:gia contemporană. 

-Ii descoperim in citeva piese, şi nu
dJiLntre cele mai ,puţin însemnate, c1imen
siunl,le mitice, •chi,pu'l de ]egenlclă. Drago
mara de Radu Stanca, Baladă pentru
nouă cerbi d� 'D. R. if>Qpescu şi Mioriţa 
de Va1leriu Ananill, admirabill.e metafore 
dramatice, evocă run sat pe caire pa,rcă 
nu-lJ. a,tior1,ge timpul. ,In ohe'i 'diferi,te, por
nind de 'la 'legende poipulare sau „creind" 
'legende, ,aipel:înld fa simlbo'lnlri 'bogate in 
substarnţă, ,cei itreii autori au 'll/tli�, pen
tru a tla exipresi:e 11!11'i<versul'lli spiritual al 
celor !lega,ţi de gi]ie, elemente de folclor 
românesc, de limibad IPQpmar, ştiiru:l să 
asculte glasul părmilillltt.ill.ui şi rpasul u.şoi· al 
ceritlmor -şi ai! căjprioarelor. 

� ldramaro!'gia ·contemporană ,aipare şi 
un sat aipari(:iniţrrd :ilst0rie:i, satuil U!Ilor vre
m'tlrii: de faooim!i şi ISÎl1lge. In Pelina de 
Ion buca, 1l!lla ldlinltre ·cele mai bune !Piese 
coru;acrate !I'ăscoailiei. de la J!J.<17, •persona
Utatea >tinerei iţărăncl iPclina este apusă 
exploatatardil.or Ol1Urllî şi fără scrupule. Sa
tu! hrllierb!ntat de 1:uria. oob- năpăstuiţi 
apare- şi în Po.iolul tie Oeziar, Petre5oll 
şi Dinu !Bondf, precum şi intr-un :l'ramos 

poem dramatic închinat de Mdhai Geor
gescu aceluiaşi mom•ent revoluţionar. 
C:1'1rnpeie d:in existenţa istori•că a satului 
Tomânesc conţin şi ipiesele ai căror eroi 
sînt Horea şi Tudor Vlla'<iimirescu 
Urme pe zăpadă ele Pau11 'Everaic, respec
tiv Zodia Taurului de Milmea Gheorghiu. 
Initre legendă şi istori'e se situează şi 
satuJ din Răceala de •J.\ILarin Soresou, cu 
oamenii săi neînfrica,ţi. 

V�u, adevărart: a,pa,re in dramaturgie 
satul contemporan, care a trecut de la 
exi,sten,ţa patriarhală Ia aceea socia!listă, 
modernă. Transformările petrecute aici 
au fost surprim1se şi traduse [n moclalliltăţi 
Jiterer�tea:trale ·el,intre cele mai diverse -
de la reportajul dramatic \lucid, înţesat 
de obseI'Va�ii •aotualJ.e, 'I.a drama cu v•a-

1enţe tra,giice sau ilca comedia menită nu 
numai să stîrnească rî&ul dar şi să în
demne la reflec,ţie. 

Sub semnul dramei 

Da,că ,a,,r trebUJi să s1'albillesc o trai�c
torie ou un ,p'ill1ct jniţiaJ şi un ultim 
jalon, aş începe cu două ipiese scrise î� 
anii '60 - Poarta de Paru. Everac şi 
Vlaicu si feciorii săi de Lucia DemebrLus 
- încheind - oarecum arbitrar - cu
Casa noastră de George Genoli,u, jucată
în ,premieră absol'llită in ;1980.

In celte din'bîi, persona(ie1e trăiesc ma
rea confruntare cu noile reallităţi social
p01i,tice la caire 1-a oblig,a,t opera de :tran
sfornnare socialistă a agriculturii. cunos
cind zguduiri ce-i transformă· ; in acest 
proces, ei işi k:lez;vă[ude ?ină la •ca;pă.Jt 
psi:hdlogi'.He, '1111'Îi uirmăITTind!ll-şi ,cu egoi1sm 
şi v'lidenie interesul, -alţii demonstrindu-şi 
capaic1tatea de dăruire ,în vederea binelui 
obştesc. 

Perutru Pam 'EveJ:ac, satull este locul 
ciocnirilor violente, al ,at.itudini'lor cate
,gorice. 1n Poarta, d:ramele şi conflictele 
dnn casa J,;llli Sandu Văratecu, un „1pater 
fa.mlli.as" de tÎIJ) trad!iiţionaJ, ca:re nu' ac
ceptă din ,partea a!lor săi J'Lici o âmpo
trivire, se desffuioară pe fond� coopera
tivizării egriC1:I[tuiI'ii, moment decisiv 
pentru rel<iefarea caracterelor. Egoist, au
ltor!Ltar, îndărătnic, Samiu Văratecu s-a 
'barkakiat [n Spate'lle nJPOliid u sale, vă'Z'!ltă 
ca iO demarcaţie tntre el şi restul lrumii. 
Fortăreaţa, lllU !f'eZistă :însă timpului, Şi 
otua:r dacă fma'lw. - mOOI!rlierea casei 
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cte catre Gl1eo,rghe cel năpăstuit de so
crnl său - este oat'ecum artificiall, el 
semnifică sfîrsitul unei lumi. 

Cu f�n simţ de observaţie şi cu sensi
bilitate, demonstrate ")i în Oameni de azi
(scrisă în 11953), Luci.a Demetrius cen
trează drama Vlaicu şi feciorii săi pe
figura unu!i ţă.ran mij:Locaş care ia ,în
ceput eziită să �n,tre ffn ,gospodăda colec
tivă, daT, oda•tă con,v�ns, o face cu sin
ceritate. 

Procesul cooperativizării în a1gri1cultură 
apaTe ca . de multă vreme încheiat în 
Casa noastră. Pe George Genoiu, reiporter 
sens-ibilJ. şi minuţios, .ill interesează desti
nul. satului. de astiw:i, complet schimbat, 
dar în acelaşi ,1fun,p :legat de <latin,iil.e 
strămoşeşti. Casa ibătr.înilllui Vlad a fost 
ridicartă cu neaibătută rivnă ipe locu:J. ve
trei de demult. Fiii ,săi au plecat din sat, 
aşa cum s-a întîmp1ait ou cei mai mulţi 
tiner-i. Unul a rle,ven!Lt specialist în do
meniu:l a1grono1rniei, invi-tat ipe toate me
ridianele, celăial<t: este muncitor. Pentru 
a-i aduna în jurulJ. său, pentru a-i re
aduce aipi·oape de păan'înt, Virad a con
struit o casă trainică şi frumoasă, menită
să simbolizeze locuii. 1,mk:le să se regă
sească pe ei !înşişi rtoţi •cei desptiin")i de
pănnn,ntut na,tail.

In,toarcerea spre sat, spre „obiTşie", 
apare aici şi ,ca o mdatoviTe, !Pentru că 
pămintul, <izvor al vi.eţ1i, trebuie iubit, 
apă.rat, îngrijit : ,,Pămînitul este o fimţă 
vie. El aTe un glas ;pe oare [l aud şi i1 
înţeleg ... Dacă n-aş !l'i fost fiu de ţăran, 
să ştiu cum să ascult şi să aud taânele 
pămîntuiluii, n-aş fi :fost ceea ce s'!nt", 
spune Şerban, f,iu!J. cel mai ma:re ,ai]_ lui 
Vlad, devenit specialist de irenume, sin
tetizind tema ;piesei - i.ubiirea oamenilor 
·adevăraţi pentru glia stră!bună.

O frescă a satu[u'i ;poate !fi cons,iderată
şi piesa J,ui D. R. iPopesou, Mormîntul
călăreţului avar, deşi această amiplă şi
pollisemlică lucrare [m:brăţişează iprin
eroii şi acţiunile sa!J.e ansamblul trans
fornnărHor prin caire ia trecut întreaga
ţară iÎil deceniile 5-.8. Eroina principală,
Maria, reprezintă nu numaii înţelepciunea
străve<che, oi şi .itleea de dreptate adînc
sădită [n sufietul poporului, âm1boldu1 de
a.;i ajuta cu generozitate pe cei ce ma-ită
să fie ajutaţi, condaiIIl[lfod, dmpHcit sau
răspiica.t, minciuna şi laşitatea.

O parabolă despre om şi dest<iniul său 
este 'Matca de Marin Sorescu. Pirin cu
rajul şi dragostea eii tle Vlia,ţă, prin !Pute
rea cu carre înfruntă puhoaie/le dez.lăn
ţuite, [rina, fii-că de ţăran, întruchipează
energi,a cu care de veaicuri oameni,i pă-
mţn,tullui. oau Şfiltl!t să facă faţă ,greilltăţilO!'
şi suferinţei. La rln.dui- său, bă,trînu:J. ei
tată :personi:flkă demnitatea şi inţelep
ciunea ţăranului ,român.
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Sub semnul comediei 

O bună parte din piesele irns,pira.te din 
viaţa satuluii contemporan 1n continuă 
prefacere sînt scrÎISe în cheia comicului. 
Din ele răzbate spiritul lui Păca:tă, op
timism ul sănă,tos al ,petreceri'lor ;poputa.re, 
pc un arc sti11is1iic înlbrăţişînd atît satira 
muşcălboare dt şi to,nallitatea şugubeaţă 
cobor1toare din pm"estimile l,ui Creangă. 

Unele dilntre aceste comedii plătesc tri
but schematismului. In cele scrise în 
primii ani de după coleotivizare :ap;:irc 
frecvent forunula a,cţiuni[or unor dui;;
mani de clasă impotri'V'a întovărăşirilor 
•agricole. Sînt neiilpslte me.ntama.tea şo
văielnică şi atitudinille învechite în mo
mentul formă.rii gospodădiiilor colective.
Ulterior, 11ntr�i în circulwţic motivul do
vin,ţei de îm,bogă,ţire a oelor c::ire conduc
satul. Al<te „scheme" înlăuntr,ul conflic
telor sint : prezenţa actiov[t a femeilor
pline de enengie a1iunci cinici li se încre
dinţează munlQi de conducere, e,for'turile
ce se fac ,pentru păstrarea valorilor cul
turale şi a tradiţiei în procesull urbani
zării satelor etc. Dar, dlnct>lo de •toate
acestea, în ,prim-plan stă drumul &5ccn
dent •al ţăranului, tz,ecerea lui la o nouă
condiţie umană şi socială.

!ln comediile consaoraite vieţii satulu.i
se încearcă adeseori 1provocarea rîsului
,prin uti!J.izairea unui '1imba,j rna,n,ierizat
sau ;pi-in ,grefarea unor modalităţi de ex
presie moderne ; d<ar comicul se hrăneşte
de rapt din ener,gia nă'V'aln1ică ,a unor
personaje an,imalte de dorinţa sinceră de
a contribui a.a crearea unei vieti ma.i
bune şi mai drepte.

Un astfel de erou popular interesaint,
optim.ist, inteliigent este Toma Căbulea
dfo În Valea Cucului de Mihai Beniuc.
Băm.llin'<i că Mitr:u Colliac, zis Holdemulte,
preşedintele în,to;vărăşil'ii din sat este
un !l"ea'C'f;ionar care are legături ou rămă
şiţele 'Unor bande fasciste fugite în munţi
(acţiunea se petrece in ,a,ni '50), ţăranul
se hotărăf?te să-1 demaşte, ,punînd la ca'le
un spectarol, la fel ca în Hamlet.

SatU!l abiia pornit pe drumu[ intovără
şiorii lin ipresa Jru.i Miha,i Beniuc a tTecut
la co1ectiv'lzare în îndrăzneala de Gheor
ghe Vlad. Piesa mai respiră o atmosferă
patriarhală, dar aceasta nu reprezintă
decît fundalul pe care se ,proiectează
transformădle contemporane, depă.'$irea
de către o"'menii satului a şovăielii în
faţa a ceea ce este nou. In îndrăzneala

n1.1 mai întîlniim duşman'i !ie clasă, ca în
piesa lui Mihai Ben'irl1c, dat· ·Af?a-zisa pru
denţă ce-l caracterizează pe Pavel Hodi
nă, preşecLintele gospodăriei colleetive, ar
fi putut deveni nocivă, dacă oamenii nu
a'I' fi luat atitudine.
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în Punctul culminant. GhE>Orghoe Vlad 
reia dtcva personaje -dlin lndrăzneala : 
Ciocilteu, ţăr<an sărac, ,acum ,preiedinrtele 
gospodă,rici •colective „Meroo mainbe", 
LLsandru, C1Upl,uJ. Mitu-Nate. Autorul re
nunţă însă 1a recon:sti·tui,rea vieţii rl.lJl"'ale 
prin elemente ']Jitoreşti, pun'im:l accentul 
pe manifestarea unor ca,raotere în a.cţi
une, pi' ca,pa0itaitea crea,toare şi ,pe in
ventivitatea tăiranului. AtacUil. satiric se 
îndreaptă îmipotirilVa tenrd<in,ţe'l.or de ,îm'bo
găţire a'l.e UJn<X eroi, confilictuil prJnci,pal 
avînd Ioc între integrul Ciocîlteu şi cus
crul său, Coctrţău, profdlbor şi hrăipăireţ. 

Problema ornulJ.u� cumsecade, bum mun
citor, clar care pornefŞte pe un drum gre�iit, 
este de:lbăJtută de Gheorghe Vlad în Un
tron penru Goace. Andrei Goace, �a ori
gi.nc ţăran sărac, aj,uns 001I1ducătorul gos
podă11iei colectilVe, uită de unde a ;porni1:; 
-setea de putere îi deformează caracterul. 
După o grea [urptă sufletească, el îşi va 
reven,i. 

Dezuman1za.rea provocată de setea de 
îmbogăţire a fost sanoţionată cu o ii:ronie 
usturătoare şi de Paul Everac în Ordi
natorul, Ln timii) ce Vasile Rebreanu, în 
.Sutiene pentru călugări, a de;nascat cu 
sarcasm minciuna şi tendiillţelle de a polei 
rea1i•tatea, manifestate intr-o gospodărie 
colectivă. 

Şi comediile, la fel r.:a şi dramele, ur
măresc prefaoeriiie d.in v<ia,ţa satului, în
cer'Cind să sur.prindă, dincolo de variante, 
şi invariabileile. Desigur, satu[ deceniu
lui a,l o,ptulea aire cu totul aHe probileme 
decit avea rpe vremea consti.tuilrii into
vărăşirilor s;1u a pr.hnlilor a,ni de gospo
dăr,ie coleotilVă. Gheor,ghe Vlad, unul 
,d,in,tre cei mai fideli exploratori ai vieţii 
satului de astăzi, ,a .urmărit cu sensibilă 
.atenţie şi trainsformări'le, da1r şi esenţele. 
ln afară de comed1ile citate mai sus a
scr,is Cînd aud cucul cintînd (jucată şi 
sub titlul Comedie cu olteni) şi O dimi

neaţă de pomină. Aceasta din ,urmă este 
.o 1eon1Jinuaire a pieselor anterioare, dar 
:şi o încercare de mscriere in un'iversal, 
amintrnd, prin atitudlinea gt·u,pu1ui femi
nin, de revolta femciJor din LYsistrata
şi de Adunarea femeilor de Aristofan, 
precum şi de fete-le năstruşnice şi pline 
•de 1iniţiativă din comedia renascentiistă.
Personajele feaninine din O dimineaţă de 
pomină sînt olrtence'le energi(?e şi cura
joase d;bn· C'tUŞo�ti, trezite tn ,anii sooia
'JilSIIIluJ-uJ 'la o nouă demnitate, cetăţeneas
·că. In satul cu oameni p<UŞi - <pe, treab[ţ,
dar şi inaHnaţi cătrit şotu, este aleasă
·.c;:a ,prlimar o f1m1eie. Fragi1Iă, sensibilă,

Oara Durău nu pi.are a fil i:n st:aire, l;a 
început, să facă ordine ; dar în curînd 
ea demonstrează conitrariul. Oipoziţi'a 
bărbaţilor, oa-re n-o acceptă bilc"u.rolii ,pe 
Oara, este infrîntă nu cu a}ntdru:l cu-
vintelor, ci mai alles al :faipteloc. 1 

Acţ1unea din O dimineaţă de pomină
se petrece în lumea satulw, dair, ca şi în 
draimele recente, ea nu mai este stiiict 
specifică un1vernul!llli ruralJ., oi dobândeşte 
o dimensiune generalizaltoare, problema
principală fiind aceea a omullui iinvesbi.t
cu responsabi[,ită,ţi de con.ducăJtor. Acelaşi
lucru il putem spune, în bună măsură, 
şi despre Corrioara din deal de Oorne'liu 
Marcu. 1n ipersoţtajt.tl Petre bi.noiu se 
aduce în ,prim-plan chiipuJ. cond:lJCă.toru
lui ales de obşte, ;punîndu-se �n discuţie 
modul de îndeplin-ire a acestui mandat. 
Inţelept, CUIIn,Păbat, "dar c;_u �:.!iniţiativă, 
Petr·e Dinoiu luptă ·,pent�J!);· .._a ,,scfi�mba în
făţişarea loc:U<rilor na,tale; a'V:im:l totoda,tă 
gr>i.iă să se păstreze fammecul şi poezia 
naturii. 

Tonică, optimistă este şi piesa Sursa
de Ion Băieşu, în care un ,ing�ner plin 
de ene.r>gie şi ide:i , afl1at 'în conced�u in 
sat, în loc să se odihnească, ini1iază 
construoţia unei miel hidrocentra;le acolo 
unde odinioară fusese o 11Tioa,ră pă�·ăsită. 
Chiar dacă urui i;;ăteni şovăie să-l ajute, 
cei mai mulţi îl înţeleg, dovedindu-se 
mai sensibuli la nou decî,t mulţi oră..5eni. 

* 

Absent de pe scenă sau doae acciden
tal ipre:rentat în treout, unilversllll rura:l 
şi-a făout J.oc fo dramaturgia contempo
rană în mult mai mul.te ;piese decît cele 
amintite aid. Descris ,1a început cu fi'de
lita1te, ba ch!iar cu exa,gerată ,grijă pen
tru elementele pitoreşti, de ouloaire şi 
atmosferă, sa1:ul a devenit în ulitimiii ani. 
locul unor acţiuni care pun în -lumină 
problemele mari ale ISOOietăţi:i noastre, 
•preocupări şi f.răm:întăvi comune .tuturor.
Evoluţia este firească, 1pentru că teatrul,
seismograf sensibil a.l inuta,ţiiilor din
conş,tiinţă, ,efl�tă ceea ce este ipropriu
şi specific epocii noastre, o epocă în care
deosebiri�e· dintre oameni nu mai ţin de
spaţiu.i în care. s-a.u n.ii&:�. Ceea ce nu
înseamnă ,că dramaturgia ,nu are, în con
tinuare, · datoria de a reflecta mai con
V'ingător, · mali · adevărat, J-nai emoţionant
transformă:rilR · actuale din IJ.umea satu
lui, 'îndeosebi acelea care au loc sub
sem.n:nl nQii irevoluţii a,grare.
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FESTfVAllfL �:Aî!OM:AL CINîARlIA ROMA.MIEI 
FĂ.€.S:-EDffl.A. A �H*GA�tTI '1·9 APRltlE !9�'t 

Entuziasm tineresc la anunţarea premiilor ... 

festivalul artei 
. 

SI 
, 

S-au stins JU!ffiÎnile rampei, s-a tras
cortina, s-au calmat spiritele, s-au aşe
zat la loc de cinste diplomele. Este a
cum de datoria cronicarilor să privească 
înapoi cu atenţie, să-şi •revadă notiţele şi 
să tragă necesarele concluzii. 

Deci, punct, sau mai exact spus gong 
:fiinla,) '.I.ia cea de-a XVtFI-a e:ditie a Fest!iiva
i,u!lui artei şi creaţiei stm:lMţeşti, secţiu
nea teatru, montaje literare, recitatori, 
găzd'l.tită de oraşul de la m!ila optzeci •a 
Dunării, Galaţi, n1tre 7 şi 9 aprilie. 

Să începem prin a ne întreba cum a 
fost această ediţie din punct de vedere 
oalirtlartli:v, canltli1la,ti,v, din ltoa,te .p1mctele 
cie vedere... Să notăm cu bucurie nu
mărul mare atu al participanţilor, c1t şi 
al susţinătorilor, semn că teatrul atrage 
numeroşi studenţi, care, în afara preocu
părilor cotidiene pentru studiu (nici pu
ţine, nici uşoare), găsesc timp pentru a 
se manifesta şi ca iubitori iai Thatrei. 

Face pru,te, aceasta, din dorinţa lor 
firească de împlinire spi,rituală, din in
tuiţia că astfel îşi pot spori capacitatea
de expresie. Şi, odată „intraţi în joc", 
se întrec cu îndrăzneală tinerească în 
a rezolva tex� complicate, vez;itabHe 
;,}Xetre de încercare... chiar· pentru acto
rii profesionişti. Dar, să trecem la con
cret. 
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creat iei ' studentesti, , 
Punctul numărul unu : repertoriul. 

Care sînt opţiunile repertoriale ale stu
denţilor ? S-o spunem de la bun început : 
adesea piesa, co]iajul, mon.tajul, fragimen
tul dramatic alese nu se d�torează nici 
membrilor grupult1i care formează mioa 
trupă teatrală, nici unlUÎ coleg de 
generaţie, ci este materializarea gustului, 
ambiţiilor unui îndr,umător-instructor 
care nu prea reuşeşte să atingă corzile
grave ,a,le ca!l.ităltii. 

Opinînd pentru inventiviitate, fantezie, 
idei care „focalizează" o parte a preocu
părilor lor tinereşti, studenţii (chiar dacă 
nu beneficiază de atenta îndrumare a 
unui „specialist" dornic .de experienţe 
f.am,teziste, sau ipdaroe :tocmai de aceea!)
obţin reuşite notabile în condiţiile 1n
care eforturile lor nu sînt duhlia.te de �
menite de tehndcă a artei ,i,nterpretative.
Daa-, să revenim la ... piesele noastre. La
cea de-a XVII-a ::fiinală a ediţiei ,Festiva
lului ,artei şi creaţi-ei studenţeş1li s-au re
marcat formaţiile care au abordat /i:n,ter
pretarea scenică a- clasicilor, itrectnd cu 
brio această adevăTată proltă de mat,:a;i
te.te ar:ii'stl.că. Au Ull'mat la ml.că -dis
tanţă cei care au ales piesa de aotua-
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.Spectacolu.I „Fintîna IV" prezentat de Studioul de caragialeologie al Facultăţii de 
construcţii din Timişoara 

litate, in montări simple, cu două-trei 
pen:;onaje, într-un decor su,gernit cu l\lil 
minimum de mijloace. Interviu, Cerul 
înstelat deasupra noastră, Nu sint Tur
nul Eiffel de Ecaterina Oproiu. Excursia 
de Theodor. Mănescu, .Jocul vieţii şi al 
morţii . în deşertul de <;enuşă de Horia 
Lo.vinescu, Concurs de îm�rejurări de 
�dri_an Dohotaru sînt citeva dintre titlu-
rile -� a,u apărut pe scenele :tlinalei.

�ţii gropUI.Ui „nm:Im" al Casei 
� , a studenţilor din Timişoara 
a�-:•� _t i_nţr:o �onţ.are li_beră şi 

dezinvoltă (la secţiunea teatru dramatic) 
spectacolul Invirteşte-te, fofeaza mea de 
Gh. Stanca, text în maniera commedia 
dell'arte. Efortul depus pentru a depăşi 
dificultăţile de dicţie şi stlngăciile de 
mişcare le-a fost răsplătit, personajele 
însufleţindu-se credibil şi autentic. Mem
bri� grupului „Thalia", alături de colegii 
lor de la Studioul de caragialeologie (Fa
cultaitea de construcţii din Timie;;oara), 
au oferit exemple de abordare a unwi 
material de studiu teatral ales cu discer
nămint, intrucit nu le depăşeşte mljloa
cel� de ex�e ; <;eea c;e Jl :f.ă.cut .ca 
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v�,1.'_�'�n�tea, in'lieli<genţJa, spir:iiM.11
viu(t·�t'a<i'Wis� vîrstei, să se poată ma
nifesta în · voie, interpreţii cucerind a
deziunea publicului. 

de D. Solomon); a celar de la Casa de.
cultură a studenţilor din Tirgu Mureş, 
(Premiul II la secţiunea teatru colaj }ten-. 
tru Anetimpurile, pe texte de A. P. Ce-,:1:

„Cu seriozitate, şi mai ales cu o bună
f.nţelegere a sensurilor profunde ale pie-
5ei, urmărind umanizarea personajelor,
lupta .pentru păstrarea valorilor umane, 
cu sensibilă respectare a adevărului de 
v§aţă au juoat stuideruţii ieşeni Jocul vie
ţii şi al morţii în deşertul de cenuşă de 
Hc,ria Lovinescu" - a apreciat prof. 
uni,v. dr. Ileana ·Berlogea,. decan al
I.A'./,I'.C. 

��-
Printre multe alte lucniri bune, tre-' 

buie menţionată şi o premieră în cadruli. 
festi'V.a111111li : aljJariţia teatrului �tudeo--.··.
ţese de păpuşi, care vine să lărgească· 
gama mijloacelor de expresie scenică 
prin utilizarea posibilităţilor de comu
nicare ale marionetelor. Studenţii ieşeni
de la teairul „l.iudic" alll ales pen,tru pă
vuşi1e lor piesa [-ui I. L. Caragiiale Conul
Leonida faţă cu reacţiunea. Aceeaşi seuioz1tate şi iprofunzime o 11'€

găsim şi în producţiile formaţiei de tea
tru a studenţilor gălăţenii (Pa·emiul II,
secţiunea teatru dramatic, pentru mon
tarea piesei /Excursia de Theodor Mă
nescu) ; a celor timişoreni de la „Agri
teatru" (Premiul II la secţiunea teatru 
experimental pentru Prinţesa şi porcarul 

* 

Să ne îngăduim o scurtă recapitulare: 
in,teripretăiri pe tex!ţe bi1J1e a!lese au \ţll'imj,t
aprecieri la secţiunile teatru dramatic, 
teatru experimental, colai. Apoi, şiru'! pre
miilor se întrerupe, şi formula „Prem�ile I 
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Palmares 

·;!!ţ-
. 
SECŢIUNEA TEATRU DRAMATIC : Plf'emliu'l I - Teatrul „THALIA", C.C.S.

Timişoara, pentru spectacolul ,,Jn\<Îrteşte-te, fofeaza mea" de Gh, Stanca; Forma
ţia Facultăţii de filologie, Bucureşti, pentru „Interviu" de E. Oproiu ; Premiul LI -
Studioul de artă dramatică al C.C.S. Iaşi pentru „Jocul vieţii şi al morţii în deşer
tul de cenusă" de H. Lovinescu; Formatia C.C.S. din Galati, pentru „Excursia"
de Th. Măn�scu; Premiul Ill - Teatrul ;,OMNIA" al c.c.s::r. Iaşi pentru „Cerul 
îastelat deasupra noastră" de E. Oproiu. SECŢIUNEA TEATRU EXPERIMENT : 
Premiul I - Teatrul „CIB" - A.S.E. Bucureşti pentru „ln_tîlniri trrzii", Premirul II 
- Formaţia „AGRITEATRU" a Institutu.lui Agronomic Timişoara pentru „Prin-.
ţesa şi porcarul'' de D. Solomon ; Premiul LII - nu se acordă. SECŢIUNEA 
TEATRU COLAJ: P.remil\ll I - Studioul de caragialeologie, Facultatea de con
strucţii Timişoara pentru ,,Fîntîna IV"; Premiul II - Formatia C.C.S. din 
Tg. Mureş pentru „Anotimpurile" - selecţie din A. P. Cehov. Pre-inÎIUl III - nu 
se acordă. SECŢIUNEA TEATRU DOCUMENT : PremiiJe I şi II - nu se acordă ; 
Bnemi,ul III - Formaţia Facultăţii de ştiinţe economice Timişoara pentru „Demr-

.marea - prioritatea Priorităţilor" după M. Maliţa şi T. Popescu. SECŢIUNEA 
TEATRU DE VALORIFICARE A FOLCLORULUI: Premiile I şi I'I - nu se 
21co_rd�; .. Pr�miul U� - Formaţia Facultăţii de filologie din C. U. Iaşi, pentru, 
.,M10r�ţa ş1 Formaţia C.C.S. din Cluj-NaJ)OCa pentru „Secera de aur". SECŢIU- . 
NEA TEATRU DE ·VsALORIFICARE A C:2EAŢIEI STUDENŢEŞTI: :Premi,ul I - · Teatrul „P�?,UL" al C.�.S. ,,Grigore Preeteasa" din Bucureşti pentra .. �upă <:> veche balada de Andrei Moroşanu, Facultatea de Electrotehnică : P,remi-ile II şi I'LI - m1 se acordă. SECŢIUNEA TEATRU DE PAPUSI: Piremiu11 I _ Teatrul „LUDIC" a! C.C.S.T. -�în Iaşi_ pentru „Conul Leonida · faţă cu reacţiunea" de I. L . . Caragiale ; I'Te��11ie '11 ş1 _ I�[ - nu se acordă. SECŢIUNiiA PANTOMIMA : Preml'U4 I - F�r�.�ţ1a Facultaţn de Matematică-Fizică din C. U. Cluj-Napoca pentru ,,�antom1ma ; Premiul II - Diana Coman, Facultatea de Farmacie din 
C. U. Iaşi pentru „O zi în farmacie"; Premillll LFI - nu se acordă SECŢIUNEA MONTAJ LITERAR: Premiul :[ - Teatrul THALIA" al C C S 

·d. T" · Pentru R v· " d s D k 
" . . . 10 1m1şoara " ec ie�. e . omo_ os - spectacol in limba maghiară;· 'PremiuJ rr _ 

�eatrul_ ,,LU�IC C:C.S.T .. laş, pentru „Chipul ,marelui timp"; Premi<Ul III .:_Formaţia Institutului ele Mme Petroşani C U Petroşani pe tr ' M · · t · Pentru Pace". SECŢIUNEA MONTAJ LITERAR-MUZICAL . ':,��• 1 �;
3

l 
p

-!°'11
e e

ţ�
c 

ROMANTICII" F tate · -"""'••u'll ,,. - .,-orma ia " , acul a de Chimie, Cluj-N,.,...oca ' Pentru s· 1·"t · ' · tăiubir " · F ţ' MECAR , . -.. " . 1 u UŞI . ex1s 
Pămhitltlui'?���i�l n - T,J;� •tr flui�

c
a

o
p�c

N
a

O'�entru· ,,Cîntec pentru oamenii 
t • .. . . . . .. a u ,, ., , Facultatea de -Filolo� ,T�-şoara pen ru „Glasurile Iumu" ; Premiul II� - Formaţia Facu.ltăţii ,de ._.I\·�•/f�!�� ..
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şi II nu se acordă" capătă prioritate la 
secţiunille teatru-tiocument, teatru de va-: 
lorificare a folclorului ; lllvmează forIIliUila 
,,Premiile II şi III nu se acordă", la sec
ţiunile teatru de valorificare a creaţiei 
studenţeşti, teatru de păpuşi, pantomimă.
Este deci cazul să zăbovim puţin asupra 
contribuţiei ,,arhitecţilor" de spectacole, a 
a.ninmtori'lor ttmpelo'r - II"egiZOl'ii-ins.wuc
tori. Ei sînt cei care aleg piesele, după 
criterii ce i-ămîn de multe ori neelucidate, 
şi dteodlaltă eh.bar innrp= studenţ11or o ma
nieră de interpretare care încearcă să 
mimeze mijloacele teatrului profesionist. 

,,Regia unui spectacol trebuie să fie im
plicită - a1p1-eciiază ,prof. unirv. 'fon rCojiar, 
şeful Oaitedrei de �l"ta actorului şi a 1·egli
zorului de iJa I.A.T.C. Ea a,pm·ţine esenţei 
acturui ieiatr.aJI, sensul ai este de a găsi 
r::heia, sîmburele, centrul, nucleul, apoi de 
q organiza actul teatral pornind de la a
�est centru ;i,ctiv. !n m.i.Şcarea teatra'Hi de 

amatori apare evidentă obstinaţia regizoru
lui de a i se vedea efortul. Dacă ne re
ferim la această ediţie a Festivalului ar
tei şi creaţiei studenţeşti, vom constata, 
:fia:ţă de ediţi,a iainterioară, un spor de e
c}Jilibru, de armonie, un raport mai just 
intre intenţie şi realizare, deşi, din păcate, 
nu au lipsit din selecţie nici textele slă
buţe, colajele derutante, care în loc să 
urmărească o acţiune constructivă, eş·uea
ză în derizoriu. Au apărut momente de 
epigonism al unor formule perimate din 
teatrul profesiooisit, cu i1ntenţii de epaitare, 
datorate în primul rînd unor îndrumători 
al căror spirit este dominat de forme. O
rientarea către sens şi conţinut probează 
frumuseţea, valoarea şi importanţa mişcă-
1ii studenţeşti de ama:tori." 

Am citat pe 1arg cuvintele regiz0t-u:lui 
Ion Cojar, pentru că ele surprind exact 
caracteristicile dominante ale „capitolului 
regie", aşa cum s-au manifestat în finală. 

Bucureşti pentru „Omagiu". SECŢIUNEA MONTAJ LITERAR-MUZICAL-CORE
GRAFIC : Premi,ul I - Facultatea de Planificare şi Cibernetică - Bucureşti 
pentru „Sînt culorile tinereţii" ; Pirem:îille U şi TI:I - nu se acordă. SECŢIUNEA 
MONOLOG: Pl-emirul I - Ciurezu Adriana, Facultatea de Finanţe-contabilitate 
Bucureşti pentru „Fascinaţie" de Laurenţiu Fulga ; Pietreanu Radu - Institutul 
de Mine Petroşani pentru „1 Aprilie" de I. L. Caragiale ; PremiUll II - Silvia 
Lăcătuş - Facultatea de Filologie Iaşi pentru roJul „Ioana zănateca" din „Cru
ciada copiilor" de Lucian Blaga ; Premiul III - nu se acordă. SEC'flUNEA 
RECITALURI DE POEZIE, RECITATORI: Premi,uIJ. I - Somîcu Edy - Facul
tatea de Medicină Craiova pentru „Colaj din poezia lu.i Zaharia Stancu" ; Lascu 
Cristina, Facultatea de Energetică Bucureşti pentru „Sînt un om viu" de N. Stă
nescu; Puglieş Georgeta, Facultatea de T.C.P.A.T.P. Galaţi pentru „îndoirea 
luminii" de Nichita Stănescu şi „Regele ce�etor" de Florin Mugur ; Boboşi Ioan -
Facultatea de Construcţii Timişoara pentru colaj din poezia lui Nichita Stănescu ; 
Vană Dan - Facultatea de Chimic Ia„5i pentru Recital de muzică şi poezie; Crîş
maru Eugen, Academia militară Bucureşti pentru „O scrisoare de la Muselim 
Selo" de G. ,Coşbuc şi „Lăutaru" de Radu _Stanca : Premilll!l. flI - Dumitrescu 
Mihaela, A.S.E. Bucureşti pentru „Descintec iR ploaie" de Ana Blandiana'; Solo
mon Tatiana, Institutul de petrol şi mine Petroşani ; Mihai Momşa - Facultatea 
ă.e Geologic Cluj-Napoca pentru „Balada ispitei a 7-a" de Şt. Augustin Doinaş ; 
Premiul HI - Mureşan Adriana, Facultatea de Medicină Tg. Mureş, ,,Versuri de 
dimineaţă" de N. Labiş ; Damian Olimpia - Facultatea de Mecanică Timisoara ; 
Mălăescu Valentin - Faculitatea de Mecanică, C. U. Cluj-Napoca - ,,Recital de 
poezie". PREMil DE INTERPRETARE: Premiul I - Munteanu Mădălina Facul
tatea de Filologie Bucll't"eşti, şi Boroşoiu Petre, Filologie Timişoara ; Premi-i'.ia II -
�ag Dîrţu - Me�anică, �şi, Silvia Lăcătuş, Filologic, Iaşi ; Puglieş Georgeta, 
'l.C.P.A.T.P. Galaţi ; Premml II TT - Cezar Caleap - Construcţii Iaşi si Vilceanu 
Cristina, Filologie laşi. INSTITUTE DE ARTA TEATRALĂ: Premilu:J !I :._ I.A.T.C. 
Bucureşti pentru spectacolul cu „Platonov" de A. P. Cehov sustinut de studentii 
�n�I�!. IV - actorie; Prem.i·UJ1 II - I.A.T. Tg. Mureş pentru „Concurs de impre
Ju.rari de Adrian Dohotaru (secţia maghiară) şi „Nu sînt Turnul Eiffel" de 
E. Oproiu _(secţ_ia :<>mân�>-. Premi�le pentru regie şi scenografie: Mona Chirilă,
an. IV regie ş1 Irina D1mm, ,realizatoarele spectacolului „Matca" de M. Sorescu,
l.�.T.C. Bucureşti. Premii de intenpretare: Premiul ;r - Claudiu Stănescu Ionel
Mihăilescu, Maria Erernia, Oana Ştefănescu - I.A.T.C. Bucureşti, şi Bu�ogany
Mar.ta - I.A.T. Tg. Mureş; PremiU!l II - Teodora Mareş, Florin Chiriac, Nuţă
Lucian - I.A.T.C. Bu-cureşti, şi Bogdan Caragea, Dorin Androne, Sebesy Kartni, 
lf"ekete Istvan - I. A.T. Tg. Mureş; Premiul IIJI - nu se acordă. 
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Legăm de această opinie şi observaţia că 
atunci cînd opţiunea repertorială este ne
potrivită, ;t;ot ce se întreprinde in conti
nuare nu salvează ci, dimpotrivă, împot
moleşte fără speranţă produsul artistic. 
Pornind de la această realitate, apare cu 
atît mai valoroasă reuşita membrilor Stu
diioului de oara,gi.aleologie, oare, pentru a 
patra oară consecutiv, Teuşesc, de astă 
dată '(lU Fîntina IV, să convm,gă juriul şi 
pe spectatori că au înţeles în profunzime 
subtilităţile operei marell!i I. L. ·Caragiale. 

Versul aparţinînd marilor poeţi clasici 
sau contemporani a fost i!'OStitt de iparti
cipanţii la competiţie cu dragoste şi res
pect. 

Filreşte că din.bre lbuni s�au ales cei ma!i 
buni. Să notăm totuşi un regret : nu s-a 
prea simţit acea curiozitate tinerească, in 
stare să ducă la descoperirea unor lucrări 
mai apropiate de universul de gînduri al 
studenţilor, de preocupările, visurile şi 
idealurile lor. In general, concurenţii s-au 
dovedit mai liberi şi mai dezinvolţi in mo
nolog cleeî't in monta.ie. Cu cfiltev,a excepţii, 
aluJenii „Romanticii" - cu Şi totuşi exis.
tă rnbire, .,Mecartis' - cu C'-întec pentru
oamPnii pămîntului, .,Tha.Jia" timişorea
nă - cu Recviem, remarcabil spectacol 
în limba ma,ghiară. La secţiunea recitaluri 
de poezie-recitatori, cali1:atea interpretării 
a făcut ca toate ,premiile să fie decer
naite în formula ex-,aequo. 

Dramaturgul Theodor Mănescu, mem
bru al juriului celei de-a XVII-a finale a 
Festi:val-ul,ui artei şi crearţie:i studenţeşti, 
ne-a comunicat cîteva opinii : 

„După părerea mea, şi-mi face plăcere 
să constat că ea a coincis cu opţiunile 
junului din care am făcut parte, au fost 
nu puţine momente de real interes estetic 
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,,Excursiaw de Tlleodor Mănescu, 
Casa de cultură a i.tudenţilor din 
Galaţi 

,.Conul Leonida faţă cu reacţiunea" 
de I. L. Caragiale, Casa de culhtră 
a studenţilor din Iaşi 

în această finală. Aş dori să mă refer la 
trei dintre cle, şi an.urne :la Platonov 
(I.A.T .C.), Oa Recviemul prezeinmlt de stu
denţii maghiari din Timişoara şi la spec
tacolul formatiei CIB de la A.S.E. Bucu
reşti. Spectacolul studenţilor de la I.A.T.C. 
„I. L. Carag'ialle", cu piesa de tin-te--a 
lui Cehov, m-a impresionat prin disponi
bilităţHe majorităţii dnterpreţHor de a su
gera şi exprima concret şi convingător 
su,nuozi<tăţile psihologice ale personajelor. 
Recviemul studenţilor timişoreni, cea.lizat 
pe versuril.e C'U:IlOSOUtu.liui poet maghiar 
din România Szilagy Domokos, a adus o 
imaigine terifiantă şi în a.cetaşi timp de 
subtilă sti.l:i:zare a infernului laigărel.or de 
concentrare naziste. Cu formaţia CLB am 
a veche relaţie de prietenie - ei au rea
lizat, în regia lui Ioan Năde:jde, două 
spectacole rema.rcabiie cu piesele mele 
Politica �i Trestia gînditoare, ,prezentate 
şi premiate io precedentele fillale ale Fes
tivalului- artei şi creaţiei studen�ti.
M-am mti.7nit şi de data a.ceasta cu o 
concepţie regizomlă şi de joc clară, in 
Urnitele unui expresionism de 1'8il bun
gust, foarte prielnică tălmăcirii scenice a
irnpreoonontei cerţi a acelui taieotat ado
}escellt care a fost �ldR Bursaci."
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„Cnul înstelat deasupra noastră" de Ecaterina Oproiu, Casa de cultură 
a studenţilor din Iaşi 

Fişe pentru o teză de critică teatrală 

Am parafrazat în subtitlul acestui ca
pitol, ccmsaicroJt studenţilor .i'IllStliitute1or -�e 
artă o idee din inspiratul program-afiş 
care' prezintă debutul regizoral al studen
tei Mona Chirilă premiată pentru regia 
spectacolului Ma'tca la actuala ediţie a 
Festivalului artei şi creaţiei studenţeşti. 

Piesa 1ll!i Marin Sorescu este cirtită de 
Mona Chirilă cu un ochi proaspăt şi a
tent. Ea surprinde esenţa mesajului sores
cian şi-şi structur,ează spectacolul în j�rul 

. acel1,.1i gingaş simbol al permaRenţei .. 
copilul. ,,Copilul este ideea unei vocaţu, 
a unei fidelităţi ce poartă în sine un pr�
i�ct tU!lburărtor l?i exilgenlt: acela ai res,p.t
răirii în'tr-U!n 'destin verrtiilcial", notează re
gizoarea, cu 'lucidă maturitate, in cea de-a 
treia fişă pentru o teză de regie. In de::

curul conceput de Irina Dimiu (studenta 
la 'Institutul -de ru-te 1plootLce, ipremiJată 
pentru scenografie), cele trei personaje, 
interpretate de Oana Ştefăne�cu, Cons�an::tin Cotimanis şi Marian Rilea, expnma
vibrant drama omului in confruntarea cu 
forţele de2'1'�ţuii�e ,ale nl8Jt_unii. Rffl!la!I'Căil_!i 
soluţia valurilor de plastic �are _m�mda, 
înfăşoară cu un susur perfid victimele 
potopului. 

Cele două institute de teatru, cel din 
Bucureşti şi cel din Tirgu Mureş, s-au 
prezentat la Galaţi la cote înalte. Stu
denţii ultimului an de la I.A.T.C. au evo
liua't de nota zece ICU felii1dittâri im:te11pretînd 
Platonov (scene din Piesă fără titlu de 
A, P. Cehov, ÎR versiunea scenică a prof. 
asoc. Gelu Colceag). Platonov, cel care 
şi-a ratat pe Tind dragostea, inteligenţa, 
aspiraţia spre ideal este interpretat de 
Claudiu Stănescu. El a descqperit şi a 
tdpi.t 1ad1a.ltă. ou ex.cepţiona'lă intuiţie,
presiuniletla care. viaţa il supune. pe acest 
purtător· al „chintesenţei cehovismullli".
,Tocul. lui. s-a apropiat de impecabil şi pu
tem doar presupune truda care se ascunde-

sub un firesc derutant. Alături de el, de
monstrînd un temperament vibrant, cu 
1'.l'CCente tragice, şi o ţinrntă scenică iadec
vată, evoluează, în rolul tinerei văduve a 
generalului Voiniţev, Oana Ştefănescu. In
tr-o relatie bine structurată. Maria Eremia 
si Ionel · Mihăilescu marchează la rîndul 
ior momente de vîrf în spectacol. 

Piesa Ecaterinei Oproiu Nu sînt Turnul
Eiffel, devenită musical, oferă studenţilor 
Insti:tutul:Ui de tea-tr.u din T'°.ll'giu Mureş o 
bună ocaZ'i·e să-şi desfăŞaa.re 1aiptitudi<nile. 
Un El si o Ea într-ll.Fl dialog viu, inteli
gent, actual, confruntîndu-se cu binele, cu 
greul, cu disperarea, cu speranţa, cu dra
gostea şi cu inc.r�rea. Semnid:�o?;ţH9.e_ cu
vîntului 'dar mai ales ale rost1r11 lui au 
înlesnit' un dialog cald cu spectatorii. Ea, 
în 1intevpre11area Mihaeif.el �m� Rădesc!-1, 
pare puţin derutată atunci c1!1d trebuie 
să dea replica amintirilor dm trecutul 
recent. El interpretat de Bogdan Caragea, 
poartă d�zinvolt „dulcea po':'.ară" a iub�
irii, ,ou sensLbiJi.tat�, cu forţa a comum
că-rii spiirituafl.e. Prezenţă scenică mai m�E
decit agreabilă, Bogdan Oaragea practica 
o gestică discrete"\ ·diar semnificativă. 

Jn Concurs de [mprejurări de .Adrfan
Dohota:rni, trei tin�i talenttaţi, Buzogan� 
Marta Gabriella (în rolul Nanei), Sebes1 
Kru-en A1Jti4a rm ro'llu:.l IJ:ui ion) şi Fekete 
Istvan au dat viaţă, într-un spectaeol in
teresant unor ipostaze ale luptei pentru 
adevăr, împotriva imposturii. 

Pertinentele observaţii care s-au for
mu!lat, mie :îln ld.tscu,ţi:i restrihse, cu cite un 
membru al juriului, fie în cadrul unor 
dezbateri ad-hoc, au demonstrat că stu
denţii ştiu nu numai s�-şi 1?-t�r�te_ze c�
talent şi dăruire rolurile, :ci ş1 s�-şi pri
·vească propriile realizări cu. un d1scernă
mînt critic în care ne îngăduim a vedea 
garanţia succeselor lor. viitoare.

Ileana DANALACHE 

18 

www.ziuaconstanta.ro



S-a apucat să cînte rock
O ciocirlie

Si n-a avut succes d«loc 
· La galerie.
Cu timpul a murit

De deprimare 
Căci, vai, s-a chinuit 

in exprimare. 

NO'l'A 

Jn m-tă, moc1a se tot schimbă 
Dar pieri cînd nu vorbeşti propria-ţi Wnbă 

(intitulată „Fiecare pasăre ... ") 

- E o poezie dintr-un volum pe
care !ii aveţi în pregătire. Găsesc în 
acest vo1um, împăcate, două ten
dinţe dominante in activitatea dum
neavoastră artistică : lirismul şi 
comi(ml. 

- Există în mine aceste ,tendinţe in
apairenţă contra:dictorii. Una aparţine nai
vităţii, ceala>Hă 1udidităţi1i. Atras de zona 
poeticului, .sînt urmăT"iit de copillăxie, cu 
tot ce înseamnă ea candoare şi pudtatt>, 
obsedat <le mixajul dintre vis şi r�a1!iJbate, 
de jocul :fascinant diratre coti.di-an şi ilna
g,in-aT. 

Plăcerea de a .picta, mventînd lumi po
sibile, remtate din contemplarea struc-

'lQA&OIUf 
JAB.li 
WBll!Pll.fT!ll11'11Jl/11l 
llOW.C.JA\lflflqJffJJ' 

Valeriu 

Moisescu: 

„Singura artă 
care te obligă 

..., 

sa 
. .

con1ug1 
a fi 

verbul 

la prezent'' 

burHor 11:11atmii, în oaire n,u ex!istă n1ct o 
linie dTeaptă ti doar linii coobe saiu om:!Ju
late, se incl'Ude ipro'ba'bH tot in ia.ceastă 
sferă a pootilcttlui. Pe de a,1Jtă parte, !1.11.1ct
diitatea mă &mpi!nge către o disecare a 
realităţii ; operdn.d cu un soi de detalşa.re, 
încerc să înţeleg şi ceeia ce pare de ne
înţeles. 

In te&bm, 4ucidii!;,atea mă îndlină spre 
comedie. Poa1e rpenflru că m-<am năslClut 1a 
1 apriUe, îi admiT rpe pă:c/ililtori, deşi une
OTi mă simt solidar şi cu cei ,pă:că�ţi, com
pătimindu-ci pentru predispoziţia d'e ra de
veni vicliime ; căci, de falJ)t, propria nad
vilta.ite e cea care 1e joacă fe:;,ţe . .Isteţi.mea 
-unora n...:air 1PUtea fi pusă in va[oaire făiră
naivitatea celOT.laiţi.

- Ce v-a apropiat de teatru, poe
zia sau pictura ? 

- Critica de teatru. Eram elev 1,a Ll
ceUJl „Petru şi Pavel" din Ploieşti, clnd 
Mihu Dragomir mi-ta p1.1b11cat o :poe21ie în 
,, Viiaţra românească M. 

Agăţat în faţa chioşC'Uri/lor Ide ziiaTe din 
oentr.nl Rloieş,ti1Ului, aiii!şul care anunţa 
eupariţia numărului 4 din •1950 al p:reSti
�oasei pub1ioaţii alăJtura lui Dan Deş:Li.11r1, 
Ion Bănuţă, Mihiai Beniuc, Petre Iosi!f, 
Mihu Dragomir, Mihnea Ghe�ghilll, Lu
cila Deme'trius, Vemnica Porumbacu, un 
nume neown.oscut: Va'1eriu Moisescu. Pro
fesorul meu de limba şi 'li�tura ro-
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Ion Marinescu �i Vera Varzopov în 
„Cyrano de Bergerac" de Edmond 
Rostand (Teatrul de Stat din Ora
dea) 

mână, Constantin Enciu, eJ·a ait'H de mon
diru de această onoare iad'IJSă ip:ni1J1 mine 
unbei lui Ca'N!,g'iicle, indt i se părea o 
forimailfta1te sii mă mali scoată !La itablă
pentru a vedea ce ştiu despre „Scrisoairea 
lui Neacşu din Oîmpu'lun,g" sau „lnvă
ţăturile lui !Neagoe Basarab către fiul său 
Teodosie". 

La ,puţin timp, run fost angajat redactor 
al ziatm!lf\.li „Flamura Ptrahovei.". Urmam 
Hceul şi răspundeasm şi de pa,gina cultu'
re!lă. Aliici, ,pri:rubre a,]tele, m...am văzut ipus 
în si�ţia de a asi<g.Uil'a şi cron!ioa .dremla
tică, pe ,care Ull1e<>ri o semn:am !irn,preună 
ou col�gul din claoo •a XI--a B, Valeriu 
Râ,peanrt.1. 

Timpul ipet.recut :în presă mi-a fo'losit 
neînlchi'PUirt; de mul:t. Eram extriaort!\inar 
d� timid. Obl:i·gat să fiac repo1'1laje, dep!lia
srnd,u-,mă în ,uzia::i,e ş� lîntreprind<erli, şcOJ!i, 
schele ;petrol!ife.re s'aui siate de IC'UI"Îild co
lootlivizate, m�am co.n-fr111ntat cu viaţa, am 
cunoscut oameni mui,ţi şi feluriţi , diTec
tori de uzină şi secretari de ;par1fil:l, mun
ci,t.ori, ingillleri şi ţărani, prima• f�neie
sondor, traciol'iştii, ,agronomi, mu1găitoare 
fruntaşe, ipi{!toni, 1a.1,tişilli amatori, a:clnrvişti 
cultura;J,,i, eroi a:i JU!llncii socialiste, 'ÎltlOva
tori, constflllct.ori: de hidrocentrale. Cel 
mai mult m-am ·aipropilat insă de cei din 
teatru. M€1n�am deseori :la repetiţii. M-am 

„Mi se pare că Cyrano pus în sc_enă 
de Moisescu şi interpretat cu strălucire 
de Ion Marinescu este într-un fel un 
răspuns concret la ceea ce încercăm să 
afltim din discuţii şi �chimb de păreri 
în pr-ivinţa felului cum trebuie să fie 
un spectacol al zilelor noastre. Căci a
tunci cinel ultima cortină coboară peste 
versurile avîntate şi pline de sevă ale 
replicii lui Cyrano, spectatorul are în 
primul rind sentimentul unui adevă
rat erou, al unui spirit şi că propor
ţ'iile lui ating legendarul ( ... )". 

Mircea Alexandrescu, 

„Teatrul" nr. 8/1960 

î1111prie<teruit cu doi tineri actori, Ion Ma
rinescu, venit de la Craiovia, :şi ,Mihai
Mereuţă, ipI'OaLS,păt abSdl<vent a[ Chnserv&
torului de am � din ilaşi. 1n 
timpul iiber, frecventam ctK'Sl'lrile de ac
tode <l!le .şcol'.ii populare de adă. 'Profe
sorii spuneau că V'Oi• ,ajunge un actor im
portant, predestinat mareLui repertoriu 
romantilc; mă vedeau jucmd Riuy Bila5 
Don Oair'los, •Elg,mo.nrt: ! 

' 

De ,pe atunci mă ·atrăgea comedia. In 
şcoa'la ipopUJl:ru-ă 1--am juoat pe Arnolf din 
Şcoala femeilor. Am i-nterpretat cite-va 
mici ;ro'.liuri şi rpe scena teatrulllli p'lo
ieştean. Era ;perioada în oare fieca,re in
ţe]'ege<a diln Sba!llislavski atît ciit ll tlucea 
capul. 

Mi-amintesc că, întruchi,pînd un mujic 
din Lupii şi oile de Ostrovskii, îmi bălJ.ă
ceam pici.Oli.rele desculţe 1�in noroi, ou 
scopul de a intra în scenă cîlt mari. ,,aiu
te-n tic" ou putinţă. 

·1ntr-o dimineaţă de i'lllJ!ie, �-am condus
la gară ipe Jeannot Marinescu - pleca ,în 
con:ced'iu la Craiova. Cind :trenllld initra în 
staţie, m..a !trimis să-mi cumpăT şi eu un 
bilet <de clasa a doua ; iluat prin sw,prin
dere, am plecat cu el. !Nu aveam cu rrui,ne 
deci"t „V,iiaţa mea în iartă", ·pe cru-e tocmai 
o cumipăresem, Oum nu 'J)rea o lăSam din
mină, am prins ou ea şi oiteva şopir,le în
,pa,rcull Bi!bescu din Craiova.

Ai'ci, timp de o lună, mdrumat de 
Jeannot, am pregătit „ln g1.roa mare" 
de M,aiakovski, ;pentru a da examen de 
admitere Iia Institutul de iteatru. Mai şti
am şi „In jurul 1\1!11,UÎ divorţ" a luli Topk
ceanu - piesa mea de re21istenţă. 

- Aţi făcut parte dintr� gene
raţie de regizori care a produs o 
mişcare de înnoire în teatrul româ-
11esc. Cum s-a dezvoltat această ge
neraţie în Institutul de teatru ? 

- Nn-1 studiam declt pe 1,1n anume
. Stanislavski, deformat de in,tei,pretări dog-
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matice. Pe adevărobu:l Stanisl1av,ski am 
inceput să-l mţel,eg mUilt mai <llirzLu. 
Mii-'a.miintesc că în anul I,JII, Lucitan Pi[]ti
l!ie, încercîn1d 'Să ,jiasă 'd:in canoane, lia mon
ta;ren unui rragment din Furtuna de 
Ostrovski, a ,µro'd'lls un vail de indignaire 
şi a fost lăsait repetent. Eu am iprelgătiit 
actul II din Cyrano de Bergerac, care, 
întîmpiinait ,de ,a,semenea ,ou m·ezerve, a db
ţinlllit totuşi, cu chiu cu va 1i, noita de 
trecere. 

Fia.sci!nait de Trurov, am copiat de m[!Di.i, 
ouiVlnt cu ouvlntt, după o traducere dtaoti
logirafiată, cartea sa „P1·0 domo sua". Ea 
mi-a clesch:is gustul pen�u un 1alt .tip de 
t.ea,tru, om·e iu:nmărea o anume stillii.ziare, 
acordînd o alteJ'l/ţie deosebiltă ,expresiei 'Cor
poraic a •aotonu!Jui. 

.In Institut se 1U:cra de dimineaţă pînă · 
}a :mieZ'll(I nopţii, ou 1Se:r'iozti!tlate şi entuzi
a:sm. Oind prindeam dîtev,a ,ore libere mă 
st1:ecuriam 'la 'l'ep!etiţid[e mJari!lor maeşt�l ai 
v,rerndi. Am văzut spedbaicole de noofilllait : 
Trenul blindat, Trei surori, Citadela sfă
rimată, Scrisoarea pierdută, Revizorul. 
Erau, exibnaorld'iln:a.re ! SpeotaJcole!J.e i!IUi 
Alexru1Jdru Fi,nţii aveiau o viJbriaţie tplatetÎlcă, 
ale lui Monli GheiEirrtler - poezie, re:fitna
men t. I.mcrinld ou strărucilba echi;pă de oo
med'ie a NiaJţiona1UlUi - Giugatt'l\l, Bir�k. 
Marcel .A,ng,he1escu, ,J'on Fi'I11JeiŞ•beanu, 
Rialc'lu B-eligan ... dintre care mll'lti au !ost 
o re.eaţie a sa -, Silcă Allexalfldrescu rea-
1Uza spectalco'le 1]Jline de vervă şi v.1talli
tate, ,cu o ştiinţă şi o ipreciziie a comiicu
ITui ,pe care-l stăipinea 'CU forţa lllll'llli. tl6:Ilii
u,r,g, Ve<le'am. şi aipremam ireprezentaţiHe
alCestor maeştri, dar, a.şa eum se ,întiimp'lă
şi /astăzi, cei ,ti!ner:i vi,sează al:tcev,a şi e 
no.rnnaJ să fie aşa. 

' 

Pe paI"CUMUl timpului, o serie de f,/P€!C
taicole verute în turneu ne-aau deschis şi 
an.te o.ru'zonturii : Othello şi Nevestele ve

sele din Wiindsor în ir<eg,iia 'llli 2'Jav01dsM, 
Slugă la doi stăpîni în <diirecţia de soenă 
a llui Streh�-er, Poveste din Irkutsk şi 
Hotel Astoria reailiiza.te Ide Oh!lroplrov, 
George Dandin şi Cei trei muşchetari 
montaite de Pl!an,cll.on. 

- �pă absoLvire aţi plecat, îm
:itreuna ou actorii Mihai Pălădeseu, 
Gina P-atr.ichi, Ştefan Bănică, Matei 
Alexandru, Genoveva Preda, Boris· 
OJinescu, Vera Vanopov, Alexandru
Azo_iţei, 131 teatrul din GalaţL Cum 
a ramas m memoria dumneavoastră 
efectivă acest prim contact cu o 
scenă profesioni� ? 

- Nu fusesem. ro.epaintiirzla;ţi ta un 11:eatl'U
oare timţa,. ci ta 'Wl. teatru care !l'lla � 
inţă - ceea re e ou .tobal a'ltoeva. '!iea
troi d!ic. Gal:aţf s--a COrufflt1u;ilt OU ool $1· 

prin noi. Deşi CO'lldli.ţi<ile ena,u foarite �re>le, 
Sllltb conducerea al!'l'bi!Stiică a liui Crin Teo
dorescu, prim;-e1gizoc, se instiJtuiise ,lJ!Il di
mart ou a·devărart: creator. Or�ul de ipe 
malurile Dunănii nu se refăcuse incă după 
d�trugerHe ră2ibOi1UJui. Noua ,instituţie de 
spec'tacole nlll avea ni'ci măcair seidilll.. Eram 
găzdui-vi provizartiu în sallia Clubului S.N·iG.
(Şantierul Naval GaJ!a,ţi). A fost ev,a�uiat 
un hotel de mîna a ;!;reia, swuart; pe <Lingă 
piia,ţă, şi nli s-a diat tiecăn-uila o cămă;ru,ţă ; 
un ,pat, o sobă ou 'Lemne, o chiluvetă. Tră
iam ca :îinitr-un canto;n,ament. Îmip'l'eumă 
cu Mih 1ai Păllăldescu, rdu'ceam ,g,reuiJ. ,gospo
dăriei. Eu cll'ră� car.1x>fii, ell .îi ,tăia şi-i 
p:răjea... Dair totu([ ni se jpăI'ela minunart. 
PUJblicttl ne i-ubea şi venea cu 1clirag iJ.,a 
spectacolele noaJStre. 

Debutul meu ou piesa într-un ceas bun ! 
s-a hU!CJWrait ,ele o altentie deosebită diln
paritea co!11dlllcer<ii 'teaitmlJ.uJi. Dilrectornl
trupei, actoru'! Şte:flan •Iordănesoo, mi-a
spus : .,Daică Î'11,1t'f.J\lil1 speabacol vei a,vea
nevoie să-ţi ,atluc de ,pe cer [lur10, voi :flace
tot ce-1ITli stă fo ;putinţă să ţi-o aduc".

Aceste vorbe, pe oay,e nu (le voi uiita, 
consiider1'ndl\l-1'e exemplar,e ,perutrnu rela,ţi1a 
care trebuie să exuste inrtre conducătorul 
unui 11ealtiru şi UITl lbînăT aibso1ventt de insti
tut, n'll au irămas o simplă dedl!araţie. 
P.?ntru specrocd1ul Intr-un ceas bun !, am 
solilcH/a1t co1aborairea rostului meu ,pro!fe
so.r, scenog;ria:f<ull .A!lexlcl!Ildru Brătăişainu, 
maestru emerit an amtei, 1Lau:reait al pre
miuQlliÎ de stat... Şi \aJIJl ,aivm-o ! 

Tot ou <acest sp,eollacol a îrrce.put şi s-a 
sta,tornicit comaborairea mea Ide •lungă ldru
mtă cu !Mlihtai Pă4.lliiescu,. Vreau să cred 
că · această ·colaiborare a fost 'Î!IIljpor.tan,tă 
pentru amî'lldoi : eu .găsiJSem tiipul de ac

tor la oare visam (şi iincă mai v:i.1,ez), 
actorul de mare plastiloibaJte, miim, acro-
1bat, cu l1lO deoseihi/t simţ aq 'l'iiUmulLui, avîh!d 
o mcretl�bilă oaipacittiate de icompoziţlie,
mo'biHitate interioară, umor, !in,teli;gen,ţă, 
sensibillti:t:Ja!te ; i:ar hli i..a permis să4i de� 
să<vSTşeaiscă mid'loacele ia'l'il!istire, m rollllri 
vari'aite. 

Am ipr1'vit an'l.lln.Ca s.-egtiZOX'a!lă făiră nici 
un fel de :iillhitbi,ţii şi constirangeri, avmd 
aD.ături un om de teatru culm era Oriln 

· TeodoreeClll, IU!I1 iartii!st .generos, de o vastă
ottllblllră tealtra!lă, de !I.ia oare tam a,vu,t multe
de îr:lNăţiait. Mi--am dat sea,:ma ;ce msei:IIIll
nă să de,prl.inzi lll'll !llllmlai zboru[, dar fii
buouria zborului. Să b.'V'eţi să dai din
arlipă nYliindlll-te 11m j-UTnl[ icu:ibu1ui e o
illreaptă către o strure de pţie, dar bucu
lI'i!a ntr o al deait IBNlmcl c!nd !.2bUtli!ştl. să
t.e hr.dep� da omb, deJpâş1ud zona pr�
Vir.ill(n, 11mteliare.

www.ziuaconstanta.ro



Toma Caragiu - caricatură de Va
leriu Moisescu 

Două creaţii antQJogice ale acto
rului Toma Caragiu pe scena Tea
trului din Ploieşti : în ,.Berloldo la 
curte" de Massimo Dursi (alături de 
V era V arzopov) şi în „De Pretore 
Vincenzo" de Eduardo de FWppo 

,,Ca să mă întorc 1,a etapele biogra
fiei, există şi o a treia, dar nu ştiu 
dacă e potrivit să-i zic «etapă,.. 

E perioada determinată de întîlnirea 
cu regizorul Valeriu Moisescu. ITJ, cele 
trei spectacole puse în scenă 1ia Teatrul 
din floiesti de Moisescu - De Pretore

Vincenzo; D'a.le car,n-a-valul:ui, Bwtoldo 
la curte - am cunoscut un regizor în
zestmt, exigent faţă de actor. 

ln aceste ocazii s-a concretizat posi
bilitatea de a realiza simţăminte şi 

gînduri mari cu mijloace foarte simple". 

Toma Caragiu {din „Carte despre Toma 
Caragiu", Editura „Meridiane" Bucu
reşti, 1984) 

,,De un real succes s11 bucurat

De Pretare Vin:cnzo, piesa lui Eduardo 
de Fil'ippo ; spectacolul a fost apreciat 
pentru concepţia regizorală ( •.• ) bine 
pusă i,n valoare de către cei doi inter
preţi principali: Toma Caragiu şi 
Adela Mărculescu ( ... ). 

1n rolul din acest spectacol Toma 
Caragiu înscrie cîteva mlJmente de 
înalt nivel artistic, în care umorul sub
til, de esenţă populară (în lumina ex
perientei artistice de valabilitate uni
versală a lui Chaplin, Malec sau Toto), 
se revarsă generos asupra publicului 
cucerit". 

George Iva.�cu, ,,Contemporanul" nr. 30 
(824), 27 iulie 1962 
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- Ce a Însemnat pentru dum
neavoastră numirea ca Prim-regizor 
la Teatrul din Oradea '? 

- Am întlilnfut ,acdlo o oohi,pă de teaJIIr,u
pe <Ja['e am tn·c.ercat s-o con50litlez .. Elra 
şi un regizor cu ciţiva ani mai t1năl", 
Dan Alecsanc!,rescu, cu care mi-a fiicut 
plăcere să colia.barez, 1J.1a Liubov Iarovaia
şi 'la Pădurea, unde am semn·ait soono
gre.f ia. 

Mi-,am irciintiilnit auci vechi'lll :prieten, 
pe Ion Marin.eseu. Am reia.lizat împreună 
trei speotacdle importante pentru mine : 
Cyrano de Bergerac, Omul care aduce 
ploaia şi Poveste din Irkutsk, u'ltimull 
marcînd şi inwputul co1alborăJ.iii de mai 
lun,gă dlllrată ,ou unul idi-ntre cei mai în
:;,emnaţi scenogra:lli 1·omâni, ,arh1tectu11 Paul 
Bortnovski. In Cyrano de Bergerac au ju
cat am'beile secţili, româină şi mJaighilalră. 
Piesa nefiind traiJaJtă doair oa o comedie 
eroică, oo tentă rom1an11ică, era e'V'ilden
ţi,aită cu lucid'i'talte 1,u,pba -artrlstului, ,a poe
wl'llli, o fi.gură ina�nrtlaită ia epocJi, 1mpo
trivia ml.'E'lor societăţi:i ,sale, nu numai cu 
s,parla, da,r rnia.i ales ou spiritul. 

- Al treilea popas în periplul 
dumneavoastră regizoral a fost Ia 
Ploieşti... 

- Pootru mine, P,Joieşltiul reprezintă nu
dOla,r un oraş situ•ait IJ.a 160 de ki!lometri de 
Buieureşti, urbe a pe'trdliştiilJ.or, ci şi o 
SIIJatre poetică. Reveneam după o ,absenţă 
de mai bine de rece :ani. N-am realizat de 
lla în:ce,put ce v,a msemn,a fatilnirea cu 
Toma Caragiu. Elra e:i-"br.aordinlar nu nuanati 
ca actor, ci şi ,oa am. Cred ra tea'1JI;ul se 
pdafte fiace b'i:ne daică rpe cei cu ca,re lu
crezi :îi şi illlbeşl\:i. Dragostea i-mi ,pa�·e ;a fi 
o condiţie ia I01'elaiţiei.

Mi s-a ofeiru,t -posi!Jjjlit,atea de a :revâta
hza trupa, :pl'.in aducerea llMlOr itine:r,i ac
tori valora.şi, ce ia,,u unsmil:a,t un aer de 
prospeţime întreg.ului inucle'u ia.rti!sii,c, care, 
de a,a o vreme, !incepuse să dea s€1llllle de 
obosea:lă. In d1rectorul Oara,giu am găsi,t 
un aJi-a't de nădejde. In a-01:or,ul Cairag.iu, 
un sprij<in concret. Tallentu1 său neobiş
nuiit, ruou1enţ,a icomkă, iÎlnVentiviluaooa, 
ne1irnitata ;caJPaditate de ,co.mipoziţie, verva, 
pJ.a,sticiltatea m1-i fu'Seseră [n<xi solicitate 
şi explo,atate ii.ia ma:irilmum. [mi amin,tesc 
că distribuindu�l -în De Pretore Vincenzo,
Ulll'a dintre prime/le sale creaţii strălluoite 
.î.trbr-o zonă de ,tea,tru ;pe crur.e nu o iaibor
dase încă, Toma părea îngiii•jora:t. Spunea 
că ro}uU ,arr 11:rebUi i1I1:teripreta,t de UIIl it:i
năir do'tat · cu mia.i multă SU'Pleţe şi mobi
litate. ,,Sînt iprea masiv l!)enitriu :macaro
nia!'U1 ăsta". A cedat in <U11II1ia :i:nsistenţe'.I.OI' 
mele. Fină ma ,premieră ia slăbit :J.0--1:2 kg. 

PJ'ima ropeti1ie am suspendait-o, pentru 
că înt'î.!·Zliiarse cu 1'5 minute. L-am în.tilnit 
pe scară, venea gîfiind ; a sllnilga,11; : "Tu • 
eşti nebun !" A doUla zi, 605it 1PrJlnrtre pri
mii, stătea imbu:f.niat într-un colţ, subli
niindu�i itex1luil. Clîad !l-am văzut, m...,a 
.pufnât ds'lli. A IÎ!n,oopu't să m1dă şi el. Re
laţiile noasu:e ;rein,t"naseră [n nor.mal. 
Orele de re(J'.le'ti,ţie se ,preilungeruu ,peste li
mite. Uneori lucr,am şi nopţile. Cînd 
mu,noa deviine o bucurie, oboseala d'ispare. 
La fcll s-a în,tîmptlat şi cu D'ale carnava
hllui, 1·eailiiza-t :intr�un ltlimp reoo,:,d, s,pec'1:a
co'lul tiind inclus în ma1rnilfestărri1e or,g,ani
zate sub anllspiciile Coosiil!u:J.llli Mondila[ al 
Păcii, cu ,pini[ejw. icornemarădi lui Cara
g,iale. N1�iooatf1 sal1a rtealtrululi din Plo
i('Şti nu a aiCII\.IJlm t !la un Joc aitai"'1lca 
personla!lîlbăţi <lile artei şi Cl\.lJJt,m'ii din 
înkeagia lume, prin.bre �re 111.lrăi Za
vadsk:i, Nazim !Hikmct şi muJţi alţii. 
Cu ru::es't spectaiooJ, în care Toma Oaragiu 
îl intenpl'eta pe PaimPon, mi-am c.on.11inuat 
unele •in1rt:enţii sch:i:ţaJte ou ani m ·11M1ă şi 
1·;:-1lu<1,te ulterior, SJ'.)["e a,pro:liunkiall'ea şi re
descoperlrea 11ni,ve1-sU�lll'i cair,a,gia!l.eian. 

Momen:tull Ide vM ia1 perioadei ;plOlieş,1:ene 
a fost insă Bertoido la curte. In repetiţii 
am fost preocupai!; in priimlu!l rînd de 
obţinerea unu'i limlbaj !Comun şi 1a unui 
pu?ernic spirit de echipă. De aceea nu 
<permiteam nimăinlll'i 1Să�şi aştepte intriarea 
l,a caibill1ă. Toţi actorii erau ohlligaţi să 
parlicipe ]Ja înibregiu/1 iprooes de elialborare 
a spectacolului, stînd allături de milne în 
sală. Cu t:imipu[, partioiipm•ea ,a deveniit 
activă, insUlfle<ţită şi �rns,urfl.eţi'tOare, ,tr'ans
formînd o!b1i,�1ţi0 inllr-o s'llare de effilll
iaţie ... 

Acest ex,perirnent de teaitru tolla1 a fost 
pentru Toma 11i penitru coleotivu[ pldieŞ
tea:n o piatră de lî!nceroare, IPI'ln multiip'la 
so:Ci.ciita�·e : a max,ianei exipresi1Vi1tăti ia an
trenăiri!i :i!ma1gfun,aiţiei1, a buooriei':de a julOa, 
a mobilri.itătil 1niterioare si exte:ruoare a 
senisibilităiţii ],a ri.tm, ,� sp.ilrii.tu'1U!i ' de 
ech'i:pă. PloieşrtiJul, 1pentru mftne ,a inseim
nat,' cred, un moment de răs�ruce, con
tinuat; 1n iailttă farun.ă, iprirn veru.re,a [a 
,,BuJand-ra". 

Oind eram IJ.a Glala,ţi, i-am spus lui 
Horia Lovi111escu că mă simt m stare să 
,pun [r,J, scenă ch!iiair işi un &lbiicol Ide lfo'nd. 
Oa orirce am !foarte tină:r, IJ.,a mceput'l.llriae 
meseriefi., arede,am oă iregi:zoru!l ieste UJn de
mi>tirg ff.n minia căma ltex:tmI devine un 
pretext, iiarr actorull, un instrul!nenlt. Ceea 
ce mă ,PT'e00U/pa era rea1izairea cancEîpţiei 
şi V'izilu.nii speo1lacoltr1ui !i.ntr-o succes:inme 
de imagi'Il!i ex;presicve. Mai itirziu am lilCC
put să inţeleg ,că vailoall'ea iantis,tică ia spec
taeo'.l.ulmi � dete.rmdnlată in primu/1 rind. 
de cad'iibatea in'ter,preliărifi iadtx>rfilc,eşt-i işi că 
partea cea mai ,puţin speollawloasă a ,pro-
fesiei: de regizor - 11Ju(71W; ou OOOOlrll:l'I. -
oonsti-tuie clemen,t'llll ipr.imordJ.aa. Dar regi-
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Actorii Dorin Dron, Octavian Cotescu, Rodica Tapalagă, Valy Voicu
lescu Pepino în „Nu sînt Turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu (Teatrul 

,,Bulandra") 

„Experimentul spaţial de la Tea.trul 
«Bulandra» cu piesa unodernă Nu sînt 
Turnul Eiffel de Ec{1terina. Oproiu
of eră un spectacol scenic strălucitor 
�i plin de idei regizorale (regia, Vale
riu Moisescu�, c-u o pereche de acto!"i 
excelenţi iin rolurile principale". 

Hans Lossban, ,,Die Biihne"' 

wru1 învaţă să Looreze cu iaato;r:u1 nu teo
rf'iiC, ci p,iaotic, co'liaibodnd cu ac-torul şi 
învăţînd de 1:a actor. 

Cu cît pe-1'S'Ol1-alitatea iact011i1or -ou ct:1re 
;vine în contact este mai ,puternJicJ., cu 
atit rcgizopul îşi îmbogăţeşte metodele şi 
stitlu1 de l'lloru. Am iavut şansa, de-a Lun
gul anilor, să coli'!boriez rc-u mat•i ,persona
lităţi ,alle sci ne'i ,româneşti, a1parţinînd rniflJi 
mu=Uor genera,ţili - şi de }a fiecare am 
avut dte ,oeva de învăţaJt. 

- Vorbind despre Galaţi, Oradea,
Ploieşti, aţi pus de fiecare dată în 
centrul activitătii dumneavoastră 
cite un actor : Mi.bai Pălădescu, Ion 
Marinescu, Toma Caragiu. 'ln Bucu
reşti aţi venit într-un teatru în care 
nu era o singură personali
tate polari:r.antă, ci mai multe, fie
care interesantă în felul său. Ce a 
însemnat pentru fi.nărui regizor Va
leriu Moisescu întilnirca cu Tea-

' trul „Bulandra"? 

- A lucra cu un colecuiv lalcătuH: din
nmlrte pe1•sonalităţi <l'istinote, ,unitare în 
limbaj, cliar U/Ilî,caite în modul de ta g,înd!i 
şi a înţelege teatrul, este o misiune mai 
dificilă. ba tea:b:'<:le dlin Gall,aţi şi Ol"aidea 
erau co}ecfrve făr.5. tratditie. Asta a fost 
şi biue şi 1·ău. Pe un tm•en vi!rian, se con
struiPŞte ma:i u'?or ; .începi de la zero, 
e.rv!Înd d'eopotrivă şi risou,ri şi lLbertăţi. 
hco'lo tnnde trelnri,e să respecţi investiţia 
în'ai,ntaşi!lor - care devine trad!iţk -, n,u 
mai eşti pus în situaţia de a începe, ci 
ele ia conti111ua, şi ,�S'tla � ceva mai !TT'E'U. în 
priJ111Ul ,oaz înainrezi bîjil:>iind fn nemmos
cut, din iJJilpsă· de repere, im cel de-al do'l
loo nu ,poţi îna'inta fără a ţine seama de 
rl'\pen:-. In •p1·imrul oaz <porneşti iaVJ:n,lnt rpe 
drumul cel mai scurt, în cel de-a1 doil,ea, 
(";;li unPori abli,gat să faci sla�om. Asta 
poarte f.i o ex,pli.caţie a iiap,tu:Irni că mu,!ţi 
rBg-izo11i tinf'lri invtt::aţi să lucreze pc scena 
ToabruJui „Bulwndra" tlll fost •pu.5i in dfti
culbate, · ,reaiiZÎnd cu actoll'i importanţi 
specbaco,Jc srnb cota lor V'alorică. 

După Cum vă Place, specbaco'l cleschi
ză:tor de dn1muri noi 111 gi11dkeia teatra:iă , 
,·omâneuscă, nu maii visam •ailtcevia dooît 
să pot cdla·bora ou Liviu Ciulei. Initl.7.ni- · 
rea cu aCPst om cl'e toa.tr,u la fost nu nu
•tTila!i .un cîşti,g profesionJail., da,r .5i o tre
cere de rlYarriei·ă. Du liirectorul Ciulei in
tt•arn ,incori în contradiroţiC', dar pe ornIU'l 
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„Viaţa de ,toa.te zilele, care constituie 
substratul realităţii în piesele lui Ca
ragiale, capătă altă dimensiune în mon
tarea ploieşteană. Lumea jalnică 
a mahalalei este văzută de spectator 

. într-o oglindă deformantă. Deformarea 
subliniază destinul ei meschin. E o

lume a oamenilor mărunţi şi a senti
mentelor de duzină, a unor filistini cu 
trăiri de doi bani, trucate de calcul. 
Dar personajele comice aspiră la esenţa 
eroului itragic, peste hainele clovnului 
ele îmbracă toga tragică. 

Pentru Moisescu, D'ale carnavalului
a fost o încercare de forţă ; regizorul 
se pregătea pentru montarea, la pe 

atunci recent înfiinţatul Teatru Mic, 
a unui spectacol-coupe alcătuit din 
Cinci schiţe de Caragiale şi Cîntăreaţa
cheală de Eugen Ionescu. Acest spec
tacol a desăvîrşit căutările care au 
marcat spectacolele cu D'ale carnava
lului, dîndu-le o formă finită, subli
mată, cizelată." 

Elena Azernikova, ,,Drama şi teatrul 
în România. Caragiale, Petrescu, Se
bastian", .\'loscoua, Eclilura „Isl„ustvo·', 
1983 

... Şi „Cinci schiţe" Ia Teatrul Mic 

,,Am văzut două win aceste mult dis
cutate spectacole. Primul : Cinci schiţe
ele Caragiale, în regia lui Valeriu Moi:.· 
sescu la Teatrul Mic ... am avut surpri
za de a descoperi un nou Caragiale. A
cesta nu. mi s-a părut... nici sărăcit, 
nici îmbogăţit, ci pur şi simptu. un 
altul, un Caragiale răspunzînd unei vi
ziiini artistice a anu.lui 1966. După pă
rerea mea, comicul caragialesc si-a 
menţinut specificul, substanţa sa inti
mă... Forma de exprimare a cîştigat 
mult prin inovaţie scenică, comparativ 
cu montările mai vechi. Am apreciat, 
în speţă, în montarea de la Teatrul 
Mic, felul subtil în care a fost tratat
comicul de situaţii reflectat în mimica 
personajelor, precum şi fn atmosfera 
ele absurd a lumii «moftangiilor„ lui -

Caragiale." 
Acacl. Al. Hosetti, 

Co11teml?ora1ml", nr. 14, 7 aprilie 1967 

Spectacole Caragiale : ,,D'alc car
navalului" la Teatrul National din 
Craiova (sus, stînga) şi Ia Teatrul 
.,V. F. Komissarjevskaia" din Lenin
grad ... 
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,,De altminteri întreaga operă scenică 
rea.lizată acum La Teatrul de Comedie • 
e încărcată de întelesuri noi, cu ramifi
caţii spre vreme·a care l-a inspirat pe 
scriitor şi spre foate epocile de misti
cism moral oficializat pe fondul depra
vării generale. Valeriu Moisescu ne re
stituie nu numai tragicomedia ca atare, 
în tîlcul ei adînc, ci si ceva din mediul 
corupt în care s-a zÎimislit. Şi din at
mosfera ostaă în care a fost receptată. 
El a mai procedat astfel cu D-ale car
navalului (la Ploieşti), Hangiţa (Craio
va), Ultima oră (Bucureşti), dind, în 
toate aceste împrejurări, păstoase ta
blouri de gen, prin reimplantarea su
biectelor în ambianţa social-'istorică. 
Reevaluările sale schimbă, oarecum, şi 
specia literară : farsa, comedia de ca
rncter, satira socială, tragicomedia fan
tastică devin comedii de moravuri, cu 
ample contextualităţi. ( ... ) Reprezenta.
tia Teatrului de Comedie ( ... ) ne prile
juieşte -însă o întîlnire cu un alt Moliere 
decît acela ce ne tot fusese pre
zentat piruellînd cu .perucă .�i baston 
şi declamînd sterilizat, în încăperi goa
le, ori pri-ntre coniferele stilizate din 
grădinile lui Le Nâtre. Opera scenică 
actuală, atît ele interesant concepută 
de Valeriu Moisescu, îi dă posibilitatea 
lui Jean Baptiste Poquelin să ne vor
bească de-a dreptul fascinant, prin
tr-un erou care-l reprezintii ca gîndire. 
Să ne vorbească anume despre avata
rurile dramatice ale unei vesele aspi
raţii spre libertate, într-un veac măreţ 
şi josnic, ele · o bufonerie tragică .5i o 
atroce ipocrizie". 

Valentin Silvestru, ,.Orn 19,30", l�ditura 
„Mericlicrnc", Bucureşti, 1983 

----

* ,,Don .Juan" (n. recl) .

... schiţă de decor de Valeriu Moi
sescu pentru „Vicleniile lui Seapin" 
(Teatrul de Stat din Brăila) 

Spectacole Moliere : Mihai Pălă
cleseu şi Grigore Chiriţescu în „ Vi
clen.i ile lui Scapin" Ia Teatrul de 
Stat din Galaţi... 

Iurie Darie si Mihai Pălădescu în 
::non Juan" la· Teatrul de Comedie ... 
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şi artis1Jul Li vilu l-am i,ubi,t şi a'l i11.1:besc :în 
CO'n/bi111ruire. Nu se �a l,a sugestii, em 
receplli..v, oa oniice mare ,arti'St. Lipsa de 
ostentaţie şi ,aif'eota«-e, niaitur.alleţen şi des
chidei·ea îi confereau o ,ti·nereţe s.pid:tJuală 
şi Ull1 :llarmec ouceiritor. 'FăCe'.arrn ipanie din-
1r-<J gene,:aţie penbru ooire Ion Şah'iig-Man 
fusese un ·i1dol : impetuos, l()U un fi·zic .ilm
poZJan t şi un rtemperiament năva!lnic, în 
reJaţia ou coliaboro:tnrii conJVin1gea poo 
si-mpla sa ,prezenţă. Liviu avea în 1·epe
tiţi i o constantă atitudine de civilitate, 
un ca•lm şi o răib'da'l:e de neima
·-ginat. La Şahghiian, indica,ţia era un
ordin ; 1•a Ciull.ei, o ipropunere. Dar ipropu
nerea O'daită decanta'tă, d,evenea m'.ilgăllos,
o.izel'incl exeouţia pînă �a 1�le mai milo.i
detla4ii. Uneori insista IQlt"e irntregi iaSUJPM
une<j rnplilei sau chilaa- a 'll.llJU:i gest. !Nu
mi-a fost delO!C �or <să <l<epri1nd ,acest still
de. J.uor,u, cu l(laa"e iadtorii ernaru obişnuiţi,
simţindu�mă deseori dezarunalt şi iincapabil
de a comuni1oa.

Ou timpul, m-<a!m a�ait din ce fo ce 
micii mll'l.t de ,acest mln'l1Jl1at colectiv, în
ceticînd să mă ipl!iez trodi1i!illor 1Şi ,persona
lităţii sale irucon:fiundabi/l.e. A fO'st o mu
taţie în felu-I meu de a înţelege şi iubii ibea
trul, care nu s-a IJ)rodus brusc, ci îln 1fi.mp. 
In colectiv era şi Pintilie. Ţ.iJneiam mult 
1,a el încă clin anii Institu'tl!U,w. Ne buw
riaim unul de sucoesele ce'lu:illia1Jit. Exista ,o 
eam.r[aţie firească. 

- Caragiale pare să fie comedio
graful dumneavoastră preferat. Aţi 
montat D'ale carnavalului de şapte 
ori, iar reprezentatia de Ia Teatrul 
din Galati a marcat începutul unei 
mişcări de înnoire în lectura scenică 
a marelui dramaturg. Pc parcursul 
acestor reluări ati urmărit o idee 
anume? 

Primul spectacol cu D-ale carnavalu
lui, realizat în 1957 la Galaţi, s-a născut 
dintr-un spirit polemic, atît în raport cu 
unele păreri critice care considerau a
ceastă capodoperă drept cea mai puţin 
izbutită piesă a lui Caragiale, cit şi în 
raport cu prejudecata respectării unei tra
diţii de montare, tradiţie ce, sub emblema 
„realismului critic", se străduia să impună 
o s.ing,u<ră modalitate de inte.rpratare ; cel
puţin in cazul acestei piese, aceasta nu
ar fi izbutit decît să confirme falsa impre
sie asupra textului. Căci această farsă"
aparent jovială şi lejeră, cu bărbieri
,,subfirurg.i" care scot măsele nevinovate,
cu „revoluţionare" înşelate în amor şi
capabile de crimă, cu veşnici „catindaţi" 
funcţionai·i de stat, care nu primesc sala
riu dar sînt fericiţi că nu li se fac reţi
neri, cu calfe de frizer ajunse în postura 
de „teoreticieni materialişti" (,,Ce nu are 
bază cum poate să fie naturel ?"), cu idea-
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!işti lunateci susţinînd teoria lui Matc>i,
,,doftorul" de bătături din Italia, cr, pro
povăduieşte frica drept remediu împotriva 
durerii, cu apărători ai ordinii publice, 
vardişti sau foşti „rbişti" de var
dişti oorupţi şi coruptibiJi, ba chiar 
escroci de p1:ofesie, oo o lume arno
r·ală şi imorală, reprezintă, clupă 
op1inia mea, summum-ul gîndirii ca
ra,gilaI.eene, în oa•re m..iha/laua devine o 
condiţie existenţială şi nicidecum un pre
text pl.tore'>C. Sipeotacoh11I găJ:ă,ţean a fost 
o provocare ; prima breşă către o nouă
înţelegere şi reprezentare scenică a uni
viersul'U!Î cara1gi-al�n. Polemioa ocla,tă în
cepută, a fost continuată, numai că de
fiecare dată ea se ducea, în plus, şi cu
mine însumi. De ce? 1} Pentru că un
spectacol, oricît de izbutit, nu poate epuiza
o operă atît de bogată. 2) Pentru că o a
semenea piesă icontiinuă să lbrăiască ân sulb
eonştient şi, după o vreine, ţi se înfăţi
şează din alt unghi. 3) Pentru că operele
importante se află în permanenţă într-un
ra[POrt dllla'.J.ectiic .cu II"®l.'iitatea, cu gustul şi
sensib1litatea omului contemporan, pro
vocîndu-1 de fiecare dată în alt fel.

Cu substanţiale modificări, spectacolul 
ploieştean din 1962 încerca să lărgească 
arfa satirică a piesei, prin accentuarea vi
dului interior al personajelor, golite de 
orice conţinut uman şi împinse către 
condiţia de marionete. Toată această Iutne 
era privită cu o ironică distanţare. 

La Teatrul Naţional din Craiova (1969), 
s�a 1prod1Us o im'l.l!taţie in modU!l meu de a 
vedea piesa. Pă-trunzînd în U111i:vei-sul ei, 
am înteles că dincolo de bufoneria car
navalescă se ascunde o lume tristă şi peri
cui1oa1să, o 'Lume făcă or.izon tUJri, IJ)O'.pulart:ă 
de umbre, ,,în goană după propriile ior 
suflete" - cum remarca un cronicar. A
ceasta a împins spectacolul către farsa 
i::rotescă. Pentru ca, în sfîrşit, la Lenin
g,·ad (l982), să redimensionez spectacolul 
P".' linia comec1iei tragice, esenţa tragismu
lui provenind din inconştienţa personaje
lor. care poate deveni nocivă, ca în mono
logul „1 Aprilie". 

- Intr-1111 original spectacol-couve
Ia Teatrul Mic 1-ati prezentat pe 
Caragiale ca un prc'cursor al teatru
lui absurdului. Montarea, în care 
alăturati Cîntăreata cheală cîtorva 
schiţe de Caragiale, a stirnit un viu 
interes şi a provocat comentarii a
prinse. Cum s-a născut această re
prezentaţie? 

„Toate personajele lui Caragiale sînt 
nişte imbecili" - scria Eugen Ionescu. · 
Dar imbecilitatea lor se nuanţează la in..: 
finit, d<' la imbecilitatea solemnă la cea 
romanţioasă, de la imbecilitatea „calmă, 
imperturbabilii, egală şi plină de dignitate" 
la imber·ilitatca agresivă, violentă, sforăi-· 
toare. In fond, sint nişte personaje care 
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,,M oisescu este tipul regizorului his
trionic. Extrem de sensibil, extrem de 
inteligent, extrem de inventiv, extrem 
de uimit, de naiv, Moisescu este regi
zorul extremelor;. De aici probabil ex
traordinarele, inexplicabilele oscilaţii 
ale spectacolelor lui. M oisescu este 
un regizor debordînd de talent. Are 
atît de mult, încît împrumută cu ge
nerozitate şi candoare altora idei solu
ţii. Este fermecător şi aproape lipsit de 
invidie sau ranchiună. O repetit'ie cu 
M oisescu este un foc scînteietor ·de ar
tificii. M oisescu este tipul regizorului 
care lucrează «la inspiraţie». Fireşte că 
are iniţial o idee de spectacol, pe care, 
în bunele lui realizări, o urmăreşte cu 
rigoare. 

El stie să creeze o relaţie caldă şi 
directii şi uneori o atmosferă entuzias
tă, încărcată de încredere. El ştie să 
privească actorul în ochi, impresionîn
du-l cu privirea lui amuzată de clown 
al . spiritului. M oisescu jonglează cu 
ideile, le flutură ca pe nişte panglici
colorate şi, arătîndu-ţi o mie de fatete, 
ca într-un caleidoscop, te convinge că 
fiecare poate fi posibilă. 

El poate afirma cu cea mai mare cre

dinţă un adevăr, pentru a-l nega cu 
vehemenţă în cinci minute şi este sin
cer de fiecare dată." 

Cătălina Buzoianu 

„Intîlnirea cu acest regizor a fost un 
punct important în evoluţia mea pro
fesională. Ne înţelegem, ne leagă ace
eaşi înclinaţie spre nou în artă, spre 
adevărul scenic. Repetiţiile cu el sînt 
o bucurie spirituală prin sinceritatea
şi intensitatea comunicării. Valeriu
Moisescu îndrumă actorul spre desco
perirea şi valorificarea unor latenţe
artistice nebănuite.

Prin activitatea sa la Institut şi ca 
practician al scenei, a contribuit la 
afirmarea şi dezvoltarea unui 111,are 
număr de actori şi regizori tineri. Ală
turi de Caragiale, Moliere este o altă 
constantă a biografiei sale artistice. 
Pregătim împreună Mizantropul, care 
dorim să marcheze un evenime711t cul
tural în teatrul românesc". 

Virgil Ogă_ anu 

Ştefan Bănică, Octavian Cotescu, 
Virgil Ogăşanu în „Anecdote pro
vinciale" de Aleksandr Vampilov 
(Teatrul „Bulandra") 

„Alcătuiam o familie cînd am p/;ecat 
- clasele de actorie Al. Finţi şi �s
tache Antoniu -, împreună cu Valeriu
Moisescu, la Teatrul din Galaţi. Era
în 1956. Am deprins alături de acest
regizor ABC-ul meseriei. De atunci ne
leagă o tra·inică prietenie artistică.
Ne-am reluat colaborarea peste ani, la
Teatrul „Bulandra ". E$,e un prieten
al actorului, un ·mare regizor-pedagog
care are un rol constructiv în evolu
ţi,a interpretului. Repetiţiile cu el sînt
stimulative, creatoare, te obligă să-ţi
cunoşti mai bine resursele artistice.
Are o fantezie comică debordantă. Este
un pion'ier al lecturilor Caragiale în
cheie modernă. Reprezerutaţia noastră
cu D'ale carnavalului de la Galaţi,
unde îl jucam pe Iordache, a fost în
acest sens un moment revoluţionar în
teatrul românesc.

Or'ice reprezentaţie pe afişul căreia 
figurează numele lui Valeriu Moisescu 
poartă pentru mine pecetea cal'ităţii. 
Montările sale se impun prin longevi
tate : 1apreciate de critică, ele mL si un 
foarte mare succes de public". 

Ştefan Bcfoică 
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Fişă provizorie 

(se[ectiv) 

Data şi locul naşterii: 1 nprilie 1932, Bucureşti. Absolvent I.A.T.C. , ,I.L. Ca
t·agia1le", promoţia 1956. Examen de sLat : într-un ceas bun ! de Vilei.or Rozov (Tea
trul de Stat din Galaţi). 

Spectacole Caragiale: D'ale carnavalului (Teatrul de Stat din Galaţi-1957. 
1972, Teatrul de Stat clin Orad�a-1951:), Teatrul de Stat din Ploieşti-1962, Teatrul 
„Mihai Eminescu" din Botoşani-1970, Teatrul Naţional din Craiova-1973, TeaLrul 
,,V.F. Kommissa.rjev,skaia" cl-in Lcningrad-1982); Cinci schiţe (Teatrul Mic-1!>65). 

Alte spectacole din dramaturgia românească : Titanic-vals ele Tudor Muşa
tescu, Mireasa desculţă ele Si:tto Andras şi Hajdu Zoltan (Teatrul de Stat din 
Galaţi-1958) ; Poarta ele Paul Everac (Teatrul Naţional „Vasile Alecsand1i" d1n 
Iaşi-1959) ; Jocul de-a vacanţa de MihmQ Sebastia111 (Teatrul ,.Bulandra"-1964, Tcaitrut 
Drainaitic „Miail:j,a-_;_,Filotti" din Birăila-1975) ; Fii cuminte, Cristofor! el(' Aurel Ba
ranga· (Teatrul „Bnlifo.dra"-196-l) ; Nu sînt Turnul Eiffel de Ecaterina Opro.iu n'ea
trul „Bu1I.auiclr·a".-1966 · Teatrul Na,ţiona� din Craiiov,a-11969); Viteazul de Paul .t\,nghel 
('!1eafrti'l. .Naţi6niâl di

1

n OraioVla, 'I1elatrul „Buliam:lra"-'1969) ; A doua faţă a medaliei 
de I.b.' --.Sirbu (Teatrul Naţional din Craiova-1973) ; Casa de mode de Theodor Mă
nescu -:(Teatrul.: ,.Bulandra"-1973); Ultima oră ele Mihail Sebastian (Teatrul „Not
tai["a"-1,975); Undeva, o lumină de Doru iMoţoc-11977 ; Rezervaţia de pelicani de 
D.R. Popes-cu-l!t83, Noţiunea de fericire de Dumitru Solomon-1<!}85 (Teatrul „Bu
lanclra").

Spectacole Moliere: Vicleniile lui Scapin (Teatrul de Stat din Galaţi-1959); 
Avarul (Teatrul Bacovia clin Bacău-1962) ; Don Juan (Teatrul de Comedie-1980). 

Alte spectacole clin dramaturgia universală : Gîlcevifc din Chiltggia de Carlo 
Golcloni (Teatrul de Stat din Galaţi-1957); Cyrano de Bergerac de Edmond Ros
tand, Omul care aduce ploaia de Richard Nash-1960, Poveste din Irkuţk-1961 (Tea
trul de Stat din Oradea) ; De Pretore Vincenzo de Eduardo de Filippo-1962, Ber
toldo Ia curte de Masimo Dursi-"11900 (Teiatrul de Sbalt dbn Ploieşti) ; Hangiţa de 
Carlo Goldoni (Teatrul Naţional din Craiova-1968) ; Ofiţerul recrutor de Geor�s 
F'arquhar-1968, Emigrantul din Brisbane de Georges Schehade-1970 (Teatrul Mic) : 
Alice în Ţara Minunilor de Lewis Caroll (Teatrul „Ion Creangă'-1977) ; Livada cu 
vişini de Cehov (Teatrul Naţional ,.Vasile Alecsandri" clin Iaşi-1978) ; Caniota de 
Eugene Laibichie-4967, Meteorul dre F'r. Dfu:t·en:mlatt.Jl\9691, Tranzit de Leonid Zo;rin-
1974. Anecdote provinciale de Aleksandr Varn.pilov, Volu1Jtatea onoarei de Luigi. 
Piranelello-1980. O zi de odihnă de Valentin Kataev-1981, Secretul familiei Posket 
ele Arthur Wing Pinero-1986 (Teatrul „Bulandra"). 

Scenografii : Inspectorul de poliţie de J.B. Priestley-1957, Titanic-vals de 
Tudo-r M111fil,,tes0u-195:8 ('I'ealbrul de Stat din Ga!laţi); Liubov Iarovaia de K. Tre
niov-1;959, Pădurea <le A.N. Ostrovskii, Omul care aduce ploaia de Ridmrd Nash-1960, 
Ultima oră df' Mih-a'il SPbastian-.lflnl (Teatrul de Stat 'din Orad0·a); Vicleniile lui 
Sc-apin rle Moliere. Jocul de-a vacanţa de Mihail Sebastian-1970 (Teatrul de Stat 
din Brăila) ; Livada cu vişini de A.P. Cehov-1978 (Teatrul Naţional din Iaşi). 

Turnee în străinătate : Hangiţa - Teatrul Naţional din Craiova (Bulgaria-
1D69) ; Cinci schiţe şi Cîntăreaţa cheală, Teatrul Mic (Festivalul de teatru scurt 
de la Saria.ievo, Iugosliavd�-·1969); Cinci schiţe, Te<ai1Jru\l Mic (U.R.S.SA!)70); D'ale 
rarnavalului, Teatrul ele Stat clin Galaţi (Iugoslavia-1973, Bulgaria-1975); Ultima

wă, Teatrul „N ottara" (Grecia-1976). 

Distincţii : Premiul Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă şi Premiul 
rle regie la Primul Festival republican de teatru pentru tineret-Piatra Neamţ, 1970 
!Nu sînt Turnul Eiffel, Teatrul Naţional din Craiova), Premiul special al juriului
la Colocviul de Arta comediiei ele la Gaia-ţi, 1922 (Don Juan, Teatrul de Comf'<lie),
Diplomă ele onoa•re a Ministerului Oultut'ii al U.R.S.S., 11963 (D'ale carnavalului,
Teatrul ,.V.F. Komissarjevskaia" din Leningrad).
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Călătorii peste hotare în schimb cultural : P0lonia-1967, U.R.S.S.-1969, 1981. 

Expoziţii personale de pictură, grafică �i caricatură : '1971, JJ074, 1978. 
Este profesor de regie la I.A.T.C. ,,I. L. Caragiale" din anul 1971. 
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se agită fără să ştie de ce, vrînd ca ceva 
„să se revizuiască, dar să nu se schimbe 
nimic", ca într-un carusel care se învîrte 
fără scop, ajungînd întotdeauna de unde 
au plecat. Ceea ce este lipsit de scop este 
absurd. Cuvîntul absurd poate avea, desi
gur, mai multe sensuri : nearmonios, în 
dez,acord cu raţiunea şi bunul-simţ, ne
rezoniabil, illogvc. In vorb'i1rea ob:iŞnuită, 
absurd se poate identifica şi cu ridlcdl. 

_ Toate aceste nuanţe ale absurdului se re
găsesc în lumea şi la personajele caragia
leene. Iată de cc l-am alăturat în specta-
colul nos,bN1 -pe Caragi,ale teatrului absur
dului. Am încercat să aleg din opera lui 
acele yagini care mi s-au părut mai con
cludente în această privinţă : schiţele 
Moşii - tablă de materii, La poştă, Căl
dură marc, Temă şi variaţiuni şi De închi
riat, nC'c1vînd pretenţia că am epuizat in
vestigaţllle. 

Am vrut să demonstrăm astfel că umo
rul ,absurd îşi are solide rădăcini în lite
mrbu'i'a română. Am [Porn.iJt <le la ideea că 
procccl[un la un act de cultură. 

- Alt mare comediograf a cărui

operă vă preocupă constant este 

Moliere. în V'iclenH'1e lui Scaipin, la

Galaţi, în A V'amtl, la Bacău şi mai

ales în Don Juan la Teatrul de Co

medie, urmăreaţi să aPropiaţi piesele 

de sensibilitatea contemporanilor. A
cum pregătiţi Ia Teatrul „Bulandra" 

MiZ'antropul. De cc aţi ales acest

text ? In jurul căror idei veţi con

strui noul spectacol ? 

Ştefan Iordache 
şi 
George Constantin 
în 
,.Ultima oră" 
(Teatrul ;,Nottara") 

,,Se poate spune, fără teamă de exa
gerare, că premiera de La «Not�ar�* 
vaLorifică în chip inedit teatruL lui Mi
haiL Sebastian şi, în primuL rînd, desi
gur, piesa pe care şi-a aLes-o s-o re-: prezinte. Ultima oră în viziunea lui 
Valeriu Moisescu nu se deosebeşte nu
m,ai de un precedent sau aitul, ci de 
întreaga serie de montări ce i-au fosE 
consacrate. Deosebirea, noutatea consta 
în asprimea, cruzimea chiar,_ <:U ca_re
sînt tratate personajeLe, repLicile, fzc
tiunea dramatică. Acest mod, fiitrat de 
orice idiLism, de a privi trecutul, în 
special trecutuL mai apropiat, s-a gene
ra lizat si nu• mai constituie în sine o 
surpriză" pentru spectator . . Insă para: doxuL în cazuL l.ui Sebastian, este ca 
ei n-� mai fost apLicat, deşi se dove
deste fertil, iar, pe de aită parte, re
ai;orul care-l aplică acum se arată re
inarcabil tocmai (asemeni autorului în
suşi) printr-o neobişnuită fineţe". 

l\larius Robescu, .,LuceafăruL" nr. 44, 
1 noiembrie 1976 

- De numele lui Moliere sînt legate
începuturile teatrului românesc, prin re
prezentatilile Societăţii Fil}armondce". Dll!pă 
Shakespeare," Mo]ier,e este ,autorul .aJ.asic 
c-eJ1 maâ des I1eprezen1Jart pe scenele noastre. 
Totuşi - parado:x,a!l. - tetawul ,românesc 
contemporan înr,egistrează foarte puţine 
spectacole nnOiliereşti memorabile. Denatu
rată prin interpretări simpliste şi simpli
ficatoare, viziunea sa asupra· lumii a fost 
îndeobşte falsificată. Astfel, publicu[ s-a 
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obişnuit să vadă în el un vesel come
diograf dublat de un moralist învechit. 
StudiJinclu-1 cu atenţie, descoperim în 
Molierc un autor surprinzător de mo
dern, atît ca gîndire, cît şi ca tehnică 
teatrală. Mizantropul, capodoperă a dra
maturgiei franceze şi uni vcrsalc, propune 
un anti-erou care, anticipînd teatrul fu
riei şi al violenţei, est·e pus într-o si
tuaţie de-a dreptul sartriană, şi anume de 
a fi sili,t să aleagă, conştient fiind de im
posibiHltate<a a'1egenii.. 

Marcînd, clupă cum sublinia Faguet, 
,,triumful piesei fără subiect", Mizantro�
pul se situează la limita dintre cofŢliC şi 
tra§iC, fiind poate textul cel mai misterios, 
c I mai închis şi, în acelaşi ti,mp, cel mai 
deschis din într,'::tga dramaturgie molie
resc[1. 

- Ati pus în scenă piese ale
foarte ·multor autori români con
tl-mporani : Aurel Baranga, raul 
Evcrar, D. R. Popescu, Siito An
dras, Theodor Mănes!:!u, I. D. Sîrbu, 
Ecaterina Oproiu, Iosif Naghiu, Du
mitru Solomon, Dorei Dorian, Paul
Anghel, Doru Moţoc... Carn au fost 
sati.sf.actiilc artistice ale acestor in

tîlniri teatrale? 

Regret cft p1•i,fftre aceş,tia nu fi,gurea
ză şi Teodor Mazilu, care în plus mi-a 
fost şi prieten. Am repetat prima lui pie
sii. cu Toma în rolul pr.incipal, pinii a
proape de prem:crii; ,,E la Ploieşti un 
Gogu C'Xlraordinar" - sînt cuvintele lui 
Radu Cosa:şu, 1li•pă,dte cu ani 'in uirmă. 

Am sPmnat montarea de debut în dra
matur_gir a lui Paul Eve.rac pc scena Na
ţioillalutui di•n Ira!ii, inlcsnî-nd aŢ.JO'Î pr1ima 
înlîlnire ru publicul bucureştean a Eca
terinei Oproiu, a lui Paul Anghel şi a lui 
Dorn Moţoc. 

Cu piesa lui Si.ilti Andras şi Hajdu Zol
tan Mireasa desculţă s-a produs în 1958 
o aclcvărali'1 ,.furtunf1". Numele meu a
început să circule în presă (şi a circulat
ani ele zile) asezonat cu toate derivatele
formalismului.

Nu s'int Turnul Eiffel a Ecaterinei 0-
proiu a marcat o primă tentativă de ex
periment spaţial - folosirea scenei centra
]!' concepute de Paul Bortnovski. 

Dupii un eşec la Bucureşti, piesa lui 
Paul Angl)el Vitearnl a prilejuit actorilor 
TC'alrului Naţional din Craiova creaţii 
n'marcabile, iar regretabuilui Mihaii Tofan, 
reaHza-rera unu•i� dintre cele mai j[lgeniioa
se şi expresive decoruri ,pc oare le-a sem
nat in prodigioasa sa cari ră de scenograf. 

Au fost şi dramaturgi cu care mi-a fost 
greu să colaborez. Lui Aurel Baranga i-am
interzis chiar să mai calce pe la repetiţii... 
Cu Paul EvPrac am purtat nenumărate 
discuţii în contradictoriu, dar asta nu mă 
împiedică să-l stimez şi să-l preţuiesc ca 
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pe unul dintre cei mai profunzi şi viguroşi 
dramaturgi români contemporani. Pe cei 
mai mulţi dintrr cei cu care m-am întil
nit la lucru i-am simţit apropiaţi, dar 
mi-ar face plăcere să mă apr0µii şi de
alţii, precum Gc'llu N01UJm, Marin Sorewu,
Tudor Popescu, Ion Băieşu, Dumitru Di
nulescu - şi ciţi or mai Jli pe oall'e nu-i
cunosc, clar pe care îi aştept cu piese din
ce în ce ma.i vii, 1J11ai aidevăraite, mai pro
funde, mai curajoase.

- De 17 ani sînteti profesor de
regie. Pînă acum aţi ·iniţiat în tea

tru patru serii de studenti, ·19 ti
neri regizori. Printre ii, Silviu 
Purcărete, Cristian Hadji-Culea, 
Ioan Ieremia, Dragoş Galgoţiu, Mi
hai Manolescu, Liudmila Szekely
Anton, Cristina Ioviţă, Mihai Lun
geanu, Matei Varodi şi alţii. Ce 
înseamnă pentru dumneavoastră 
contactul cu aceşti ·oameni tineri, 
care nu au ajuns la blocaje concep
tuale, ba, dimpotrivă, ar vrea să le 
dărîme? 

-- Intr-o anumilii măsură, te păstrea;ă 
mai pr-oaspăt, mai receptiv. Am pornit .de 
la idC'ca că şansa de a fi profcsrui la Insti
tut este' un dar care mi se oferă creîn
du-mi-sc posibilitatea nu de a-i· învăta 
pe alţii, ci de a învăţa împreună cu �i. 
Un adevărat pedagog nu trebuie să se con
sidere atoateştiutor, chemat să-şi etaleze 
cunoştinţele, ci un om capabil să �timu
leze cunoaşterea, un om căruia experienţa 
nu i-a tocit cuniozitatea. Frumuseţea şi 
farmecul meseriei noastre constau în aceea 
c� niciodată ITTU .poţi ai\i.rma că o stăipînf'$ti. 
F1eoa.re s�cta:cal C'S't.c de fa.pt un experi
ment ; eşti mereu db1i•gart să iel totu,1 
ele la capăt. Consilclerînd aceasta o con
diţie a existenţei noastre airtistice, atmos
f.e.ra cea mai stimu!a.tivă se na,şte în con
tact permanent cu ,cei tineri, care efectiv 
nu ştiu nimic, şi prin forţa lucrurilor sînt 
obligaţi să ia totul de la capăt. Trăind 
printre atoateştiutori, rişti să stăpîneşti 
cîteva formule pc care să le repeţi la in
fi11Jilt. In relaţiile mele ou studenţii ruu-mi 
propun să le ofeir soluţii; ceea ce mă 
interesează este detcrrninarea şi delimita
rea problemelor. Soluţiile pot fi nenumă• 
rate, în raport cu fantezia fiecăruia. Ele 
devin obiect de discuţie ; niciodată nu le 
judecăm în funcţie de un punct de vedere· 
preconceput, ci în funcţie de gîndudle 
şi intenţiile cu care trebuie să fie consec
venţi. In abordarea unor piese de teatru, 
consider esenţialii deprinderea de a citi 
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textul cu ochiul unui regizor, evitînd ten
taţia de a căuta ... probleme la soluţii. 

Metoda mea, ca ,pedagog, nu e afirma
ţia, oi negaţia. Nu for,ml\l!lez eu ,punctele 
de vedere de 'la care să pornreiaocă, ci !I.le 
atrag atenţia atunci cînd am impresia că 
au poonlt ipe un d1,Uil11 "'l'e!iit. li !Jas i,nsă 
df'scori să_ şi greşească, pentru că (o ştiu
dm proprie experienţă) se învaţă mult 
mai mult din greşeli decît din izbînzi. In
stHmtul nu itoobuie, -cel puţin în primii ana
dP srtJudiiu, să se transforme într-un spa
ţiu al 1performanţei, ci să f.ie iloou'l 
în care ai toată iliberitJatea să îo·cerci. Im
portant ieste oa V'ii'torull Tegi'ZOr - si astia-:i 
probează în ochii mei valoarea - ·să rea
li_zcze tt!t��ior cînd, unde şi de ce a gre
şit. Pos1b1htatea autoanalizei lucide şi u
nrori necruţătoare reprezintă o izbîndă 
mai mare decît un examen „rezolvat" în 
ultimele �e d� către l])TOfesor - tn seQJJ'llll 
de a se nundr1 cu „rezultatele" obţinute. 
Examenul constituie încheierea unei etape 
de studiu şi ni.oidecum un scop. Drumul 
este lung Şi anevoios. Regia presupune 
rălxlare ; nu trebuie să te aştepţi la rezul
tate spectaculoase şi imediate. Forţarea 
lor determină falsul şi al'tificialitatea. 

- Aţi sărbătorit de curînd un ju
bileu : 30 de ani de teatru. Cu ce 
stare de spirit priviţi viitorul ? 

- Pentru un !81.itâ,st, ·30 ode an� de a,oti
vitate nu prea înseamnă mare lucru. Ma
rt"lE.' ;ploilor japonez Hok:,u.�ai spunea în
preiaţJa ce101· o ootă de ved�1ii idiin Fui,iiya
ma: ,.De Ilia v.îrs,ta deşa:se ani ia;v,eam m3a1:iia 
�e a desena toate lucrurile pe care le ve
deam. La cincizeci de ani am publi<Jat o 
mulţime de desene ; dar nu-s multumit de 
nirnic din ce am făcut pină la ,;irsta de 
70 de ani. De-abia de la 73 de ani încoace 
pot fÎCe c-am început şi eu să înteJ;eg for
m„ şi firea adevăi-ată a păsărilor•: a peşti-

3 � c. 13�• 

Virgil Ogăşanu, 
Ştefan Bănică, Dorin 
Dron, Mariana Mihut, 
Micaela Caracaş 
în 
,,Secretul familiei Posket" 
de Arthur Wing Piaero 
(Teatrul „Bulandra") 

„De altfel, preocuparea pentru stilul 
reprezentaţiei comice e o constantă a 
montărilor lui · Valeriu Moisescu din

ultima vreme, regizorul neîngăduin
du-şi - şi neîngăduindu-le interpreţi
lor - nici o notă sau o tentă vulgară 
nici o ainbiguizare a sensurilor care sd 
coboare nivelul festinului spiritual la

care ne invită. «Scriitura» regizorală 
(Familia Posket la Teatrul „Bulandra" 
- n.n.) e 'filigranată, volutele ei spiri
tuale vin dintr-o înţelepciune a auto
ironiei care nu-şi refuză însă tandre
ţea, căci, indiferent de subiect de 

eŢ->ocă şi de spaţiu geografic, m�ntă
rile lui Valeriu Moisescu ştim că se 
adresează, în fapt, sufletului nostru ... " 
Victor Parhon; ,,Teatrul" nr. 11-12/1986 

lor şi a IJ)lan telo1· ; cinid voi fi de o sută
zece ani, un punct, o lirnie pe care o voi 
face va fi viată". Aderînd la acest mod 
de a înţelege raportul dintre viaţă şi artă, 
privesc viitorul cu aceeaşi stare de spirit 
cu care mă apuc de lucru la o nouă piesă: 
cu calm şi nelinişte, cu siguranţă şi in
cei'1lli.ltudJne. Expenierrţ,a dobîmldită imi fo
loseşte în mică măsură. Nu mă simt an
corat în trecut şi nici obsedat de viitor. 
Am ales teatrul pentru că e singura artă 
care te obligă să conjugi verbul „a fi" la 
prezent. Caut în continuare să mă înţeleg 
ş1 să mă descopăr pe mine însumi dar 
cunoscîndu-mă cit: de cit, nu exclud' posi� 
b.illJilbai'tea oricăs:or SUl'f>l.'ÎZe. Mă lupt să-mii
,păstrez sin'ceritart;ea, căci în !l:hpsa ei al'tla 
nu e decÎit o j,a·lrni1că şi inulfilă 1lăcătlll'ă. 
Oine nu înţelege aceasta, riscă să moară 
cu mult înainte de a-şi încheia existenţa. 

- Observ că, de fapt, ne-am întors
Ia versurile care au ,prilejuit înce
putul convorbirii noastre. 

Convorbire realizată 

de Ludmila PATLANJOGLU 
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PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN PREMIERĂ ABSOLUTĂ 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN BUCUREŞTI 

CL\MPIONUL 

de Ioan Gârmacea 

Data premierei: 6 aprilie 1987. 
Regia: MIHAI MANOLESCU. 

Se-enografia : CONSTANTIN RUSSU. 
Distributia: COSTEL CONSTAN

TIN (Ion)·; CEZARA DAFINESCU 
(Ina); EUGEN CRISTEA (Băiatul 
de !a recepţie). 

Prozatorul Ioan Cârma-cea îşi schimbă 
pentru a doua oară instrumentarul în fa
voarea dramaturgiei, propunîndu-ne acum 
nu un basm (ca la debutul său pe scenă, 
petrecut cu zece ani în rn·mă la Teatrul 
„lion Crc:rngă", cu 13 +1), -ci o „poveste de 
de viaţă" plasată în actualitate, cu o alură 
deloc feerică, ci amintind mai degrabă 
ccom·ile lectuPilor din ,,-tiiiner,ii fUJri'OŞi". 
Acum, Ioan Gârmacea dovedeşte mai ales 
o bună familiarizare cu disciplina interi
oară a structurilor teatrale, observînd cu
atenţie în scrisul său cîteva comanda
mente tehnice importante, cum ar fi rit
mul nervos al acţiunii, definirea precisă
- prin replică - a personajelor şi rela
ţiilor dintre ele, perpetuarea unui mini
mum de suspans pînă la ultima cădere
de cortină, o flouenţă nesofisticată, apa
rent stenografică, a dialogului şi alte amă-

nunte ce nu sînt la îndemîna oricărui în

cepător. El ştie de pe acum, la a doua sa 
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cxperientă mărluri�ită _ publ�c, _s� scrie 
teatru în aşa fel incit sa nu fie �ici anost, 
nici didactic, nici din cale-afara de pro
lJ]l>matizant. 

Campionul - scrisă, cum anticipam, î�
termeni- miniaşi - urmăreşte curba unei 
seismograme a laşităţii. Un bărbat (Ion) 
·nzestrat cu toate atributele virilităţii (est: 

11 virtual mare campion de box) sufera 
n plină glorie un ·accident . traumatizant,

cu consecinţe dintre cele mai nefaste pen
tru cariera ,sa sportivă. Faptul se petrece 
1r,cleva pe alte meleaguri, la un mare 
oncurs şi -'- ameninţat de spectru! re-

ci:'1<lerii în anonimat - ace_st (fost) b�r�at 
prcfară să răI!lînă '.1colo. ?a nu se mai m
toarcă în ţara, mai precis (unde avea -
nota bene! - şi o iubită delo� _oar�care); 
dar gestul lui are o semmficaţ1e _ mai 
complicată decît mentalitatea banala de 
transfug. Pentru că Ion nu fuge propriu
zis la „mai oa1d", la „m-ai bine", la „mai 
usor", ci fuge de imaginea inevitabilă a 
ratării, a înfrîngerii, într-o secundă de 
evidentă dezorie!lltare. 

Premisa este interesantă, fără îndoială, 
şi trel;rnie să îi recunoaştem lui Ioan 
Gârmacea meritul - între cei care au 
investigat această delicată temă a emi
graţiei - de a stărui asupra motivaţiilor 
care au condus spre acest tilp de Oipţi-�. 

De la acest punct încolo, ,,povestea" !,e 
derulează însă urmînd meandre uneori 
de tot contorsionate, alteori prea apăsat 
meloctramatice. Dar - cum am mai spus 
- mai nicioctată necăzînd şi în greşeala
platitudinii sau a fanfaronadei moraliste. 
E�te d� discutat, desigur, plauzibilitatea 
medicală a . bolii lui Ion (se presupune că 
are - sau va avea - pierderi de memo
rie tof. mai catastrofice, remedierea aces
tor stări implicînd o intervenţie neuro
chirurgicală ce nu se poate face decît în 
ţară, drept care şi revine, sub pseudoni
mul de John Roman, turist occidental), 
d11pă cum este de înregistrat, la capitolul 
,,convenţi_e" (împinsă departe), reîntîlni
rea lui Ion cu fosta lui dragoste, Ina, ca
muflată în „nerecunoaştere" reciprocă 
(timp de cîteva zile !) şţ desfăşurată in 
cadre mai mult sordide. întreaga dramă 
a întoarcerii lui Ion în ţară şi a întîlnirii 
cu Ina mi se pare neverosimilă ; dar 
numai la a doua analiză, căci la prima 
vedere te fură, nu-şi lasă descoperite toate 
cusăturile. 

Ceea· be este cu adevărat interesant -
din nou - în Cam11ionul, se concentrează 

în finalul piesei. Aici - după ce, cum 
era şi de aşteptat, înfruntarea Ion-Ina 
duce la examene de conştiinţă mai mult 
sau mai puţin aprofundate, mai mult sau 
mai puţin revelatorii, intriga se întoarce 
si comunică iarăşi cu premisa care o 
declanşase. Ion este - pentru a doua oară 
- pus în situaţia de a opta, de data acea
sta între a rămîne şi a se întoarce „acolo". 
Dar nu în numele unei morale banale 
(şi, poate, neconvingătoare), nu în null1:ele 
unor idealuri sentimentale (poate snn
pliste), ci în numele unei _atitudini :imane 
definitorii · curajul de a-ţ1 asuma raspun
derea propriului tău destin. Lui Ion �i 
este frică, aproape pînă la capăt, de vi
itoarea operaţie. ln momentul în caire Ina 
îl convinge să o accepte, să. o_ în:lirw1te,
Ion este recîştigat pentru viaţa, pentru 
societate. Redevine bărbat, în sensul matur 
şi responsabil al cuvîntului. Ioon Gârma-_: cea si-a lansat „campionul" într-o cursa 
cu obstacole pe care nu întotdeauna le-a 
depăşit cu uşurinţă ; dar şi o „cursă cu 
şabloanele", pe care a ştiut, cu inteli

genţă, să le eludeze. 
Iar în această ultimă cursă, dramatur

gul a mai beneficiat de aportul unui pro
fesionist serios, la fel de încăpăţinat -
şi el - îR evitarea locurilor comune şi 
a panaceelor, regi'ZOl'Uil M'ihai ·Ma
nolescu, care a făcut dil1 acest text 
proieoţ�a dirnamioă, aproaipe violentă, a 
unui conflict acut, incandescent, capabilă 
să aducă o existenţă trucată în starea de 
a „privi înapoi cu minie" (şi, eventual, 
înainte cu speranţă). Spectacolul său este 
rapid, mişcat, energic, cu accente tari şi 
transante. Costel Constantin (Ion) şi Ce
zara· Dafinescu (Ina) i-au înţeles şi i-au 
urmat demersul făcînd să dispară din 
person�jele lor 

0

orice posibilă notă arti
ficioasă, făcînclu-ne să le admitem mai 
usor decît le îndreptăţea scriitura. In
tl:-un rol episodic - un recepţioner-chel
ner în care realismul se amestecă dezin
volt cu obrăznicia, Eugen Cristea a coche
tat cam mult cu publicul, încercînd să-i 
fie agreabil (ceea ce nici nu era greu). 

Cu posibilităţi materiale exagerat de 
modeste la dispoziţie, scenograful Con
stantin Russu s-a achitat la un nivel pre
vd(Zibi'l de conştliin:cioztitate de sarcina de 
a conferi o particularitate ambianţei su
mare a sălii ·,,Amfiteatru", care - iată 
- cu acest 'Campionul îşi înscrie în isto
ria sa prima premieră absolută.

Dinu KIVU 

, 
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TEATR,UL „BULANDRA" 

ÎNTÎLNIIE 

LL\ METROU 

de Eugenia Buiuioceanu 

Data premierei : 5 mai 1987, 
Regia: PETRE POPESCU. Sceno

grafia: VICTOR CREŢULESCU. 
Distribuţia: DAN DAMIAN (Vir

gil Oancea); ICA MATACHE (Va
leria Oancea); MIHAI CAFRIŢA 
(Alexandru Oancea) ; MIRELA GO
REA (Anca Costiniu) ; VIOLETA 
ANDREI (Angela Costiniu) ; ION 
LEMNARU (Lam·enţiu Lovin).; VA
LERIA OGĂŞANU (Mădălina Lo
vin) ; ION CHELARU (Victor) ; 
ADRIAN GEORGESCU (Pamfil Ie
remia) ; MIHAI MEREUŢĂ (Ilie 
Udrea). 

,,De cum am intîlnit titlul acestei piese, 
mi-a tresărit inima de bucurie, cftci tea- ·
trul nostru se afiă ele multă vreme în
relaţii nu numai de bună vecinătate ci 
şi de prietenie cu minunaţii constructori
ali magistralei subterane. Echil])a 'lor de
teatru a fost îndrumată de noi, iar dînşil
ne-au oferit în clar sprijinul lor pentru
rezolvarea cîtorva dintre problemele le
gate ele institutia noastră. Am montat
această piesă pentru ca astfel să împletim
ceva din sufletul şi gîndurile acestor con
structori cu destinul artistic al celor ce
interpretează personajele întîlnirii... Un
semn de preţuire a muncii lor prin munca 
noastră artistică''.

Această măirtrur,i.Lsj1re, :Eă.ou'tă de actoruq 
Ion Besoiu, directorul Teatrului „Bulan
dra", după spectacolul premierei, dă mă
sura exactă a locului ce îl au piesâ şi 
problematica sa în repertoriul acestui tea
tru. întîlnire la metrou este o piesă de
spre destine răscolite, ,d'ils'l.octtte dlin încu,i

bata lor trufie, destine reaşezate pe fun
daţia cea mai fermă care este adevărul, 
destine care se edifică, acum, în aerul pur 
al cinstei şi sincerităţii. 

in piesă e vorba de o crimă săvîrşită 
cu ani în urmă, cu tact, cu minuţie şi cu 
diabolică inventivitate. Crima se numeşte 
compromitere morală, socia!lă şi •politică, 
prin calomnie şi înscenări. Rezultatul ar 
fi fost acelaşi şi decă nu i se mtîmrpla vic
timei mortalul accident cardiac, accident 
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imprevizibil, dar �i binevenit pentru intri
gant. Chiar rămînînd în viaţă, victima tot 
ar fi fost inJăturraltlă, Vaildarea inte'lig1.o'nţri 
sale, contestată, iar asasinul tot ar fi 
urcat cu frenezie treptele ierarhiei, pînă 
atît de sus incit abia acum, cînd va fi 
destituit clin funcţie, va fi posibilă şi de
mascarea lui. 

Bine surprins în text e faptul că auto
rul odioasei fapte nu poate fi întîlnit, spre 
a i se arunca în faţă acuzaţia, decît după 
ce-şi pierde funcţia. Şi tot atunci se pe
trece şi pocăita mărturisire a celui ce i-a 
fost în permanenţă acolit, la fel de lipsit 
de scrupule, de venal şi de abject. 

Piesa Eugeniei Busuioceanu are o ati
tudine relaxată faţă de amintita fărăde
lege, a cărei săvir,5ire a fost bi,ne blindată 
cu preceptele moralităţil intransigente. 
Tratată cu o calmă superioritate, drama 
va fi doar povestită �i reconstituită, e 
drept, minuţios, fără însă ca restabilirea 
adevărului să a.tragă după sine nici pre
tenţia şi nici perspectiva pedepsirii făp
taşului. 

Personajele sînt împăcate cu ele însele : 
faptul că pot munci şi că munca le pa-

Ion Lemnaru şi Valeria Ogăşanu 
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s10nează le conferă demnitatea renunţării 
l'a ră:z!bunare ; n:iioi clriJaJr :f!ika viciliJ.rFlei, 
Anca Costiniu, deşi profund marcată de 
moartea tatălui şi de labilitatea psihică 
a mamei, nu năzuieşte decît să-i poată 
spune vinovatului adevărul adevărat. 
Laurentiu Lovin va fi pedepsit doar prin 
tăcerea · dispreţuitoare care urmează ros
tirii acelui aqevăr. 

Autoarea aduce în scenă oameni har
nici, cinstiţi şi într-atît de captivaţi de 
activitatea productivă pe care o desfă
şoară încît nu se lasă ademeniţi de ispita 
gcneralizltrilor, -a diagnosticării sociolo
gice, a depistării cine ştie căiror Slimpto
me. Sint curaţi sufleteşte, senini şi, deci, 
i1I1ca:parbHi de a se înrăi din pricina celui 
ce i-a trădat în favoarea ascensi1U!l1Ji.i ou

orice ,preţ. 
Ingenioasă este tehnica scriitoricească 

prin care problema piesei, de anvergura 
unei fu,esce sociale, este <tratată .Ila n1rvel 
alveolar, concentrată adică la stricta exis
tenţă a personajelor şi a universului lor 
lăuntric. Ne aflăm în faţa unor partituri 
actoriceşti oferite de text, aşadar vom

consemna interpretările. 
Spectacolul realizat de Petre Popescu 

e remarcabil prin egala atenţie ce o a
acordă fiecărei scene. Calde momente de 
linişte familială, de duioşie cumpătată, 
o mişcare în scenă limpede şi simplă, ca
un ecou al obişnuitului din viaţă, uşoare
tresăriri şi scurte încordări înviorează, ici
şi colo, constianta şi tl;revocJai'IJ'i:la rb!iailecloo
rie a dialogu'! u.i spre -tri,UIIDful fi1I1,al a:i bu7 

nului-simt nevindicativ. Jocul actorilor 
este excelent : dominanta interpretărilor 
este aerul firesc ! ton calm, verosimilitate, 
fiecare cuvînt, chiar şi cel mai obişnuit, 
capătă o încărcătură de. adevăr şi de 
naturaleţe. 

Dan DallTiăran (Vipgtiil Oail1Cera) este bălr
batul care a văzut multe, ştie totul, pînă 
la detaliu, în legătură cu cazul tăinuit 
din 1962 pînă azi, e. echilibrat 'şi încredin
ţat că adevărul va ieşi la lumină. Nu

poate urî, reacţia sa este doar un defini
tiv dispreţ. 

Ica Matache (Valeria Oancea, soţia lui 
Virgil) are o tristeţe molcomă în faţa 
celor ce se întîmplă, o bunătate dezar
mantă şi o aură pacificatoare în fiece 
spusă a sa. 

Mjhai Cafriţa (Alexandru Oancea), ca 
fiu al celor doi, este blajin, prietenos, 
vesel cu măsură şi bucuros ; un tînăr mi
nunat, fremătător cînd e "Vorba de muncă 
şi cu suflet deschis. 

Mirela Gorea (Anca Costiniu) aduce în 
scenă 0 nelinişte, un oftat îndurerat, o 
suferinţă plină de pu€loare, o tristeţe 
sever controlată ; e măcinată de gînduri 
şi sentimente arareori destăinuite. 

Violeta. Andrei (Angela Costiniu, mama 
Ancăi) compune un personaj insolit-; pe 
toate le trăieşte ca fiind în transă, plu-

Dan Damian şi Mihai Mereuţă

teşte într-o reverie în care fiece moment 
ele trezie este, concomitent, cel al căderii 
într-o altă fabulaţie mitomania.cală ; tră
ind în plin delir narcisist, prizonieră a 
propriilor sale fantasme, Angela Costi
niu are în Violeta Andrei interpretarea 
cea mai .pasionaint ve,rosimilă, Ulll d€stin 
al totalei substituiri a fiinţei cu imagi
nea despre sine. 

Valeria ·Ogăşanu (Mădălina Lovin) a 
trebuit să realizeze un personaj căruia 
îi e dat să suporte cel mai dureros ade
văr : e foita cad·e află că tată'l ei este un 
ticălos. Valeria Ogăşanu a găsit toate re
sursele pentru a face cît mai firească 
trecerea de la ceea ce-şi închipuia la rea
litate. Tăcerile ei sînt la început intrigate, 
apoi nedumerite, mîhnite, învinse, revol
tate, acuzatoare. 

Ton Chelaru (Victor, logodnicul Ancăi 
Costiniu) este umbra iubitoare a unei fete 
care nu-şi găseşte încă liniştea. E simplu, 
diirre:c't, ramuzant în sincer'i1Jaltea sentimen
tului său. 

Adrian Georgescu· (Pamfil) creionează o 
lichea, un neisprăvit care s-a săturat să 
fie ceea ce este. Lejeritatea cu care-ş,i de
mască „stăpînul" şi-şi mărturiseşte abjec
ţia poate fi considerată un pas spre urna-
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nizare, dar, în aceeaşi măsură, şi un semn 
ele grosolană ieşire din sclavie şi deci de 
intrare în proprietatea propriilor sale 
josnicii. 

Mih'ai Mereuţă, în volul profesorullui 
Ilic Udrea, este si aici un actor minunat ; 
o fiinţă simplă, naivă, cinstită în fondul
său - acesta e personajul pe care acto
rul îl îmbogăţeşte cu năduful dezlegării
de taina celor ştiute

Ion Lemnaru (Lanrenţiu Lovin) îşi con
struieşte personajul pe două dimensiuni. 
Inteligenţa sa, forţa sa• ele persuasiune nu 
au nimic demonic, malefic ; ceea ce su
portă în timpul dem·ascării nu găseşte în 
el zdrobitoare contrareplici, pentru că 
autoritatea sa nu s-a datorat vreunei dia
bolice inteligenţe, ci funcţiei. Aşadar, Lau
renţiu Lovin este doar individul care a 
putut să aplice ceea ce a învăţat în pripă 
despre speculaţiile de bursă oe piaţa ce
rerii şi ofertei sociale. Ceea ce părea 
uriaş şi intangibil se dovedeşte a fi flasc 
şi inconsistent. Ion Lemnaru întruchipează 
întocmai omul aparenţelor: un abil în 
măsura în care i s-a îngăduit, un lntri
gant Îln măsma în care a găsit alllCJ-ienţă, 
un pa,rven'it pi-im cite se pot acumula. 
Interpretarea sa, puternic demasca;toare, 
a pus în evidenţă faptul că •personalită
ţile de paie sint înS1pă1imintăto'lre pentru 
că există o lumină care le permite să 
pi·orecteze o um<bră uriaşă. 

Paul Cornel CHITIC 

TEATRUL FOARTE MIC 

.IOC CIUDL\T 

DUPĂ SCl\PllT/lT 

de Radu IFtimovici 

Data premierei: 5 aprilie 1987. 

Regia : LEONARD POPOVICI. 
Decorul: arh. VIRGIL LUSCOV. 
Costumele : DANA LAZANU. 

Distribuţia: PAPIL PANDURU 
(Andru); DOINA TAMAŞ (Iulia); 
ANA MARIA BOBICOV (Alice). 

Noua premieră de la Teatrul Foarte 
Mic - a 24-a de la înfiinţare, ne infor
mează caieUUll-program - ar fi itJ:1ebu1tt 
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să fie spectacolul unor bîntuirt : perso
najului Andrn, un bărbat a căi·ui moarte 
este previzibilă, îi iese „în întimpinare" 
ami11.tirea Iuliei, cea care i-a fost soţie 
cu ani în urmă. La rindul său, Andru 
bîntuie prin viaţa devotatei Alice, actuala 
sa nevastă ; din felul ci de a se purta, 
cu dărUire, discreţie �i dr>zvnteresat, înţe
legem că şi ea, cîndva, va fi întîmpi
nată, in memorie, de Andru. 'l�')tul se 
petrece - în piesa lui Radu Iftimovici -
în ră&timpul uneia dirnLTc zilele dC' ol:>O
sitoare odihnă în pat, la ca1·e Andru este 
eondamnat de medici în sper.anţa v1nde
cării, răstimp de pustie aşteptare a cli
pei cînd Alice va să vină de la serviciu, 
de la spital, de la treburi. Piesd are den
sitatea unui rechizitoriu în care nu e 
\'reme de pierdut; construit cu meşteşug, 
textul oferă toate datele necesare unui 
spectacol „de cameră", pentru care pro
cesul de consti:ntă are n,evoie de intima 
prezenţă a unui . cit mai mic număr de 
spectatori-martori. S-ar putea spune că 
c1ceastă piesă a fost scrisă special pentru 
diimensiuru[e Te�truaui FoBTte Mic. 

Textul întinde spectatorului II capcană, 
în care, însă, a căzut regizorul : Julia 
intră în scenă ca o prezenţă vie ; aflăm 
pe parcurs că vorbele ci, gesturile ei 
sint cele ele pe vremea cînd trăia, motiv 

pentru care, în spectacol, faptul e luat 
în sensul lui literal : apariţia ei. persis
tenţa ei iÎn rpreajma 1ui Andru nu e nlci 
amăgire, mct fantasmă fetio;iza,tă, ci 
dimpotrivă, e într-atît de corporală incit 
Andr-u trăieşte direct (şi nu reeditează, 
aşa cum se cuvenea) înfiorări tactile, sen
zualităţi nostalgice. acute dorinţe impo
sibile. 

Aşa se face că rcveruiJrca în ima,ginar 
a Iuliei - î.n ciuda repliciloi· care exclud 
p,':lsibilitatea - se transformă de-a bine
lea în vizită „nepermisă", secretă, făcută 
de o fostă iubită în casa unui familist. 
De aceea, sosirea lui Alice nu e socantă 
Îl�tocmai ca o revenire la realitate ci 
seamănă cu banala reîntoarcere la "tre
()Urile casnice a unei soţii „aproape" 
mşelate de soţul ei. 

Deşi textul oferă bune partituri inter
µreţilor, spectacolul este din păcate lip
sit de freamăt, de misterul judecătii de 
sine, de tăcerile ce le poate pricinui· acea 
alternJaitivă neînch-ăznită, n'i1c,i în lim,a,gi
naţie, de Andrn. 

Dialogul acestui bărbat cu Iulia este -
în planul textului - o coborîre în pe
numbra conştiinţei active, o coborîre în 
trepte de adinc ; Andiru e.s<te abs01,b it de 
vîrtej către punctul în care existenţa 
sa atinge imponderabilul. 

O coborîre în trepte de adînc. Dar 
adîncul nu e numai al pămintului, ci şi 
al cerului, aşa cum este şi al labirin-
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Papii Panduru şi Doina Tamaş

tului. Andru, personajul literar, rătă
ceşte pe cărarea deja străbătută, repar
curgindu-i traseul şi reconvingîndu-se 
că e, că a fost drumul cel bun ... 

Dar regia ,.dărimă" zidurile labirintu
lui, astfel că Papil Panduru (Andru) nu 
mai are de· ce să fie descumpănit, ori 
încremenit de n�linişte, ci rămîne, pur 
şi simplu, un posesor de adevăr pe care 
o ip;,:iteiă aiurită îl face să se mire poli
ticos, vag amuzat, cel mult să se arate
nedumerit, dar atît cit îi poate permite
staitutu!I său de „ştiutor a toate" ; con
cepţia sa nu suferă nici un colaps, nici
măcar o clinti.J.:e, şi rămine nealterată.
Interpretarea lui Papi! Panduru, din pri
cina lipsei de concepţie regizorală asu
pra dramei �i a personajelor, conţine
numai gama minoră a falselor ieşiri din
dilemă, a refuzului şăgalnic, a diversiu
nlilor prin viclenie şi vagi ,puseuri ero
tice ; cu t0ate că Doina Tamiilş pledează
în interpretarea sa pentru o Iulie care-l
atrage, il ademeneşte pe Andru spre tă
�jmu,l unui alt fel de gînclire, UJ1Ui alt
fel de a crede în ceea ce crede ; regia
o obligă şi pe această actriţă a nu fi '
ca personaj - o virtuaiitate fascinantă
şi „corupă,to&re" de scheme logice, oi o 
pămînteană ademenitoare �i care se 
abandonează. Inflexiunile sale vocale, 

derutantele întăriri de cuvinte şi tăceri, 
gingăşia felului ei de a renunţa l,a anume 
somaţii teoretice, eforturile de a ţese 
mirajul unor ipoteze au fost inutile ten
tative de a dimensiona ponderal şi te
restru un personaj fiziceşte inexistent. 

La rîndul ei, Alice, unica prezenţă fe
minină reală, trebuia să aducă o boare 
de dragoste caldă, cu nuanţe materne, şi 
umbra ocrotitoare a unui simţămînt de 
siguranţă oferită de gestul banal, con
cret, cotidian. Din păcate, apariţia lui 
Alice e un simplu accident neplăcut, 
menit doar să întrerupă închipuita dis
cuţie dintre cele două personaje. Ana 
Maria B,0bicov nu avea altce.va, de fă
cut <lecit să accepte personajul ignorat 
de regizor. 

Actorii s-au arătat a fi încurcaţi de 
„linearitatea" tramei. E de presupus că 
inteligenţa interpretativă a Doinei Tamaş 
şi a lui Papi! Panduru va găsi, de-a lun
gul şirului de reprezentaţii, cîteva fisuri 
în netezimea montării, prin car.e să răz
bată spre acele niveluri mereu dorite şi 
sugerate de nuanţele jocului lor, nuanţe 
inutil oferite unei regii care n-a ştiut să 
le speculeze. 

Paul Cornel CHITIC 
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TEATRUL DE STAT 

DIN SFINTU GHEORGHE 

/lCTIUNE/l 
., ' 

SE PETRECE 

ÎN ZILELE NO/lSTRE 

de Elena şi Nir:olae Roşu 

Data premierei : 12 aprilie 1987. 
'Regia : CONSTANTIN CODRES

CU. Scenografia : LA VIN:(A DIMA. 
Distribuţia : SEBASTIAN CO

MĂNICI (Vlad); SANDU POPA 
(Danciu); DAN TURBATU (Stan); 
RADU CIOROIANU (Ion); ZOE 
MARIA ALBANI (Gica) ; ELENA 
PATAP (Lina); GABRIELA GIR
LOANŢA (Femeia); CONSTAN
TIN COTIMANIS (George). 

In baraca neospitalieră în care, poate 
nu din întîmplare, sînt cazaţi cîţiva ro
mâni, în curtea supravegheată din ghe
rete supraînălţate, dotatli1 cu reflectoare 
şi utilaj „de apărare"', scenograful a 
wut să csug,e:rez;e un spaţi,u !alI. claustră
rii. ,,Locui'I11ţla" eslte aşezată pe un po
diwn rotativ, astfel că uşa de intrare va 
fi dnd ispre sud, cînd spre nord, cind 
spre 1·ăsărit. E�te marcată astfel nu nu
mai trecerea timpului. Undeva, în culise, 
trebuie să se afle clădirea 'ldministra
ţiei. Unif0rmele paznicilor. bastoanele 
de cauciuc, p:1turile de cazarmă şi stri
gătele de ajutor, împuşcăturile nocturne, 
atmosfera de delaţiune, luminile oraşu
lui ce pare să ascundă inimaginabile 
monsbruo2lităti - <iată m:e'diiua în oare 
evoluează personajele din spectacolul 
Actiunea se petrece în zilele noastre. • Este 
o ,temă actuală, aceea a dezrădă.ci'l1aţilor
diio1 ţările soc.iatiste, acreditată în drama
turgia noastră de azi şi în ai-te literaturi,
atacată, putem spune, cu nesfielnică în
drăzneală de tinerii autori Elena şi
Nicolae Roşu, care-şi plasează acţim1ea
nu într-Ulll luxos 1aipar,1;iament, desemnind
ordinea şi bunăstarea ce urmează a fi
părăsite în favoarea nemiloasei aventuri,
nu într-un Sltllbsol ca� - oa şi legen
darul butoi al lui, Diogene - ar pre
ciispune la filozofie, ci (fără mena-ja
mente) în ceea ce pare să fie azi un
lagăi· de <imigranţi vesteUJropeain. Vocaţia
aceasta, de a developa imagini de ultimă

* ,,Teatrul" nr. 5/1987.
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c•ră, probleme acute, de „pagina întîi" -
care deseori ţin de fenomene de scurtă 
ciurată, deşi au o înfăţişare ţipătoare -
este mai ales a teatrului publicistic. Spre 
un asemenea teatru tinde şi cuplul dra
maturgilor Elena şi Nicolae R0şu, aflaţi 
acum, după Moartea şarpelui (Teatrul 
Bacaviia d'.in Bacăru) şi întoarcerea Mariei 
(piesă puMicat1:ă ]n rev:i,sta noas,1lră **), l'a 
a treia scriere făcută publică. 

Axîndu-şi de fiecare dată lemalica pie
selor pe dimensiunea cLiică a ,politi.ou.l'llli, 
urmărind procesul de alienare, dar şi 
posibilităţile d� resurecţie a eu-lui omu
lui de rînd, căutînd să dea la o parte 
fumul amăgitor al speranţelm· deşarte, 
năluci rile vibrînd în cîmpuri sterile ca 
u Fata Morgana, sentimentul torsionat ca
într-o deraiere de trenuri, aceşti auţ0ri,
redescoperiţi la rîndul lor de Constantin
Codrescu, şi-au formulat o strategie scri
itoricească inconfundabilă (ceea ce în
seamnă că au un ţel bine desenat
deocamdată, la orizontul îndepărtat -
nu că l-au şi atins).

P110fesînd o perspeG'iivă deschis comu
nistă, asumîndu-şi decis problematica so
cietătii românesti de azi, a etapei pe 
cm-e 'r:i traversărn, Elena şi Nicolae Roşu
au semnat un pact in alb cu reperele
fierbinţi ale contemporaneităţii. Ei mai
au de parcurs pagini din ştiinta con
strucţiei, a artei replicii, a crochiului
după realitatea psihică, a artei de a crea
personaje, în general. Dar avem sufi
ciente motive să fim optimişti, cită vreme
îu întoarcerea Mariei si în Prizonierii
ei-orii (a.ş,a se intitulează textul 'JJUblioat
al spectac.-olului ,pe ca,re-,l dis<;:ută.m) d-es
coperim ,nucleul, 'Lntr-llil1 dese<n. ti.m.id dai!"
cert, a•l unor caractere memorabae, cu o
mare doză de insoli1t.

Incercînd să estompeze unele stingăcii 
ale scenariului, să-l învL0reze şi să-l ca
nalizeze pe drumul cerut de firescul 
vieţii, dil'ecţia ele scenă a lui Constantin 
Codrescu a supralicitat totuşi pitorescul 
în def.a<voare'a fondul111 i ,prdb\l:emat>lc. Eroni 
spectacolului &ău deschid o aniversare 

· cu cîntece din ţară (cam lungi) şi trec
fără zăbavă să încingă o horă lărănească.
Foarte bine distribuit în Vlad, ac.torul
Sebastian Comănici încearcă o interio
rizare neostentativă de „pri:q.mîer al ero
rii", insuficientă însă pentru a ridica în
treaga desfăşurare scenică la tensiunea
dramatică necesară. Este vorba
deocamdată - de o evidentă neaderentă
de cugete : trupa fiind nouă, la'Ctonii nu
se �unosc intre ei şi nu comunică pe
nevazutele lungimi de undă. Mai in ele
mentul lui, adică ,potrivit metabolismu
lui activ al personaj,ului, Sandu Popa
ne-'a ?rătat un Dainciu adevărat, <le,prins
cu mişmaşurile şi hotărît ca, dincolo de
ameninţarea cu pumnul, să iasă .învin-

*�: .,Teatrul" nr. 5fl005.
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Sebastian Comănici, Dan Turbatu şi Sandu Popa

gător în lupta pe viaţă şi pe moarte pen
tru aurul gloriei şi gL0ria aurului. Ne
desprins de colcăiala instinctuală, acest 
Danciu al lui Sandu Popa are, in spiri
tu[ tie:;..,•tu!lrui de a'l,trlie,l, o voi,nţă nestrămu
tată de a supravieţui şi de a parveni. 

Forţa regiei lui Constantin Codrescu 
stă, indiscutabil, şi în felul în care ştie 
să declanseze mecanismul unei distri
buţii; de ·data aceasta, însă, cred că, în 
pofida condiţiilor începutului, Elena Pa
tap, de pildă, nu era indicată să evo
lueze în personajul Lina. Gabriela Gir
loainţă, Î!l1 scMmlb, a ,a1părot f.u.gar, dia<r 
elocvent, în rolul fără cuvinte al Femeii. 
Cu mult aplomb, Zoe Maria Albani s-a 
descurcat onorabil, schiţindU-'Ile perSO!Tla
jul încredinţat ei, Gica, în limitele pro
puse de text. Constantin Cotimanis, ta
lentat ·absolvent din 1986, a contribuit 
cu George al său la echilibrarea jocului 
de situaţii dramaltice. Ceil,alţi colabora
tori (trecuti ,ou această identitate in caie
tul-program - este vorba de Mircea 
Bod.nJ&-, Ştefan Mi!ooea, PiaillJ. San'dor, 
Gheorghe Zamfir) au fost nişte paznici 
suficient de activi, inclusiv anonimul 
prins în farurile mai multor auto�urisme 
şi împuşcat în prologul spectacolului. 

Am lăsat la urmă, cu bună-ştiinţă, per
sonajele Dan şi Ion, ambele în aparenţă 

mai puţin dificile, în realitate contribuind 
din plin la substanţa acţiunii, primul -
o lepădătură destul de necomplicată
(trebUie sa mţe'l.egenn de aici că şi secă
turile au ... secătiura lor), cel de-al doi
lea, �ctin'nă a ,propriei naivilt:ăţi, făct.nd 
parte din fiondu.l de nieaulperab!Hii. Rolua:i 
grele : pe cit i-a fost de „peste mină" 
lui Dan Turbatu să ne prezinte portretul 
unui. ins dispreţuit pînă şi în m0rala 
delincvenţilor, pe atît de uşor s-a deba
rasat Radu Cioroia,nu de sarcina de a ne 
prezenta convingător chipul unui tînăr 
debusolat, apt să se smulgă din spaţiul 
rătăcirii şi să regăsească drumul spre 
patrie. 

Intenţia educativă a spectacolului este 
limpede. Nu era nevoie ca interpreţii să· 
adauge replici sau să şarjeze inutil, cum 
a făcut Dan Turbatu. 

Şi totuşi, în seara premierei, a existat 
o fluenţă şi o prospeţime scenică nota
l;ile. Nu numai fiindcă era. vorba de
spectacolul inaugural în limba română, 
s-a aplaudat îndelung. Este vprba de o
realitate pe care ne-ar face plăcere s-o
reîntîlnim şi în cazul altor spectacole.

Paul TUTUNGIU 

Piesele lui Caragiale s-au 
jucat cie-a lungul anilor, 
de la premieră pfnă la 
23 August 1944, după cum 
urmează: 

1879; în total: 129 repre
zoo.taţii (1879-1944). 

• D-ale carnaval'll:lud -
premiera : 8 aprilie 1885 ; 
în total : 60 de reprezenta
ţii (1885-1944). 

• O noapte furtunoasă
- premiera : 18 ianuarie

• O scrisoare pierdută
- premiera : 13 noiembrie
1884 ; în total : 319 repre
zentaţii (1884-1944).

In zilele noastre, acest 
număr de reprezentaţii este 
depăşit într-o stagiune. 
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PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN NOl VERSIUNI SCENICE 

TEATRUL DE STAT 

DIN ORADEA 

- Sec�ia maghiară

Nl\PL\ST/l 

de L L Caragiale 

Data premierei : 8 mai 1987. 
Regia: SZOMBATI GILLE OT

TO. Scenografia : BIRO I. GEZA.
Distribuţia : MELEG VILMOS 

(Dragomir); MEDGYESFALVY 
SANDOR (Gheorghe) ; MISKE 
LASZLO (Ion); BANYAI IREN
(Anca). 

Un spectacol cu Năpasta, azi, presu
pune atît o viziune regizorală densă, în 
care c0nfruntările să fie conduse cu ri
goare şi claritate, cît şi justificarea ma
relui efort actoricesc cerut, încă din pre
misa distribuţiei. Ambele condiţii fiind 
satisfăcute, o asemenea opţiune reperto� 
rială devine un act important, cu atît 
mai m11lt cu cit istoria spectacC!lului ro
mânesc nu a înregistrat prea multe iz
bînzi cu această piesă. 

In montarea secţiei maghiare a Tea
trului de Stat din Oradea (care - de 
ce ? nu ştim - preferă ca prim titlu 
O baladă a dragostei), regizorul Szombati 
Gille Otto a încercat să confere imaginii 
scenice o expresivitate vizuală si sonoră 
descinzînd din ·universalitatea 'tragediei 
eline. Ideea ca atare nu e tocmai nouă . 
cum se ştie, de la intenţii similare a ple
cat, printre alţii, şi Alexa Visarion, ln 
1974, la Teatrul Giuleşti. Reprezentaţi, 
orădeană se serveşte în acest scop d•� 
trei grefe de text - două prologuri •_;; 
un epilog, rostite de Gheorghe, şi gîn
dite ca un substitut al corului antic ; de 
un cadru scenografic ce tinde spre esen
ţializa!'e (d?.r în care nu se .prea înţelege 
de ce autor1:1l său, Biro I. Geza, a inserat 
şi citeva motive brâncuşiene), d costu
me populare stilizate, de un machiaj su
gerînd 0 apropiere (cam silită) intre Anca 
şi Electra, de comentariul muzical etc. 
Toate acestea ne rămin însă fo memorie 
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ca elemente .disparate, intrucît le lipseşte 
neceSlaTa coezJi.'llrrle <liota/tă de ,pullsaţia dn-
1:imă a spectacolului, de volutele 

1
ale

dramatice, 
Montarea se desfăşoară inegal - mo

mente de dramatism şi autentică zba
tere alternind cu altele în care acţiunea 
devine amorfă şi confuză, curgînd leneş 
�i previzibil. Prin cîteva erori ce ţin de 
lc,gica internă a tensiunii, se eludează 
într-o anumită măsură tragismul situa
ţiilor� Un joc prea descoperit (scena apa
ri,ţieii lui Gheot'ghe) antik:ilpe'ază acţiuni, 
gînduri şi porniri mocnite, încă nelalocul 
lor în înlănţuirea dramatică. Absenţa 
relaţiei dintre parteneri face ca interpre
tarea să evolueze in- perimetrul jocului 
s01istic, deşi unele contribuţii se situează 
la un nivel apreciabil. 

Modul în care a fost imaginată apari
ţia lui Ion, chiar aspectul fizic al aces
tuia, grevează din păcate asupra impre
siei generale pe care o lasă jocul alt
minteri de bună calitate al lui Miske 
Uiszlc). Dacă facem abstracţie de acest 
dat, pentt1u care răspundPn,a revine• re
giei, constatăm că actorul ştie să con
fere dimensiuni mitice nebuniei lui Ion ; 
în j.'.lcul său, de autentic fior tragic. se 
c0ntopesc omenia funciară şi inocenţa, 
palpitul fiinţei hăituite cu starea de ab
senţă, a clipelor de rătăcire. 

în accepţiunea generală•- iar spec
tacolul pe care îl comentăm. nu face ex-
cepţie -, centrul de greutate, cheia dra
mei e Anca. Şanyai Tren posedă datele 
pE'rsonajului. in viziunea actriţei, Anca 
poartă mereu o mască, are o intonaţie 
egală, arareori insinuîndu-se in vorbire 
tonuri mai înalte. Rolul e C'lnceput cu 
(• maximă economie de gesturi. mizîn
du-se nu atît pe <exteriorizarea violentă, 
ci� pc interiorizare. 

În mai redusă măsură reuşeşte Meleg 
vilmos să exprime ţesătura complicată 
şi contradictorie a personalităţii I ui Dra
gomir, interpretării sale lipsindu-i toc
mai acele accente ce redau progresia 
fricii căfa-e pa�'OX'ism. In pofida unui în
ceput mai ezitant, în care joacă „desco
perit", Medgyesfalvy Sândor are neliniş
tea şi incor<larE'a rc1°1.rte de interpreta
rea lui Gheorghe, 

Toate aceste eforturi actoriceşti ar fi 
meritat, neîndoios, o direcţie ele scenă 
mai aplicată, care să le unifice, să le 
cololfere coerenţă stilistică, spre a potenţa 
tensiunile tragice ale piesei. 

Mircea ,Em. MORARIU 

'rEATRUL DE NORD 
DIN SATU MARE 

- Secţia maghiară

■ GENER/lTlll

DE S/lCRIFICIU

de I. Ua lja.n �:

Data premierei : 22 noiembrie 
1985. 

Regia : PARÂSZKA MIKLOS. 
Decorul: SZATMARI AGNES. Cos
tumele: GORGENYI GABRIELLA. 
Traducerea în limba maghiară : 
SOLTESZ JOZSEF. 

Distributia : CZINTOS JOZSEF 
(Iorgu Bănescu) ; BOKOR ILDIKO 
(Coralia); KILYEN LASZLO (Di
mitrie State) ; RACZ MARI (Feli
cia) ; TOTH-PALL MIKLOS (Paul 
Kovac) ; BESSENYEI ISTVAN 
(Doctor Hurmuz); MEHES KATI 
(Licuţa) ; SZELYES FERENC 
(George Vilcu); FULOP ZOLTÂ� 
(Nae) ; LORINCZ ERIKA (Anica) ; 
NADAI ISTVAN (Mache); PA
RASZKA MIKLOS (Ministrul). 

Generaţia de sacrificiu (scrisă in anii 
'20, prezentată în premieră absolută la 
Teatrul National din Bucuresti în 1933 
şi reluată 

.
într-o versiune revăzută, în 

1936) se înscrie în categoria pieselor, nu 
puţine in epocă, dedicate condiţiei inte
lectualului onest într-o societate rapace 
şi venală, în care - cum se exprimă un 
JJCrs')naj din piesa în discuţie, marele 
industriaş Iorgu Bănescu - ,,afacerile 
se fac pe picior . . . sistem rapid,. . . cine 
are nas ele copoi le simte şi le apor
tează . . . cine nu . . . miorlăie de foame 
şi se scarpină". Afacerist fără scrupule, 
„senior al gangsterilor, acaparator 
.al celor mai mănoase afaceri poli
tice şi econom\ice" (oara.eteri.zarea ii 
aparţine chiar lui Valjan), Bănescu, 
1.11 a cărui. casă petrec seară de 
searii deputaţi, senatori şi miniştri ce-i 
sînt cu toţii îndatoraţi şi fac tot ce le 
cere patronul, este un fel de Bucşan 
avant la lettre, în timp ce eroul princi
pal, profesorul de geografie George 
Vi!cu, rămas şomer şi obligat să se an-

• Scriitorul semna I. Valjan, nu JeQ111,
Va ljan, cum apare pe afişul, şi pe ca
ietul-program ale teatrului sătmărean. 
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Fiilop Zoltăn, Czintos Jozsef şi Szelyes Ferenc 

gajeze „gar!;on'· in casa Bănescu, este, 
pină la un punct, un fel de Marin Mi
rniu sau de Alexandru Andronic. 

Născută dintr-o atentă observaţie a 
realităţii timpului (,,Am plecat de la 
ideea de a fixa în cadnul comediei un 
d0cument istoric pentru cei care vor voi 
să cunoască mai tîrziu o etapă impor
rtantă dim evo1uţia societăţi;i .româneşti" -
mărturisea autorul intr-un interviu) şi 
din revolta scriitorului împotriva racile
lor organismului social (,,Este momentul 
cînd toată această ţară cu pumnii strînşi 
de mînie cere dreptate şi rînduială" -
scria el într-un articol din perioada de
zămislire a piesei), c0media s-a bue:urat, 
la timpul ei, de succes. ,,Vremea", de 
pildă, o considera „o frescă de o mare 
putere veridică şi de acerbă satirizare", 
iar "F1ada", apreciind--0 dr-ept o dOJI1€die 
bună şi trainică, sublinia că „prinde un 
moment al istoriei morale contemporane 
şi fixează cîteva tipuri esenţiale ale tris
tei noastre comedii sociale". La rîndul 
său, Horia Furtună, într-un pertinent

studiu consacrat scriitorului, definea piesa 
ca un „impunăţ0r şi sarcastic contrast 
al claselor sociale zămislite de război", 
ccm�st .Îl11 tre profiltorii şi saortlfiloaţii să.-
1maţiei economice interbelice, pus in evi
denţă ae altfel - mai mult in treacăt, 
ce-i drept - şi de Camil Petrescu '.in 
Mitică Popescu. 

Văzută cu ochii noştri de azi, piesa 
e mai puţin virulentă decît o considerau 
con,tempoilaU'li, e mai mult 1iromcă, zefle
mitoare, cu t0ate că eroul principal se 
declară răspicat un luptător {,,Eu nu mă 
mulţumesc să spun că fac parte dintr-o 
generaţie de sacrificiu ... ca alţii. Am să 
lupt cu pumnii strînşi ... pentru stîrpi-
rea lor.") Tinăirui regizor Pmaszka M!ik
los o consideră ·un panoptic al unei lumi 
corupte, pe care, în acord cu noua artă 
ce cucerea spectatorii timpului, o pre
zintă ca înrtr-un :fiilm mut, cu personaje 
caraghioase, făcînd gesturi mari, patetice, 
mişcîndu-se în ritm accelerat şi expri
mînd sentimente elementare, nenuanţate. 
Această modalitate de abordare a textu
lui, cu figuri groteşti puse în situaţii 
burleşti, cu jocuri de umbre şi prim
planuri decupate cinematografic, se do
vedeşte adecvată, întrucît personajele lui 
Vall1jm sînt oarecum 'Liipsite de pro
funz6.me psihologilcă. Reigtizorol şi ac
torii sfut intru totul consecvenţi 
lin urmărirea aceslei :llom11Ull.e (care 
aoce.ntuea.ză liniaritatea person.ijelos:-, 
dar le dă un plus di! �voare co
mică), excepţie făcind cele două perso
naje „pozitive", George, profesorul deve
nit valet, şi Anica, fata în casă ; com
port.irea lor nonnală, iu.m6Slă, devine a.st-
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fel ş'i ma[ simpatică, mai iaiprnpiată spec
hitorilor (momentele lor de tandreţe aduc 
în spectacolul dominant pamfletar chiar 
n notă de cald lirism), în contrast cu 
cca de automate caraghioase (dar şi fe
roce) a stăpînilor, sau de căţei linguşitori 
a celorlalte slugi. Interpreţii se raliază 
concepţiei regizorale cu convingere şi o 
mare poftă de joc, formind o echipă 
(lmogenă, pentru care contează în primul 
rind impresia de ansamblu, spectae0lul 
în totalitatea lui. Am remarcat, totuşi, 
efortul - şi reuşita - fiecăruia de a-şi 
portretiza personajul prin citeva trăsă
turi ca�·acteri�i•oe. De exemplu, în g,r,ulJ)uil 
stăpînilor, Czintos Joszef îmbină cu fi
neţe duritatea lui Bănescu cu o aparentă 
cumsecădenie şi eleganţa omului de lume 
cu inflexibilitatea afaceristului fără 
scrupule, iar Bokor Ildiko este o Coralie 
păfimaşă, plină de temperament, cu 
nervi, migrene şi leşinuri patetice ; între 
servitori, Fi.ilop Zoltân creează cu fan-

. tezie un valet uns cu toate alifiile (Nae), 
iar Nadâi Istvan (Mache) face din nou 
d'Jvada inepuizabilului său umor, a ra
finamentului cu care ştie să dea poanta ; 
Szelyes Ferenc ,îi 'imprum'lltă luli Geo11ge 
Vîlcu o simplitate plină de căldură, o 
demnitate lipsită de emfază şi o inteli
genţă firească, deloc ostentativă, iar 
Lorincz Erika aduce în Anica bunul
simţ popular, căldura sentimentelor sin
cere, timiditatea dublată de o mare, dar 
tăinuită, forţă a iubirii. 

Scenografa Szatmâri' Agnes a creat, în 
locul celor trei locuri de· joc cerute de 
autor, un dec'Jr simultan, ceea ce pri
lejuieşte spectatorilor o privire de an
samblu asupra casei Bănescu, iar regi
zorului, orchestrarea unui 'joc mai variat 
şi în ritm mai rapid .. Doar prezentarea 
bucătăriei, unde stau servitorii, sub for
ma. unui ţarc din plasă de sîrmă (por
nind, probabil, de la replica bucătaru
lui : ,,Sîntem ciinî de casă bogată ... 
Avem coteţul nostru"), mi se · pare o 
soluţie ieftină. 

Spectac'Jl-ul de la Satu Mare este o 
reuşită şi confirmă atît vocaţia unui re
gizor aflat la început de carieră, cit şi 
disponibilităţile unei trupe cu mulţi ti
neri actori de rear talent. 

Zeno FODOR 

■ TIT/lNIC-V/lLS

de T odor Musateicu 
'> 

Data p1·emierei : H noiembrie 
1986. 

Regia: PARASZKA MIKL0S. 
Decoruri şi costume : MARIA 
GHE0RGHIADE. Traducerea în 
limba maghiară : MELIUSZ 
J0SZEF. 

Distribuţia : CZINT0S J0ZSEF 
(Spirache) ; B0KOR ILDIK0 (Da
cia) ; ELEKES EMMA (Chiria-
chi ţa); SZEKELY MELINDA, 
RACZ MARI (Sarmisegetuza); 
PAPP EVA (Gena); KILYEN 

· LASZLO (Traian) ; BESSENYEI 
ISTVAN (Decebal) ; K0NCZ IST
V AN (Petre Dinu) ; SZEL YES FE
RENC (Stamatescu); Acs· ALAJOS 
(Rădulescu-Nercea); ANDRAS 
GYULA (Procopiu); TOROK IST
VAN (Vecinul); RACZ MARI, 
SZ€KELY MELINDA /Servitoa
rea); PARASZKA MIKLOS (Foto
graful). 

' 

Acelaşi Parâszka Miklos ente şi reali
zatorul unui relativ recent spectacol cu

Titanic-vals. Inhibat, probal7il, de faima 
piesei sau de ,amn:tliTea UJnor spectlaco1e 
văzute, tînărul director de sr.enă n-a mai 
fost, de astă dată, tot atît de personal, 
de original, ca în Generaţia de sacrificiu.
Actul I se derulează tradiţional. E drept, 
urmărim cu ma.re plăcere interpretarea 
deosebit de bogată în nu�nţe �ealizată 
de Elekes Emma, o Chiriachiţă de zile 
mari, care domină scena �i a,'tunci cind 
pare retrasă şi absentă, fiind, de fapt, 
mereu atentă, încordată, promptă, dind 
poanta aşa, ca în treacăt, cu o extrao:r:
dinară ştiinţă a efectului ciomic. O admi
răm pe Papp Eva, fină, caldă, emoţi'J· 
nantă tn Gena, 'lllil rol •L'UCrat cu sfimplli
tate, dar cu o permanentă ardere lăun
trică, cu un profund dr&'matism mereu 
reţinut, dar cu atît mai pregnant şi con
vingător pentru spectatori. Şi ne cuce
reşte Czintos Jozsef, un Spirache mai 
tînăr decît eram obişnuiţi, un uriaş blînd 
şi bonom, un şugubăţ inteligent, care, aşa 
curu vom constata mai tirziu, uneori îşi 
iese din sărite şi-i bagă pe toţi în spe
rieţi. Şi celelalte interpN!tări sint de un 
ridicat nivel profesionaî, dar nu aduc 
nimic <Ieose;bil,t dm ,punt:t de vedere al 
c?ncepţiel regizorale. 
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I 

Lucrurile se schimbă întrucîtva în ac
tul II Noua casă a Necşulestilor ar 1I1 ca 
un forum roman, . în care' se mai văcJ 
urmele unor i,npresionante coloane; în 
fund domină un portal. · ca la intrarea 
unui templu, iar în spatele acestuia se 
află balco::1Ul, atît de necesar, după cum 
spune Nercea, unui politician modern 
(adică al anilor interbelici). ,;i de unde 
Chiriachita în finalul actului, va saluta 
poporul, î;1 °11umele familic>i. Cî.nd se înal
tă corlina, în acest decor care• - du
cînd mai depc1rte sugestia irnnică a au
torului - îmbină grotesc antichitatea cu 
.nodernul, Dacia ne apare, prin croiala 
rnchiei (az,1rie, culoarea partidului pe 
care-l repr0zintă Spirache) �i prin coa
lură, ca o matroană romană, iar Miza, 
plimbîndu-se cu coşuleţul căţelului Pusi, 
ca o v0stală purtătoare d0 amfon't. Efec
tul C' 1'xcelPnt, dar, din păcate, ,,poza 
romană" e repede uitată. Şi nu de per
sonaje - c f:resc ca ace tea „să-şi iasă 
din rol" in biul unor discuţii aprinse, 
pentru a lua din·nou, cînd observă gafa, 
a1itudinca mar1ială prestabilită, realizîn
du-se astfd si un bun efect comic -, 
ci de actriţe, Cnre nu exploatează această 
interesantă idee. Pe linia unei viziuni 
întrucîtva ieş:te din comun se înscrie, 
în acest act, şi interpretarea datft lui 
DeC'ebal ; acesta. un ochelarist stîngaci, 
ap-"re în costum ·de cercetaş, urmărind cu 
bicicleta gîştele vecinului, ca să-şi dpve
dească probabil lui însuşi că e curn:ios 
-;;i abil. Actul acesta îi aparţine· însă, 
fără îndoială, în primul rind lui Ar.:s 
Alajos, excepţinnal în rolul lui Rădu
lescu-Ncrcea, amestec subtil de Caţa
vencu şi Farfuridi, rol realizat cu o 
mal'e bogăţie şi. vaniet:cit€' a . n1i,i1oa-

c.elor de expresie. Se reţine momentul 
cinci Soi rFichc, de o seriozitate profundă, 
în contrast cu sarabanda nebună din jur· 
explică ele ce nu vrea să fie deputat. 

Ceea f'e c nou. original în spectacol. 
se· consumă însă in totalitate în actul II. 
Doar finalul, cu Genc1 rîzînd în prim·· 
plan, cle3prinsă de grnpul celorlalte per
�onaJe, mai aduce o notă de inedit. 

Deşi mai l"clet1c decît Generatia de

!>acrificiu �i lucrat cu ezitări şi 'Ja.recare 
timiditate. �i acest spectacol ne întăreste 
convingerea că Teatrnl de Nord a cisti-
f'.at în Parâszlrn Mikl<is un regizor. 

TF .ţ\ 'i:R.UL DE ST A'f 
DI:'.'ir SFINTU GHEORGHE 

UN PL\HL\R 

CU SIFON 

de Paul Everac 

Z. F. 

Şirnl montărilor cu această „dramii 
surprinzătoare" - cum a fost numită -
e;c,ntinuă cu premiera de la Sfintu 
Gheorghe, adăugind în cariera piesei 
aure'Jla unui început Ele drum - con
stituirea· secţiei române a teatrului din 
acest oraş. Inscris printre manifestările 
ce marchează 'evenimentul spectacolul 
ca�ătă noi dimensiuni, de�enind piatră 
de temelie a unei noi ctitorii teatrale de 

limbă româneaso<I. 
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S-a scris mult despre piesă şi despre
î1;truchipările ei scenice, aproape fiecare 
spectacol n:>levînd aHe şi ,w1te dimensli,uni 
ale dezbateni etice pe care o conţine. Re
cunoscîndu-i-se merite sau primită - une
Mi - cu rezerve, i s-a acordat scrierii', 
întotdeauna, cel puţin calitatea de gene
rrnsă partitură dramatică pentru inter
rrete de valmire (cum sînt Leopoldina 
Bălănuţă, Larisa Stase Mureşan sau Leni 
rinţea Homeag). în ceea ce ne priveşte, 
<• considerăm printre lucrările importante 
;ile lui Paul Everac, reprezentativă prin 
rnodul cum dezvoltă trăsături caracteris
tice operei autorului, fiind o tincisivă şi 
!-rofundă investigare a raporturilor umane 
in societatea noastră contemporană si 
t• todată o dezbatere pasionantă asilpr·a 
destinului eroilor, cu sr::eranţele, idealu
ri le, asp1ra-ţii,le ·lor. Pa-rtirtur'i'le dev;i�1 pl€
d0arii susţinute cu convingere, cu lux 
ele amănunte şi argumente, cu seriozitate 
&au cu abile artificii ; eroii recurg la 
rnptatio benevolentiae, la cornpromi;;'uri 
sau subtile insinuări, în vreme ce auto
rnl încheie întotdeauna condamnînd min
ciuna, compromisul, lipsa de responsabi
litate. Pentru că Everac este mai mult 
clccît un mnralisf; este· un j ustitiar. Ia1· 
,·erdictul

/. 
îl dă spectatorul, un siJectator 

pe care autorul şi71 doreşte avizat. con
ştient, luciei. 0:a ele obicei. eroul este în
făţişat \n ci i fricultate, într-o situatie-li
mi tă, pe care reu!)efjte (sau nu) s-o în
Yingă. 

Pledo3ria lui Nuţu Văleanu este sim
plă, directă, rnarcatii de o benignă ironie 
în ceea ce priveşte propriul său destin, 
p_entru care a optat hotărît şi pe care 
�1-l _acceptă . cu o admirabilă împăcare 
cu sme ; el devine însă etalon si element 
de contrast pentru m0dul curii întelege 
viaţa Magda Mărculescu. deterrn"inînd 
atît condamnarea de către spectator a 
falselor ei idealuri, cit şi modificările ce 
se petrec în conştiinţa personajului şi tra
gicul sfîrşit ce demonstrează proporţiile 
reale ale dramei acestuia. Şi, într-adevăr, 
Magda este adevărata eroină a piesei, un 
personaj-capcană, pledoaria ei ducînd 
iniţial, spre o pistă falsă : lipsa de .. pre� 
Judecăţi" - adică de criterii morale -
intru dobîndirea unei existenţe ademe-
nitoare prin opulenţă se d'1vedeşte a m•e.01 

implicaţii muJt mai grave, ele aici de
(:urgînd şi compromisuri penibile, �i ire-

Dah premierei: 15 aprilie 1987. 
Re�ia: CONSTANTIN CODRES

CU. Scenografia : LAVINIA DIMA. 
Distribuţia: CARMEN PETRES

�U, ELEN'.'\ PATAP (Magd:1 Măr
culescu); CONSTANTIN COTIMA
NIS (Nuţu Văleanu). 

Carmen Petrescu şi Con�{an'.in 
Cotimanis 

par--,1bile umilinţe. de h minciună aju11-
gindu-se pînii la trădarea ele ţară. 

R',\ul este dintre cele nni inter·esank 
pe ar� dram ,tuntia contemporana r<J
mânească le roate oferi r1stăzi unei ac
ti-i ţc, prin vn:-i :1te· e treceri s; transfor
mări, de l'1 răsfăţul copilăres ·. 'ii replic ... 
încărcată de lirism pînă la sfr;ietoare::t 
disperare, ci' 13 izbucnirile ele gelozie 
pînă h sinceritatei dureroasă si 1-1 re 
s�mnare. E_ste ceea ee a p1\eles şi a re:.i
�_ai să realizeze re.t1F.rc3bila interpretă n 
rnlului. Carmen Petrescu. Plină de căl
dură s�.,1 mocnind d0 ură. co::>iliir-i2şs 
'ii pre'! devreme matw·izqtă cm1ca st 
naivi\. bndnd cu nonşa antă 'şi copleşită 
de propri,i ei nim;cnicic. sfidătoare si 
supu�[1. interpretc1 parcurge întreaqa pai
tilură, înţelegind-n �i nu7n1Jnd-o, · intr-·1 
interes'.!ntă evdure clădindu-si rnlul cu 
migală �i pr1siune. 'n Nuţu Vă!e:mu, Con
�t;.mtin Cotim· nis, deşi debutant. nu-1 
este simplu replicant. ci p::irtener egal : 
prin fnrţ.1 mocnită i:;e c·{re actorul i-o 
im::rimă, prin ir:mia fină, pers naju, 
apare ca cinstit, încrezător şi drept, in
trînd o cliriă în jocui în ,.parentă friYol 
ce-i evocă mPre::i dragos':e, dar· rede,·e
nind sobru, rezervat, �i apărînclu-şi c-u 
neabătută �0ri-ozit'lte, modul ele vi:ită. Prin 
prezenţa sa scenică. interpretul · devine 
argument pentru tulburătoarea iubire a 
Magdei, pentn1 iubirea nemuritoare, ca 
atare. 
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Regizorul Constantin Codrescu a con
ceput spectacolul în spaţii largi, cu o 
mişcare amplă, dind reliefuri unui text 
interpretat în cheia patetismului, Astfel, 
acţiunea se reliefează clar, subtextul se 
vaO.or.d:iloă \Îlll.11:eligent, făiră ostentaţie. P1iin 
rodare, spectacolul va cîştiga în sigu
ranţă, eliminîndu-se micile crispări pri-

lejuite de emoţia începutului. Dincolo de 
fuinoţiona'li tJa,1;ea incon,testaiWă, scenogra
fia semnată de Lavinia Duna se remarcă 
prin linie elegantă şi bun-gust. 

Un început promiţător pentru secţia 
română a Teatrului din Sfîntu Gheorghe. 

Mihai CRIŞAN 

ALTE PREMIERE 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN TIRGU MUREŞ 

FUITUNL\ 

df! SLakt!ipeare 

Data premierei : 7 mai 1987. 
Regia : KINCSES ELEMtm. Sce

nografia : DAN JITIANU. 
Distribuţia : VLAD RĂDESCU 

(Alom,o) ; MIHAI GINGULESCU 
(Prospero); NICULAE CRISTA
CHE-student (Sebastian) ; TRAIAN 
COSTEA (Antonio) ; ALEXANDRU 
FĂGrlRĂŞAN (Gonzalo); CORNEL 
RĂILEANU (Ferdinand) ; DAN 
GLASU (Caliban); ION FISCU
TEANU (Trinculo); AUREL ŞT&
FĂNESCU (Stephano); FLOREN
TINA MOCA'NU-studentă (Miran-

da); CRISTINA PARDANSCHI 
(Ariei); ARMAND CALOTA-stu
dent (Adrian); CONSTANTIN CI
CORT-student (Francisco). 

Piesă testamentară, Furtuna îşi con
ţine propria-i desprindere de :real, mai 
importantă poate decît toate alegoriile 
�i ip'araibolele rare o consti:ttl!ie. BaTe că ge
niul creator shakespearean, deloc sur
prins la adierea marii treceri, e ispitit 
să-.s;i mai arit.mee o dată priVliTea într-o 
oglindă. Chipul pe care aceasta i-l arată 
aproape nu mai contează, cădi �.i.Clllm ii 
se pare deja străin, însă surîsul şi-l re
cunoaşte. E al său, enigmatic, dar defi
nitoriu. Să fi� oare acesta motivul pen
tru care piesa exercită asupra creatorilor 

4-8

de spectacol o atracţie aiproaipe magică, 
chiar dcţcă puţini se încumetă să se 
lj'.llr!Î"Vească, la rindl\l-le, în o·glinda Fur
tunii? 

Printre cei care au făcut-o, la noi, se 
află Liviu Ciulei, cu spectacolul său de 
la Teatrul „Bulandra", din 1979. Cel 
care îşi legase numele, prin anii '60, de 
„reteatralizarea teatrului", prin Cum vă

place, şi-l înscria din nou lin istorj:i. 
man tăll'\iilar shakespeareene din ţiara noais
tră, prin Furtuna. Dincolo de o aproape 
explicită artă poetică, mărturisitoare 
pentru imperturbabilul crez umanist al 
unui exponenţial destin artistic, bogăţia 
OOiliS'l.lrilor speataool!ui1m _ arvea să ne înso
ţească încă multă vreme. 

Şi iată că la aproape un deceniu de 
la acea memorabilă montare, Furtuna e 
pusă din nou în scenă, la secţia română 
a Teatrului Naţional din Tîrgu Mureş, 
într-o ambiţioasă şi meritoi:ie concepţie 
spectaculară, creată de Kincses Elemfr, 
de Dan Jitianu şi Fatyol 'I'.ihor. Kmcses 
Elemer nu e însă la vîrsta acelei priviri 
în oglindă, de care vorbeam, drept care 
şi motivaţiile reprezentaţiei sale vor fi 
cumva mai terestre, mai interesate de 
ce spune piesa despre lume, decît des
pre soarta creatorului ei. Vor exista 
tentative de apropieJ·e şi intuiţii si
gure şi ale acestei ultime zone de sem
rnifioaţii, <lwr 1Jen,ba,ţiia descirnrlerii demer
sului artistic în straturi atmosferice mai 
puţin rarefiate va fi oricum mai pu
ternică. Iată de ce detaşării de contin-

1 gent şi seni:nătăţ�i ,posilb'.ile H ia locul
aiaum o vi0i:blină dorin;ţă de crilroum
scriere temporală în proximitate. 

Spectacoll\l'.l tîl['g'UllllUJreş,eain nu-şi ireDll-Z'ă 
de altfel halo-ul poetico-magic (oare 
cum ar fi putut s-o facă ?), dar încearcă 
să-l cr:mtrabalanseze printr-o anumită 
frustitate a actualizării sensurilor, pe 
care le discerne (sau şi le alege) din po-
lisemia operei. Din păcate, rezultă de 
aici şi o indecizie de registru şi de stil 
i.ntez,pretativ, o ,pendulare şi o depairta
jare prea netă intre două modalităţi ce
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_ nu vor - şi nu pot - să fuzioneze, cită 
vreme reprezentaţia nu găseşte liantul 
necesar convergenţei scenelor de un ele- · 
vat hieratism poetic (propriu relaţiei 
Prospero-Ariel) cu cele d un realism 
apăsat, riscînd să se sustragă dimen
siunii lui metaforice, în favoarea unui 
prea acuzat şi _univoc pitoresc, împu
ţinător de semnificaţii (în scenele Ca
li ban-Trinculo-Stephano). E o carenţă 
ce ţine de priceperea, dar poate şi de 
a,utotrtiilaitea ba,gheitei regtizorale, de felul 
în care indicaţiile ei sînt sau nu urmate 
de actori, uneori prea grăbiţi să revină 
la lucruri ştiute şi la efecte sigure la 
public, în detrimentul unităţii de stil şi 
al profunzimii de ans<tmblu. 

Fie că va fi vorba de tendinţa cl,1-
1,I1ării cam patetice a unor tirade grave 
(în cazul lui Plr'ospe.ro) -sau, rdriun!pQtri'Vă, 
de aceea a supralicitării truvaiului co
mic (sensibilă în interpretările date lui 
Stepharno şi, m•ai ialres, lui 'Drinculo), 
ambele nu vor :flace dem"t să se inde
piiirteze· de măsura şi :i!nefaJbila mag,ie a 
textului shakespearean. Din acest punct 
de vedere, am apreciat în primul rînd 
valorile de sugestivitate ale cadrului 
plastic imaginat de Dan Jitianu, cu un 
soi de francheţe a convenţiei, deloc de
ranjantă, tocmai ,pentru că nu vrea să 
treacă drept altceva (realitate), stimu
!tndu-oe însă rpe noi ,să rpă,trurndem în
tr-un tărîm al posibilului şi visării, aju
taţi de plăcuta stranietate a muzicii de 
scenă create de Fatyol Tibor, cu intui
ţia sigură a. re'Vens·ÎJbilii.tăţÎli din.tre real şi 
fantast, pe care ţi-o poate da înţelegerea 
sensului spiritual al materialitătii sune
telor. Şi, tot din ·acest punct de vedere, 
�ă mai notăm printre reuşitele certe ale 
reprezentaţiei, datorate de. astă dată cu 
eVidenţă reig,iieî, oonrdra şi rparcă d.i.ra
fana complementaritate spirituală ce se 

Oristina Pardanschi şi Mihai Gin
gulescu 

stabileşte între Prospero şi Arie], cac1, 
fără Ariel, însuşi Prospero nu poate 
deo»t să recadă m reail, redevenind duce-I€ 
M'illranulLud. 

Dui Prospero îi dă consistenţa .sceni
·că şi ponderea ideatică necesare Mihai
Gingulescu, a cărui robusteţe fizică reu
şeşte să se convertească intr-una morală,
actorul înţelegindu�i şi interpretîndu-şi
rolul în profunzime. Dincolo de unele

Dan Glasu, Ion Fiscuteanu şi Aurel Ştefănescu
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Decorurile de pînză subţire, de vis, create de Dan Jitianu 

acrC'ntC' retorico-patrcticc, încă insuficient 
renzurate, pe c;are le-am semnalat, există 
destule momente de desfătătoare reverie. 
cărora' Mihai Gingulescu le conferă 
s1riiluc;re scenica, bucuria jocului îm
prum utînd semnificaţia unei iluminări 
spirituale. Il secondează în astfel de 
momente, 3Uent, cu nedi&imul,at umor, 
dar şi cu sensibilitate şi graţie, reuşind 
performanţa de .a sugera prin acoperi�c 
fizică rangul mai înc11t al unei comuniuni 
dC' natură spirituală, tînărn actriţă 
,.,ristina Pardanschi, creatoarea unui 
Ariel pe cît de ştrengar, pe atît de dor
nic să se lase cuminţit de vraja stăpî
nului său, chiar dacă tînjeşte după o 
libertate iluzorie. Dramul de înţelegere 
mai mult decît filială pe care acest Ariel, 
întrupat de Cristina Pardanschi, îl arc 
faţă de soarta lui Prospero ambiguizeaz5 
ransfigurarea unei relaţii de ordin ini

ţiatic, pe care regizorul a avut intuiţia 
de a ne-o propune în frumuseţea nedes
luş irii ei. 

Cuplul Ferdinand-Miranda e inter
pretat cu prospeţime şi farmec real d0 
Cornel Ră.ileanu şi Florentina Moca1n. 
studentă a Institutului de teatru d'n 
Tîrgu Mureş. ce demonstrează încă de 
la prima ei apariţie scenică o remarcn
bilă dezinvoltură. asociată cu o nu ma: 
puţin rară ·şi nedisimulată candoa 1·e. 
Contributii notabile au Alexandrn F'ă/!ă
răşanu ·(Gonzalo) şi Niculae Cristache 
(Sebastian), 1ncă student al aceluiaşi in-
stitut. Dezamăgesc în schimb Traian 
Costea (Antonio) şi Vlad Rădescu 
(Alonso). 

Ca orice creator care se respectă, 
Shakespeare a făcut ca soarta Furtw1ii

să depindă, aproape în egală măsură, şi 

50 

la fie<·a1·e nouă ,,!'eluare" a ci nu numni 
ele Prospero şi de Ariei. ci şi de Cali
ban. Se vede treaba că nici pe vremea 
sa şi n;ci astăzi fără r'I nu se poate, �i 
bătrînul Will �tia destule despre felul 
în care e făr'ută lumea aceasta, ca şi 
lumea creată de ,1 s[1-i semene, iar nouă 
să nu 11e rămînă decît să-l credem, PVi
denţele obligîndu-ne rhiar să-i dăm 
dreptate. Din păcate, inconsecventa tra
tare regizorală a rolului şi doar parţiala 
lui rezolvare act0ricească de către Dan 
Glasu destabilizează Pchilibrul de forte 
pe care-l cerea piesa. Practicînd o „ac
tualizare'· semantică red uctionistă si nici 
aceasta consecventă cu , sine (Caliban 
apare într-un fel de halat ,oios si cu 
bască, dar dispare la sfîrşitul prin,ei 
părţi a spectacolului în ritm şi paşi de 
tmn-tr1m, pe care ii va relua ele altfel 
ulterior), regia obligă personajul să func
ţioneze într-un alt cod semantic decît 
acela al întregului spectacol. Nu e deci 
de mirc1r� c[1, după o „primire" favora
bilă de moment, se Produc" u,n feno
men 'limilar ,.respingerii de grefă". firc':ic 
în c·o·,diţi ik în carP toatr, celelalte per-

. son"j rămîn plasate, nu numai vesti
mentar, în zona .,tradiţională" a para
bolei şi a unei vagi culori de epocă. 

Iniţial corect în rol. Dan Glasu (Cali
ban) nu dispune totuşi de mijloacele 
actoric;:eşti excepţionale care s-ar fi 
cerut pPntru a nu ceda irezistibilului 
asalt comic declanşat de Aurel Stefă
ne,cu în " Stephane, personaj episodic 
adus în prim-plan printr-o adevărată 
performantă acrobatico-actoricească si 
ele Ion Fiscuteanu în Trinculo, a�esta 
punind în suculenta şi savuroasa-i com
poziţie o vervă de joc care nu „iartă" 
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nici un efect comic. Vrind-nevrînd, Dan 
Glasu părăseşte treptat dimensiunea 
simbolic malefică personajului său, 
lăsîndu-şi-1 antrenat pe panta pitores
cului facil, care riscă să-l marginalizeze 
şi care îi diminuează oricum gradul de 
periculozitate. Se rîde _µnate mai mult, 
dar risul nu-ţi mai îngheaţă pe buze 
nici o clipă, nici chiar atunci cind Caii
ban pune la cale arderea , ·ărţilor lui 
Prospero. E aici o chestiune. l:e dozaj al 
comicului, în oare regiia poate încă in
terveni, spre folosul sensurilor ;;r:înci ale 
reprezentaţiei. Tocmai în raport ''U gra
dul de periculozitate pe care-l I epre
zintă şi-l va .reprezenta încă multă vreme 
Caliban, marginalizarea personajul 1i -
pe întreg parcursul spectacolului - ni se

pare eronată. 
1n ultimul moment al reprezentc1ţiei 

lucrurile însă se schimbă. După plecarea 
lui Prospero, într-un acces de ură irepre
sibilă, ce nu mai e deloc comică, şi în
tr-o disperată căutare a baghetei care 
să-l facă atotputernic - şi poate chiar 
nemuritor, cum îşi închipuie -, Caliban 
distruge de ui:ul singur şi cu mare u�u
rinţă tot ceea ce presupunem a fi fost 
cn•aţi,a Lui Pr-o:p ro. Sub mîna lllli Cali
ban, decorurile de pînză subţire, de vis, 
create de Dan Jiti�nu, se iasă pa.rcă bat
jocorite p1·i n sn,ul,gere şi dezrădăcin3re. 
E aici o febrilă c,Jistrugere a însemne
lor umanităţii lui Prospero şi, spre stu
poarea şi stupefa.cţia noastră, pe o insulă 
redevenită numai a sa, Caliban parc să 
triumfe, găsind chiar Si bagheta ma;,:ică. 
De-abia in acest pei·cutant final re
gi:!)oral. spe,ctacolua 1ş1 revencl·ică deci 
valoarc•a sa avertizatoare. Posibila r.po
tcoză a lui Ca,liban vestt'Şte -astfol sfîrşi
tul umani15\ii lui Prospero. 

Victor PARHON 

TEATRUL „NOTTARA" 

PROPILEE 

ŞI ORHIDEE S. /l. 

adaptare de Titus Popovlcl 

după Dlmos Rendis Ravanis 

Noua premieră de la sala Studio a 
Teatrului „Nottara" continuă ceea ce 
pare să fi devenit o constantă re�eno
rială a acestei scJne : familiarizarea 
publicului cu creaţia dramatică (şi cu 
peisajul literar în genere) din Grecia 

Data premierei : 16 aprilie 1987. 
Regia: MIRCEA MARIN. Sceno

grafia: SICĂ RUSESCU. 
Distribuţia : EMIL HOSSU (Lu

kas) ; ANDA CAROPOL (Anthi) ; 
ION PUNEA (Andonis); CRISTINA 
TACOI, SANDA BANCILĂ (Sonia) ; 
CAMELIA ZORLESCU, VICTO
RITA DOBRE TIMONIU (Farras); 
GEORGE PĂUNESCU (Marras); 
VIOREL COMĂNICI (Detectivul) ; 
ION POP A ('făranul) ; STELIAN 
NISTOR (Gurila A) ; GEORGE 
ALEXANDRU (Gorila B) ; MIRCEA 
STOIAN, VALERIU ARNĂUTU 
(Ziaristul). 

< ontemporană. Autorul propus de astă 
d:cită este Dimos Rendis - pseudonimul 
lui Diritris Ravmm; -, om de cultură şi 
dP atitudine progresistă militantă, cu
n,,�cut man a1es ,c,a poet şi proz-abor. ,,Co
rnt dioara" aceasta - cum, aflăm clin 
pl'Ogramul de sală, şi-a definit ei însuşi 
scrierea, cu admirabilă m,-<lestie - ada·p
tati'i de Tiitus Pdpovici, confu:rmă viziu
nea democratic-umanistă a lui Rendis 
fără ostentaţie şi superflue pretenţii de 
profunzime analitică. Datele principalP. 
ale tramei amintesc. ele altfel, imediat 
ele Ultima oră a lui St•bastian. Onestul 
şi naivul Lukas, p;roprit>tarul fl01·ăriei-la
borator .,Propilee şi orhidee", doritor să 
amelioreze prin horticultură atît atmo
sfera poluată a Atenei, rit şi nivelul de 
viaţă al ţăranilor posesori de păminturi 
din împrejurimi, se trezeşte irn�ilicat în 
jocul intereselor financiare (şi, binein -
ţeles, politice) ale veroşilor afaceri�Li 
Mar.ras si Fa'!TaS. Cel clintii. socotindu ·1 
pe Luka� un concurent efectiv şi prim<"J
clios, încearcă ��-1 convingă, prin ame
ni ntări si sume fabuloase. să renunte 19. 
planurile sale. (În detalii, aqiunea ·apa
re - probabil clin eauza mf•ca11ismelor 
economice capitaliste obscure pt>ntru 
spectatorul român - mai de!!rabă ine;,
trrcabilă). Unor tentaţii variate h -'. '-int s 11-
puşi, în arclaşi scop, prietenii /;i CJ<r,riaţii 
lui Lukas: Anthi, logodnica lui. ,;:•r;>:'",. 
dă1oare să se mărite, Anclonis, 1111 f,c ! ,! � 
filozof empiric. pe cont propriu, Şi ":,r:• 1. 
obs.eclată să se afirme în chip elf' ":!:'/t· 
re-aţă. După o sumă de peripeţii mii". ve
si'le ori mai duioase, Lukas pierde totul 
în afară de cinste şi de afecţiunea celor 
dragi, dar - pentru că „în orice grec 
există un Zorba" (am citat din memorie 
penultima replică a piesei) - în final se 
dezlănţuie într-un înfocat sirtaki, ex
presie (elină) sintetică a filozofiei (nu 
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Emil 

Hossu 
şi 

George 

Păunescu 

numai eline) a „hazului de necaz". Aşa
dar, un text bogat în sentimente frumoase, 
calde si universal valabile. Dincolo de 
acestea· însă, piesa conţine, cred, un sîm
bure d� gravitate ce trimite - nu direct'; 
dar nici atît de ocolit încît să scape 
atenţiei - la o zonă ideatică majoră, în 
a cărei exploatare literară a excelat, de 
pildă, compatriotul :liui RJendis, Nikos Ka
zantzakis (evocat explicit, de altfel, după 
cum = vă:z;ut) : con.saCMll"ea pî!nă Jia sa
ar'i!ficiu urnei cauze în a cărei uiti.iJlilta:te pre
suipuşii bene:fiici.,ar-i au mretalt de mu!l.t să 
Cl'elaJdă. Este votiba, i,n speţă, despre relaţia 
dintre Lukas şi ,ţărranii eX1pr·01priaţi de Mar-
1·as (sau, p-înă la /Urmă, Far.ras ? In fiine ... ). 
Faptul că Mircea Marin, regizor de o se
riozitate, fineţe şi subtilitate dovedite de 
cele mai multe spectacole braşovene ale 
sale, a trecut cu vederea acest filon e 
un lucru „de care nu mă pot mira 
îndestul", cum zice Caragiale. Desigur, 
montarea de acum e limpede, sigură, 
publicul se amuză şi se „destinde", sir
taki-ul dansat cu multă aplicaţie de 
interpreţi (coregrafia, Victor Vlase) cu
cereşte pe oricine, dar... dar pe regi
zorul Seratei neprevăzute, al lui Troilus

şi Cresida, şi all al:tx>r şi altor specta:cdle, 
nu a-am recun06'0Ut diecîlt in rezol'Wirea 
sceakă a Detectivului, a ,,gorilelor" 5i, 

pal'll;ia!l, a lUli 
digita ţie" îşi 
tru, rostul 
acestea. 

Marrms. IIIlSă exeroiţille „de 
au, fără îndoială, şi in tea
lor. Probabil, deci, că şi 

Incomodaţi oarecum de un decor pro
nunţat convenţional (autor : Sică Ru
sescu), decor ce deserveşte, altminteri, 
şi textul, actorii evoluează cu siguranţa 
pe care o conferă iprabl.em.cle u.şor de 
rezolvat. Se detaşează Emil Hossu, prin 
molb'Hil1la1:e şi .credinţa emoţtionaintă ân ou
Vll1 tuil rost1t. · Afăituri de el - Ion Pu
nea, dozînd ferici/I; urnom.tll şi sobrieta1tea, 
şi Cristina Tacoi, sensibilă şi cu o gra
ţie stranie de bun efect psihologic. O 
compoziţie destul de diftci[ă realizează 
credibil Camelia Zorlescu, jucînd 900/o 
din timp într-un travesti de care tre
buie să fie convipşi (şi sînt, în general) 
nu numai specta rii, Ci şi partenerii. 
Se fac remarcaţi, în roluri „secundare", 
G€orge Pălu,nescu, Ion Popia şi, in �cial, 
t!i'l1Jerii St.ei!m iNIÎSilx>r şi George Alexan
dru. Surprinzător de exterioară mi s-a 
părut Anda Caropol. O apariţie cu totul 
specială marchează Viorel Comănici, 
care, deşi dă puţin impresia că Vfune din 
altă piesă, lasă să, se vadă net munca şi 
fantezia pe care le-a investit în rol. 

Alice GEORGESCU 
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RECITALURI 

TEATRUL EVREIESC DE STAT 

ŞI TOTUŞI, 
O M/lRE IUBIRE ... 

da Ue.be: Hercouici 

Data premierei: 6 mai 1987. 
Regia : VICTOR IOAN FRUNZA. 

Scenografia : ADRIANA GRAND. 
Interpreti : TRJiCY ABRA.MOVICI 

şi BEBE BERCOVICI. 

Propunîndu-şi să realizeze un recital al 
său şi al actriţei Tricy Abramovici, Bebe 
Bercovici a pornit la realizarea unui text 
de spectacol cit mai atractiv pentru spec
tartor'i şi cîit nrai oollicitrunt pentru initer
preţi, dindu-le posibilitatea să-şi etaleze 

· multiplele resurse artistice de care ambii
dispun, fiind deopotrivă actori, cîntăreţi
şi dansatori. Sigur că proporţia în c:are
reuşesc să acopere întreaga gamă a soli
citărilor la care este supus un �stfel de
actor total diferă, de la unul la altul, iar
faptul că Bebe Bercovici - în special in
secţiunile muzicale şi coregrafice aie re
prezentaţiei - şi-a rezervat încă din
concepţia sceniariiulu.'i rollllil de ,partener
sau de vioa!'a a doua denotă şi baot, şi
discernămînt artistic, dar şi o dorinţă le
gitimă de a ne atrage atenţia, încă o
dată, că Tricy Abramovici este o excep
ţională actriţă, meritînd cu prisosinţă
să joace - nu numai in teatru, ci şi in
fiim � rolurile de primă mărime care i
s-ar cuveni.

Autorul. scenariului şi-a imaginat
aşadar un cuplu ajuns la anii senectuţii, 
ai reumaţismelor şi ciondănelii continue, 
sub care se ascunde ,,totuşi, o mare iu-

TricY Abramovici · 

bire", singura care poate să aline. cu 
speranţa unui sens, ba chiar Şi cu amin
tirea acesteki, sentimentui aipropiatei. eX'
tinoţiJi. · Cei doi îşi vor reaminti 
şi vor retrăi deci, julcînd - .întris
tări, clipele de relativă neînţele
gere şi chi,air de temporară derivă, 
abila însăilare a episoadelor perrniţîndu-i 
autorului înglobarea unor pagini de refe
rinţă ale literaturii idiş, fără să ni 
se creE'ze însă impresia de puzzle ci, dim
potrivă, aceea a unei coerenţe interioare, 
în care d'iv>agaţiile nu sînt nici întîmplă
toare, nici lipsite de tîlc. Tot depănîn
du-şi amintirile, tachinîndu-se unul pe 
celălalt şi „plictisindu-se" împreună -
fără să-şi plictisească însă nici o clipă 
spectatorii ! -, 1„bătrînei•i" vor ajunge la 
concluzia că o roluţie rposiblilă ar fi să 
încerce să se maii ducă o dată la teatru, 
cum o făceau atît de des 1tn trecut, măcar 
ca să-şi mai ream.mtooscă astfcl şi a.u
cru'!"ile care �e rplăcu.seră at1t de mult 

i3 
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odinioară. Ne vom reîntîlni deci şi noi 
cu ele, în cea d.e-a doua pade a specta
colului, de o sm,prinzăltoare tinereţe şi 
prospeţime, oa şi cînd ianii n-ar :Iii trecut 
deloc peste ele şi peste cei care le ,�n
tel'pretează, cu strălucire şi farmec, pre
dominînd acum nume11ele de virtuozitate 
coregrnf�că şi muzioală. După care, ,bine
înţeles, ibătrînii vor ajunge cli111 nou aca
să, la grijile şi nevoil.e lor, peste care 
vor trece poate cu o mai ma,re uşurinţă, 
pentru că ... totuşi, o mare iubke ... ca şi 
o mare iuibi�·e pentru .teatru ... ne ridică
deasupra condiţiei inexorabilei noastre
finitudini. Trama acestui recital-spectacol
e oît se ,poate ele simplă - şi de ome
nească, în fond - dlar reprezentaţia e din
cat.:lgoriJa celor care se refuză parcă re- .
latăriii, tocmai pentru că valorile ei se
află mai ales d•incolo de ceea ce se in
tîmplă p,ropriu-zi în scenă.

Sernn[nd regia spec1Jaool11]ui, Victor 
Ioan Frunză a înţeles cit se poate de 
bm� acest lurru, ferindu-se de ost ntaţii 
reg1zorale Şi reuşind să ferească Si re
pn'zentaţia ele pericolul virtual al· unui 
prea apăsat ton melodramalic, cact ca 
e străbătută, cum spuneam, de un umor 
îmbelşugaţ, de o ironie şi :1utoironie 
acidă şi atotcuprinzătoare, care dă în
tregului dimensiunea unei moderne refle
xivităţ.i. S-a bizuit - mai ales pentru 
realizarea sentimentului .,zăpezilor de 
odinioarft" - pe o crea,ţic �cenog<rafică pc 
cit de_ simplă pe atît de inventivă (ne
supărătoare chiar Şi în voitele-i naivi
tăţi, invitind la visare), datorată Adria
nei Grand. Părţile coregrafice au bene-
ficiat ele îndrumarea precisă a lui Sandu 
F'ayer. care a ştiut şi C'it să le ceară 
interpreţilor şi cum să-i pună în valoare. 

De o foumuse,ţe pe car0 ·i�o pot invicHa 
nu pu,ţine actrite de 1a noi si de aiurea 
- cctl pu,ţin clilll cite ne-a ·fost diat să
vedem pînă acum -, Tricy Ahramovici
e poate victima prnpriului ei farmec ire
zistibil. care riscă să treacă pe planul
doi o înzestrare artistică excepţională,

ce n-a rămas totuşi nesesizată pînă şi de 
critica teatrală americană, numele actri
ţei figur'i.ncl astfel în Marea Enciclopedie 
Britanică (capitolul redactat de David 
Lifson, in ediţia a 15-a, 1974, p. 200). 
Cu o voce puternică Şi melodioasă, ale 
cărei modulări dramatice în registrul 
grav îi dau un timbru şi o coloratură 
aparte, cu o plastică a mişcării de o 
mare expresivitate, cu posibilitat@a de 
a executa orice ritm şi desen coreg,rafic 
cu aplomb şi dezinvoltură, în fine, dar 
nu în ultimul rînd, cu o apetenţă pen
tru compoziţie Şi cu o forţă dramatică 
puţin obişnuite, Tricy Abramovici ue 
convinge încă o dată că are toate 
atu-urile unui adevărat star, pen
trn care ar merita să se scrie nu doar 
un singur spectacol. 

Desigur, nu e mior să fii partenerul 
unei asemenea actriţe, şi încă jucîndu-ţi 
rolul cu nonşalanţă, ba chiar Şi cu un 
fel ele amuzată înţelegere a ituaţ;iei, pe 
care singur ai provocat-o. NumAi că, la 
rînc\u-i, stăpinindu-şi şi •controlînclu-')i 
perfect mijloacele sale de expresie, BeiJ,, 
Bercovici este capabil şi de o atare per-
formanţă, deloc neglijabilă sub raport 
ar,bistic, căci el nu rămine chiar in 
umbra" vedetei sprctacolului, ajutînd-o 
însă să strălurească la adevărata-i Ya
loare. 

S-ar putea să pară deplasat ca in ca
zul unui astfel de spectacol compozit, 
mai aproape de rn usical decît de tec1-
tru. să vorbe�ti de existenţa unui carat 
spiritual mai înalt ca o fereastră des
chisă spre suflet. Dar spectacolul acesta 
se simte că e făcut cu trudă si har cu 
îndirjire �i dragoste, din p�ieteni� si 
speranţă, aşa că nu trebuie s�t ne mit:e 
pr:a mult că el îşi capătă o aură 19ro
pne. Poate fi, pentru cei care s-au stră
duit Şi au reuşit să-i dea viată adevă
rată, un mai mare omagiu clecît recu
noa�terea ei ? 

Victor PARHON 

Un excelent pliant pu.
blicita.r difuzează Teatru.I 
Giu.leşti. Fotografii ale ce
lor dou.ă săli, date inf-Qr
mative interesante şi „ofer
ta" repertorială sînt bine 
puse în pagină. Reţinem 
că se rulează 18 titluri, 
dintre care 12 românesti 
(printre sare drama.tizliri 
ale wwr romane de largă 

circulaţie) şi şase străine 
(Shakespeare, Beaumar
chais, Arbuzov si Berto cu. 
Anon:i.m,ul ventian în două 
transpuneri scenice). 

noastră de-a lungu.l tim
pu.lui, co11.mltaţi „Dicţio
narul presei. literare româ
ne.�ti" de I. Hangiu., recent 
a părut în Editura Ştiinţi
fică şi Enciclopedică. Cu
prinde aproximativ 2 OOO 
de articole despre revis
tele, almanahurile si bule
tinele din perioadd 1780-

1982. 
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Dacă vreţi să aflaţi unele 
lu.cru.ri despre pub lica.tiile 
teatrale apăru.te in ţara 
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Premiere 

!Iii P1·ezen Lă la em1s1unea de tealru ;-a
d1ofon:c în adaiptm,ea lui Ştefian Hagim[1, 
Cfavlgo de Goethe prilejuieşte intilnire:;i 
c u un im;:;ortant text clasic, titlu ele re
,-c,nantă al literaturii dramatice univer
�.•lt', mai le3ne de afla_t însă (a�a cum se 
inlimplă cu multe asemenea texle) în fi
•. t'l"Cle bibliotecilor decît pe afişe de 
spvdacoL O opţiune repertorială valo
n, 1să de,·i. �i o montare (Cristian ]'li un-
1.c ,nuJ cwmnă ele intere,.

în versiunea sa radiofonică, pirsa este
c!,,q"ifr:ită meii cu seamă din unghiul in
f rospr-ct,.iei psihologice, a1I meaa1drelOJ· 
cl,•1·utantc•. neaşteptate•, ak personalităţii. 
Î1 inleqxelarea lui Marcel Iures. labili
tatea lăuntrică a eroului principai. incon
Sf'c--,enţa de gînd şi de sentiment pnr a fi 
elementul dizolvant, zămislitor de dramă, 
sor-ialul rămînînd doar contextul, mediul
prielnic conflictului. Meritele m9ntării se
datorează, deopotrivă, celorlalţi inter
pre\i : Violeta Andrei, Irina Mazanit,s,
Alexandru Repan, Mictilcă Popescu,

li La Pontul Euxin de Mihail Davi
doglu ne propune o imagine poematică.
potenţată de simboluri, a Tomisului J11i
Ovidiu, loc de surghiun dar şi de 1niii-

* 

ţătoare meditaţii pentru poetul latin. 
Marele artist va afla abia aici temeiu
rile comunicării autentice între oameni 
căldura ospitalităţii. forţa de dincolo d� 
cuYinte a prieteniei, vocaţia artei de a 
uni sufletele, de a se face înteleasă. O 
piesă nu lipsită de calităti desi oarecum 
discursivă pe alocuri, cu, iJreocuparea -
uneori excesivă, credem - de a da fie
cărei replici încărcătură metaforică ri->
zonanţa maximei. Montarea radiof�ni;ă 

e.,,/presivă, echilibrată - a fost sem
nată de Constantin Dinischiotu şi a ală
turai în distri b�ţie pe Gheorghe Cozorici, 
V1 ctor Rebeng1uc, George Constantln, 
llcana Predescu, Irina Mazanitis, Adrian 
P,in'CJA, Ana Ciontea, Costel Constantin. 
Mihai Dinvale, Corado Negreanu ş.a. 

III Un spectacol radiofonic construit pe 
coarda emoţiei. urmînd impulsurile afec
tivităţii, ale sentimentelor colorate con
t--aslnnt, a realizat Cristian Munteanu 
montînd Vinovaţi fără vină de Ostrovski 
(adaptare - Claudii. Cristescu). Este o 
.lume de dureri sfîşietoare şi înălţări ex
tatice, minată de egoism şi înnobilată de 
generozitate, lume care trăieşte, parado
xal, între orizonturi ,strîmJte, clupă tipi
curi mnnotone, şi poate tocmai de aceea 
explodează - înălţător sau josnic -
pa 'Î'llni1e. Această inorîncenată eferves
cenţă nu devine strildentă, dominată 
fiind de actori prin eleganţă a expresiei 
şi simţ al măsurii (Simona Bondoc), prin 
,,căptu5irea" fiecărei izbucniri tempe1-a-. 
mentale cu trăire autentică (Adri,an Pin
tea). Contributii notabile la reusita mon

. tăr:i au avut, ·de asemenea, Ion 'pavlcscu, 
Constantin Dinulescu, Dana Dogaru, Emil 
1-I,,ssu.

Cristina DUMITRESCU 

.4.ctori cu vechi state de 
serviciu în cinematograf-ie, 
printre care Irina Petres
cu, Mircea Albulescu, Iurie 
Darie, şi-au dat concursul 
la realizarea concertului
spectacol „Muzica şi fil-

* * 

grafică satirică de la Vas
lui, Bistriţa etc. 

mul", organizat în cadruL 
Studioului Radiotelevizi
unii. 

Ca urmare a unei strînse 
colaborări între Teatrul de 
Comedie şi Revista „Ur
zica". joaieruL teatrului a 

devenit O- autentică galerie 
de caricatură, După reuşita 
expoziţie a constănţeanu
lui Leonte Năstase, au 
apărut cu lucrări pe sime
ze alti tineri remarcati iîn
cadrul concursurilor 

. 
de 

" 

* * 
Fiica lui „nenea Iancu" 

Ecaterina Logadi-Caragi
ale, ne-a părăsit în cel 
de-al nouăzeci si treilea an 
de existentă. · Alexandru
Paleologii ii închină un 
emotionant articol în 
,,R01nâ-nia I.iterară" (nr, 
1711987 ). 
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,,S:îîntul Mit.ică Illajinu" 
de Amei Uaranga 

la Teatml de Comedie 
Regia : Valeriu Moiseseu 

STELA POPESCU 

(Adela) 

\ 
M-a interesat dintotdeauna dramatur

gia lui Aurel Baranga, pentru că perso
najele lui, chiar cele secundare, sînt bine 
scrise pentru actor. Imi doresc să joc 
personaje adevărate, cu valenţe pozitive, 
pn·eds conturate, cum e aceaSJl:ă A�e!lia 
Cosîmbescu. Baranga · se adresează în 
piesele lui publicului larg şi cred că 
fairsia satiri-că Sfîntul Mitică Blajinu 
va avea o splendidă audienţă. 

Adela face parte din acea categorie 
de mici funcţionari care fac o munca 
de furnică, ducînd o viaţă onestă. Alături 
de Mitică, şi-a văzut de treabă cinstit, 
ani de zile, punînd mai presus de toate 
datoria, cu o exemplară conştiinţă a răs
punderii, fără să pretindă vreo răsplată 
şi fără să viseze ascensiune socială. E 
firesc ca tocmai de ei să wea să se 
debaraseze ariviştii şi impostorii ! 

Nu e o regulă ca asemenea oameni să 
fie şterşi, lipsiţi de personalitate, chiar 
dacă o tradiţie literară a consacrat figura 
micului funcţionar cenuşiu. Intuiţia „de 
zile mari" a lui Aurel Baranga tocmai 
aaeiasba e : că la�ti oamenl IJ)Ot aft8 şi 
ei un orizont intelectual, pot fi dotaţi, 
pot avea strălucire. Adela e o femeie 
atît de deşteaptă încît e modestă ; mai 
degrabă se poate spune că a făcut efor
turi să-şi ascundă calităţile, ferindu-se 
„să iasă în faţă". E un om spiritual, cu 

. un deosebit simţ al umorului ; cînd, for-

ţată de împrejurări, plăteşte anumite 
poliţe, atît .pentru ea oit şi pentru Mtirtli
că o fare l]'.)'1.J.nind Ia cale o fursă enormă, 
de' care se amuză ea însăşi copios, şi 
acoperind de ridicol şleahta parveniţilor 
şi velleitarillor. Atlit ea oit şi Miltică sâ'nt 
conştienţi că incompetenţa reprezintă un 
pericol social, şi de aceea refuză să se 
considere înfrînţi şi să-şi lase munca 
de-o viiaţă pe mîn'a unor neisprăviţi. 

Ceea ce mi se pare deosebit de frumos 
este că cei doi eroi se completează, tacit, 
aşa cum nemărturisit nutresc unul pen
tru celălalt un sentiqient cald, înnobilat 
de decenţă şi de o sfiiciune desigur de
suetă, dar n'u mai puţin îndui�ătoare. 

5G 

lmi place foarte mult rolul şi mă preo
cupă schimbarea bruscă de registru din 
actul doi, clasică „lovitură de teatru", 
cînd Adela cea cuminte arborează masca 
femeii fatale diabolice, spioană interna
ţională cu ;lură de şefă de „gang" şi 
vocabular poliglot de ghid de conv�r
satie Trucul la care recurge - tot „Jo
cui" · e ideea ei I - e cusută cu „aţă 
albă", pueril, potrivit regulil01;: farse}, şi 
numai nişte gogomani cum smt Cristea 
şi acoliţii lui se pot lăsa păcăliţi. E greu 
de realizat dar voi căuta s-o fac în 
s])'i!tii.tul şi ' în datele J.uii J3arang0, in 
modul cel mai limpede posibil. 

CORNEL VULPE 

(Cristea) 

rn,rector în,t:r-o insti,tuţie timportlantă, 
Cristea e un demagog aj.m1s în funcţie nu 
re ştie p:rin ce mi,jloace, în n�ci un caz 
prm muncă; pre:liăcătari1a, 1,aşiillatea, opor:�
tun!isrnul conoură la ilmplinâirea imagLn11
unui mpostor periculos, pentru că are
o mare oapaciibate de adaipta.re. Mă fere<.c
să văd 1n el o caricatură : ştie să fie 
jovial, e ve;rsa,t; în exeoutarrea pi!ruetelor 
de ati.tudtne, e h10orn de toate bun'lIDi!le
şi plăcerile vieţii., iaoum.urează obiecte de 
standing şi-i sc'l.fupesc ochii ,urmă,rjnd-o pe 
"duo Boboc" ... Toate •acestea, servtite de
o gfodire elemenroa.ră, în '1,eruneni b:inari :
inJteresul lui - în opoziiţie cu restul 
hrmi.i. Rolul a fost oreat de Toma Cara
giiu în premie!l'a absolută pe scena Tea
trului „Buland.ra", iar La teatrul TV de
Amza Pellea. Oriooe intră pe coordona
tele ro1uri!Lor oreaite de ei o face cu 
mu1tă grijă, cu i\l!l1 ooi de s:f.ială. T,otuşi,.
teallrul merge 'în'atinte, la.ceasta e lege;'\
l'lli, şi trebuie să avem curajul să ne aşe
•zăm pe IUJ!Tleri. hM1mida p,llrtaită de aceşti
regi neînooroniaţi ai a!lllei, :fiiindcă oamenii
au nevoie de teaJtnu, atit speotatorii, cît
şi noi, cei Ccl!re-1 slujim.
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Doresc să fac personaj.ul într-un mod 
O['jginal, pe măsur-a posibiliităţ"lor mele. 
ln ceea ce priveşte speel/acoJul, aces.ta se 

in,<,c.rie în sifem a-ealisrnului, iar toate ele
mentele care-i ,atestă aotuallitiaitea nu f.ac 
decît să ne întărească în convingerea 
desrpre valoarea comediilor lui Baranga 
şi despre ['ezilstenţa lior ;peste timp. Pe 
ele altă rparte, mai simţim nevoi.ia de a 
ne război cu prefăcuţii şi impostorii 
preoum Qrjstea, Co-l/ibaş şi comp. lmi do
,11eam de rruu:J.rt să ·�uorez cu 1·egizorul Va

leriu Moisescu ; f,a,ptul că .şi el a văzut 
în mine un coeohipier distribuindu-mă în 
spectacol mă ob1igă. Sper iSă 1-euşesc. 

JULIET A STRÎMBEANU 
(Frosa) 

Autorul o numeşte simplu : Frosa, şi 

nu simte ne•voi,a să-i acorde .şi 'lin nume 
,.de familie". Cine este Frosa ? O femeie de 

lli'I ţ,,wă, ven1iită !I.a oraş să-şi mute norocul. 
Bineînţeles, rol secundar, dar te pome
neşti cu ea în scenă cînd nu te aştepţi : 
versiunea contemporană a ,,subretei" 
aduce în comedie o altft tonalitate a umo
rului, dar şi un reper de ordin n1oral, 
ciici Frosa se orientează fără greş într:-o 
lume destul de complicată pentru pregă

tirea ei. Intuiţia şi bunul-simţ îi îngă
duie să descifreze caracterele celor cu 

care lucrează şi să se situeze instinctiv 
de partea binelui. Angajată în instituţie 
odată cu Mitică Blajinu şi cu Adela 

Cosîmbescu, îmbătrîneşte alături de ei, 
se consideră ca făcînd parte din „fami-
lia" lor. Pentru ea, cei doi, dar mai 

ales Mitică, reprezintă imaginea omului 

adevărat. 
E muncitoare, cinstită. mucalită, supusă 

atît cît crede că e bine să fie ; o fe
meie necăjită care speră 
bună. Idealul ei e să obţină o locuinţă 
„pe Magistrală", o aşteaptă de multă 

vreme, dar ori de cîte ori îi vine rîndul, 
c tăiată din capul listei şi trecută la 
coadă. Nu se revoltă, e păţită; comen

.tează doar ceea ce i se intîmplă, şi nu 
cu oricine, ci numai cu Mitică şi cu 

Adela, de care se simte legată, îi respec
tă şi din partea cărora speră să capete 
sprijin. 

Mft gîndesc la ea ca 
trăieşte singur, cu „visul u'nui om mă
runt" - aşa cum spune, la un moment 

dat, Adela : visul de a se vedea ,,,la 
casa ci", ,,cu televizor". Mă gîndesc la 
ea ca la o femeie a cărei bucurie e să 
fie utilă, care caută să-şi umple viaţa 
dăruindu-se cti candoare, întotdeauna 
binevoitoare, chiar şi prin cel mai mic 
gest - toate astea fără a-şi neglija deloc 
micile calcule prozaice şi realiste, carac

teristice condiţiei personajului. Inţelep
ciunea o face să se poarte în aşa fel 
încît să nu deranjeze ; observft tot ce se 
întîmplă în jurul ei, ştie multe, e la 

curent cu totul. Experienţa o face să 
fie circumspectă, totuşi nu se intimidează 

în faţa celor mari. 
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Sper sa-1 găsesc Frosei acel viu şi co
lorat umor care să-i atragă simpatia pu
blicului şi s-o facă totodată credibilă. 

ŞTEFAN TAPALAGĂ 
(Vasile) 

Vasile VasHe este un rol generos ; îmi 
pa,re bine că 'lectura mea coinc)rcle cu vi
ziunea regrzorală a lui Valeriu Moisescu. 

, Personajul ,pune probleme de compozi,ţie, 
' şi aştept cu ma,re plăcere faza de „labo
i 1·ator, care pentru •a!Ctor e cea mai inte-

l 
1·esantă. După o sumedenie de „pozifrvi" 
simpatici publicului, mă întîlnesc acl:1Il1 
cu un personaj situat pe alte coordonate ; 

1 în felul său, e şi el „simpatic" - ceea 
I ce â1 face mult mai interesant de jucat1 dedt personajele neg,ative standard, de 

obicei antipatice ! 
VasHe Vasile e înh"uchipa,rea unui pro

totip dotat cu o nemaipomenită forţă de 
supravieţuire : el trece aproape neatins 
prin vremi şi poate fi întîlnit, clin pă
cate, şi astăzi. ,,Paraşutat" pe postul pe 
c-are-1 ocupa, muncind conştiicios, Mitică
Blajinu, Vasile Vasiie şti·e că nu trebuie
să�şi bată capul cu probleme ele serviciu.
Abi'l, alunecos, cu un stil fals-bonom, el

, e convins că se va „descurca" şi aici cum
s-a „descurcat" în fiecare dintre nenwnă

. ratele pos,turi pe ca-re le-a ocurpat, zbuTîncl
ele colo-colo ca f.luturele din floa-re în
flo-are, mereu cu surîsul pe buze, me,reu
„în trecere", abi1a sosit şi pe piunctul de
a pleca. Nici măcar nu e nevoie să se
prevaleze cx,plidt ele rudenia cu o ,. per
soană însemnată" - cei care au interes 
să cuJtive relaţia sint o,riCÎ'nd dispuşi să-l 
favorizeze. Mă bucur că joc din nou în
tr-o piesă a marelui nostru comediograf 
contemporan şi-mi amintesc cu nostalgie 
ele spectacolele Opinia publică şi Interesul

general, în care am jucat a:Jături de Radu 
Beiigan, .de Ma�·cela Rusu, precum şi de 
neuitaţii Toma Caragiu şi Amza Pellea. 
.. �oi,tesc" aoum, în memo1,ic, sugestiile, 
indicaţiile autorului la spectacolul Inte

resul general, unde a semnat şi ,regia ; 
ţinea la valoarea fiecărui ouvînt rostit 
pe scenă. Pe a.ceste coordonate şi ,pro
pulsaţi ele fantezia comică a regizorului 
Val€1riu Moisescu, întreaga distribuţie ne 
pregătim pentru „concert". 

Maria MARIN 
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lif ;J :i i �;I 
AURELIU MAf\EA. 

I 

,,Spectaccle 
. . (/ 

1mag1narc 

Titlul cărţii anterioare a regizornlui 
Aureliu Manea - ,,Energiile spet�tac-o
lului" mi-am permis să-l parafrazez ast
fel: Energiile comunicării. Şi iată ,�ă 
această combustie se dovedeşte inepui;�a
bilă. Imaginarul este teritoriul în care 
autorul are de astă claită ambi1ia să p,ro
iecteze o adevărată integrală Shaltespeare. 
1n 1paran.teză fie s,p;us, di.Fectorii de tea
tre ar trebui să şi-l dispute acerb pe acest 
atît de profund şi original magician al 
scenei. O succesiune de incitante reverii 
intelectuale, rod al unei lecturi de rafi
nament metodologic, etaleazf1 o debse
bită capacitate de sinteză Şi ele generali
zare, clP vizualizare şi, deopotrivă, de 
emoţionare. Speculaţii filozofice, asociă
ţii sm,prinzătoare, observaţii psihologice 
extrem de fine vădesc mobilitate de spi
rit, dublată de o cultură temeinică, sus
ţinută şi ele un veritabil talent literar. 
Ambianţa iluzoriilor montări este des
crisă într-un bogat stil metaforic, de lu
xurianţă imagistică, iar consideraţiile teo
retice sînt punctate prin formulări afo
ristice. Nefiind defel interesat de efecte 
de suprafaţă, ci de magma de înţelep
ciune a creatorului care „filtrează fie
care cuvînt prin înţelesul conceptului' de 
joc". regizorul-scriitor, la dndul său, se 
raportează permanent la relaţia etic-es
tetic, la „jocul" dintre adevăr �i poezie. 
vădind atenţie pentru mediu, pentru pla
nul secund relevant, capabil să confere 
relief, personalitate prim-planului. Argu
mentele şi le descoperă în literatură sau 
]J'l�tură, în muzică sau cinema. Evocă, ,in
vocă, dar şi invită la polemică, într-o 
efervescentă aspiraţie creatoare. Setea de 
..insolit, curajul, dar şi erudiţia acestui 
cîndva contestatar director de scenă, care, 
în urmă cu ani, şoca, oripila sau încî1"Ul 
prin s,pectaicolell:e sale a rebours, cunoa,şte 
o nouă stare de manifestare, poate mai
spectaculoasă ca oricînd. Rotunjimea de

1

gînd, de viziune regizorală, pr�v-in din
tr-o solidă şi constantă atitudine dP viaţă,
dintr-o dis,imulia•tă vocaţie ele moralist.
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J ,a un moment dat, Aureliu Manea face 
a J'lau!Jc1,t;Jiană af•iirmaţie: ,,Catarin.a este 
însuşi sufletul nostru". Portretul care ur
mează • devine un autoportret „în oglin
dii·', obsesiva oglindă în care cu totii ne 
ciiutăm, ar trebui să ne căutăm adevăra
tul chip, într-un necesa•r, pe,1,petu,u „poem 
al cunoaşterii". De fapt, această impli
c1tre, pe cit de totală. pe atit de lucidă 
ln universul shakespearean confc>ri,/ 
originalitate demersului exegetic. Pentru 
că ,.rostul însuşi al unui spectacol îm
brăcat într-o hlamidă superbă de cultUt·ă 
adîncă, arhetipală, aducătoare ele căldură 
ÎJ,tr-o nesfîrşită ia,rnă a Răului" este să 
trezească în spectator „impulsul ele a 
opri ceremonia, a stopa jocul, a nu-l lăsa 
să ajungă la capăt, la un sfirsit cutr<::
murător". încrezător în „pute;·ile infi
nite ale Artei Tea,trale" ca,re reprezintă 
,,semnul veşniciei omului pe părnînt" 
Au:·eliu Manea. prin panoramări (cu ex� 
Lr::iordinară forţă înglobează trecutul în 
prezent), racursiuri (pîrghia unei concep1,.ii 
spectaculare o poate descop0ri în
tr-o frază finală, aparent banală), deta
lieri (un amănunt ele costum, un gest, o 
melodie) reuşeşte să propună (şi să im
pună) un seducător itinerar teatral. des
coperind în textele shakespeareene răs
puns-refle · la cele mai stringente în
trebări ale contemporaneităţii. Demon
strindu-şi totodată convingerea că fie-
cnre piesă a marelui brit ascunde o fa
bulă, u parabolă, o alegorie, ,,mistere pe 
care sîntcm datori să le descifrăm.". Ri
chard al II-iea îi apare ca „un proces ele 
conştientizare a limitei, o revelaţie a 
e�rcului ". Sub vălul plictisului se ascund 
teroarea, senzaţia vidului, ,,utopia ne
mulţumirii" putîncl fi descifrată în Cum

vă place. Infiera1·ea impulsul'iilor iraţio
nale se face cu osebire în Iulius Cezai·,

*) ,,Catarina reprezintă revolte:, ne
mulţumirea. Pornirile ei aprige se la
ve c de ziduri şi pietre. Un vid, o 
lipsă asfixiantă îi dă tîrcoale Catarinel. 
Si'rnţurile ei treze înţeleg pustiul, ini
ma ei caldă se înfioară de frigul me
diocru ce se îndreaptă ·îmbietor şi ne
mernic spre lăcasul vietii. Personaj 
put.ernic, Catarina· se apără cu furie. 
E.i::istenţa ei e o zbatere. Lwmea însă
nu înţelege nimic din frica ce inundă
emoţ·iile Catarinei. Căci lumea aceasta
sărăcită de iluzii nu are nici o cre
dinţă, mL are nici un ideal".

veritab'iilă ,,,comedie a isitoriei". Comedia
erorilor p:iate servi drept revelator al 
anxietăţilor structurale ce caractenzea;;:ă 
01·ice regim dictatorial, .,omul fără însu
şiri",. mulţimea mediocrităţii facilitînd ne
liniştitoarea confuzie de persoane. Fur

tuna indică o posibilă salvare - îml.Jră
ţişiaa-eia Madi Arte, fiind totodată „un 
ceremonial al peregrinării către neant". 
Tragicele experienţe, angoasele, diverse 
tare ale secolului XX par anticipate l.n 
litera genialului elizabethan: drama lim
bajului (Zadarnicele chinuri ale dragostei)
şi alienarea (Visul unei nopţi de vară},
responsabilitatea sau iresponsabilitatea 
faţă de vorbe, faţă de fapte (Romeo si
Julieta), involuţia naturii umane (Othcllo),
paranoia criminală (Macbeth), letargia 
apocaliptică (A douăsprezecea noapte), in
gratitudinea fată de eternul feminin 
(Neguţătorul din· Veneţia). mizeria realu
lui, respectiv lipsa de energie, spleenul 
prinţului Hamlet, simbolică chintesenţă a 
maladiilor ce au năpădit cetatea etc., etc. 

In�iscutabil, Aureliu Manea are harul 
de a se. apropia de ceea cc el numeşte 
„secretele izvoare fierbinţi" ale te., tului 
dramatic. Căci este animat de credinţa 
că „Arta uneşte oamenii prin meditaţii 
profunde asupra vieţii, dragostei şi mor
ţii, momente sacre ale trecerii şi petre
cerii noastre, pe pămînt". Iar despre tea
tru ,,nu se poate discuta decit în ter
meni gravi, sacerdotali". Ceea ce şi face 
autorul. chiar şi în secţiunea a doua a 
căr\ii, unde vorbeşte despre critici ; des
pre dramaturgi de ieri, de azi, dC' nici, 
din universalitate ; despre încredC'rea în 
,,denudarel'I iluziei" - o cale spre con
vonţii superioare ; despre înorîncenarea 
cu preţul căreia se obţine măreţia Spec
tacolului ; despre starea de veghe con
tinuă a -regizorului ; despre teatt·u ca 
artă a solidarităţii ; despre frumuseţea 
comuniw1ii umane ; despre iubirea de oa
meni. 

Apreciind voi umul I ui Aureliu Ma nea 
(nu atît voluminos. cit consistent) ca pe 
o carte de gravă meditaţie asupra con
diţiei insului contemporan, las autorului
ultima replică : ,,A cere ajutor unei cărţi
înseamnă 11 recunoaşte că luminile cuvin
tului înving orice întuneric al singură
tăţii".

Irina COROIU 
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i'IO 'fE DE lEC'fUR;.\ 

VASILE ALECSANDRI: 

Comedii şi drame 

Vasile Alecsandri · este un· scriitor în 
opera căruia coexistă, organic împletite, 
reuşita cu nereuşita, gravul cu facilul, 
bunul-gust cu dezagreabilul, moderaţia cu 
excesul. Toate acestea, fără să i se disloce 
unitatea operei şi - mai ales - fără să 
i se degradeze mesajul, de fiecare dată 
umanist, progresist. 

Fireşte, autorul a fost controversat. Ju
decat cînd cu mare asprime, cînd cu ge
nerozitate. Dar nedreptate nu i s-a făcut. 
Căci opera sa permite ambele atitudini. 
Cea de mijloc este exclusă. Ar ·fi o simplă 
„manevră", un artifi�iu. 1 

în ceea ce ne priveşte, considerăm că 
demersul critic nu trebuie să urmărească, 
în primul rînd, nici traiectoria strict ar
tistică. (pentru a-l . situa pe autor într-un 
sistem de valori în care, evident, n:ar re
zista), nici traiectoria strict ideologică, în 
cea mai mare parte justă, dar insufici�ntă. 

Sintem convinşi că traseul cel mai sigur 
al cercetării trebuie stabilit în domeniul 
culturaI-civilizatoriu. Un Maiorescu avant
Ia lettre, cu aceleaşi scopuri, cu alte mij
loace. 

Analiza pe care o face V. Alecsandri 
societătii moldovene, la întoarcerea sa clin 
stirăinăt:ate dă la iveală un tablou dezo
lant : conf�zie de valori culturale, lipsă 
de democraţie, de aspiraţii, abuzuri, pri
vilegii, ven01iitate etc. : ,, ... mare cîmp de 
luptă se întinde înaintea noastră ! clar 
lupta nu ne sparie ci ne susţine şi ne 
ooimează speranţa izbîndeL." îi so:ria lui 
Ion Ghica. Aşadar, el nu se limitează la 
rolul urnti îra"egilstrator de bogate ,şi păs
toase ma<teriJale „de vi1aţă", ci îşi asumă 
riscul de îndrumător, de profes0tr, de men-
tor •al societăţii. 

Principiul ideologic-estetic este .surprins 
cu fineţe de editorul (şi prefaţatorul) Mir
cea Ghiţulescu, chiar dacă nu l-a extins 
la întreaga operă, ci l-a aplicat numai 
Ia studiul „Chiriţelor" : ,,Parverni.tisJnUl 
Chiriţei are astfel mai degrabă o natură 
culturală decit una sociăl-economică". Nu 
exagerăm, credem, afirmînd că, de pildă, 
Iorgu de Ia Sadagura este un adevărat 
studiiu lingvistic, ce pune în eviden{ă ero
rile ele limhaj, ou tot col'te�iul lor de 
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aspec social-economice, psihologice, so
ciologice etc. 

Alecsandri este cel care modelează (ia
răşi primul I) o limbă română a scenei 
româneşti. Să ne gîndim numai la faptul 
că limba literară (în general) nu era pe 
deplin formată. Mircea Ghiţulescu diag
nostichează cu precizie şi acest aspect, to
tuşi neducînd analiza şi în direcţia studiu
lui rostirii scenice. al cărei temei este ora
litatea. Desiiur, nu există categorie lite
rară sau teafrologică (veche sau modernă) 
pe care să n-o găsim în opera lui Alecsan
dri. Din acest punot de v0dere, îşi bine
merită calitatea de clasic, din care „se 
trag" toţi cei de după el. Chiar Caragiale, 
marele Caragiale, se pare că ar fi de ne
explicat fără Alecsandri. Este strălucitoare 
analiza comparatistă a lui M. Ghiţulescu, 
prin care pune în evidenţă multe echi.va- · 
lente dintre Alecsandri si Caragiale. Ele 
nu · pot fi negate, şi nici n-ar avea rost, 
căci fluenţa literaturii naţionale ţine de 
dcstiinul istoric-cultural al poporul'UTi. 

Ceea ce nu s-a pus destul de clar în 
evidentă este distanta enormă care-i des
parte totuşi pe cei ·doi, în ciuda asemă
nărilor. Pc rîncl Akc-sancliri utiliza toate 

procecleele literare �i teatrale ca pe ni.şte 
in trumenle, ca pe nişte mijloace, piese 
ale unui întreg (bine asamblat), avînd 
mereu în vedere un scop : cultural, civi
lizatoriu, care scop, la rîndul său, ·devine 
una clin componentele omenescului, la 
Caragiale, lucrurile stau cu totul altfel. 
Acesta din urmă operează cu toate ele
mentele artificiale, civilizatorii (inclusiv 
limbajul) pentru a pune în libertate o do
minantă etern-umană : disponibilitatea 
omului de a rîdc. Pe acest drum credem 
că putem explica nota înaltă, gravă, neli

niştitoare, ulterioară rîsului, a comicului 
caragialeau. ,,Unde sfirşeşte rîsul - tn
cepe plînsul" spunea Em. Faguet, referin
du-se la marii comediografi ai lumii. Sin
tem convinşi că propoziţia i se potriveşte 
şi lui Shakespeare. Şi lui Caragiale. Insă 
nu şi lui Alecsandri. Alecsandri rămîne 
un învăţat în toate ba'inele (şi tainiţe-le} 
teatrului. A ştiut şi a stăpînit totul : mo
tive, metode, stiluri, tehnici, .,trape", 
,,schwung"-uri, ,,cîrlige", ornamente etc. 
De asemenea, rămîne un om de bun-gust, 
ur rafinat, un spiritual de cea mai înaltă 
clasă. Da.r „maşinăriei" i se văd „pîrghi-

Constant CALINESCU 

(continuare la p. 65) 
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Stînga: 

Roşu 1mpărat, 
Mască populară, 
Bătrînul indian 

Dreapta: 

Păcală, Mefisto, 
SpînuJ, ·Pinocchio, 
Geppett-0 

Măsti 
l 

In luna aprilie, sala IRRSC din Piaţa Romană a 
găzduit expoziţia de măşti popula{e şi de teatru sem
nate de Fabian Coşer'iu. 

Ni s-au prezentat mai multe categorii de măşt;. 
Au atras atenţia figuri ca Păcală, Spinul, .Roşu îm
părat, Dracul, Zmeul şi altele, personaje de teatru, 
întruchipări fabuloase tlin minunatul nostru folclor, 
ca şi dm iJ.iteratur,a altor .popoare şi epoci (eroii din 
Pinoq:hio ori din spaţiul commediei del_l'arte). Perso
najele sînt exact ceea ce trebuie să fie, şi meritul 
autorului constă tocmai în faptul că a înţeles să-şi 
pună talentul în &!ujba dezvălui.ri1i trăsăturilor lor 
caira·oteristice. Şi· folclorul altor meleaguri (Asi!a, Afri
ca, America, Or1entul) este bine i1us,trat, artistul do
vedind aceeaşi oapacirtate de ra se 1adecva la obiect. De 
aici, dar nu  numai de ;a1ci, a pornit, probaibil sucoesul 
pe care •măştile lui Pabian Coşeriu 1--,au avut în Franţa 
şi în Berlinul de Vest, în Belgia şi în Italia, în Japo
nia şi în Statele Unite, în Cuba şi în Canada. FM'me
oul, nota de umor pe· oare o degaJjă unele mă�ti, s'bra
nietat� altora, ,anumite subtilităţi psihologice ari chiar 
exotismul lor (Zeul cu limba scoasă, Mohicanul, Bătrî
n ul indian etc.) fac ca marea majoritate a măştilor 
să depăşească nivelt'.11 funcţionalităţii strict teato:ale, 
devenind un fel de modele, de prototipuri, care ar 
merita, poate, un loc într-o colecţie specială. 

O altă secţiune a expoziţiei a grupat măşti populare 
din diferite regiuni ale ţării : Maramureş; Suceava, 
Bacău, Dobrogea. Din blană de oaie, din coarne de 
animale, din porumb, sau utilizînd diferite obiecte 
uzuale ce capătă în context funcţii simbolice (linguri, 
fu-rouliţe din lemn etc.), din clopoţei şi crncuri, tăr
tăcuţe, rafie ori păr 1de iiak, Fa1bi<an Coşer!iu a reali
zat măşti în cel mai autentic spirit popular, ocolind 
artizanatul îndoielnic ce se infiltrează în multe mani
festări care se vor cu caracter popular. Acest respect 
faţă de rauten-ticitate dă măştilor o ampl'entă de cali
ba-te .<;;i de rafinament, �mbinî11tl trăsături de arhaic, de 
hieratic şi sacru. Unele măşti au destinaţii precise în• 
cadrul sărbătorilor de iarnă, de primăvară etc., sau 
al ritualurilor de invocaţie (de exemplu, în dansul 
„Paparudelor' - menit să aducă ploaia, dans extrem 
ele vechi, ,execrntat, pare-se, de că-tre o fată;. Mă�tiile 
Urîtul, Sperietoa,rea reliefează alte funcţii. Udtul 
parodiază dansul măştilor din curtea gazdei, spre ha
zul tuturor, iar Sperietoarea are, dimpotrivă, funcţia 
să înspăimînte. Măştile cu coarne, uneori impozante, 
au rolul principiului viril, conducînd jocul celorlalte 
măşti. Atmosfera expoziţiei este intregiltă de prezenţ,a 
unol'" minimăşti populare, menite a decora interiorul 
casei; nu numai pentru a-l înfrumuseţa, ci şi pentru 
a păstra în memorie anumite ,ritualuri şi simboluri, 
legate de împrejurări importante din viaţa omului. 
Trăsăturile aaestor minimăşti sînt mai destinse. 

în ansamblu, o expoziţie reuşită, care, din păcate, 
a stat la dispoziţia vizitatorilor un timp relativ scurt; 
nu au existat afişe tipăriite, nici vreun oabalog, în 
vederea :unei popularizări adecvate, ceea ce nu a dat 
posibilitate nici oamenilor ,ele teatru -şi nici publicului 
să afle despre această expoziţie tot eea ce efortul de 
creaţie investit merita. 

Nicolae MACOVEI 
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PERSONAJUi, 

IS�ORIG 
intre dGcument Constantin

Si f iCtiune 
Brîncoveanu* 

Ateneul Român, 1-5 august H>H. Suges
tic;maţi de verbul marelui profesor, sutele 
de ascultători gîndeau că solemna împre
jurare comemorativă se petrece în vre
muri însîngera1te, aidoma cu cele ale 
veacului evocat. ,,Acum 200 de ani, onor, 
auditoriu, se sfîrşea înaintea mării, în 
faţă fiind Sultanul, Vizirul, întreaga 
Curte, toa,tă aştâT,ea otomană şi ma,1·e 
pa,rte d111 acea plebe conistantinopoliibană, 
care' a fost întortdeauna de un carecter 
moral dubios, bucuroasă de spectacole 
strălucitoare şi de drame pline de zgu
duire, se sfîrşea unul dintre Domnii 
care au stăpîni,t mai mu1tă vreme pă
mîn tul românesc şi care s-a însemnat 
prin mai multe fapte în domeniul artei, 
al literaJturii, al dezvoltării intelectuale 
in gcn,ere, între stăipmitorii ţă·dlor 
noastre". 

Nicolae Iorga vorbea despre Constan
ti,n Brînroveanu, domnitor ,peste vre
muri, despre neclintiita credinţă a ro
mânilor în rosturile vechi ale pămîn-
1ului lor. Profesorul nu-l căuta, însă, pe 
voiC'vodul-martir în balade, ci în docu
mentele is•torice, mullte editate de el în
suşi, pentnt că domnia lui Brîncoveanu 
născuse, un stil de artă şi de viaţă pu
bl,i:că, în ea se citeaiu semnele unor pre
faceri cărora epoca fanariotă care ur
mează domniei n-a putut să le îrrtîrzie 
venirea. 

Vodă Brîncoveanu era, în anul bicen
tenaru1ui morţii sale, o figiură mai mult 
legendară decît una concret istorică. Le
genda î-nrî,urlise fer<bil oonş•tiinţa româ
nească, dar 'trebuia să vină şi vremea 
ştiinţei. Ca şi în alte dăţi, N. Iorga este 
ză:rnic<ili,torul ,eii. O înti•nsă rrlQnografie, 
sorbind toate izvoarele cunoscuite, o edi
ţie în original a memorialului lui Anton 
Maria del Chiaro Fiorentina, secretarul 
cantacuzin şi brîncovenesc, o comuni
care academică despre activ�tatea cul
turală a voievodului, conferinţa aminlti
tă şi, p6b11irVit unui obicei de dată recen-

* N. Iorga - CoO';tantin Brînco
veanu,, dramă în cinci acte

tă, o dramă isrlorică în somptuoasă re
torică alexandrină - toate celebrează 
în anul 1914 pe vrednicul coborîtor din 
Basarabi. 

Drama istorică, pe care autorul ei -n-a 
văzut-o reprezentată, urma modeste
lor încercări ale lui D. Bolintineanu 
(1868), Anton Roques (1872), I. Soimes
<'U (1877). . . Minerii români din nordul 
Tr:msilvaniei înfăţişau, la jumătatea se
colului trecut, o dramă numită Joc cu
Constantinul sau Cîntat'e şi vers la 
Constantin ; autorul, rămas aqonim, a 
versificat un episod din cronicile rimate 
narînd tragedia domnitorului, cronici 
care circulau în manuscris prin Ardeal. 

In biografia dramaturgului, e înscria 
a patra figură princiară evocată, după 
Mihai Viteazul (1911), lnvierea lui Şte
fan cel Mare (1911), Un domn pribeag 
(1912), acesta clin urmă, fiuQ Quli Petru 
Şchiopul. 

Dacft la majorital·ea pieselor istorice 
ale lui N. Iorga e�t,· greu, dacă nu im
posibil să numeşti un izvor documentar 
anume savanJtnl luîndu-şi informaţia 
pentru actul artistic dintr-o uriaşă bi
bliografie - în drama Constantin Brîn
coveanu e vizibilă plăcerea autorului de 
a urma o na.i,aţiune cronică,rcască pC' ciar,P 
punea mult temei, socotind-o superioa,ă 
cronicilor lui Radu Grecianu şi Radu Po
pescu : Istoria Ţăl'ilor Româneşti de la 
anul 1688 încoace, publicată de August 
Treboniu Laurian şi N. Bălcescu în 
Magazin istoric pentru Dacia în '11847. 

Cunoscultă în istoriografie şi sub nu
mele de Cronica anonimă despre Brîn
coveanu, ea a fost atribuită de unii căr
turari, pri-ntre care şi N. Iorg3, tot 'lui 
Radu Popescu, deja aU'tor al unei cronici 
brîncoveneşti. Astăzi, atribuirea este 
respinsă de cercetători, autorul conti-
nuînd să rămînă neidentificat. 

Oe'l ca-re, potriivit luli G. Căliine',OU, 
,, ... reînviază tehnica cronicei cu vă
ietările şi imprecaţiile ei, cu violen\·ele 
ei biblice ( . .. ) mustrător ca şi Neculce, 
mare catcchizitor, ca un Arbore ele Regi. 

www.ziuaconstanta.ro



bîrfitor, îriţepător, dar un om bun al 
pămîntului ", este un scrii1tor de teatru 
sui-generis. Teatrul, gîndit ca factor 
propagator al vieţii naţionale, în esen
ţiaLi11Jatea ei, îl via ipreacupa pe N. Iorga, 
în absolut toate piesele sale. D:i'aU.O,gul, sce
nele, actele, sumarele indicaţ'ii scenice 
sînt convenţii stînjen!iltoare ipentru istoriicUil 
deghizat în dramaturg. Piesele, cu dis
tribuţie şi figuraţie ce dădeau de lucru 
întregii trupe a aţionalului, sînt de 
fapt patetice monoloage, pe acurte teme 
de istorie naţională. 

BMăliile pentru sceptru, pribegiile la 
porţi îndepărtate, pentru favoruri prin
ciare, cerşite cu scrîşnet abia reţinut, 
hainia căftăniţilor întru sporirea ave
rilor (ce mustrător se repede B!'incoveanu 
asupra rudelor sale cantacuzine !), repezi 
ridicări de norod la vremi potrivnice, 
jertfe de sin<!, de odoare, de neamuri 
pînă la ulitima spiţă (vărul Ştefan Can
tacuzino, ajuns domn în 1714, a vrut 
„să stingă casa" lui Brincoveanu !), pentru 
moşia ţării, mereu invocată şi cîntatt;ă cu 
accente 1it11.1Irgi1oe, sînt turnalte 1n ver·Sillr'i 
albe, cu acel suflu· vindicativ de care 
vorbea Călinescu. Iorga-dramaturgul 11 
calchiază pe istoricul în opera căruia 
,,<teatrul" e prezent prin forţa plasticiză
rii. pr<in dtmu'l dramatic al povestirii, 
prin portretele în acţiune. Piesele lui 
Iorga -sînt pag'ini de istori1e cu ,teză lim
pede. 

Şi în dran1a Constantin Brîncoveanu se 
na,rează q,<;tori1a în secwm,ţ:€ căutate anume 
exponenţial. Din, relatările „anonimului 
brîncovenesc" - Iorga îi numeşte sta
rea civilă : ,.logofătul Radu, fiul lui Hri
zea din Popeşti" (Radu Popescu) � sînt 
alrsc pentru scrnă întî.mplări din anii: 
W81'l (28 oct.), urcarea în scaun a Brîn
rov�nnului ; clin J,fi,95, vreme cînd încep 
con-f1IJatelP întrr nemnuni si pkelP ean
tacuzine la Poartă ; din 1703, an de răs-
cruce, isprăvi,t în triumf, căci domnito
rul obţine la Adrianopol investitura pe 
viaţă ; din 1713, cînd învăţatul stolnic 
Constantin Cantacuzino îşi indeamnă fi
ul. ,pe Ştef1rn. viitor domn, să înfrunte 
trufaşa putere domnească, şi clin cer
nitul an 1714 (15 aug.) cînd, la Edicule, 
CclCl în pulbercr1 imperiului caprtrk hai
nite. 

O lecl:.ură, în paralel, a dramei cu mo
nografia închinată vieţii Brîncoveanu
lui, apărute aproape simultan, demon
strează clar că N. Iorga „sonoriza" în 
teatrul său pagina ştiinţifică, insufla do
cumentului viaţa arlei, trezind vremu
rile vechi pentru învăţăminte. Brînco
veanu - ca şi Mihai, Ştefan, Tudor din 
alte scrieri teatrale - e aşezat pe scenă 

la modul epop .ic. Măretia llll!i stă în 
atemporalitate, autorul · îndemnîndu-şi 
personajul să cenzureze istoria naţio
nală, să mediteze, să extragă esenţele, 
să deschidă căi de lumină... Fraza e 
somptuoasă ca un ceremonial domnesc, 
vocabularul e al uricelor, ispisoacelor, 
zapiselor, cronografelor, dar - uluitor! 
- ideea are supleţea gindirii contempo
rane.

Interesul naţional primează in demer
sul dramaturgie. Doamna Maria, cu co
conii, îl imploră pe domn să 1nu plece
la Poartă (1695), dar el ia în faţă vîn
turile Asiei şi ale i&toriei şi biruie, bi
ruindu-şi potrivnicii, ştiind că păstoria 
de norod cere or1cînd jertfa de sine ; în 
fata stolnicului Cantacuzino, unchiul 
ce:i va aiduce pieirea, Vodă Constantin 
vovbeş,ue ca un retor vechi despre măr.iire, 
datorie, cred'i-nţă;- în:fruntîndu-1 pe Î'!1Văţa,t 
cu propriile-i arme ; din temniţa din Edi
culle, ,priveşte cum cad carpetele copiilor 
Constantin, Ştefan, Radu, Matei, dind el 
în&u.şi, cu supremUJl gest al făuPi:torilor de 
is•torie, semnalul pentru începutul crun
tU'lui supl�diu... O ,,cronJi,că" pentru sce-
nă ffdelă cronicii de cancelarie domneas
că, născută într-un joc de mare fineţe 
spirituală. 

Conceptul de rostire arhaizantă trebu
ie pe de-a-ntregul regindit, căci totul tul
bură 'în replica Brîncoveanului (şi a tutu
ror rigurmor na,ţiona1e care populează 
dramaturgia lui N. Iorga) - verbul bă
trînesc şi fineţea de cancelarie diploma
tică, neaoşa [·elatare, cu sonorltă,ţi bala
cle.;ti, şi încrîncenata povaţă pentru ur
maşi, daltă în cel mai autentic stil ele 
,,cursiv" din oricare pagină inii a zia
rului Neamul românesc. 

Teatrul istoric al lui Nicolae Iorga 
este desfătător ca spectacol pur, de idei 
. i de stH, rol•u,rHe trebuie jucate de mad 
actori ai cuvintului, ei înşişi poeţi, tră
ind drame de cunoaştere. 

REPERE: 

• N. Iorga: Teatru, Ed. Minerva, 1974

• Barbu Theodorescu : Nicolae Iorga.
Bibliografie. Ed. Ştiinţifică şi Enciclo
pedică, 1976

• Cronioarii munteni, II, ed. Mihail
Gregari.an, E.P.L

„ 
1961

• N. Iorga : Teatru şi· societate, Ed.
Eminescu, 1986 

• N. Iorr,a : Viaţa şi domnia lui Con
stantin Vodă Brîncoveanu, Buc. 1914
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DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

de ADRIANA POPESCU 

Ovidiu 

Genaru 

I. Poet, prozatar, drianliaturg, traducător.
S-a născut la ·10 noiembrie 1934, la Ba
cău. Studii l iceale în oraşul natal. Absol
vent, în 1957, al I.C.F.S. (Institutul de
CuLt1.11ră Fizică şi Spol't). PJ·ofesor ele ecbu
ca.ţie f:iztdi l•a Institutul Pedagogic d,in
Bacău. A fost redactor la ;revista „Ate
nPu", fiind unul din iniţiatorii noii serii
a aces.toi,a (1964). Este muzeog.r,atul mu
zeului „Bacovua".
Debut literar în 1959 ou o plachetă de 

vc�rsuri edi·taită de •Casa creaţiei popiulaa:e 
clin Badtu. 
Debut editorial în 1966, oo volumul de 
versuri Un şir de ziLe (EPL). Urmează 
v:olumele Nuduri, Ţara lui Pi, Patimile 
<};u,pă Bacovia, Bucolice, F,Logii, Goa.na 
după ferici:re, Madona cu la.crimi, Poeme 
rapide; romanul Wee1c-end în ora� (1969) 
şi deou.tul în dramaturg-ie, îu 1976, au 
pJicScl La margine de paradis. 

în 197:l i se ,acordă Premiul Asoci,atiei 
Scriitorilor clin fa�i. In 1974 ia obţi11ut 
Premiul pentru poezie al UirniJU.nii Scriito-
1'i.kxr. 
II. LUCRARI DRAMATICE REPREZEN
TATE.

1976, 9 mai - LA MARGINE DE PARA
DIS, comedie ti,agii.eă în ltrei iacle. 'J.'leMrul 
Dramatic BacO'Viia din Baeăiu. Regia : 
Cristian Pepino. Scenografia : Ştefan 
Georrgescu. Cu, T1torel Pătraşcu, Con
stanţia Zmeu, Dorin:a Pău.n'Cscu, Liviu Ma
, ,ollu, · Florin Gheuca, Bibi Ionescu,
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de la 

la 

Gheorghe Gli,eor,ghiu, Iuky Botoşescu, Mu
hai Drăgo;i, Doina I<1cob, Vasile Cambos. 

,,Fără să eludeze avatarurile şi blîn
dele ostilităţi ale recuperării morale a 
eroului, piesa încearcă să exprime prin 
construcţia ei simbolică, mediată de 
iimaginea artistică, preocuparea perse
verentă a partidului de a perfecţiona 
relaţiile interumane, de a vindeca ul
timele răni ale istoriei, de a reaşeza 
pe noi temelii chiar .�i ultima căsuţă 
din ultimul cătun pierdut în munţii 
clin suflet ... cum atît de profund se 
exprimă Poetul." (Ovkliu Genm·u - în 
caietul-progrnm al spectacoltt1ui ele la 
Bacău) 

,, ... o meditaţie asupra sensului sacrifi
ciului. Un om, ne spune poetul, are 
ncs.fîrşite rezerve de noblete sufle
tească şi infinită putere de · răbda.re, 
de dăruire. A te dărui unui ideal fără 
a aştepta 1·ăsplată, iată cel tnai ales 
semn de nobleţe, Eroul piesei, Bene
dict Pnşalega, a fost, în trecut, cîrciu-
1na.r. Dar nimeni nu stie că el a fost 
şi un milita.ni comuni.�t. că a ajutat 
din taabe puterile şi cu toată convin
gerea mişcarea comunistă ilegală. ( ... ) 
Drept care cîrciumarul e tratat ca 
atare timp de 20 de nni, pînă ce un 
comunist cu ca.re Paşalega �, colaborat 
în ilegalitate vine şi repară ce se mai. 
poate repara., ( ... ) . . .  La margine de 
paraclis are unele virtuţi de piP.să de 
at11ws.feră ... " (Şt. Op1'ca - ,,Cronica", 
11 iunie 1976) 

„Pie.m La 1nao·g;ine de pamdis are insă 
şi un substrat alegoric. Titlul ei nu e 
numai frumos în sine, ci e o metaforă 
cu o puternică acoperire 'in coliziunile 
şi sensurile conflictului. «Paradisul„ e 
visul eroului, e credinţa lui că în cele 
din urmă i se va face dreptate, e în

să.5i raţiunea lui de a trăi, e puterea 
lui asupra bolii, e singurul lui mod de 
a sfida şi învinge moartea". (Jon Po
povici - ,.Tribuna", 8 iulie 1976) 
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Alte opinu: Bogdan Ulmu - ,.Româniila 
literară", 1.-i.ulie 11976; George Genoiu -
„i\itcneu", 126/1976 ; Valentin Ta.şcu 
„Familia", 8/1976; Şt. Opreia - ,,Mai'11or 
al Thaliei", Ediitura Junimea, Ia.5i, 1979, 
p. 189.

l!-!77, 15 septembrje - VIEŢI PAR.1-lLELE 
(publicată şi jucată şi sub iirt1ul VIAŢĂ 
PART jCU L,ARĂ). Teatr,ul Tineretului din 
Piatra Neamţ. Regi/a : Edoord Covali. Sce
nog:1,afia : Vasile Jurje. Cu : Florin Măcc
la,ru, Oarmen Petrescu, Traian Pî·rlog, Eu
geni,1 Balaw·e, Varell!tin Uriltescu. 

Piesa s-a mai jucat la Teatrul ele Stat 
clin- Plo,ieşti (1977), la Sibiu (1978) şi. sub 
titlul Viaţă pa1'ticulară, la Teatrul „Valea
Jiului" din Petroşani şi la Teatrul Ger
man ele Start; din Sib:ilu. 

„Cu o schemă· de conflict famil'ial 11u 
întru totul nouă, cu o replică fluen,i;ă, 
scăpărătoare, cu capacitatea de a nu 
încrîncena numaidecît starea conflic
tuală sub acolade moralizatoare sau 
arid tensionale, cu personaje vii, cu
lese parcă de pe �tradă ori din sală, 
Ovidiu Genaru este fără îm.doială un 
dramaturg din ta.gm,a poeţilor." (Ion La
zăr - ,,România literară", 22 septeni
brie 1977).

,, ... expozeul conflictual - ael�cerea pe 
calea cea bună a unui june pierde
vară, fecior de bani gata - se dato
rează unei treziri neaşteptate, cu im
plicaţii erotice, a acestuia, în accese de 

ţcontinuare ele la p. 60) 

_ile" regizorale. Se vede autorul. La Cara
giale nu se întîmplă acest lucru. Hegizorul 
dispare în clipa în care piesa şi-a căpătat 
unitatea, în care personajul face primul 
gest. La Caragiale, niciodată categoria 
estetică a comicului nu rămîne la nivelul 
caraghiosului. La Alecsandri - adeseori. 
Aşa se explică şi fa:ptul că personaje
moclel, personaje oare trăiesc la tempera
tura cea mali înralit-cl�·amatică, sînt uneori 
gata să alunece (,,sub ochii uimiţi ai auto
rului" - M. G.) 1,n comic. MiTcea Ghiţu
lescu înclU!nă să creadă că e un merirt. Noi 
credem că autorul nru este înc1i.nat a in
filtra ch·ama,Ucul în S'Ub,stanl/a existenţia
lă a p rsonajului. 

• 

furie, vizînd despă1•ţirea de o menta
litate vegetativă, încurajaţă. de cei din 
jur. ( ... } Sinceritatec { sa bru1;că - şi Ţl,U .. 

. neapă,rat convingătoare, fiind lipsită ,de····>·
resorturi plauzibile - stîrneşte o reac- . · 
ţie în lanţ care zgîlţîie din temelii în-\, 
treaga sa familie, o famil'ie întemeiată/ 
pe destul fals afectiv· şi ipocrizie. Din- '' 
colo ele tonurile uşor bulevardiere ale

piesei, izbitoare rămîne în Vieţi para
lele francheţea replicii tăioasă; 
asp,-ă, răscolitoare uneori - cultivată 
de un autor care exersează ironia elură, 
împinsă nu o dată pînă la grotesc." 
(Cristîmn Livescu - ,,Cronica", 21 oc
tombrie 1977)

Alte opinii: George Genoiu - ,,Tribuna", 
· 20 octombrie 1977 ; Paul Tutungiu -
·,,Teatrul", 10/1977 ; Dan Weil - ,,Ori
zont", -23 februarie 1978 : Valentin Sil
vestru. - ,,Români1a literară", 20 aprilie
1978 ; N. Stancu „Soînteia", 5 mai
1978 ; Constantin Radu-Maria şi Virgil
Munteanu·...:_ ·seatrui", 6/1978 ·; ·Â.z. ·r.-Fri_::.
clu.� - ,,Cronica", 23 :iunie 1978.

III. LUCRĂRI
CATE.

DR.Al\4A TICE PUBLI-

• La margine dJ pamdis - comedie tr,a
gică în trei acte - ,,Teatrul", nr .. 5/1976.
• Viaţă particulară - p1iesă în două a-c:te
- ,,Teatrul", 7/1977.

Dar toate acestea nu justifică eticheta 
de „facil" pusă „veselului Alecsandri", 
idee la care ne aliniem lui M. Ghiţulescu, 
editorul şi autorul amplului studiu inti
tulat cu modestie ,,prefaţă". Intr-aclevăr, 
culegerea, în viziunea sa editorială, în
truneşte 14 dintre cele _ mai împlinite 
„piese" ale lui Alecsandri. Din multe 
puncte ele vedere. 

Nu putem încheia .fără a remarca fap
tul că Alecsandri, primul în toate ale tea
trului (aşa cum ştim toţi, aşa cwn ştia în 
primul rine! el însuşi), este şi cel clintu 
care începe să transforme „norodul" în 
publie. Aceasta, nu numai în sens cultu
ral, ci într-un sens special : civic, popu
larizator-civilizatoriu. Adică exact ceea 
ce-şî propusese. 
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ALEXANDRU 

SEVER 

frica 
baladă tragică în cinci acte 

Mariei, 

O închinăciune şi îmbrăţişareu mea. 

P E RS O A N E L E  

BARBU LEORDEANU 
ION TÂRALUNGĂ 
PRY\fl)L BATRlN 
AL DOILEA BĂTRlN 
AL TREILEA BATRlN 
AL PATRULEA BĂTRIN 
AL CINCILEA BATRlN 
SLUGA DE TAINĂ 

ICHIM, s]ugă ]a curte 
SIMEON, b�trînul bătrînilor 
CIUMETE, vechil 
CUJBĂ, şef de post 
UN VATĂŞEL 
BOGDANA, fiica lui Barbu 
LUCREŢIA, mama lui Ţarălungă 

Ţărani, argaţi, soldaţi, un sergent, un căpitan. 

Sfirşit de veac 1900. 

ACTUL I 

Tabloul 1 

Margine de pădure la poalele Măgurii. 

PRIMUL ARGAT : Ni::i o urmă ? 
AL DOILEA ARGAT: Nimic. 
ICHIM (om vechi şi slugă de casă): 

Ia::ătă trei zile de cînd ne tot mînă 
boierul prin co::laurii Măgurii, şi nici 
urmă de taur. 

PRIMUL ARGAT: Ciudat lucru! O 
asemenea namilă de 'taur să se piardă 
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aşa, ca o gînganic, de ni:i să nu-i 
mai dai ele urmă ! 

AL, DOILEA ARGAT : Era fălos tare ... 
AL TREILEA ARGAT : Fălos era, nu 

-zic. Nu degeaba îl tot caută boierul !
Dar şi ce ochi bulbucaţi şi înecaţi in 
sînge I O dată numai se uita la tine :
te băga in boale, nu alta!

ICHIM: Mie, să vă spui drept, nu-mi 
p]a"e treaba asta defel! In noaptea
dintîi, am mas cu Lcorcleanul în
bojdeuca pădurarului. De la o vreme,

www.ziuaconstanta.ro



nu ştiu cum s-a făc�t, am băgat de 
seamă că boierul •·nu· mai era lîngă 
mine. Mă scol, ies afară... Era cum 
îi acu, între noapte şi zi. Leordeanul, 
în şuba lui, ·sta în mijlocul băt�turii, 
cu ochii zgîiţi pe Măgură. M-apropii 
ou binişorul, să n,u-'1 sper1ii... Dar el, 
de colo, ne�lintit ::a o stană : ,,Vezi ?" 
„Ce să văz?" ,,Taurul !" Şi-mi arată 
aşa, ou mîna întinsă: ,,Ui,te !" Mă wi.t: 
nimic ! Sub lună, ca acu, doar coama 
cea golaşă a Măgurii. Şi nu s-auzea 
pe aproape decît foşnetul pădurii. 

PRIMUL ARGAT: Si chiar nu se vedea 
nimic? 

ICHIM : Nimic. 
AL DOILEA ARGAT: Si i-ai se:us şi

Leordeanului ? 
· -

ICHIM : Parcă poţi sa-1 spui ceva ? 
Ne-a trezit, ne-a împărţit în :::ete şi_ 
duşi am fost! Şi uite aşa: mereu i se 
năzare că-l vede, şi el mereu după 
năluca lui. 

AL PATRULEA ARGAT: Ferească Dum
nezeu de semne amăgitoare! Lucrul· 
cel mai cuminte ar fi să ne în
toarcem acasă. Că de aflat taurul, tot 
nu se va mai afla. De nu l-a înghitit 
pămîntul, l-or fi mîncat lupii. 

ICHIM : Mde, l-or fi mînca,t ! Numad nu 
se ştie care lupi : aceia la care mă 
gîndesc eu, sau aceia la care vă 
gîndiţi voi.. Na, iacătă şi boierul ! 
De-acu călcaţi cu băgare de seamă. 

(Intră Barbu Leordeanu, om de vreo 
şaizeci de ani, masiv şi greoi, cu puşca 
în cumpănă.) 

BARBU: Ati auzit'? 
ICHIM (nesigur): Ce să auzim? 
BARBU : Mugetul ! N-aţi auzit nimi:: ? 
ICHIM (blînd) : Stăpîne, oare n-ar fi 

mai nimerit să ne întoarcem a:::asă ? 
BARBU : Să mă las adică păgubaş ele 

bunul meu? 
ICHIM : Şi clacă l-or fi mincat lupii şi 

ne-a fi căutarea degeaba? 
BARŞU : Crezi că se află lup în stare 

a dovedi asemenea fiară ? Şi-apoi, 
, cum ne-ar fi căutarea degeaba dacă 
l-am văzut ? De clou{1 ori l-am zărit
pe Măgura ... Ia staţj ! Auziţi? ... Mu
getul ! (Dar tăcerea e deplină.) Pe
aici este, îl simt pe ai:i, pe undeva,
prin preajmă. Parcă ar ,fi, parcă n-ai'
fi... Iote-1 ! 11 vedeţi? (A întins un 
brat. Pe coama Măgu1·ii. profilat pe 
cerul dintre noapte şi zi, un taţir 
negru ca smoala.) V-am spus eu? ! 
El îi !

ICHIM (blînd) : Stăpîne, într-a:::olo-i 
coama Măgurii şi nimic altceva nu 
se vede! 

BARBU : Minti ! li aud sforăitul ! li 
simt putoa1:ea lui de fiară. E taurul 

' 

meu I Priviţi I (Dar tauml a dispărut.) 
Unde... unde s-a făcut nevăzut ? 

ICHIM: 'Stăpîne, noaptea prăseşte rot 
felul de vedenii. Nu se cade să crezi 
tot ce vezi noaptea. 

BARBU (răcnind.) : Dar am văzut ! Ve
denia asta are ::arnea pe os. Cu bel
:::iugul în nări să mi-o adaceţi şi cu 
lanţul pe clupă· grumaz să mi-o 
mînati ! La drum ! Si unul să nu-mi 
rămî�ă în urmă ! 

Tabloul 2 

Loc rîpos pe Măgură. 

UN GLAS (de departe)•: Mă, mă, pe 
unde ·sînteţi, mă? 

BARBU (intrind): M-a strigat oa:rev-a,? 
Cine mă strigă ? Cum de-am nimerit 
în rîpa asta ? (ln spatele lui a apărut 
un ţăran bătrin : a întins cîrja şi 
l-a bătut uşurel pe umăr,) Tu eşti,
as:::himodie ? Iar te ţii de dră :ării ?

MOŞNEAGUL (chicotind): Păi, dragu• 
taichii, cum nu m-aş ţine da:::ă asta 
mi-i slujba ?

BARBU: La urma urmei, cine-mi eşti? 
MOŞNEAGUL : Ia, cine să fiu ? Sluga-ţi 

· de taină!
BARBU : Zău, de taină ? ! Cu toate 

astea, nu prea te văzui !
SLUGA DE TAINA: Aşa-s slugile bă

trîne, nu prea sînt la vedere ! 
BARBU : Nici nu prea ţin minte să te fi 

chemat! 
SLUGA DE TAINA: c::ine-�i ţine minte 

roate slugile ? Sluga bătrînă lesne se 
uită. 

BARBU : Bine, om mai vorbi al'dată !
Acu îs grăbit !

SLUGA DE TAINA: Stăi binişor, dragu' 
taichii, de ce să te grăbeşti după ne
noro:::irea ta ?

BARBU : Iar vorbeşti în dodii ! ? 
SLUGA DE TAINA: Vorbesc şi eu cum 

se po!lte : dindărăt şi pe la spate. 
BARBU : Numai nu-ţi pută • :::uvîntul,

Jjre:::um. răsuflarea. 
SLUGA DE TAINA (chicotind): Ce să 

fac? Dindărătul e �ăCcll?'Ul meu. Im· 
de baştină, îs de pe-aici, de prin 
rn.laş ti nă. 

BARBU : Şi ce, rogiu-te, vrei să-mi spui ? 
SLUGA DE;, TAINA l 

Că nici voia nu-i pe voie, 
Nici răspunsul nu-i limbut. 
Nu căta ce n-ai nevoie, 
Că găseşti ce n-ai pierdut. 

BARBU : Sfat mai bun nu ai a-mi da ? 
SLUGA DE TAINA: Mai bun, nu! Mai 

al!tfel, da,! 
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De vrei sfat d P v·i.aţă lungă 
Iti dau suta să-ti ajungă. 
Numai nu sta sd te-mpungă 
Două lucruri, ba chiar trei 
Mai presus de orice vrei: 
Taurul nu te găsească, 
Feciorul nu ti se nască, 
Morţii nu se 

0

pribegească. 
BARBU: Ciudate cuvinte şi pidosni::e 

sfaturi ! Cum să mă găsească taurul, 
cîtă vreme nu-l găsesc eu? Şi cum 
l-aş putea găsi de mi 1--0r fi mîncat
lupii?

SLUGA DE TAINA: Tot pierdutul se 
găseşte. Tot găsitul se pierde. 

BARBU : 'Şi cum ar putea să mi se mai 
nas�ă fe:ior cînd abia-abia s-a îndu
rat Dumnezeu de mi-a hărăzit, în 
toamna vieţii mele, o fată să-mi moş
teneas:ă numele şi pămîntul? Ca să 
am fe:ior de-acu încolo, mi-ar trebui 
femeie. Şi nu am. De-aş avea femeie, 
ar trebui să-l zămisles:. Şi-s prea 
bătrîn. Dar şi de l-aş putea zămisli, 
i-aş pute.a eu porun:i să nu se nas:ă?
Si atun:i cum să mi se mai nas::ă
fecior cînd mei tinereţile nu mai
sînt de găsit, nici femeile tinereţilor
mele?

SLUGA DE TAINA : Tot găsitul se 
pierde. Tot pierdutul se găseşte. 

BARBU: Şi, la urma-urmelor, :um s-ar 
pu�a morţii pribegi, cîtă vreme, 
morţi fiind şi fără de putere, nici pi
:::ioare n-au să-i poarte, ni:i harul 
mL�cării nu le este <lat? ! 

SbUGA DE TAINA: 
N-aibi tu grijă, dragu' taichi'i.
De cînd mi-s cu dinţi de lină
Toată lumea e bătrînă,
Si asa mi s-a jurat :
Toate s-au mai întîmplat. ( Dispare.)

BARBU: Hei. stai ! Unde eşti, stîrpi
tură ? Desluşeşte-mă ! 

SLUGA DE TAINA (apărînd): Ce mai 
vrei ? Oare nu mi te-au îndestulat 
cuvintele? 

BARBU : Cîncl s-a mai întîmplat :e s-a 
întîrnplat? 

SLUGA D-E TAINĂ: 
Mai acu mia ele ani 
Cînd erau sfinţii ţărani, 
Cînd scîrbit şi ostenit 
Dumnezeu s-a băjenit. (Dispare.) 

BARBU : Ptiu, Satană ! Numai bîzdîgănii 
s-ar putea îţi ies pe gură ! Unde 

băjeni Dumnezeu, cînd 
numai unul este ? (Iese.) 

cerul Lui 

SLUGA DE TAINA (apărută de după 
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un ciot de copac) : Iacătă aiş,a umblă 
omul zălud, de-şi cată nenorocirea, 
şi nu osteneşte pîmă nu •dă de ea. 

Tabloul 3 

La marginea drumului, o bojdeucă. 1n 
curte, Tarălungă, cu capUl descoperit, cu 
picioat�le goale, cu cămaşa zdrenţ1_!,ită,
ciopleşte ceva. Intră Simeon, un ţaran 
foarte bătrîn, sprijinit în toiag şi purtat 
de mină de t1:n copil. 

SIMEON (cum a ajuns lîngă gard a în
ceput a bate cu toiagul) : Ţarălungă ! 

Hei, Ţarălungă ! 

(Omul a întors capul.) 

ŢARALUNGA : Ai şi venit bătrlne? 
SIMEG>N: Venit. Ai pregătit toate cele? 
TARALUNGA: Toate, bătrîne. 
SIMEON : Groapa i-ai săpat-o ? 
TARĂLUNGĂ: Săpat-o! 
SIMEON ·: Si:riu i-ai fă::ut? 
TARALUNGĂ: r-am potrivit !ada mea 
· de scule.
S1MEON : Lumînări ai ?
TARALUNGA: Un �:ăpeţcl.
SlMEON : Cru:e i-ai fă:·ut? 
TARALUNGA: Juca fac. (Smulge o 
. şip�ă d'in gC1rd.) 

SIME0N : O şip::ă, Ţarălungă? 
T.A!RĂLUNGA: Ai şi ventt, bătrîne? 
· că-n gardul meu cresc scînduri?

Dumnezeu nu face clinuni pentru
mine.

SIMEON : A şi .fiăout una, cÎJI'titorule : 
trăieşti ! 

TA.iR.ALUNGA: Dar de moarte nu mă 
· s::uteşte. Acu poftim înăuntru. Pînă

oi face eu oz,ucea, mau străjuieşte-mi
şi tu mortu' !

SIMEOiN : Bine, bine, dar grăbeşte-te ! 
Că popa ·aşteaptă şi sara nu-i departe. 
(Intră în bojdeucă. Ţarălungă, cu. spa
tele întQTs, ciopleşte. Intră Cujbă, 
şeful de post.) 

CUJBA : Ţarălungă ! Hei, Ţarălungă I 
TARĂLUNGA (s-a întors încet): Cu ce 
,. prilej ? 
CUJBĂ (şi-a tras din buzunar batista 

lui mare, roşie) : Uite, m-a prins 
dorul să te văd ! (]şi scoate chipiul 
şi-şi şterge sudoarea de pe capul ras.) 
Că nu ştiu pe unde m-a ajuns zvonul 
pre:um că te-a strîns moartea. 

TARALUNGĂ: Nu te teme, mai am 
oleacă. 

CUJBA : Oleacă nu-i aşa mult. 
ŢARĂLUNGA: Ştiu. 
CUJBA : Atunci îi bine. Ei, dar nu 

mă-ntrebi pentru ::e-am venit ? 
TARĂLUNGĂ: Si clacă n-am să te întreb 
· par::ă n-ai să.:mi spui ?

CUJBA : Uite, fac prinsoare că nu
ghiceşti... Am avut un vis rău ! 
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ŢA:.RĂLUNGA: Cine visează astăzi de 
. bine'?! 
CUJBA: Şi fiindcă te ştiu Ulm.aci de 

vise, am venit să-mi tălmăceşti. Se 
făcea cum că boierul a adus din Svi
ţer.a un taurr maire, făl05 ... Şi avea 
el un gind : să-şi logodească va:::ile. 

TARALUNGA: Logodească-le! 
CUJBA : Şi ţinea el la taurul ăsta ca la 

o:hii din cap ! 
TARAL UNGA : Ţină ! 
CUJBA : P-ormă se făcea că boierul era 

supărat. 
Ţ ARAL UNGA : Asta-i de bine. 
CUJBA : Dar vezi tu, era tare supărat. 
ŢARALUNGA: Nu-i nimic. Are să 

se-1npăce. 
CUJBA :· Şi ştii de ce era supărat ? Cică 

intr-o noapte s-a smuls taurul din 
belciugul lui, a spart poarta ţarcului, 
a luat in coarne un argat, şi dus a 
fost : nici că l-a mai vă2mt careva 
de-atunci ! Parcă l-a înghiţit pămîntul. 

T ARAL UNGA : Poţi să ştii ? ! 
CUJBĂ : A�a-1, nu poţi ! Numai că nu 

ştiu cum i-a dat prin gînd boierului 
că, pînă a-l înghiţi pămîntul, l-au 
dumicat oamenii ! 

ŢARALUNGA: I-auzi, ce neoameni ! 
CUJBA : Atunci boierul m-a chemat şi 

mi-a spus : ,,Du-te şi le spune că, de
nu • ies nelegiuiţii la iveală, nici că 
mai închei învoielile pe •emul ăsta. Şi 
cla:::ă nu închei învoielile ... "

ŢARALUNGA: Atunci îşi ară singur 
moşia! 

CUJHA : Nu ! ,,N-am să le. dau de mîn
care." Inţălegi ? 

ŢARALUNGA: Să ştii :::ă s-au dezvăţat 
boii să mănince ! 

CUJBA : ,,Şi-am să le fac necazuri 
deuna, pî!11ă or să-mi spună oime-s tîl
harii care mi-au prins taurul, :are 
l-au hăcuit ş1 cate l-au mîncat.i. 

Taurul cel mare, de prăsilă... Ştii tu
care!

ŢARALUNGA (liniştit): Care? 
CUJBA : Adevărat, de undej să ştii ! Ci 

eu atît am spus oamenilor : ,,Duce
ţi-vă ! Şi mărturisiţi-vă !" 

ŢA'RALUNGA.: Ciudat fom·te ! Că, să 
vezi, şi eu am avut un vis. 

CUJBA: Nu mai spune! 
ŢARALUNGA,.: Şi tot cu boierul. Se 

făcea ·că s-au dus oamenii să ceară 
de mîncare.-.. 

CUJBA : Vai de mine ! Şi i-o fi luat cu 
parul! 

'.J.'ARALUNGA : Da' ele unde ! Cum au 
intrat oamenii pe poartă, a strigat : 
,,Vechile, dă-le de mîncare !" 

CUJBA : Zău ? ! Mîncare ! ? Şi p-ormă ? 
TARALUNGÂ: P-ormă oamenii a1i cerut 
· olecuţă de pămînt.
CUJBA : Nu zău !

ŢARALUNGA: Numai aşa, ole:uţă ! Cit 
o sprînceană de unghie.

CUJBA : Şi nu i-a dat afară ? 
ŢARALUNGA: Da' de unde! Abia c--au 

terminat vorba şi boierul a strigat : 
,,Vechile, măsoară-le cite-un pogon !" 
Si cînd a venit să le măsoare... Cine 
crezi că era vechilul boierului ? 

CUJBA (cu sufletul la gură): Cine? 
ŢARALUNGA: Moartea! Că numai 

moartea are pămînt de dat şi numai 
ea îţi măsoară oricînd vrei să cum
peri. (S-a întors să cioplească iar.) Ce 
zici ele visul meu ? 

CUJBA: Şi asta a fost tot? 
ŢARALUNGA: Nu, n-a fost toţ ... Oa

menii n-au mai vrut să se ducă la 
conac. 

CUJBA : Ei, vezi, visul meu- e -altfel. 
Oamenii au hotărît să se el ucă. 

'fARALUNGA: Aşa!? Pesemne că pe 
mine nu m.-ai visat. 

(S-a lăsat tăcere.) 

CUJBA : Şi dacă oi veni să pun mîna 
pe tine? 

ŢARĂLUNGA (s-a uitat crunt): De cţ 
să pui mîna? 

CUJBA (îşi şterge faţa de sudoare):
Uite, aşa s-aude prin sat ! Nu-i vorbă, 
de m-aş potrivi _după gura lumii, pe 
mulţi ar trebui să-i leg. Mai ales de 
cînd au omorît taurul - lumea vor
beşte că tu ... şi alţii, aţi fi hoţii. Hm, 
tu ce spui? 

ŢARĂLUNGA: De-ai venit să cauţi o 
vină, nu la mine ai s-o găseşti. 

CUJBA: Unde caut eu, se găseşte în
totdeauna ceva. f\.şa că ia seama, să 
nu-ţi spun ele două ori... Ingrnapă-ţi 
plodul şi p-ormă îRcepe a căuta : ori 
taurul, ori hoţul. Şi să n-a!'itepţi să 
vin să te iau cu mîna, că unde pun 
eu mîna rămîne semn. Auzitu-m-ai? 
(lese.) 

ŢARALUNGA: Cîinele ! (Intră Lucreţia.)
Ai auzit? 

LUCRETIA: Auzit. Dar clacă te-or pîrî 
oamenii? 

ŢARALUNGA: De ce să mă pîrască? 
Doar n-am omorît taurul numai 
pentru mine. 

LUCREŢIA: Binele cel vechi se uită. 
ŢARALUNGA: Şi nici singur n-am fost. 
LUCREŢIA: Dar ai fost capu' I Te vînd 

şi gata! 
ŢARALUNGA: N-or să poată. Tot satul 

s-a cuminecat clin carnea taurului
istuia.

LUCREŢIA: Ioane, eu numai pe tine •te 
am. Alt fecior nu mi s-a îngăduit. 
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Şi fără tine sînt pustie. fără putere, 
şi fără har... Să nu mă laşi !

Ţ/\RĂLUNGA: N-am să te las. 
SIM 1,; N (apare în prag, cu sicriul sub 

hra�) : H i, Ţarălungă, :;u cine vor
bişi ndin aori ? 

Ţ/\RALUNGA (posomo'rît): Cu dracu', 
h(Ltn·în • I ar ia tu crucea şi dă-mi 
ml sicriul! ( u lopata pe umăr ş·i 
m ,ţi,crtuz ,ţub braţ.) Haidem !

SJ.MP. N: Vai d bătrîneţele mele! Ce 
aşa grabă ? Dumnezeu are răbdare. 

ŢARĂ LUNGA: Dumnezeu are timp, eu 
n- m. (Dă să pornească. Tot alaiul:
b/1-trtnul, tăranitl şi femeia.)

Tabloul 4 

cm •('[.c1ria ona ului. 

1 ME'rl); (în genunchi, în fa�a i:oanei): 
D n, nC', p u-nd o fi viech"il mai 
re>dnl o min , car să adune atîta 

rl0 mult, în şa s"urtă vrem ? (Intră 
I hi.m.) Tu •şti ? 

I ffM: To. 
METE (întors 

intlu-şt laolaită. 
nil ) : 
fom i 
ni\c, d 

min. 

ai putea 

nu-i dau 
ridică.) 

ră a 

GnJMETE: Una f Cit timp boieru! îi în 
iatacul lui dinlăuntru, eu îs boi rul. 
pe afara. Cu picioarele mele pă, . t ,
aa guta mea porunceşte, cu mina m 
sâvtrşeşte. Atunci, cum n-a, fi b
Ierul ? Am gonit întrebarea i ·al !

IGHIM : De gonit, ai gonit-o tu ! Dar 
iacătă, ea t.ot la uşă stă. u s-ar , u
veni cumva să-i spui şi �elui!alt, 
adicătelea boierului dinlăuntru '? 

CIUMETE : Da:::ă ştiu eu. .. tic şi el !
ICHIM: Aşa?! Va să zică, rum îi a�u: 

nu mai eşti Ciumete fe:::iorul !ui NC'
:::ulai Ciumete Chiorul... e�ti boier 
Leordeanu ! 

CIUMETE : !nto:::mai. (Se aud.e o împuş
cătură.) Na ! Asta ce-a mai fi ? 

ICHIM : Ce să fie ? O fi trăgînd duduia 
cu puşca. 

CIUMETE (consternat): Cu puşca? I 
ICHIM : Nuntai de o săptămină a ventt 

pe a:::asă şi de atunci spărie �i ea 
.2iorile şi .s-:hilocleşte :::îit1ii. 

CIUMETE: Acu. iacăt-o şi PC' 'dumneaei i 
(Intră Bogdana. O fatii brună, într-un 
vag costum ci.negetit, cu puşca în 
cunipănă şi cu un ogal' pe u1'11te.)
Ce-i, duducă, te apu::aşi să sperii 
ciorile? 

BOGDANA (rece): Vezi, Ciumete. să nu 
te bănuiască Ncgrin ele n\oralist, să 
te rupă ca pe profesorul meu de • 

. piano. (Se opreşte in uşă şi bale ferm.)

CIUMETE :_ Ct•-i. duducă, dr> ce baţi? 
Dacă te aude boierul ?

BOGDA'NA : D--aia şi bat, s-audă ! 

CIUMETE : O fi, nu zi:::, da' ... 
BOGDANA: N-am voie să-� vflcl pe tata? 
CIUMETE: Te-a ::lwmaL el? 
B,OGDANA: Şi ce cla:;ă nu m-a :;hemat? 
CIUMETE : Păi, dac.:i nu te-a chemat... 
ICHIM : Nici rpoartea da:::ă nu te 

cheamă, nu te duci. 
BOGDANA (răzvrătită): Doamne oare 

v-aţi hodorogit de tot ?
ICHTM : Ei, cea mai frumoas[t dimineată 

ar o sară. De pf' vremea cînd te 
purtam în c.îrră, 11t[1tăluţă ai mai îm
bătrînit şi u n-am întinerit. 

BOGD N : Ascult,1, i.urnet , de :::e
r i dumn ata să fii orn rău? 
iETE (n puL'lncios să îndrl'ple mer

�ttl. a, trilo1· fn 1mivers) : Dncă aşa am 
porun 'li! 
G , N (bănuitoai·c>, 1·iit1·1• rchim.J: 

u , unwn i �- î11Lîmr,laL tnl:d c va?
HI l (pm•cif l-ai· f I f.nlrnlwt dacă s-ar 
put a a II ar lo scl nu mai răsară}: 

ui, b l l'Ului? ctnd l ţin mint 
n-a f st bolnnv.

0 tun i, L) Utl' :l:it 1 n . wOt li! 
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lUMETE (cu siguranţa unui astronom
care s-a asigurat de succesiunea ma
t maticii a ciclurilor cosmice) : Dumi
nkile nu face .socoteli niciodată ! 

BOGDANA : At•n:i o fi mîncînd. 
]CHIM (consultă soarele pe fereastră:}:

Nu, nu-r in::ă ceasu'. 
BOGDANA (irupînd) : Dar spune odată, 

::e fo::e ? 

(O uşă s-a deschis brusc. A intrat bă
lrîtwZ. Bogcfonct a înlemnit.) 

BARBU (abia acum se vede : e un leu
uriaş şi bătrîn) : Cine fa:::e gă:ăgie 
aici ? Oare nu se ştie :::ă dimineaţa, 
1n c asul ăsta din zi, eu, Barbu Leor
deauu, mă rog încet Dom.riului pentru ; 
ufletul meu ? 

BOGD NA (în::earcă să respire) : Dar, 
tată ... 

BARBU : Şi voi :e păziţi ?
CI r lETE : Păzim, boierule, cum să nu 

păzim? 
IClilM (filozof) : Dar de femeie şi de 

moarte ::ine te poate străjui ? 
BARBU (a înălţat o sprînceană): Iar 

vorbeşti prea mult !
ICHI. :l (in::origibil) : Ei. Doamne, cine 

ta...--e de-ajuns ? 
BARBU (fetei) : Şi tu... Nu-mi amintesc 

să te fi chemal 
BOGDA_1 : .11 1::1 nu m-ai r:hemat !

oiam numai să te întreb de-mi dai 
morga s-o călăresc ! 

BARBU (nezdrurn:,inat} : Şi îndatoririle 
ta.e ? Le-aî uitat ? u te-am învăţat
en � într-o zi vei fi stăpină aici şi 
că 11Dui st:ăpîn îi şade bine vorba 
cumpătată . i portul lini5f;it ? Aşa
to::meli am apu::-a eu din moşii mei 
şi nn văd pricină de schimbare. 

BOGDANA: Dar. tată, azu.m. nu-i vorba 
deei1t de un cal! 

BARBU (legile sint "legi,J: Şi asta-i de 
mwmaBă .!a dezmăţ ? Gu,-a ţi-o slobo-
� '1n pădure. nu în =asă de om. 
Şii-a..'""111 do-te şi � grăjdarului 
SÎl-ţiiÎ�japa. 

BOGlDANA (b,u:uroa.flii, în. s.rir#t, că t-a. 
si li pe pilocJ: P.il, dliar asta 
Hl!mll.�O.�"'n! 

BARllffl' ('mregi<dreazli ;aumai, in'filU"e.t:ţ/iaJ : 
Ommm. � aii tj �tt;? "lr'U? ' 
Oillle ţ&-a f�«ibmit '? 0.a:le casa. aot.a 
1!ll/4llJl€ �J!Dn '? (� �, :mm
l!iKllllllll 1llllllllritt: ! C.§l!; 1tiÎ:IIIliljJl) �� tell1I. 

llllll!I � $ă � � 
rulkl�riiili!ii1t,a'.rte.a. � ! Amrz:il,, !Săi llllll!I 

'(LţJi, �» :ffiE1l" �Jl!S--
ltlll:�i:mfil � o,! <$!lljjml;-<!;>. 

- llltiliHL ��
.ID'-"-"'�"'=>ll)j_:.&. � 1lk � .alhln!ll�? rr 

�I )X;il .. ��t!I; '?. !! 

BARBU: Nu pentru :::ă te-a a ::ultat. 
Pentru că n-a aştepta,t porunca m u. 

BOGDANA : Şi de-i voi spune acum să 
înşeueze nu se cheamă că tot porun�a 
mea va asculta ? 

BARBU : Nu. Numai glasul va fi al tău. 
Porun:::a e a mea. 

BOGDANA (răzvrătită) : Bine, mă duc I 
BARBU : Te-am încuviinţat eu să pl ci ? 

(Bogdana a încremenit.) Şi ::încl i s 
va da brîn:i ncmerni:::ului pentru ne
:::redinţă, să fii de faţă. 

BOGDANA: Să stau :::înd l-a goni? I 
De ce? 

BARBU : Să deprinzi a privi şi :::e nu-ţi 
pla:::e vedea. 

BOGDANA : Bine, oi privi ! Hai, Negrln! 
BARBU: Bogdană ! (Fata a înţepen'it iar.)

N-ai uitat nimic ? (li întinde mîna să

i-o sărute. Fata îl priveşte, o clipă,
fix, ispitită să-l înfrunte ; clar sil
rută mîna şi iese.) lehime !

ICHIM : Da, stăpîne ... 
BARBU (se gîndeşt� la ceva) : ' raci ? 
ICHIM : Mă gindesc. P ntru cuget nu 

ia nimene vamă. 
BARBU (preocupat): Ai văzut-o? 
ICIDM : Vă�u,t. (Acum a găsit un priie:J.)

Dar ştii, s-a cam. spăr,iet lloJş ,a In
sat. 

BARBU: Ştiu. (Impenetrabil.) V zi tu, 
fata asta... băiat tr buia s, SP nai;c I
Dar s-a născut iată. Numai inimn 1-1 
bărbată ; şi mint a•. a p un b i t 
am deprins-o, :::a p o prinţ sâ m 
s-o port. Pe toată av r a lTlf.'a am IHJ
a5ez stăp1nă. 

ICiilM : Stăpîn , au venit bătr1n11 1,ă te 
roage. 

BARBU : Ea e t.ot cc mi-a răm,111. um
nezeu mi-a dat-o, u am 1W) păf>tr z. 

ICHIM (supărat) : Şi nici ca n-o 
rămi:ie. Şi ea " 1iă p ! 

BARBU (riâicli deodată capul, iri,eatJq,lJtl 
f.ncă să priaapă #e11$Ul, u,u,t evtll,uţtt 
fire.1tl,J : Cum atJj-wJea ? 

JCimi : -ai văzut ? A CJ."04m.Jt I t1 
� � în �- A7,J, mfJ.n1>, fJ 
du=e! 

BARBU : Unde ai văzut tu llliW ? .m
1:11.':'ă o fetiţă ! (!Jtt (11.nM.#,e ol a.f!il,) f)S-1
zbuar &½;III-' fi � pJ , fi' ă 
�� fn�M llf@ ă ()ff Îfl.• 
� 

ICHIM tindipliţf,rw.tJ : moo1 ă Intr-fl zt
]@.-a mail ao/e3 la ihu> I 

BAi:mU (Mn:u-ttorj : Dur oo uw1.e am
§ii 1 

llCJJJ.�.C: � jj_ p�, 
B.A-mnf : � I (PafM rtrar fi P'Ot'ha {ÎA; 

nun w .. 1 � n.u ffl4ffi. mJ�{'#t tti�� 
� 48 � J,ăm1nttttVu ffll.>!,c,, 
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ICHIM : Ei, parcă moartea aşteaptă s-o 
chemi ! ? Stăpîne, a,u venit oamenii ! 

BARBU: 1Fii liniştit! (Acceptă totuşi
moartea, dar numai ca pe o . posibi
litate îndepărtată.) Incă nu-s eu om 
pentru moarte. Capul mi-e limpede şi 
stomacul !mi mistuie. Şi a mai fost 
un Barbu în neamU!l Leordenilor şi 
acel-a a il:răillt pînă la o imtă de ani. 

ICHIM : Stăpîne ... au venit ! 
BARBU : Şi ce da:ă ? 
ICHIM : Ascultă-i, stăpîne. Că şi Dum

nezeu ascultă toate r.ugile. 
BARBU : Dar nu pe .toate le împlineşte. 

Tabloul 5 

Sală în conac. 

ln p'icioare, în fata unui jilţ gol, 
tăcuţi şi posomorîţi, cinci bătrîni cu ca
petele descoperite. Aşteaptă. Intră Barbu. 
Păşeşte către jilţul lui, dar nu ia loc. 
Rămîne în pi�ioare şi-şi priveşte oamen'ii, 
ţeapăn şi mut. 

BARBU (tîrziu): Bine ati venit, oameni.! 
· Trebuie să fie nevo

0

i mari de v-au 
adus la pragul meu ! 

PRIMUL BA TRIN : Stăpîne, iarna a fost 
grea şi nevoile, multe... Am rămas 
numai cu aţa mămăligii. 

BARBU 1(îngîn.clurnt) : Aşa-i. 
PRIMUL BATRIN: Stăpîne ... 
BARBU : Dar pînă nu încheiaţi noile în-

voie:i nu vă mai pot da nimic. 
AL DOILEA BATR!N: Chiar nimi:? 
BARBU : Nimic. 
PRIMUL BATRIN: Asta nu se poate. 

1 BARBU : Tot ce vreau eu se poate ! 
PRIMUL BATRIN (înfrînt): Adevărat 

este, boier.u[e, tot ce vrei, poţi. Dair 
asta, nu-i aşa, n-ai să vrei ! 

BARBU : Dacă ·îmi spuneţi cine-s tîlharii 
care mi-au mîncat taurul n-am să 
vreau. 

AL DOILEA BATRIN: Şi hoţii... n-ar fi 
chip să fie iertaţi ? 

BARBU (neînduplecat): Asta nu se 
poate! 

AL DOILEA BATRIN: Si ce osîndă s-ar 
:uveni? 

BARBU : Temniţa ! 
PR,IMUL BATRIN: Dar poate or fi pă

cătuit de nevoie. Cine fură :u burta 
plină? 

BARBU : Se poate. Dar legea e lege I 
( Al treilea bătrîn face hotărît un pas 
înainte.) Ai vrut să spui ceva ? 
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AL TREILEA BATRIN: Eu ... 
BARBU : Ştdi cine-i hoţul ? 
AL TREILEA BATR!N (priveşte în 

urmă. Dar oairnenii au răma.s în loc) : 
Parcă aş fi ştiut ... Oi fi uitat. (Şi se 
trage îndărăt.) 

BARBU: Şi voi? Mărturisiţi" totul �i vă 
slobozesc în toate. 

PRIMUL BATRIN: Cît priveşte ele în
voieli, noi nu s1ntem ităit satul. Nu 
putem hotărî cîţiva pentru tăţi. 

BARBU : Nu ştie nimeni :·ino-i tîlhiirul? 
UN GLAS: Jo! 

(Şirul ţ:ărcmilor se desface. Apar<' 7'ară
lu11gă, cu un sac Îlln spinare.) 

BARBU : Căciula din capul tău nu-i a 
ta? 

ŢARALUNGA: A mea este, dar carte 
nu ştie. (Se clescoperă.) 

BARBU : Va să zi:ă, şi tu ai venit ... 
ŢARALUNGA: Şi eu. 
BARBU : Şi nu ţi,a fost frb'.i ? 
ŢARALUNGA: Fri:ă mi-a fost r.'."t n-am 

să vin. Acu mi-i frică di am venit 
degeaba. 

BARBU : N-are să fi� degeaba da:ă-rni 
spui , :;ine mi-a omorît taurul. 

ŢARALUNGA: Cine altul? To. 
BARBU: Tu?! 
ŢARALUNGA: ln marginea mestecăni

şului l-am aflat, :u :;ă:urea între ochi 
l-am pălit; şi. într-o sută de- bucăţi
l-am spart. Maţele i le-am îngropat
în rîpă, carnea i-am ascuns-o sub
frunzişul vechi. Şi două zile mi-au
trebuit s-o car.

BARBU : Şi în burta ta a în:ăput tot 
taurul? 

PRIMUL BATRÎN : Nu-l crede, doamne. 
Zi:e �i el aşa, să ne facă nouă un 
bine şi să te înduplece.· Dar nu-l
crede. 

BARBU : Să rt:e ci,ed, ŢaPălungă, .sau ba? 
ŢARALUNGA: Eu am dovadă. Ei n-au. 
BARBU : Ce dovadă ? 
ŢARALUNGĂ (îngenunchează, leapădă 

sacul din spinare şi-l răstoarnă : 
capul taurului se rostogoleşte la pi
ciom·ele boie·rului): Ia:ătă şi dovada ! 

BARBU (privind căpăţina îndelung, po-
_.s_omorit) : Să n-aibi grijă... pedeapsa 

mea vine după tine. N-are să ajungă 
să putrezească carnea de pe căpăţîna 
asta şi minia mea are să-ţi calce pra
gul. Şi să ştiţi că mai degrabă puteţi 
muta Măgura• către apus, decît să 
zdruncinaţi o iotă din hotărîrea asta. 

(Un semn de dezlegare. Şi ţărani'i ies, 
zăbavnici şi posomoriţi.) 

SLUGA DE TAINA (apărută de după 
jilţ): Ce cu îndi:rjL1-e a, căutat, cu în
dirjire a venit să te găsească. 
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ACTUL al ·1l=)ea 

Tabloul 6 

Răscruce cu troiţă. 

LUCREŢIA (îngenuncheată în faţa lui
Simeon): O, bătrîne, o viaţă întreagă 
am tot stat sub osînda q.şteptării. 
Nouă luni l-am purtat şi l-am -aştep
tat. Şi ni:::i o zi de aşteptare nu mi.-a 
fost cruţată. De şapte ori cîte nouă 
luni am · aşteptat să nasc. Şi şase dj.n 
toţi. cei şapte prunci au pierit. An de 
an mi-am îngropa t puterile în pă
mînt. Şi zadarni:::ă mi-a fost aştep
tarea rodului, că nici gil.]Tile nu s-'au 
îndestulat, nid pămintul. Tot n'.eamul 
mi l-a mîncat cimitirul... La:::omul şi 

· atotîncăpătorul ! Feciorii i-am îngro
pa,t, tatăl ior s-a dus după ei ca dJu-'
minica după zilele de rînd, noru-mea
15„a ,a<lăo,git la neamul meu ool mis
tuit, şi prun:::ul ei alăturea s-a aşezat.
Şi iacătă, acum cearcă-se cimitirul
să mi-l ieie şi pe Ion .. Dar, spune tu :
Dumnezeu pe mine �ui mă lasă? Pe
mînia · cărrmi duşman mit dit ? A ,oui,
mînă m-o hrăni ? Sub mina , cui mi
s-or închide o:::hii ? Bătrîne, de ce 

mă du<;,rnăneş,te Dumln.ezeu ?
SIMBON : Femeie, de ce huJ.eşiti ? 
LUCREŢIA (se ridică): De :::e plîng. eu, 

asba �tiu şi MăgUJra, şi Osoiul. Dar 
cui mă plîng, cine mai ·ştie ? Oare 
nu-i nimenea, acolo în cer, să mă 
audă şi să ştie de mine ? 

SIMEON : Femeie, de ce vorbeşti cu 
păcat? 

LUOREŢIA (asprită. deodată): Bătrîne, 
de-a venit vorba de păcat, cred că e 
timpul să te dulci la conac şi s•ă ceri 
Leordeanului să-mi cruţe feciorul. 

SIMEON : Ce pot să-i spun ca să-l 
înduplec? 

LUCREŢIA: Ce trebuie să-i. spui, ştii .tu 
mai bine decît mine. Căci nu degeaba 
ai îmbătrînit de-ai ajuns bătrînul bă
trînilor. 

SIMEON : Bine, m-oi duce. De mă dez
legi ro aici, me să mă dezlege şi 
Dumnezeu în cer. Acu du-te şi 
aşteaptă. 

LUCREŢIA: Aştept. Căci în veşnica 'aş
teptare este tot chinul ce mi s-a hă
răzit. 

✓ 

Tabloul 7 

Vatra scitului. 

PRIMARUL : S-apropie vremea. Ciumete 
şi argaţii lui or fi pe 'drum. Iar eu 
unul, oarele sînt p:nilmiarele vostru, 
atît pot să vă spun : că n-am de gînd 
să le stau împotrivă. 

PRIMUL BATRIN: Aşa-i de cînd lumea: 
decît vina unuia pe capul tuturora, 
mai bine vina tuturora pe capul unuia. 

AL DOILEA BATRIN (către Ţarălungă):
Îi auzi ? Ci tu nu-mi sta ca o stană. 
împblit şi mut ! Mai bine ai lua-o 
înaiinte-a tuturnr, şi ţi-.a� pleoa. devla în 
ţăTînă şi ţi.Jad toci genll!l1.chii cît ţine 
drumul, pînă îi da în brîn:::i pe pragul 
cona::ului. Că mai mult venit ţi-ar a
duce mila boierului, decît îndîrjirea ta. 

AL TRlillLEA BATRIN: :Poate oă tocmai 
asta ar şi trebui să facem cu toţii : să 
ne rugăm Leordeanului, ::ă numai a 
lui este puterea şi hotărîrea. 

AL PA'DRULEA BATR!N: Mă�ar fugi, de 
nu vrei- să te rogi ! Sau măcar as
curude-te, Ide nu vrei să fugi! 

AL CINCILEA BATRIN : Cum să fugi 
·dinaintea glanţuJ.ui şi untde să te as
cunzi cînd tot lo::u-i la vedere ? 

PRIMUL BĂTRÎN : De-acu este şi prea 
tîrziu : hăitaşii sînt aici, vînatul e în 
tolbă. (Intră Ciumete urmat de trei
argaţi. Cetele se privesc în tăcere.) 

CIUMETE (argaţilor, moale): Luaţi-l ! 
(Dar Ţarălungă se ridică şi argaţii în
cremenesc pe q mişcare suspendată.) 
Să nu mi te împotriveşti, :ă tot de
geaba este. 

ŢARALUNGA: Ferească Dumnezeu, cum 
v-as face· eu necazuri? Dar oare nu 
s-a1: putea şti la ce vă e de trebuinţă' 
să mă luaţi? 

CIUMETE: Vedeţi, oameni buni, dum
nealui încă nu ştie... Să-i spunem 
dară ! Iracătă-1 aici pe hoţul de v!ite ! 
Osîndit este să fie dat pe mina lui 
Cujbă, la oraş să fie dus, şi legea'. 
să-l judece. Şi, odată jude::at, alun
gat se va so:oti de-a pururea dintre 
hotareLe moşiei, şters îi va fi mumele 
din catastifele satului, şi · nici o nu
mărătoare nu-l va mai număra prin
tre noi. 

PRIMUL BATRIN: Oare aşa începe 
moartea, cu ştergerea numelui? 
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CIUMETE : Şi pentru că aşa se cuvine, 
ca tot omul :are rnănîncă să-şi plă
tească piinea cea de toate� zilele, pre
ţul taurului se va trece printre dato
riile satului pînă ce paguba se va 
plăti şi.datoria se va stinge. 

AL DOILEA BATRIN: Dar şi ciţi oare, 
înainte de a se stinge datoria, se vor · 
stinge dintre noi ? 

CIUMETE : Iar pentru tot ne�azul ce vi 
l-a prilejuit tîlharul, iată,_ pînă a fi
el pornit dintre hotarele mo$iei, în
faţa voastră va sta ,ca fiecăruia să i
se prilejui as 'ă să-şi arate s::îrba şi
să scuipe pe cămeşa lui.

(Tăcere mare.) 

ŢARALUNGA: Măcar mi-ar fi îngăduit, 
domnule, înainte de a sta sub ba
giocura oamenilor, să mă rog boie
rului. a îndurare ? 

CIUMETE (mereu bănuitor) : Boierului ? ! 
Cam prea departe ! 

TARALUNGA: Si Dumnezeu e departe. 
. Şi cu toate acestea oamenii tot i se 

în:--hină. 
CIUMETE: Bine, de s-a muiet în tine 

osul semeţiei, îngăduit eşti să te po
:--ăieşti. Numai te umileşte mai repede, 
că timp de stat n-avem. 

ŢARALUNG:A: Umili-m-aş, dar în faţa 
cui, dacă nu în faţa boierului ? 

CIUMETE : Asta îţi lipseşte, o faţă de 
boier ? Priveşte-mă atunci în faţă : 
sînt însăşi icoana boierului. 

ŢARALUNGA (rînjind): De-i vorba de 
icoană, ştiu una care îi seamănă mai 
bine. 

CIUMETE (neliniştit): Care? 
ŢARALUNGA (brusc, smulge un par din 

gard şi-l înfăţişează) : Asta ! 
CIUMETE (:u un pas îndărăt): Ce vrei 

să faci? 
ŢARALUNGA : Să . mă jălui ! (1nfige 

parul în mijlocul oamenilo1· şi îrîge
nunchează · înaintea lui.) Boierule, 
auzi? 

PRIMARUL (speriat): Ce faci, măi?! 
ŢARALUNGA: N-'auzi�i? Mă .iălui ! Bo

ierule, ascultă-ne... Că mare ni-i să
ră �ia şi adîncu-i întunericul în care 
trăim ! Traiu- !)i-i greu şi păcătos, 
mintea noastră-i fără înăltare. Ur1ti 
sîntem... Ni-s trupurile vlăguite d·e 
atîta trudă, şubrezite de oftică, mîn
cate de tot felul de bube 1pămînteşti. 
Casa curge pe noi şi n-avem cu ce-i 
pune capăt dărăpănăturii. Ne băgăm 
în pămînt de vii, ca sobolii, ca şo
bolanii ... 

PRIMARUL (neliniştit): Măi, oameni 
buni... 
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PRIMUL BATRIN (îngenurichează şi con
tinuă) : Mîncăm mămă;igă de tăriţe şi 
ne încălzim cu miţele, cu cîinil., şi cu 
caprele... Am început a semăna a ne
oameni. Totul ni-i a'iezat pc temelii 
�ubrede : şi viaţa şi nădejdile. Nimic 
nu-i la noi care să-ţi mîngîie inima. 
Ne mor de nemîn�are pruncii �i vi
tele. întoarcem brazda pe cîmpil fără 
de hotară, dar nici un fir de grîu 
nu-i pentru noi. 

AL DOILEA BATRIN (îngenunchează şi 
continuă) : Mun 'esc vitele pi:1ă ::ad 
sub jug, dar ni::ăieri nu găsesc iarbă 
crescută pentru ele. 

AL TREILEA BATRlN (îngenuncheat 
lingă pa.r): Boieru'.e

1 
toţi trag de noi 

::a ni$te r.îini flăm"inzi dintr-un hoit 
blestemat. Tu ne 'eri, perceptorul ne 
cere, Cu_ibă ne ::ere, popa ne �ere ... 
Şi Dumnezeu vrea mereu tămîie �i 
lumînări. De unde, boierule, de unde ? 

AL PATRULEA BATRlN (înţ:,cnun::hind. ): 
Din ce smulgem pămintului, diim. Din 
�e ne dăruie vitele noastre, dăm ! 
Din puterile noastre, dC:im. Da::ă-i. de 
muncit oîmpul, n,<>'i muncim! Dacă-i 
de argăţit, noi argăţim ! Dacă-i de 
făcut corvezi, noi le facem ! Dacă-i de 
rărat grîu la gară, sau prund. pe şuşea, 
noi cărăm. Feciorii noştri s'.ugăres �. 
fetele noastre aştern patul boierului... 
Noi plătim ruşfeturile, dajdiile, amen
zile, dobînzile... Plătim pentru pasă
rea din ogradă şi apa din fîntînă ... 

PRIMARUL: Fraţilr:w... _ 
AL PATRULEA BATRlN: Şi de primit, 

boierule, ce primim? Porunci şi bă
taie. Oare, asta a fi toată partea 
n-0astră ?

CIUMETE (încet către un argat): Du-te 
repede $i cată-1 pe Cujbă ! 

I 

( Argatul iese./ 

AL CINCILEA BATRlN (îngenunchind): 
Boierule ... un cinci lei am împrumutat 
pentru o înrnormîntare ... L-am plătit 
de-acu de două ori. Am făcu,t şi 
muncă, şi încă am rămas dator patru. 
Toată viaţa n-am să mă plătesc de 
ăşti patru lei ! Iac-aşa trăim : ca şi 
cum dreptatea , ar fi pierit de pe 
părnînt. Iacă, din toate părţile strigă 
:ă pămîntean astei ţări după lege e 
slobod... Lucru neadevărat, că:::i noi, 
de bună samă, sîntem vînduţi. 

ŢARALUNGA: Boieru1e... de ce prea 
cinstiţii înfăţişători ai norodului istuia 
ne-au părăsit în aşa chip că par:::ă 
noi n-am fi pe pămînt, că parcă n-am 
fi şi noi oameni cu simţire... Oare 
avem o�hi numai să plingem şi gură 
numai să suspinăm ? Dar n-avem noi 
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miini, n-avem faţă ? De ce nu se gă
seşte nimenea care să coboare în 
g,lodul în care trăim noi să vadă cum 

I e sufletul nostru ? Oare să se fi is
tovit toate minţile luminate ale ţării 
ăsteia ·7 (Se ridică brusc şi-i întreabă 
pe bătrîni.) Oare ne ;iude parul ? Nu, 
n-aude ! Aşa-i şi Leordeanul : surd
oa par,ul <lin gairdul 1neu. A,tunci la 
ce să mă mai duc să milogesc o ier
tare ? Numai cînd o căpăta parul ăsta 
urechi, atunci are să asculte. 

(Intră Cujbă cu puşca în rnînă.) 

CUJBA (cu o privire· peste adunare) : Se 
vede treaba că ţi-a şi căpătat parul 
urechi, că uite, m-a şi :hemat să pun 
mina pe tine. (Bătrînii se ridică unui 
cite unul, ca un zid, în faţa lui Cujbă.) 
Are careva de spus ceva ? 

(Tăcere mare. A.poi, sirul bătrînilor se 
desface.) 

LUCRETJA (intrînd): Moşnegărie putre
găită, cu mintea prăbuşită şi boaşe:e 
pe genunchi ! Ce vă pasă vouă de va 
fi să vă plătiţi friptura de dăunăzi 
cu 0 vi<ată de om? Pi,azn icul de azi 
plăteşte ospăţul de ieri şi gata ! 

CUJBA : Femeie,' dă-te deoparte ! 
LUCRETJA: A5teaptă barem pînă s-a 

întoarce Băitrînul cu iertarea boie
rului ! 

CUJBA (argaţilor) : Legaţi-l ! 

( Argaţii îi leagă rnî-inile.) 

LUCRETJA: Tîlharilor, de ce mi-l 
leg,aţi şi unde mi-l drnce.ţi ? 

ŢARALUNGA (că.tre mamă-sa): Conte
neşte el im plins, că dim lacrimile tale 
numai duşmanii îşi potoles� setea. 

LUCREŢTA: Atunci. de sete sii moară ! 
Numai învaţă-mă, cum să le pun 
stavilă ! 

ŢARALUNGA: Păstrează-ţi la::rămi'.e ca 
să ai ::u ce mă· pllnge pe mine. 

LUCREŢIA: Şi de tine cum am să aflu? 
ŢARALUNGA :· De bine n-ai ::e afla. 

Ci rabdă şi aşteaptă-mă ! 
LUCREŢIA: Aştept. Numai aibi . grijă, 

întoarce-te la vreme, că pe cit sînt 
de bătrînă, slabă nădejde să-mi fie 
răgazul prea mare. 

ŢARALUNGA: Am să ţin minte. (Dă. 
să păşească. Dar se opreşte. Cu o 
privire peste umăr, către bătrîni.) 
De două ori m-aţi vîndut. A treia 
oară veţi merge după mine. 
• 

(lese urmat de Cujbă, de Ciumete, de 
Primar, de argaţi, de bătrîni. Numai Lu
creţia a încremenit locului ca un bolo
van pe urma unei ape.) 

AL GJNCILEA BATRIN (gata să iasă): 
De ,ce stai focului? 

LUCREŢIA: Aştept. 

Tabloul 8 

Pe Măgură. 

UN GLAS: 
Cine-mi urcă pe colină 
Fără voie, fără vină ? 
Cine-mi calcă pe drumeag 
Tinerel cu pas moşneag ? 
Cine-mi umblă-mpiedicat 
Amărît şi-ngîndurat ? 

Cine-mi plînge de năpaste 
Intre groapă şi prăpaste? 

(Intră 'Ţarălungă, cu mîinile legate la 
spate, şi Cujbă.) 

CUJBA: Ce mi te tot uiţi în urmă? 
Aştepţi să te ajungă iertarea Leor
deanului? 

TARALUNGA: Pe cît de zăba:vnică îi 
· este iertarea, nu se poate ea lua la

în trecere cu moartea.
CUJBA : tn două :.;easuri sîntem în oraş. 

Ţi-i sete? 
TARALUNGA: Nu. 
CUJBA (se aşază pe 

marginea drumului, 
nunchi, îşi scoate 
Poate ai ostenit ? 

ŢARALUNGA: Nu. 

un bolovan, în 
cu pusca pe ge
plosca · şi bea): 

CUJBA : Ca să vezi ! Nu i-i sete, nu 
i-i foami::, nu i-i som·n... Ticălos om !
Poate că nici suflet n-ai. 

ŢARALUNGA: Acuşi s:.:api de mine. 
CUJBA : Zău, scap ? ! De-ar fi fost să fie 

<lupă mine ... 
TARALUNGA : Te-ai gînclit cumva să 

mă omori? 
CUJBA : Să te omor, zici? De ::e să te • 

omor? 
ŢARALUNGA : Mde, ştiu eu? ! Ai 

scurta drumul, ai scăpa de-o belea ... 
Ce zi':i? 

CUJBA : Şi da::ă te omor, ::e mă fac ? 
TAR:ALUNGA: Ce să faci? Mă laşi în 

clrun1, nu ? Că doar n-ai să-mi :.:ari 
leşul în spinars ! 

CUJBA : Mda, asta cam aşa-i ! Cum să 
te car în spinare ? Te las unde te 
las, mă întorc acasă, mănîn:.: cîte· 
ceva, mă eul:: ... Ştii, nu-i defel uşoară 
slujba mea. Şi miine dis-de-dimineaţă. 
:::urn. îi acu, aş trimite· pe :areva cu 
căruţa, să-ţi ridi'..'e 'leşul clin drum. 
(Tresărind.) Ian te ,uită ce-ţi trece prin 
cap ! Şi dacă m-or întreba ::c făcui 
cu sufletul tău ? 
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ŢARALUNGA: Cine să te întrebe? 
CUJBA : Aşa-i, cine să mă întrebe ? Bo

ierul ? ! Vede-te-air mort ! Dumnezeu ? 
Nici n-apucă el să bage ele se!lmă că 
s-a împuţinat lumea cu un păduche!
Căpitanul meu ? ! Ce se sinchiseşte el
de un nu ştiu cine, :::are s-a prăpădit
pe nu ş,1!iu unde, din nu ştiu cme rri
cină ? (Bănuitor.) Şi, cu toate astea,
dacă s-ae găsi careva să mă întrebe?
Hm, ce le răspund ?

ŢARALUNGA: Ştiu eu? ! Le. spui că· 
am sărit să te gîtui. 

CUJBA : Cu mîinile legate? ! 
ŢARALUNGA : Sau că am vrut să fug ! 
CUJBA : Aşa, împiedicat ? ! 
ŢARALUNGA: Ei, odată mort, ai tu 

grijă să mă dezlegi ! 
CU JBA : Bine, de dezlegat te-aş dezlega 

eu... Dar de ce să te omor ? Mare pa
coste! N-ai vrea mai degrabă să sări 
în prăpastie ? Uite, cum ajungem mai 
către culme, numai bine sări. Pînă 
ajungi jos, eşti gata mort. Te faci 
una cu pămintul şi nici capul nu te 
mai doaire. 

ŢARALUNGA: Ce-i drept, în�ăpătoare 
groapă ! La asta nu m-am gîndit. 

CUJBA : Asta ar fi cel mai nimerit. 
ŢAIRALUNGA: Ca să ţi se cruţe oste

neala? 
CUJBĂ: Oa să oruţi statului două 

gloanţe, şi mie un păcat. 
ŢARALUNGA: N�ai pentru atîta? 
CUJBA:. Nici tu n-ai fi în pagubă, că 

ţi-ai cruţa barem anii de temniţă, bă
taia ce va să vină, foamea, munca 
:::ea grea, oftica... La ce bun să irabzi 
atîta chin cîhd dintr-un singur pas, 

. şi c-o singură clătinare, poţi trece 
pragul lumii ? Hm, nu te îndeamnă 
inima ? Hai, alege şi facărse voia ta ! 
Un glonţ în cap, sau un pas în pră
pas.tie ? 

ŢARALUNGA: Mde, ştiu eu? ! Să mă 
inai gîndesc. 

CUJBĂ: Mare pacoste! Crezi tu oă 
mai afli asemenea prilej ? 

ŢARALUNGA: Dumneata cum crezi? 
CUJBA (scîrbit): Ftiu, bată-te Dumne-

. zeu! Ian te uită ce-i dă lui prin 
minte, să-l omor! Hai scoal' că mai 
avem o bu:::ată bună ! Şi de-i rea 
să fugi, nu uita să-mi spui şi mie, 
să ştiu cînd să te împuşc. 

Tabloul 9, 

Conacul Leordenilor. 

SIMEON : Se cade oare să pui atîta în
verşunare întru urmar:Lrea hoţ_ului, 
cit ai pus întru căutarea taurului ? 
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BARBU (grav): Se cade. 
SIMEON: Oare nu-i nici o osebire între 

o fiară fără de minte şi un om hărăzit
. _ cu chipul Domnului ? , 

BARBU : Cită vreme pierderea taurului 
mă supără tot atît cit semeţia hoţu-
lui, nici o deosebire nu este. ,.. 

SIMEON : Şi nu te temi că atîta înver
şunare împotriva hoţului îţi va aduce 
un venit mai greu de2ît părechea de 
coarne pe care ţi-a adus-o înverşu
nata căutare a taurului ? 

BARBU : Şi crezi tu, bătrîne, că ele va 
fi ura tî�harului istuia singurul venit 
de care voi avea parte, mă voi sin
chisi de ura lui mai mult ca de o 
pereche de coarne cărora le-a putrezit 

, capul şi li s-a luat puterea ? 
SIMEON: Şi eu te întreb încă o diată: 

de ce-l năpăstuieşti ? 
BARBU: Nu năpăstuiesc. Pedepsesc. 
SIMEON : Aşa de aspră ţi-e pedeapsa ? 
BARBU : Temniţa încă nu-i un rnormînt. 
SIMEON : Aşa de scumpă ţi,-e iertar_ea ? 
BARBU : Ce-am osîndit e bun osîndit. 
SIMEON : Atît de greu a fi să-ţi scuteşti 

robul de c'lţiva ani de temniţii '? 
BARBU : Cum aş putea să-l scutesc de 

frică, cînd fri:::a îml păzeşte casa şi 
liniştea? 

SIMEON: Domnia-ta n-ai păcate de 
iertat? 

BARBU : Nimeni nu e fără de greşeală, 
dar păcate ce aşteaptă a fi pedepsi(e 
nu-mi cunos:::. 

STMEON : Atunci află şi sfieşte-te : eu 
îţi 2unosc unul, Şi numai Dumnezeu 
ştie cu cît mai greu este el. 

BARBU : Oaire va fi fiind păcatul acela ? 
SIMEON : E un păcat vechi. Mai bine 

nu ţi l-aş mai pomeni. 
BARBU : Cit de vechi va fi fiind el de 

nu-l mai ţin minte? 
SIMEON : Un păcat de v'lrsta unei vieţi. 
BARBU : Şi atîţia ani ţi-au trebuit, bă

tr'lne, ca să te îndupleci a mi-l 
aminti? 

SIMEON : Legat am :llost de tai.na acelei 
femeii ,şi nru mă dezleagă decîrt; ,grija 
unei vieţi de om. 

BARBU: N-ai vrea să fii mai desluşit? 
'3IMEON : Iţi aminteşti de cite fete ai 

ruşinat la anii tinereţii? 
BARBU : Bătr'lne, am fost la vremea 

mea un flăcău ca oricare altul, nici 
mai rău, nici mai bun, Dar să fi nă
păstuit cu dragostea mea pe careva,
asta nu ştiu. 1 • 

SIMEON : iDair l(mditu-te-,ai vr.eodată cite 
neştiute vlăstare umblă prin lume cu 
smgele itău? 
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BARBU (îngîndurat) :• De unde să ştie 
vîntul :::are pe unde cade sămînţa pe 
·are o poartă ?

SlMEON : Ei, iacătă, povestea unei 'ase
menea seminţe am să-ţi spun eu. 
Sau să nu ţi-o mai spun ! ? 

BARBU : E prea Urziu ca să te mai 
îndupleci a tă:::ea. Numai să-ţi fie po
vestea tot atît de vrednică de a fi 
crezută pe cît este cuvîntul Sfintei 
S:::ripturi. 

SJMEON : Ci:::ă a fost odată, la :urtea 
unui boier ve:::hi, o slujni:ă frumoasă. 
De frumuseţea ei s-a aprins fe:iorul 
boierului şi el pace n-a mai avut, 
ni:::i astîmpăr, pînă nu i s-a luat fetei 
toată bunătatea frumuseţii ei. Şi în
tîmplîndu-se să afle părinţii a:elul 
fecior, şi temîndu-se clînşii pentru 
odrasla lor ştiurlubatică, au alungat 
fata îndărăt, la sără:::ia ei, şi ca să 
ascundă greşeala săvîrşită au măritat-o 
la repezeală cu un plugar amărît. 

BARBU (îngîndurat): Ce poveşti vechi 
· ştii tu, bătrîne ! Şi de cîte ori s-or fi

întîmplat pe lume asemenea poveşti ? !
SIMEON : Ci din clipa alungării, numai 

trei au fost - fata, eu, şi Dumnezeu, 
- care au ştiut că p.runcul născut în
bojdeu �ă zămislit a fost la cona:::.

BARBU : Şi de :::e a tăcut femeia ? 
SIMEON : De ce ar fi vorbit ? 
BARBU : Vreun temei va fi avut totuşi. 
SJMEON : Unul a avut : frica. S-a temut 

:::ă de va vorbi, nu cumva boierii să-i 
omoare pruncul', şi de-i va scăpa 
prun:::ul teafăr dinspre partea boieti
lor, nu cumva să i-l omoare bărbatul. 
Şi iacătă, aşa, de 'frica unora şi altora, 
de ruşinea ei şi a prun:::ului, a tăcut. 
Şi odată cu ea am amuţit şi eu. 

BARBU : Şi cum s-a botezat prun:::ul ? 
SIMEON : Ion. 
BARBU : Ion. în neamul nostru, al ro

mânilor, sînt mulţi alde Ion. Şi prun
:::ului a:::eluia nu i s-a spus ni :iodată 
odrasla :::ărui tată es.te ? 

SIMEON : Cine s-ar fi în:::umetat să-i 
destăinuie şi nu s-ar fi temut că-i 
pune în mină un topor ? 

BARBU : Şi femeia ce s-a făcut ? 
SIMEON : A fă:ut numai ce a putut 

să focă : ia tăcut, a muncit, a odrăslit. 
Dar, din toţi copiii ei, numai ăsta i-a 
rămas, întîiul ei născut. Şi, iată, şi 
viaţa istuia este a:::u în primejdie. 

BARBU (îngîndurat): Şi :::um ai vrea tu, 
bătrîne, să sr11·şească asemenea po
veste ? Să-şi adu :ă boierul feciorul la 
cana:::, să-l îmbăieze, să-l îmbra:e în 
haină cu coadă, să-l aşeze peste ave
rea lui şi să-l însoare cu cine ştie cc 

fată· de viţă domnească?... Asta, bă
. trîne, numai în basme se întîmplă. 
In viata noastră cea de toate zilele, 
nimenea nu-şi adună de pe drumuri 
ce bastairzi s-au întîmplat să poarte 
numele lui Ion, ca să le dăruias:::ă 
numele unui neam vechi şi averi a
dunate preţ de două sute şi mai bine 
de ani. S.avă Domnului, mie nu-mi 
lipseşte moştenitorul ! Copila mea face 
:::ît un bărbat. Şi ·alt fe:::ior nu-mi 
trebuieşte. 

SIMEON : Şi :u povestea cum rămîne ? 
BARBU : De-aş fi eu boierul din basmul 

ce ţi I-iau şoptit bătrîneţHe ita1e, aş lăsa
toate ::um au fost. In fata oamenilor 
nimeni nu m-ar putea osîndi. 

SIMEON : Dar în faţa lul Dumnezeu ? 
BARBU : Dacă păcatul a::elui fecior de 

boier va fi fost dragostea, atun:::i se 
va fi ierta't de mult. Şi de va fi fost 
neştiinţa, se va fi iertat de asemenea. 

SlMEON : De va fi fost neştiinţa, acum 
se ştie: 

(Intră Ichim.) 

ICHIM : Stăpîne, a venit Cujbă. Şi aşa 
se roagă : să se înfăţişeze numaidecît. 

(Barbu acceptă cu un semn din cap. 
Ichim deschide uşa. Intră Cujbă.J 

· BARBU: Vorbeşte! N-am taine faţă de
bătrînul ăsta. S-a 'in.tîmplat ceva ?

CUJBA: Ce să se· întîmple ? ... A v.rut
să fugă.

BARBU: Priveşte-mă în o:hi !
CUJBA : Nu. Dumnezeu să mă ierte, de

murit încă n-a murit! L-i'!,m urc;at în
tr-o căruţă şi l-am dus la oraş ... A 
scăpa, n-a scăpa, numai Dumnezeu unul 
ştie. 

BARBU (grav): Pentru asemenea slujbă 
să nu aştepţi răsplată de la mine. 
Iesi şi în ochii mei să nu te mai 
arăti ! (Cujbă se închină şi iese, ur-
1.nat de Ichim.J Ai auzit, bătrîne?
Pesemne aşa â fost rîndult: cît l-am
putut vedea la faţă, să nu se ştie al
cui fe::ior este ; cînd am ştiut al cui
este, să nu-l mai pot vedea la faţă.
Intre mine şi tine, bătrîne, a hotărît
însuşi Dumnezeu.

t SIMEON : De va fi hotarît Dumnezeu, 
atotputerni:::ul, mai este timp a te în
credinţa. (Iese, şi ab"ia ieşit, apare 
Sluga de taină, de bate uşurel, cu 

• cîrja, pe umărul Leordeanului.)
BARBU (rămas locului, posomorit şi în

gîndurat): Ce mai vrei, Satană? 
SLUGA DE TAINA : Pierdut a fost şi 

s-a găsit. Găsit � fost şi s-a pierdut.
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ACTUL al III=lea 

Tabloul 10 

Cimitirul din Leorda. Zori împîcliţi. 

ŢARALUNGA: Acuşi se fa'e· ziuă. 
INSOTITORUL : Dacă ne-a vedea 

caiev;i? 
ŢARALUNGA: N-aibi grijă. După atîta 

amar de ani nu ne mai cunoaşte' ni
meni. Ira ridică finarul ! Uirte i,i cimi
tirul. Nimic parcă nu s-a schimbat. 
Deoparte, rînduite, unul după altul, 
mormintele Leordenilor. Cu raclă de 
stejar şi lespede de piatră, a5a şi-au 
făgăduit : să dureze şi morţi. Dair cine 
mai stă a deosebi pe unde mi-or fi

tata şi fraţii, femeia şi pruncul ? 
Nimenea. Risipiţi printre morţi, din 
toti ::ei din neamul meu n-a mai 
rămas de::ît o mînă de oase. Şi iată, 
eu peste ele calc, şi nu ştiu unde-mi 
păcătuieşte piciorul. 

INSOTJTORUL : N-ar fi timpul să 
p]e'ăm?

TARALUNGA: Om pleca, nu te teme. 
· in::ă n-a venit timpul să mă arăt.

Am venit numai să pipăi cimitkul,
să mă în::redinţez că morţii mei sînt
>tot aici unde i-am lăsat. De cîtc ori
mi-a fost dat să vin să îngrop pe
:::areva din neamul meu, tot aşa cău
tam să văz: oare pe unde, pe aici,
mi-a fi locul cel hărăzit să mă în-
groape ? Şi a::u poate ::hiar pe mor
mîntul meu ::al::, şi eu în::ă nu ştiu.

ÎNSOŢITORUL: St, parcă s-aude ceva ... 
Auzi? 

ŢARALUNGA: Acoperă fînarnl ! 

(Beznă. Intră Vătăşelul.) 

VATA..';,ELUL (heat): Hei! Hei! De ce-o 
fi aşa, lini'ite p-acilea ? !mi ţiuie ure
chi' e, sau cum? M-o fi strigat careva ? 
Cine? Cine se uită la nune din beznă 
şi-şi rîde d'e sufletul meu ? Doamne. 
pc unde mi-oi fi lepădat sufletul, prin 
ce rîpă I-oi fi prlupţi,dit. prin ce gu
noaie s-a fi risipit? Unde ţi-s picioa
rele, domnule, de nu le vezi ? Şi mî1-
nile, pe unde ţi le-ai uitat ? Şi ochii 
în ::are hazna ţi s-au înecat? Văleu, 
îs mort tot, de-a binelea mort, cum 
nu se poate mai mort ! 
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ŢARALUNGA: E Iova'he, vătăşelul. 
Beat mort ca de clnd îl ştiu ! (Un 
fînar în beznă.) 

VATAŞELUL (speriat): Na, asta ce-a 
mai fi ? A ieşit Acela din beznă şi 
se uită ::îtu-s de străveziu ? Hei,. bă ... 
cine eşti acolo ? Aş ! Nimeni pe ni
meni cheamă ! 

ŢARALUNGA: Apropie-te! 
VATAŞELUL: Ei, Doamne păzeşte, de 

::înd are Nimenea glas ? 
ŢARALUNGA (ridicînd finarul la înăl

ţimea capului): Mă cunoşti? 
VATAŞELUL (căzînd în genunchi, fă

cîndu-şi cruce) : O, Doamne, oa.re 
::ine nu te-ar cunoaşte ? Aidoma eşti 
cu cel zugrăvit ! La icoana ta mă-nchln 
duminecă de dumine:ă. Numai stra
iele îţi sînt d-ale noastre ! 

ŢARALUNGA: Dar pe :::el ele lîngă 
mine îl cunoşti ? 

VATAŞELUL: Apoi rine altul să fie 
da:::ă nu însuşi Sfîntu Petrea, tovară
şul tău ele drumeţie şi purtătorul 
cheilor tale ? 

ŢARALUNGA: Mai trăieşte -oare unul, 
Simeon, de-i zice bătrînul bătrînilor? 

VATAŞELUL: Trăieşte, Doamne, cum 
să nu trăiască dacă i-ai dat zile pen
tru o sută de ani şi ai uitat să i le 

• mai iei!
Ţ ARALUNGA : Dar o femeie bătrînă

din neamul 
ieşte? 

lui Ţarălungă, mai tră-

VATAŞELUL: Pe mine, nevo',ni'Ul, mă 
întrebi, tu, carele le ştii pc toate? ! 
Trăieşte, :::um de nu, şi tot din mila 
vrerii tale ! 

·1 

ŢARALUNGA: Şi fecioru-su? 
VATAŞELUL: Ei, Doamne, parcă tu nu 

ştii ? Iacătă acuşica sînt trei ani ele 
�ind s-a pr.Ipădit ! Numcti nu prea se 
�tie cum şi rpe unde. Unii zic că I�ar 
fi împuşcat Cujbă, alţii c-ar fi pierit 
în puş:ărie, de oftică şi de inimă-rea. 
La urma urmelor, umblă vorba, dar 
nu-i musau, Doa1nn<-', să-i d�i cre
zare... Ci::ă odată slobozit din puş
cărie, s-ar fi apucat de tîlhărit. Pînă 
'-au prins poterile de i-au fă::ut piep
tul sită şi l-au îngropat în pămînt 
neştiut şi nesfinţit. Carele a fi ade
vărul, numai tu unul, Doamne, ştii ! 

ŢARALUNGA: A<şa este, adevăr grăieşti, 
numai eu unul ştiu. A:::u atÎll'nă-ţi da-
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rabana de gît şi bate ca să se ştie 
pretutindenea : că mort de-a fost, a 
înviat, că întoarcerea i-i hăr,ăzită pe 
drum de foc, şi că de a:olo să-l aş
tepte, dinspre Măgură, de unde bate 
cl'ivăţul iama şi de unde vin ploile 
primăvara. Cft:::i hotărît este e'. să 
s:::oată satul din hotarele Leordenilor 
şi într-acolo să-l mute pe unde s-a 
băjenit Dumnezeu. Auzitu-mi-ai po
runca? 

V AT AŞEL UL : Şi surd de-as fi, cum 
încă n-aş auzi glasul tău dmnne
zeiesc "? Nwnai, Doamne, nu ştiu cum 
a.ş lia:ce, că pare-mi-se am mw•i<t şi 
vătăşelul· nu mai e vătăşel. Şi de vrei 

·să ştii cu de-amănuntul, af'.ă :::ă mai
a::uşica, pînă a nu muri de-a binelea,
mi-a ieşit dra:::u' în :ale, la �-ăscru:::e,
şi mi-arn vîndut darabana pe o cin
z�a::ă de spirt. Atît a preţăluit Nodea
darabana mea, cu sufletul meu c-u 
tot. Şi acu iată-mă fără darabană şi 
fără suflet. Da, Doamne, nici n-are
să-ti vină a crede, cu sufletul meu
o î.nviet prodetuJ., o căţea bălţată
şi-un motan mort pe gunoaie.

ŢARALUNGA: Atun ,i, pocăieşte-te, pă
cătosule ! Că noaptea înd'ăţişădi 
mele e timpul minunilor, şi sufletul 
îndărăt ti-1 dau, şi semnul învierii 
tale darabana asta să fie pe ::are am 
răscumpărat-o din labe:e celui pururi 
împăroşat. (li azvîrle darabana în
braţe.) Acu ia-ţi sufletul îndărăt, din 
glodul în care l-ai lăsat, _şi umblă 
după porunca mea. 

(Dispare împreună cu tovarăşul lui.) 

V AT AŞFJ., UL : lan te uită, frate ! Bra
tele mi s-au adunat la umeri, şi pi
::ioarele au venit să mi se înnădeasnă 
la rădăcina bucilor, şi duhul mi s-a 
îmbrăcat în .carne, şi toată carnea mi 
s-a luminat în faptul zilei. (Descum
pănit.) O, Doamne, pe unde eşti ?
(Tot orbecăind printre cruci.) Pe unde
te-ai făcut nevăzut? De :::e te-ai tras
ele sub ochii mei ? (Ajungînd la zidul
bisericii.) Na ! In piatră a intrat şi
icoană s-a făcut !

Tabloul 11 

Sală mare în conac. 

BOGDANA : De cînd am venit· nu izbu
tesc să mă încălzesc. 

ICHIM : Nu-i nimica. Deprinderea ţi-a 
ţine de cald ! 

BOGDAN A : Şi curentul ăsta prin odăi, 
vîntul ăsta care nu mal conteneşte ... 
N-am în ,his un o�hi toată noaptea.

ICHIM : Tot eu mai norocos, că omului 
bătrîn nu-i trebuieşte somn mult. 

BOGDANA: Toată noaptea au vuit îm
prejurimile. 

ICHTM : E pădurea aproape. 
BOGDANA : Şi e în toată hardughia 

as ta un 1ni ros ... 
ICHIM : E frunzişul anului trecut. Pu

trezeşte\ 
BOGDANA : Ia te uită :::e nor mare s-a 

ridicat! 
ICHIM : Nu e nor : e Măg_ura. 
BOGDANA : lehime... toată noaptea 

m-am gînclit: de ce Dumnezeu nti-or
fi luat caii vînt cînd ne-am apropiat
de conac?

ICHIM : S-or fi spăriat de v.eo fiară. 
BOGDANA : Altă fiară decît Ciumete 

n-a fost prin preajma mea. Şi pe
urmă, de ce Dumnezeu m-a fi adus
tata arasă �a vremea asta ?

ICHIM : An de an te adu:::e. 
BOGDANA: Adevărat, dar pină la Paşte 

tot mai puteam zăbovi. 
ICHIM : Poate i s-a fi urît şi lui cle-atîta 

singurătate. 
BOGDANA: Crezi? Niciodată nu mi-a 

sc.ris. Anul ăsta s-a îndurat în vreo 
două rînduri. De :::e oare"? 

ICHIM : Sînt eu om să i se spovec!Pască 
�boierul? 

BOGDANA : Stii :a :::P mă gîndeam 'îtr•
odată? Că· d-aia nu-mi s:::rie, că nu-i 
vine a crede :::ă ştiu să cites:::. Pentru 
el tot copila de la cin:::i ani am 
rămas. De mi-aş pune rochiile pe 
care mi le-am adus, ar zi::e, Doamne 
iartă-mă, ră sînt o destrăbălată. 

ICHIM : Cutează ! Pe cine ar putea el 
ierta dacă nu pe copilul lui ? 

BOGDANA (calmă): Fii liniştit ! Cutez. 
DP undeva tot trebuie să încep. 

(Iese. ln urma ei intră Ciumete, amu-
şinînd neliniştit.) 

· CIUMETE : Ea a fost ?
ICHIM: Ea.
CIUMETE: Nb n-apu::: s-o văz, şi o

şi simt ! Aprigă ca i4t-so !
ICHIM: Aş - numai umbra lui ! Numai

el îi ca el. 

( Intră -un argat.) 

ARGATUL: A venit Simeon. bătrînul 
bătrînilor. 

CIUMETE : Bătrînu� ! ? Ista-i semn rău. 
lVIai bine mă duc, să nu-mi taie 
drumul. 

ICHIM: intr-atît te temi de bătrîneţele 
lui? Sau cumva te temi de Dum
nezeu! 
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CIUMETE: Aş! Dumnezeu e în custo
dia boierului. (lese.)

lCHJM {argatului): Pofte5te-l ! 

(lese argatul, intră Siflneon, condus de 
un copil.) 

ICHIM : Adîn:: mă în 'hin către minunea
bătrîneţilo.r tale. 1 

SIME0N : Tihnită să-ţi fie inima, lehime. 
ICHIM : Poate vrei să şezi ? 
SIME0N : Mulţumesc, fiule. Truditele 

mele oase· se trag la şedere, dar de 
stat nu stau că se leneveşte carnea 
pe ele. Mai bine spune-mi cum aş 
fa::e să-i vorbesc Leordeanului. 

ICHIM: Ştiu eu.? De patruze::i şi mai 
bine de ani nimeni în �ă n-a cutezat 
să-l supere îotre ceasurile două şi 
patru. 

SIME0N : Ce să-j faci ? Din cînd în 
::încl se cade să-l mai şi supărăm. 

ICHIM : Asta aşa-i. 
SIMEON : Atît doar, mă tem că mai de

grabă am tre::ere pe lingă Dumnezeu 
de�it pe lîngă boier Leordeanu. Numai 
de nu s-ar întîmpla o nenoro::Lre ! 

ICHIM : Doamne păzeşte ! Cu toţii sîn
tem oameni cu frica-n Dumnezeu ! 

SIMEON : Maţe'.e nu ştiu de s::ripturi, 
lehime! 

ICHIM : Aşa-i, ::am nu ştiu ... Na, iacătă 
şi boierul ! (Intră Barbu Leordeanu.)
Acu cear::ă-te şi tu, bătrîne ! 

SIME_QN (făcîndu-şi cruce): Bine, de 
vorbit îi vorbes:: eu, numai' dă, 
Doamne, să m-audă ! 

BARBU (odihnit) : Ce vînt te aduce, bă
trîne? (lşi scoate ceasul.) E to::mai 
patru. Vedeţi, cu întîi mă s:ol şi pe 
urmă mă uit la ceas. (Satisfăcut.) Şi 
reasul arată întotdeauna exa::t ! Ei, 
ce vreţi, creierii mei lucrează bine ! ... 
Hm, ce vînt te-a adus ? 

SIME0N (aspru): Un vînt rău, boerule ... 
Mor oamenii de foame. Si ne::azul 
'.or m-a trimis înainte. · 

BARBU : Şi tu, ::am ce-ai vrea, bătrîne ? 
ICHIM: Ce să vreie? Se teme. 
BARBU : PentnJ cine, bătrîne ? 
SIMEON: Pentru oameni. 
BARBU (liniştit de tot) : Care oameni ? 
SIMEON : Oare sînt două · feluri de oa-

meni : care •au vaie să mănînce si 
care n-au voie? 

BARBU : Oare n-ai putea, bătrîne, să-mi 
vorbeşti mai desluşit? 

SIME0N : Poate aflaşi şi domnia-ta ... 
S-au arătat tot felul de semne.

BARBU : Şi ce legătură are una cu· alta? 
SIMEON : Poate ::ă are, poate că nu. 
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Din nemîn:are ţi se poate năzări 
orice. Dar iacătă, se află oameni gata 
să jure că astă-noapte s-a arătat în 
sat însuşi Ion al lui Ţarălungă. 

BARBU: Crezi, adică, bătrîne, că după 
cîte s-au întîmplat în anii aceştia, de 
I-au vînat jandarmii ca pe o fiară,
ar mai putea fi în viaţă ?

SIMEON : De l-ar fi omorît ::u adevărat, 
atunci cine umblă prin ţară cu nu
mele lui, de sperie 0onacele şi le 
;jefuieşte? 

ICHIM: Doamne fereşte! 
SIME0N i Ci noi atîta ştim: că numele 

lui se mişcă uşor şi că braţul . ce-i 
poartă numele loveşte repede. Păk•şte 
ici, păleşte ::olea ... Cît sufli într-:o lu
minare, s-a şi fă::ut nevăzut ! 

BARBU : Şi ce mă priveşte pc mine 
tîlharul ăsta ? 

SIMEON : A::u trei zile a lovit iară. Ni
ciodată încă atît de aproape. 

BARBU: Bătr.îne, da:ă numele acela are 
un chip, atunci nu voi să-l văz. Dar 
şi de va veni. .. P.rimejdia nu e numai 
pentru mine. Căci ştie el bine : de-1 
vor prinde jandarmii, nu va sta 
nimeni să-l jude::e, ci-1 vor omorî ca 
pe o fiară, fără de zăbavă şi fără de 
milă. 

SIMEON: Dar ca să-l omoa,r,e tt·ebuie 
să-I prJndă. Şi cine ;poa;te să primdă 
vîntul în pumni ? Oriunde bate, este 
la el a:::asă. Aşa şi cu numele ăsta ! 
O sută de sate îl tăinuies:, o sută îl 
oC!J·otesc. 

BARBU : Si de ce oare s-ar teme bă
trîneţile · tale mai mult decît mă tem 
eu însumi ? Nu orice vînt cheamă 
furtuna! 

SIMEON: Nu e: o cheamă. El numai o 
vesteşte. 

BARBU : Şi ce-ai vrea, bătrîne, să fac ? 
SIMEON : Să-ţi aminteşti, de vei :fii uitat, 

că foamea, robia şi moartea nasc pre
tutindeni proro:::i ascultaţi. 

BARBU : Pînă nu închei învoieli' e pe 
anul ăsta, nimi::: nu le pot da oame
nilor. 

SIME0N : Si de -e oare n-ar fi cu 
putinţă?· 

BARBU: Pentru că n-am de gînd să ri
sipesc tocmai eu agonisea1a dată în 
seama Leordenilor. 

SIMEON : Fiule, ce-a fost a fost ! 
BARBU: Crezi? Crezi �ă-i aşa lesne a 

tr.e:::e peste tot ce-a sfinţit timpul, şi 
a-mi risipi binele, ra să umplu bă�·
dăhanul cel fără de fund al nevolni
cilor şi lacomilor ? Asta nu se poate.

SIMEON : Acu nu-i vorba de pămînt. E 
vorba numai a astîmpăra foamea. 

BARBU : Şi a vorbi de bucate nu în
seamnă a vorbi de pămint? Bu:ate, 
pe nemuncite, asta nu se poate îngădui. 

SIME0N : Si oare nu ti-au muncit ei în
deajuns de mult ? 

BARBU : Mult? Da ! îndeajuns ? Ni
ciodată. Altminteri cum de mi-a;r fi 
încă datori ? 
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SIMEON : Şi drept este să moară flă
mîndul pe pragul belşugului ? 1 

BARBU (gînditor): Ştiu eu? ! Aşa-i dat ! 
Nimeni nu se despoaie pe dînsul :a 
să spuie cali:::ilor : na-vă ! Ba, să nu 
mint : am auzit eu odată de unul :::are 
a fă:::ut şi treaba asta... Ei şi ? A 

. s:::himbat el lumea ? , A rnîntuit-o 
oumva ? ... Un neboo ! Ll.tr-ade
văr : să-ţi dai averea e ca şi cum 
ţi-ai înstreina firea, ca şi cum ţi-ai 
da sîngele ! Oa şi :::um te-ai po:::i ! Ca 
şi cum ţi-ai lua zile1.e ! Cine îmi 
poate cere să mor? Eu să nu mai fiu 
eu? ! Şi să omor cu rn1ne, în mine, 
tot neamul meu_! Nu, un neam întreg 
nu se poate preda. Nu se poate, De 
aceea n-am nimic a, da. 

SIMEON : Chiar nimi � ? 
BARBU: Nimi:::. Că numai ·o dată să le 

scapi un deget şi rămîi ciung de toa
tă mina. A:::u înţălegi ? 

SJMEON (:::-o privire fixă): Inţăleg ... Dar 
dacă s-or sătura a cere si-or întinde 
mina să-şi ieie ? ', 

BARBU : Să-mi ieie ! ?... Ce? Pămîntu
rile mele ? Cine ? Să-mi ieie mie co
na:::ul ăsta pe care un Ienache Leor
deanu l-a clădit, pe :::are tatăl meu 
l-o adăugit, pe care eu l-am înfrumu
seţat ? De te urci în foişor, ai să vezi
pămîntul întins de jur împrejur pînă
în buza cerului... La răsărit, departe,
e Măgura, la apus, Osoiul, la miazăzi
se întind heleşteiele netede :::a o o
glindă, la miazănoapte, pădurea ... Şi
pădurea asta e bătrînă cît neamul
nostru, al Leordeniior. Cine s-a în
văţat atîta vreme a avea, dator e să
înveţe a păstra. De două sute de ani
tot învăţ, şi învăţătUJa asta ...

(O zăreşte pe Bogdana în capul scării, 
îmbrăcată în rochie lungă, de seară.) 

ICHIM : Doamne, să ştii :::ă o strînge 
de gît l 

(Bogdana coboară·.) 

BARBU (faţa i se luminează de o uimire 
copilărească) : Frumoasă eşti tu, fata 
mea... Femeile din neamul nostru, 
toate au fost · frumoase. (O sărută pe 
frunte.) 

ICHIM (uşurat): Slavă Domnului, i-a 
muiat· fata inima. 

BARBU (Îndepărtează usor fata, de lun
gimea unui braţ, ca s-o poată privi) : 
De unde ai căpătat-o ? 

BOGDANA (zimbind) : Mătuşa... de ziua 
mea. 

BARBU : Ei, pesemne că aşa o fi moda ... 

(Stînjenit.) Da' n-ar trebui s-o mai 
strîngi oleacă pe piept ? 

BOGDANA : Nu, tată, că strică linia. 
BARBU : Aha ! (Tare se mai împa:::ă 

greu.) Ei, dacă spui tu ! Pe -timpul 
meu... (Dar frumuseţea fetei l-a şi 
făcut să uite rochia.) Frumoasă te-ai 
fă:ut ! (O descoperă ca pe un pămînt 
virgin.) Şi ce înaltă eşti ! Şi :e ochi 
adîn:::i ai ! (Se întoarce brusc, debor
dînd de forţă.) Ei, ce spui, bătrîne ? 
Crezi că neamul clin :::are se nas::: 
asemenea femei e • un neam sfîrşit, e 
un neam care poarte să pi0Jră aşa les
ne? Nu, cit o să trăiesc eu, nu are 
să îndrăznească nimeni să-mi ieie ... 
nici măcar un :::apăt ele aţă. Eu nu 
pot să dau, ei nu se poate să nu :::eară. 
Aşa merge 1 urnea. 

SIMEON : Nu toate vremurile merg 
într-un fel. 

BARBU : Crezi care :umva că-i zădăre 
profeţi min �inoşi ? 

SIMEON: Nevoile, Doamne, se scutes::: 
de vorbărie. 

BARBU : Atunci să se poarte aşa cum 
au apucat. 

SIMEON: Se poartă şi ei ::um li-i felul. 
BARBU: Şi crezi .că de-or ră:::ni or_ că

păta ceva? 
SIMEON : Foamea nu vorbeşte sclifosit. 
BARBU : f3ătrîne. de ce vii să ceri :::e 

ni::i Dumnezeu· nu cere ? 
SIMEON: Cîncl :ere un norod întreg, 

cere şi Dumnezeu. 
BARBU : Crezi ? Şi eu mă rog lui Dum

nezeu, şi ţăranii, Eu mă rog să-mi 
lase pămîntul, ţăranii - să mi-l ieie. 
De sute ele ani ne rugăm şi unii, şi 
alţii. De sute de ani noi stăpînim, de 
sute de ani ei tot cer. De-ar vrea 
Dumnezeu să-mi ieie pămîntul şi să 
li-1 delie loir, ar aştepta el o sută ele
ani ? Nu, bătrîne, Dumnezeu nu vrea.

SIMEON : Cînd vrea un norod întreg, 
vrea şi Dumnezeu. 

BARBU : Nu-i totul să vrei, totul e să 
poţi. Puterea e la mine, Dumnezeu 
încă nu mi-a luat-o. 

SIMEON : Eşti sigur ? 
BARBU : Nu, bătrîne, sigu:-anţa nu-i de 

pe lumea asta. Dar ce putem face ? 
Pînă s-a hotărî Dumnezeu, poate să 
m�i treacă şi o sută de ani. Să · aş
teptăm dară I 

SIMEON : O sută de ani ? 
BARBU : Nu-i mult, bătrîne. 
SIMEON : Nu te amăgi. Suta a trecut, 

clipa hotărăşte. 
BARBU : A!devănat, veacul e pe sf'irşi,te. 

Dar nu-i musai să mă îngroape şi pe 
mine. Tot ce pot: să le rac· pa:rte din 
mila mea. 
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SIMEON .: Cam măruntă, mila domniei
tale. 

BARBU : Măruntă sau ba... Cită vreme 
Dumnezeu îmi tine partea, n-am a 
mă teme de nimi:::. 

1 SIMEON: Şi într-atît îţi ţine partea că 
a fă:::ut legămînt :asei tale să-ţi pă
zească hambarul si cămara ? 

BARBU : Into:::mai. 
SIMEON : Atunci aşa sii fie : Dumnezeul 

hambarului tău, a:::ela să .te păzeasc[1 ! 
Dumnezeul meu umblă descu1t si· se 
pm1rtii ou s.traiie ţărăneşti. (Iese.·) 

BARBU (tulburat): Ce spunea el de 
Dumnezeul lui? Oare Dumnezeul 
meu nu-i Dumnezeul tuturora ? (Către 
Bogdana.) Ai auzit ? 

BOGDANA : Auzit. 
BARBU (către Ichim): Apropie-mi jilţul ! 

(Ichim se repede să apropie jilţuL bo
ierultri .�l Barbu face un semn fetei.) 
Şezi! 

BOGDANA : Eu ? ! în ji:ţul matale ? 
BARBU (grav): Stai ! (Fata se aşază

sfioasă.) Inchipuieşte-ţi acum, fata 
tatii, că sînt mort şi că tu trebuie să 
hotărăşti ... Ce vei hotfu'î? (Tăcere.)

BOGDANA (nesigură): Ce să hotărăsc? 
ICHJM : Iţi spun eu : cheamă un argat 

şi trimite-l în sat! ·• 
BARBU : Las-o să cugete cu capul ei !
BOGDANA : Da, asta aş face ... L-aş tri

mite să spună satului că mîine, dis
de-dimineaţă, va veni Ciumete să în
�I,eie învoielile in nume�e meu. 
(Tăcere.) Şi a5 trimite la oraş după 
soldaţi ! 

BARBU (către Ichim): Ai auzit? ... Aşa 
să fie! 

ICHIM : Iaca mă du: ! 
BARBU : Cît timp e fata asta lingă mine, 

şi Dum,nezeu e în casa mea. 

Tabloul 12 

Bătătura hanului. Intră bătrînii ţăranii 
şi VătăşPlul. 

· ' 

PRIMUL BATRIN: Să iasă primarele la 
faţă! 

PRIMARUL (din cerdac) : Hei, ce v-a 
apu::at de v-aţi adunat ? 

(Tăcere mare.) 

PRIMUL BATRIN (Vătăşelului): Spune-i 
şi lui : să afle ! 

PRIMARUL : Aha ! Pe unde mi-ai fost, 
împieliţatule ? 

VATAŞELUL: Păi, stai să vezi... 
PRIMARUL : Ce să văz ? 
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VATAŞELUL: Păi, iacătă, treceam toc
mai prin ţinţirim ... 

PRIMARUL : Da' ce cătai tu pr.Îll1 ţin
ţirim? ! 

VATAŞELUL: Că deodată aud zarvă ... 
Ei, Doamne iartă-mă, să ştii că s-au 
s::ulat morţii ! Şi n-apuc să mă du
mires �. că odată mi se 'năluceşte pe 
dinainte ... Cine :rezi '? 

PRIMARUL (zăpăcit): Cine să fie? 
VATAŞELUL: Nu, nu era IllCl Dum

nezeu, ni::i Sfîntul Petrea ... Cu ei mă 
văzusem mai de cu noapte! Numai 
nu-mi venea a crede ! Atunci mi s-a 
înfăţişat... Cine rredeţi ? Insuşi Sfin
tul Gheorghe suliţaşul ! Inveşmîntat 
într-un cojoc lung, alb, şi miţos ... 

PRIMARUL : Ce spui ? ! 
VATAŞELUL: Şi călare pt• un taur alb, 

focos, cu nişte coarne de aur, �i ca 
nestemate între coarne. 

PRIMARUL : Mă, eşti prost ? 
VĂTĂŞELUL: Şi ::alul era pot:::01·it cu 

potcoave d� argtnt ... 
PRIMUL BATRlN : Nil spuseşi că c 

taur! 
VATAŞELUL: Taur, sigur, dar numai 

da::ă îl priveai dinspre Măgură ; de-1 
priveai dinspre Osoi era armăsar. Şi 
potcoavele erau prinse în caiele de 
aur ... 

PRIMARUL: Aşa! Şi ::um l-ai putut tu 
vedea �i dinspre Măgură. şi dinspre 
Osoi? 

VATAŞELUL: Ei, da::ă l-am văzut, l-am 
văzut ! Şi e! pe mine aşijderea ! De
geaba mi-am fă::ut rruce, că năluca 
tot acolo sta. Atunci am priceput că 
era semn de la Dumnezeu şi am stri
gat : ,,Ce vrei de la mine ?" 

AL DOILEA BATRIN (bănuitor): Mă, 
tu spui drept, sau vorbeşti şi tu aşa ? 

V AT AŞEL UL : Stai să vezi ! ,,Ce vrei de 
la mine ? zic. Şi ::ine eşti ?" ,,Sînt su
liţaşul Domnului, zice. Şi am o treabă 
::u tine." ,,Cu mine ? ! mă mir eu. 
Dar ::c sint eu -a să mă aleagă de
getul Domnului?" ,,Tu eşti vătăşe·.u1 
lui Dumnezeu ! in noaptea asta da
rabana bate dinaintea Domnului. Şi, 
oriunde bate-vei darabana, va trece 
cuvîptul lui." ,,Bun, zic, �i acu ce tre
buie să fa:?"... Si ce crezi că-mi 
spune? 

AL DOILEA BATRIN:. Ştiu eu? 
VATAŞELUL: ,,Du-te, zice, şi bate da

rabana, şi adună satul, şi le spune 
că a venit vremea si Dumnezeu se va 
băjeni, şi satul odată cu El." 

AL TREJ LEA BATRIN : Cu El ? ! 
V AT AŞEL UL : Into::mai ! Şi ce crezi că 

i-am răspuns?
AL DOILEA BATR!N: Stiu eu ce Dum

nezeu putea să-ţi ti-ăznească prin 
minte ? Că a lega doi păireţi, ::inc-i 
mai pri :eput :a tine? 
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VATAŞELUL: ,,Bine, am spus eu, facii,-se 
voia Domnului !" Şi am şi început a

bate darabana, să vestesc Cuvîntul 
cel ele foc ! 

PRIMARUL : De foc ? ! ? Stai că-ti arăt 
eu ţie, indiavolatule, să mai împuţi 
capul orunenilor 3.µ palavre! (Dar ţă
ranii îşi, acoperă•,• Vătăşdul şi omul 
dispare.) ,Ş,i-acu .ce vreţi voi de la 
mine? 

AL TREILEA BATRIN : Păi... ce să 
vrem ?, · Dacă şi Dumnezeu se bă
jeneşte .. :· 

PRIMARUL : 'l.V!ă, · voi 
Cum adică, unde să 
Are el. pe altundeva, 
alt pămîn-t ? 

sînteţi proşti ? 
se băjenească ? 

un alt cer şi un 

AL DOILEA BATRIN : Mele, o fi avînd ! 
PRIMARUL (aiurit): Ce să aibă? 
O BABA : Ei, lasă, nu mai umbla cu 

mîţa-n sac, că i se văd unghiile. Ce, 
vrei tu, acu, să so:::oteşti cerurile lui 
Dumnezeu? 

PRlMARUL : •Măi. fiţi oameni ruminţi ! 
Ln urma urmelor, :::e vreţi voi ele la 
mlne? , . 

PRIMUL BATRIN: Pai, nu bagi de 
scamă ? De ce-n fi vrînd e�. Dum
nezeu. să se băjenea's:::ă? 

PRrMARUL: De unde să stiu?

PRrMUL BATRIN : Să-ţi spun eu ... T s-a. 
lehămesit ! Pleacă el, om pleca şi noi. 

PRIMARUL : Cum adică, să p'.ecaţi ? 
PRIMUL BATRIN: Uite aşa, cum ai 

auzit ! Ne luăm ce brumă avem şi ne 
ducem după Dumnezeu. 

PRIMARUL : Şi cred�ţi voi că boierul... 
PRIMUL BATRIN: N-are de:::ît să-si are 

singur moşia ! 
PRIMARUL: Sfinte Dumnezeule! Păi, 

asta-i răzmeriţă ! Credeţi voi :::ă are 
să vă lase careva să vă faceţi de cap ? 

AL DOILEA BATR!N: Poaite sta car,eva 
împotriva lui Dumnezeu ? Mai bine 
tr-'-ai duce să-i spui Leordeanului să nu 
care cumva să ne împiedice, că de
geaba este. 

PRIMARUL : Eu ? ! Eu să mă duc în 
fata boierului? Ducă-se Bătr1nul. că 
ceie sfinte partea lui sînt, nu a mea ! 

BABA : Mi se pare mie, primarule, că 
te tem.i nu cumva să rămîi pdrnar 
fără sat. Hai, te mişcă, ascultă ::u
vîntul Domnului si nu mai înnoda 
coada la .:Hni ! 

PRIMARUL: Bine, mă, dar -sînt eu sfîn
tul a:ela să-mi în:::redinteze 'mie Dum
nezeu asemenea misie ? . 

BABA : A, care va să zică nu vrei să 
duci Cuvîntul ! Ştii, s-0:r put�a să fie 
de rău! 

PRIMARUL : Sfinte Doamne, de ce să 
fie de rău ? Credeţi voi că Dumnezeu 
n-are altceva mai bun de făcut de:::ît
să vă poarrte cine ştie pe unde... pe
unde qr fi pămînturi mai îmbelşugate

şi moşii fără de boieri? Măi, nu fiţi 
proşti şi vedeţi-vă de treabă ! De o 
sută de ani nu s-au mai făcut minuni 
pentru noi! 

PRIMUL BATRIN : A:::u ne faci şi de 
proşti, hai ! 

PRIMARUL : Oameni buni ... 

(Intră Vătăşelul, alergînd.) 

VATAŞELUL: Hei, primaa-ule ! Prima-· 
rule ! 

(Mulţimea se clăteşte pe loc.) 

BABA : Ce-i, mă ? ! 
V ATAŞElLUL : A venit argatul de la 

Curte să-ţi dea de ştire din partea 
boierului că mîine dis-de-dimineată 
vine Ciumete să. încheie învoielile ! 

PRIMUL BATRIN (atent): Vedeţi voi ce 
înseamnă puterea Cuvîntului ? Acu :::e 
facem, ne ducem după Dumnezeu, 
ori stăm să-l aşteptăm pe Ciumete ? 

.AL �OILEA BĂTRlN : O zi mai încolo, 
o zi maii încoace, n-a pieri lumea. L<a
urma urmei, n�are ce ne păgubi să 
auzim şi :::uvîntul Leordeanului ! Aşa 
că haideţi la pri�ărie sfi nP sfătuim.

(Bătrînii ies, şi mulţimea după ei.) 

PRIMARUL (ştergîndu-şi sucloarea) : 
Doamne, oare s-au zăluzit de tot? 

VATAŞELUL: Da' dumneata, primarule, 
nu vii? 

PRIMARUL : Vin, :::um de nu ! De ce să 
nu vin ? Du-te tu, că vin şi eu ! 
Adică. ia sbai oleacă ! Vin mal aproa
pe! Tu eşti omu' meu, nu? Ja seama 
<'f'-ţi spun ... Cată ele ieşi mSinc clis-cle
climineaţă în drumul lUi Ciumete şi 
:::înd l-îi vedea să-i spui - dar vezi 
să nu te mai audă careva - să se 
păzească s-aţîţe oamenii şi să nu ză
bovească în sat. sau mai bine: nici 
să nu intre. Inţăles ? 

VATAŞELUL: Mai e vorbă! (Rînjind,
cu ochii mici.) Cunoşti cîntecelul 
ăsta? 
Un înger neastîmpărat 
La sipetul cu vînturi a umblat ... (Iese.) 

PRIMARUL : Numai de n-a uita. tică-
1osul ! Cit mă priveşte, la adunare 
n-am să mă du:::. Şi dacă n-a fi nimic,
::u atît mai bine. Deie Dumnezeu să
fiu eu cel prost !

(Intră Simeon, bătrînul bătrînilor.) 

SJMEON : Ce-i, primarule, l-ai văzut pe 
dracu'? 

PRIMARUL (încet): Ai auzit, bătrîne? 
Cieă a venit un călăreţ, î.n cojoc alb, 
miţos, călare pe-un :taw- alb ... 
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SIMEON : Nu-i alb. 
PRIMARUL (zăpăcit) : Ce spui ? De 

unde ştiu bătrineţile tale că nu-i alb·? 
SIMEON : Ii roşu. 
PRIMARUL : Roşu ! ? 
SIMEON : Uite I 

(lntinde toiagul către orizont. ln în
sera.re, cerul e de un purpuriu spălăcit.) 

PRIMARUL : Adicătelea, ce-i acolo ? 
SIMEON : Ce să fie ? 
PRIMARUL: Să fi pogorît Dumnezeu în 

Pîrloagele? 
SIMEON : Arde... Cineva îşi înseamnă 

drumul şi-şi vesteşte trecerea. 
PRIMARUL : Şi a trece oare Dumnezeu 

şi prin Leorda? ... Şi va scoate el oa
menii din sat? 

SIMEON (îngtndurat): Ştiu eu? I I-a 
scos el, Dumnezeu, pe jidovi din ţara 
Egipetului, nu ne-ar putea el scoate 
din mîna Leordeanului? (Dă cu ochii 
de Lucreţia, rămasă în drum, cu ochii 
pe orizont.) Dar tu ce cauţi aici ? 

LUCREŢIA: Nimic, bătrîne. Aştept. 

ACTUL al IV =lea 

Tabloul 13 

Poarta satului. 

GLASURI : Loc ! :r:.oc pentru vechil ! ... 
Vine Ciumete I Loc I Loc I (Intră 
Ciumete cu trei argaţi. Tăcere mare.) 

PRIM.UL ARGAT (încet, către Ciumete): 
Stăpîne, de ce s-a fi pogorit aşa o 
tă;:ere? 

CIUMETE: Nepriceputule! Cînd ciinele 
'.lşi simte stăpînul, oare nu tace ? 

AL DOILEA ARGAT : L0c ! I.:.oc pentru 
Ciumete I 

PRIMUL ARGAT (încet): Stăpine, ai 
băgat de seamă ce mulţi sînt astăzi? 

CIUMETE : Cînd vin eu, vrei să fie 
puţini? 

AL TREILEA ARGAT: La o parte! Loc 
pentru Ciumete! 

PRIMUL ARGAT (încet): Stăpîne, oare 
n-or fi mînieţi că i-ai făcut iarăşi să
aştepte aproape o zi întreagă ?

CIUMETE: S-aştepte I Aşa-i rînduiala 
lumii. (Se opreşte brusc.) Unde-i pri
marele? De ce nu-mi iese în întîm
pinare ? Ştie careva ceva ? (Către Al

doiLea argat.) Mergi acasă la primar... 
Fără el să nu mi te întorci ! (Por
neşte mai departe.) 

AL TREILEA ARGAT: Loc! Loc pentru 
Ciumete! 

UN GLAS DIN MULŢIME: Ciumete ! 
Mă, Ciumete I 

CIUMETE (se opreşte) : Cine mă strigă ? 
(Prin mulţime s-a deschis cărare. Vă
tăşelul, ameţit, înaintează împleticit.) 
Ce vrei să-mi spui ? 
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VATAŞELUL: Ceva! Ceva de taină! 
CIUMETE : Apropie-te ! Vorbeşte ! 
VATAŞELUL: Ţi-a trimis vorbă ... Pri-

mare:e ! El! 
Un înger neastîmpărat 
La sipetul cu vînturi a umblat ... 
şi... şi... (Consternat.) Am uitat ?
(lndoit.) Sau te pomeneşti că nu 
vreau să-ţi spun ! 

CIUMETE : Un beţivan ! Să mergem ! 

( Păşeşte înainte .�i Vătăşelul dispare 
înghiW de valul mulţimii.) 

PRIMUL ARGAT (încet): Stăpîne, n-o fi 
fost vreun semn ?

CIUMETE: Aş! Un vătăşel e un vătăşel! 

Tabloul 14 

Vatra satului. 

1., UCRETIA (rătăcind prin vălmăşag) : 
Ioane ! Ioane !... Nu l-ai văzut pe 
Ion? 

BABA : Pe ::ineee ? Doamne fereşte ! S-a 
zăluzit ele tot ! Omu-i mort şi ea tot 
printre vii îl caută ! 

LUCREŢIA (Vătăşelului): Nu l-ai văzut 
pe Ion? 

V AT AŞEL UL : Pe cine spui ?
LUCREŢIA : Pe Ion. 
VATAŞELUL: Care Ion? A, pe fe

cior-tu ! Apăi de ce nu spui ? Poate 
că l-am văzut. Poate · ::ă nu l-am 
văzut. Dar mai mult ca sigur că nu 
l-am văzut!
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LUCREŢIA : Ve2'Ji, dacă îţi iese cumva 
în cale, fă-mi binele ăsta şi spune-i 
din partea mea : să nu uite, să nu 
uite ce m.i-o făgăduit odată, şi să se 
ferească .din calea boierului. Ai în
ţeles ? Din calea boierului ! Ai să ţii 
minte? 

VATAŞELUL: Negreşit, 'n-aibi nici o 
grijă ! ( Lucreţia iese.) Mă, mă, care 
îl văzuşi pe Ion a lui Ţarălţ1ngă, mă? 

PRIMUL ŢARAN (batjocoritor): Ia-o şi 
tu pe ai:::i, pe mina direaptă ! (lese.) 

VATAŞELUL: Care dreaptă? (Se în
vîrte în jurul lui însuşi.) Dreapta-I 
la stînga, stînga-i la dreapta. Toate 
s-au devălmăşit : răsăritul şi apusul,
miazăzi şi miazănoapte... S-o iau la 
dreapta ! (Iese prin stînga.)

ŢARALUNGA (cu un ţăpoi în mină): 
Ja stai ! 

ÎNSOŢITORUL : Ce s-a întîmplat ? 
TARALUNGA: Mi s-a părut că mă 

cheamă careva. 
INSOŢITORUL : Cin' să te cheme cînd 

nimenea nu te ştie? 
TARALUNGA : Parcă era glasul mai

că-mi! 
lNSOŢITORUL (se face că ascultă): Da' 

de unde ! Ţi s-a nălucit. Aici toată 
lumea strigă. Şi nimeni pe nimeni 
aude. 

ŢARALUNGA: Poate o fi avmd să-mi 
spună ceva 

ÎNSOŢITORUL : La vremea cînd cuvin
te:e s-au împuţinat, 1;rnmai fapta gră
ieşte. (Se pierde în mulţime.) 

Tabloul 15 

Primăria. 

GLASURI : Lo: ! Loc pentru Ciumete ! 
CIUMETE (ajuns în faţa primăriei, către 

Al treiiea argat) : Du-te şi îngrJje.<:,te 
de caii noştri ! într-o jumătate de ceas 
plecăm. Vreau să mă întorc cit de 
curînd. (Al treilea argat iese. Către 
Primul, care-i aduce un scaun.) 
Spune-le să facă tăcere! (Se aşază.) 

PRIMUL ARGAT: Tăcere! Hei, tăcere! 
As:::ultaţi glasul boierului ! 

(Se face linişte.) 

CIUMETE : Ascultaţi-mă ce vorbesc ! Căci 
însuşi boierul vorbind cu gura mea, 
eu sînt acum însuşi boierul! Şi fiind 
boierul, ia::ătă-mă venit să vă spui 
că" sîntem gata să încheiem învoielile 
da:::ă le primiţi aşa cum le-am stator
nicit. 

PRIMUL BĂTRIN : Nu-ţi fie, rogu-te, cu 
supărare... Şi ce noi învoieli s-au 
chibzuit din mila boierului ? 

CIUMETE: Noi le zicem că le facem din 
nou. Altminteri, de schimbat nu le-am 
schimbat nici c-o iotă. Şi asta-i spre 
folosul vostru. Că ne gîndeam să le 
mai creştem cite oleacă. Dar rămîn 
aşa I De fiecare falce lucrată pe sama 
învoitorului, o falce pe sama moşiei : 
arat, secerat şi cărat. Cît priveşte toc
melile, luna de plugărie de t�eizeci 
şi două de zile mundtoare ... 

AL PATRULEA BATRIN: Mare-i că
lindarul boierului ! 

CIUMETE : Asta face doisprezece lei ! 
Prăjina de praşilă cu cincizeci de 
bani, iar prăjina de se�ere cu două
zeci. Şi să nu uit, osebit de asta ... 
( Intră Al doilea argat şi Primarul.) 
Aha, ai venit! Stai la dreapta mea! 
(ln continuare.) Cei învoiţi mai sînt 
datori: patru zile cu carul, patru cu 
mmele. opt sute de drugi pe alese, 
două găini, un muşchi de porc la 
Crăciun, şi douăzeci de ouă. 

BABA : Of ! Multe ouă, Doamne ! 
CIUMETE : Primarule, întreabă-ţi satul, 

se-nvoieşte sau ba? 
PRIMARUL (zăpăcit): Da, da.. Spuneţi, 

vă învoiţi sau ba ? 
AL TREILEA BATR!N (face un pas îna

inte, către Ciumete) : Spune, rogu-te ... 
şi dacă nu încheiem învoielile ? 

CIUMETE : Atunci aducem pălmaşi de
aiurea... Iar în ce vă priveşte, hotă
rîrea boierului îi luată .. Pînă în două 
zile ar trebui să vă înfăţişaţi la 
curte şi să vă plătiţi datoriile. 

A DOUA BABA : Ce zi:e ? Ce zice ? 
A TREIA BABA : Zice că ne ii:îtuie ! 
VOCI : Tă::ere ! Tăcere ! 
AL TREILEA BATRIN : Spune, rogu-te ... 

Şi dacă nu le plătim ? 
CIUMETE : Atunci vă trimitem percep-

torul. 
A DOUA BABA : Ce zice ? Ce zice ? 
A TREIA BABA : Zice că ne beleşte. 
AL TREILEA BATRIN: Spune. rogu-te, 

dar învoieli mai uşoare nu-i nici o 
nădejde să ne înlesnească boierul ? 

CIUMETE : Mai uşoare, nu. 
AL TREILEA BATRIN: Nimic nu l-ar 

putea îndupleca? 
CIUMETE : Nimic. 
ŢARALUNGA (din mulţime): Chiar 

nimic? 
CIUMETE (surprins): Cine a întrebat ? 

Am auzit pe cineva ? Am spus o 
dată ... Nimic I Mai degrabă s-ar muta 
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Măgura din loc decît·:ne-am schimba 
noi hotărîrrile. 

A PATRA BABA (face un pas înainte): 
Drăguţule, spune, rogu-te ... 

CIUMETE : Ce-i, babă ? 
A PATRA BABA: Şi ouăle celea trebui 

musai date? 
CIUMETE : Musai ! 
A PATRA BABĂ : Ş,l măsurate cu inelul, 

maică? 
CIUMETE : ·Măsurate. 
A PATRA BABA: Aşa! (Stă oleacă· pe 

gînduri. Tăcerea e mormîntală.) Şi zici 
că esti lboîierul? 

CIUMETE: Negreşit! 
A PATRA BABA: Aşa!? ... Apăi atunci, 

boi..ooule, iacătă ce-·ţi dau ! ( li întoarce 
spatele şi-şi ridică fusta pe dinapoi.) 

CIUMETE : Ptiu ! Talpa iadului ! Cine 
are nevoie de puterile tale ? 

A PATRA BABA: Aşa!? Da' de ouăle 
mele ai nevoie ! Ei iacă, n-am să-ţi 
clau nici un ou ! Da' c�, c1rezi că găirm 
îi fabri:::ă de ouă ? Şi da:::ă n-a vrea, 
ce, să-i su:es::: gîtul ? S-o fa::: friptură ?
Piii ce. mie îmi dă mina să mănînc 
flriiptură ? Poate ai vrea să mănînc )3i 
cozonăcel? Da' de unde am să ieu 
făină m-ai întrebat ? Ori vr0i să ma
cin bo'.ovan.i ? Cine are măsele s�i 
meste:::e, nu ? Ei ia:::ă, eu nu mai am. 
Is )3tirbă ! Vezi ? Apoi de unde vrei 
să-ţi diau ouă, ha ? Şi pe urm·}, de 
unde să iau găină ? 

CIUMETE (sare furios în picioare): D�' 
mrai tac,i, hoa111ghinii ! 

A PATRA BABA (prăvălită de spaimă): 
Văleu, mă omoară! Săriţi, că mă o
moară! 

ŢĂRANII: Vrea s-o omoare! 
O BABA : A:::u se leagă şi de femei ! 
'j.'ARANII : Nri se mai satură, hoţomanii ! 
A PATRA BABA (înnebunită, parcă ar 

învîrti o fădie într-o pivniţă cu 
pulbere): Nu vreau să-i dau ouă ! Nu 
vreaiu I Iaca nu vireau ! 

ŢĂRANII (aerul a luat fo:;): Huo! 
CIUMETE (dînd îndărăt, proiectat parcă 

de răsufletul mulţimii) : Ce-i asta ?
ŢARALUNGA (rînjind, parcă s-ar fi rupt

o rană în mijlo:;ul feţei)': Dobinzile,
boierule!

CIUMETE : Ce fa:::eţi ? ! 
ŢARALUNGĂ: Stai să-ţi plătim şi ca

pPtele ! ( Ridică ţăpoiul.) 
AL CINCILEA BATR!N (speriăt): Ţară

lungă ! E'. ii ! 
CIUMETE (se răsuceşte şi fuge): Ce 

faceţi ? Nu vedeţi :::ă nu-s boierul ? 
Eu îs Ciumete ! Ciumete ! (Fuge.) 

ŢARALUNGĂ: Fraţilor! După el! 

(Mulţimea se prăvale înainte.) 

PRIMUL Ţ :A,RAN : Puneţi-i mlna în 
:hică ! 
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AL DOILEA ŢARAN: Să-i stingem să

mînţa ! 

(Mulţimea se revarsă pe uliţa satului.) 

PRIMARUL (căzut în genun�hi, îşi face 
cruce) : Am ştiiu,t €U, am ştiut ... (Da-r 
o descoperă pe Lucreţia în mijiocul
drumului, şi mina îi rămîne suspendată
la nivelul frunţii.) Iarăşi tu ?

LUCREŢIA: Nu cumva l-ai văzut pe 
Ion? 

Tabloul 16 

Loc rîpos. Amurg. 

CIUMETE (numai în izmene, cu mî-inile 
legate 'la spate, împins din urmă: cu 
ţclpoaiele, se-mpleticeşte dinaintea mul
ţimii clocotitq_are) : Oameni bUni... 
(Lumea îl î.nconjoară din toate 7iăr.�ile 
şi omul e înnebunit, ca o fiară încol-
tită.) Nu mă omorîti ! . 

ŢAR.ANII : tn rîpă ::u el !. .. • lne"at să-l 
văd! 

ŢARALUNGA: Ei, acu mai vrei să fii 
boier? 

O BA.BĂ : Stai :::ă-i dau eu lea: ele ·bo
i<'rie ! 

CIUMETE : Oameni buni ! 
ŢARĂLUNGA: Ta:::i, mă, de unde ştii 

:::ă sîntem buni ? Se cunoaşte pe vîr
ful fu;r::-ii ?

CTUMETE : Nu mă omorîţi ! 
O BABA : Si de ce să nu te omorim, 

hai ? Fiindcă vrei tu să trăieşti ? 
CIUMETE : Oameni buni ! 
AL PATRULEA BATRIN: Ce-i, hoţo

mănia-ta, ţi-a căzut boieria în fundul 
izmenelor? 

AL TREILEA BATRIN: 'Unde ti-i boie
i!'ia. vecl1ile? Oare nu eşti tu 'mai-ma
rele şobolanilor şi buboaielor ?

ŢARĂLUNGĂ: Destul! (Vuietul conte
neşte deodată.) Ridicaţi-l ! (Doi bătrîni 
îl ridică.) Socul ! 

(Un hătrîn îi pune un sac în cap şi i-l 
leagă în jurul gîtului.) 

AL DOILEA BA,TtR!N : Asta, oa să nu 
te ameţeas:ă moartea înainte de a te 
lua. 

ŢARĂLUNGA: Ciumete, eu te-am osîndit, 
tot eu am să te spovedesc... Spune : 
în viaţa ta ai furat ?

CIUMETE� Furat. 
ŢARALUNGA: De schingiuit, ai schin

giult? 
CIUMETE: Schingiuit.· 
ŢARĂLUNGA: Ai omorît şi oameni, bo

ierule? 
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CIUMETE : Da:::ă spun... mă iertaţi ? 
'!'J\.l-lĂ LUNGA: Spune! 
CI UM E:TE : Am omorît. 
ŢARALUNGA: Mai ai şi alte păcate? 
Cl UMETE : Destu:e. 
ŢARALUNGĂ: Mai ai cuvînt de spus? 
ClUMETE : De iertare. 
TARALYNGA: Eu nu sînt Dumnezeu. 
· (Căire oameni.) Cine are pă�ate de

irăs:::umpărat?
PRIMUL BATRtN: Io! (Se aproJJie de

Ciumete.) Ci:::ă odată un u:::igaş bătrîn 
a stăruit pe mu:::hl·a unui deal şi în
genun:::heat s-a rugat: ,,Doamne, mîn
tuieşte-mă !" Şi Domnu·. i-a răspuns : 
,,Mare sînt şi puternic... C-un deget 
a111 să tP mîntui." 

O BI\ BA (în şoaptă) : C-un deget ! 
PRIMUL PATRIN : Şi :::um o zis... aşa 

a fă:::ut ! 

(ll fonpinge. CiumNe se prălnt.�e�le.
Oamenii se des:·operă.) 

Tabloul 17 

Pădure. 

UN GLAS : Pe ai1:::i, mii ! (Se aude clara
ba11a.) Pe a-ici ! 

CUJBA (împleticit printre copaci): Unde? 
Pe unde? 

GLASUL : Ai:::i, bre, ai:::i ! 
CUJBA : Unde aici, mă lua-te-ar 

moartea ! - pe unde te ascunzi, mă ? 

GLASUL: Ai:::i, bre! La dreapta! (Da.ra
bana.) La sţînga ! La stînga ! 

CUJBA : De ce mă zăpă:::eşti, măi ? De 
:::e nu te arăţi, măi ? A:::u ţi-ai găsit 
să te joci de-a v-aţi ascunselea ? 
(Apar ţăranii.) Asta ce-a mai fi? 
(Grupuri tăcute îşi fac loc prin pădure 

·şi Cujbă, ,ameţit, bagă ele seamă "ă e
înronjurat.) Noroc, oameni buni !
(Mulţimea e mută.) încotro aşa tîr
zior, :::u ţăpoaie şi topoare ? Ei,
Doamne, cu ce picioare umblă azi
cizmele lui Ciumete ? Am ştiut eu că
n-o să sfîrşeas:::ă bine ! (lntreabă mul
ţimen.) Voi ,aţi făcurt-o?

ŢARALUNGA: Singur şi-a fă:::ut-o ! 
CUJBA : Va să zică, te-ai arătat ! Şi în-

cotro vrei tu să-i mîni? 
TARALUNGĂ (adunat): încotro ne 
' :::heamă Dumnezeu. 
CUJBA (îi priveşte ţăpoiul din mină):

O chemare :::u ţăpoiul ? (li ia ţăpoiul,
îl cîntăreşte, ii cearcă ascuţişul.) 
Sprintene coarne ! Şi cumplit îm
pungăreţe ! 

ŢARA�UNGA•(îşi reia ţăpoiul cu o sin
gura mişcare) : Cum altfel ar fi, de-s 
menite a împunge? 

,... 
CUJBA (prudent): Nu cumva ... vrei să 

te duci la conac? 
ŢARALUNGA: Ţi-am spus o dată: -eu 

mă duc pe unde s-a băjenit Dum
nezeu. 

CUJBA: Cin' te vede cu ţăpoiul, nu zice 
că te duci să te în �hini. . 

ŢARALUNGA: Şi taurul îşi poartă coar
nele ::u el, şi nimeni nu-l întreabă 
uncie îl doare capul. 

CUJBA: As:::ultă-mă ce-ţi spun : --înd 
zidu-i de piatră, nu cu capul î. spargi. 

ŢARALUNGA (neistovil): Ori:::ît de tare 
zidul. pînă la cer- tot nu se poate 
înălta. 

CUJBA : Doamne ! Vrei tu să spargi 
poartă în cer ? 

ŢARALUNGA (îndîrjit): Sparg! De :::e 
să nu sparg ? Nu m-a în:::ăput el tot 
lo::ul dintre Măgură şi Osoi, şi vrei 
să mă în::apă ograda boierului ? 

CUJBA (se spală pe mîini): De! Eu 
v-am spus... Păziţi-vă bostanul !

AL TREILEA BATRlN (şovăitor): Asta 
cam aşa este !

CUJBA : Da, zău, destul aţi şuguit ! 

ŢARALUNGA (rău): Destul?? N-am 
făcut încă nimic şi spui destul ! ? Dar 
cînd Leordeanul ne mulge, de ce nu 
spui destul ? Dar de cînd lboiel'ii !!le 
muncesc, spus-au ei vreodată „destul" ? 
Ei, a::u e timpul meu- să zic: ,,destul !'' 
M-am săturat de nemîn:::are si-asa
belşug de sălră:::ie ! Cine nu vrea �ă
vie, n-are cle:::ît să steie. 

AL TREILEA BATRIN (şovăit): Ţară
lungă, să mai aşteptăm. 

ŢARAtUNGA: Ce s-aşteptăm? 
AL PATRULEA BATRIN: Poate a da 

"Dumnezeu ... 
ŢARALUNGA: Care Dumnezeu? Dum

nezeu: meu e acela care mă scoate 
clin mîna Leordeanului şi mă :::heamă 
să-mi deie pămînt. 

AL TREILEA BATRîN: Ţarălungă, sin
tem o mînă de oameni !

ŢARALUNGA,: De s'lnteţi voi o mînă, 
atun::i eu sînt un pumn !

CUJBA: Adicătelea, vrei să curgă sînge 
de om? 

TARAL UNGA : De care om ? 
CUJBA (descumpănit) : Adicătelea ... 
ŢARALUNGA (parcă a::um l-ar vedea pe

Cujbă întîia oară. Moale): Şi ce ai 
tu de mă-ntrebi, hai? (lntrebarea a
suspendat respiraţiile.) De cind ţi s-a 
fă::ut silă d_e silnide şi omor ? Ori 
nu-ţi mai aminteşti pc cîţi i-ai s:::hi
lodit în bătăi, pe cîţi i-ai îngropat de 
vii în temniţe, pe cîţi i-ai împovărat 
cu porunci şi cu gloabe boiereşti, pe 
cîti i-ai ştirbit în carnea şi în punga 
lor ... Şi cîte case ai stri:::at, şi cîte fete 
ai hagiocurit, şi cîte nădejdi ai strins 
de gît;··; 
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CUJBA (tremurînd) : Ţarălungă ... 
O BABA (posomorită): Da' de omu' -meu 

îţi aminteşti ? (Cujbă se răsuceşte în
spăimîntat.J Pe unde l-ai trimis de nu 
i s-a mai întors decît numele? 

A DOUA BABA: Şi puii pe care mi i-a 
mîncat cîinele tău, arză-1-ar fo:::u', 
cine are să mi-i plătească ? 

AL CINCILEA BATRIN: Dar că fetii 
mele i-ai umflat pîntecele şi ai făcut-o 
de-a ajuns o tîrîtură în marginea tîr.
gului, de trece din om în om, :::a banu' 
din mînă în mină, asta îţi aminteşti ? 

AL PATRULEA BATRIN: Si lui fecio
ru-miu :::ine oaire i-a împuţinat pute
rile cu bîta ?

ŢARALUNGA: Şi pe mine ... 
CUJBA : Ţarălungă ... 
ŢARALUNGA: Oare să le fi uitat pe 

toate, aşa lesne, aşa răpide? 
CUJBA (pierdut): Ţarălungă ... 
ŢARALUNGA (întunecat): Dă puşca-n

coace ! (Cu.jbă i-o dă fără să crîc
nească.) Şi acu te uită bine : de mi,na 
cui vrei să mori ? Alege ! 

(Cu.jbă priveşte în ju.r cu. totul bui
măcit.) 

AL TREILEA BATR!N (ferindu-se de 
privirile lu.i) : Nu, eu nu. ( Aruncă to
porul.) Mai bine cu capul netuns, 
decît cu el tăiat. 

ŢARALUNGA: Nu-i nimeni a1c1 să-l 
plăteşti cu zilele tale ? (Tăcere.) Vă
tăşelule, bate darabana să afle tot 
om-61 : Cujbă îşi plăteşte azi dato-
1iile ! Azi scoatem la mezat un cap 
de jăndar f (S-aude de undeva dara
bana.) N-are nimeni nimic de cerut-? 

(Tăcere.) 

AL CINCILEA BATR!N (face un pas, ia 
puşca din mina lui Ţq.rălu.ngă şi o 

• ACTUL 

Tabloul 18 

Conacul Leordenilor. 

In faţa unei măsuţe, între sfeşnice cu 
lumînări mari, aprinse, Barbu. şi Bog
dana joa:ă şah. 

BARBU: Vezi, fata mea, cum i;tă regina 
lingă riga ei ? De ce crezi tu că-i stă 
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potriveşte cu b'inişoru.l în pieptul jan
dm·mu.lui) : N-ai tu atîtea zile să plă
teşti cîte păcate ai făcut. Acu plăteşte 
cu cîte ai ! (Trage. Cujbă se prăbu
şeşte.) In ziua Invierii am să mă ridic 
dintre morţi -ca să te mai omor o 
dată. Şi pe urmă am să te iert. 

ŢARALUNGA: Şi-acu, la drum! Pînă 
dimineata v..reau să ieşim din sat ! 
(Dar mulţimea a înţepenit. Cadavrul 
îi barează parcă drumul.) Aha ! 
(Trage stîrvu.l din· dru.m.) Acu-i dru
mu' liber. Cine n-are nimic de cerut, 
să rămînă ! 

(J't!lul?imea şovăie pe loc. Şi Al treilea 
bătrîn, între Ţarălungă şi mulţime, şo
văitor ca săgeata unu.i cîntar între două 
talgere.) 

AL TREILEA BATRIN (îşi face semnul 
cru.ci"l şi-şi ridică toporul) : Doamne, 
fa:::ă-se cum vrei tu... Şi eu am de 
:::erut. 

ŢARALUNGĂ: Atunci, ascultaţi-mă ce• 
vă spui ! Duceţi-vă de luaţi :::u voi 
numai atît cît puteţi :::ăra fie:are. Cui 
i se întîmp:ă de mai are v:reo vită în 
ogradă, s-o ieie ! Bolnavi de aveţi, 
să-i puneţi în căruţe ! Şi bătrinii ne
putincioşi aşijderea ! Şi nu uitaţi. co
fele pentru apă şi ceaunul pentru 
fiertură ! Şi de-a vrea Dumnezeu, 
pînă dimineaţă om ieşi din sat de-a 
binelea. 

PRIMUL BĂTR!N: Şi cimitif'ul ? ... Cu 
:::îmi tirul ce ne facem ? 

ŢARALUNGA: Ip. spinare nu-l putem 
căra ! Ni:::i să ne dezgropăm morţii, 
să le cărăm osemintele de-a va�ma 
nu se cade. Ci eu aşa vă sfătuiesc ... 
Luaţi-vă numai crucile de pe mor
minte, şi duhurile morţilor vor veni 
după noi, şi" oriunde va fi să ne aşe
zăm, acolo le vom înţărcui, şi acolo 
se va întemeia şi cimitirul. 

al· V�lea 

veşnic prin preajmă ? 
BOGDANA : Că a.şa se cuvine : regina 

să steie lîngă rigă. 
BARBU : Chiar şi cînd nu stă Ungă el, 

ea tot spa:e binele lui se -mişcă. Căci 
ştie ea prea bine că, deşi se mişcă 
mai înlesnită decît el ·şi loveşte mai 
departe, tot cheagul puterii la dînsul 
este. Odată regele încolţit, cu moar-
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tea lui se împlineşte şi sfîrşitu: pu
terii. 

(Intră Ichim.) 

BARBU : Ai fost în foişor ? 
JCJJIM : Fost. 
BARBU: Nu se vede nimi:? 
JC!-11M : Nimic. 
BARBU : De la Ciumete ni:::i o vorbă.? 
TCHI J\11 : Ni :i una. 
BARBU : "iuclat ! Să fi mas peste noapte 

J;i vreo ibovni:::ă? 
JClllM : De-a fi ibbvni:::a pe :::ai·� o b;'i-

nuiPs::: eu, vai ele noaptea lui ! 
BARBU : Şi s)ugile care îl însoţeau? 
ICHTM: Ni:::i urmă de ele! 
BARBU : S-or fi înnădit păcătoşii ·a vreo 

beţie ! S-au dat argaţilor toate puştile? 
IC'JilM : Dat. . 

BARBU : Mai pune un butuc pe fo::: şi 
du-te ! A:::uşi îi miezul nopţii. 

ICHIM (după ce mai scociorăşte în jă
ratec, îngînclurat) : Stijpîne, clar da >or 
pune foc? 

BARBU : De :::e să pună fo ·, :::a să-mi 
sporească pămîntu.rile :::u o mînă de 
�:::ruin? ' 

TCHTM : Dar da:::ă te omoară 7 
BARBU: Pe mine!?: .. Nu-s a'3a lesne 

(lt' omorît ! 
ICHIM: Oare n-ar fi mai bine să fugi? 
BARBU : Eu ? ! Dinaintea lor ? ! Să zică 

ei că mi-e frică? ... Mă vezi pe mine 
fugind călare, în miez de noapte, mi
logindu-mă lui Dumnezeu să-mi lase 
cale liberă ? Un om ca mine nu fuge. 
(Ichim îşi fac cruce şi iese. Barbil îşi 
priveşte fata atent.)

° 

ŢH frică ? 
BOGDANA : Nu ştiu. 
BARBU : Nu-i nimic, ai să afli. Odată 

şi odată tot trebuie să înveti :::e-i 
fri �a. Dar ştii de ce te întreb·? 

BOGDANA : Nu. 
B RBU : Ca să înveti a o privi în faţ;'i. 

Stii :::îţi sîntem ai:::i ? 
BOGDANA : Nouă ... 
BARBU : Şi cu tine : zece. Zece puşti. 

Trei dintre argaţi i-am trimis Ia oraş, 
după soldaţi... Trei, înţelegi ? Trei, pe 
trei drumuri. 

BOGDANA : De ce vrei să mă sperii ? 
BARBU : Mai bine să te sperii eu decît 

alţii. 
BOGDANA : înţeleg. 
BARBU : Totuşi, poate că n-ar strica 

clacă ai dormi. 
BOGDANA : Nu, mai degrabă s'tau :::u 

inata. 
BARBU : Nu-ţi pare rău <'ă nu te-am 

lăsat mătuşi-ti, la Bucureşti ? 
BOGDANA : Nu. 
B,ARBU : Poate c-ar fi fost totuşi mai 

bine. Nu prea îi locul potrivit pentru 
o fată... Hm, n-ai vrea să pleci la

' 

oraş? Avem cai buni, te-ar însoţi 
I:::him. 

BOGDANA : Şi pc mata să te las ai::i? 
BARBU : Ai v:rea mai degrabă să fug ? 
BOGDANA : Nu ştiu. 
BARBU (atent): Şi dacă or pune fo:::? 
BOGDANA : Pămîntul nu arde. 
BARBU : Dar dacă ne omoară ? 
BOGDANA : Nu vor îndrăzni. 
BARBU: Atunci, rămîi :::u mine? 
BOGDANA : Rămîn. 
BARBU : Bine, atunci să vorbim de alt

ceva... Tu ştii cîţi fraţi au fost îna
intea ta ? 

;BOGDANA : Nd unul. 
BARBU : Aşa-i, nici unul. Tu eşti sin

gurul meu �opil. M�i asculţi ? 
BOGDANA : Ascult. 
BARBU : Toată averea Leordenilo:· în 

sama ta va rămîne. Am făcut a:::tc în 
regu!ă. îs depuse la oraş, la �oe ferit. 
Bani şi s:::ule de preţ n-am în casă ... 
Sînt toate în pază bună. Şi toate vor 
fi ale tale. 

BOGDANA : De ce-mi spui toate astea? 
BARBU : Nu te-ai mirat că an ele an 

te-am tot chemat pe acasă? 
BOGDANA : Unde altundeva aş fi putut 

învăţa �ine sînt dacă nu sub mina 
mat:cile? 

BARBU : De data asta te-am chemat :::a 
să-mi juri. 

BOGDANA: Ce să jur? 
BARBU: Toate vor fi ale tale. Dar am 

pus o condiţie. 
BOGDANA : Aşa am să fac, precum vrei. 
BARBU: Incă nu ştii ce condiţie. 
BOGDANA : Ori :are ar fi.' 
BARBU: Să nu-ţi s:::himbi nume:e nic1-

oclată. 
BOGDANA : lnţeleg. 
BARBU : De vei găsi cîndva un bărbat 

vrednic de frumuseţea, de numele şi 
de bogăţia ta, aşa să te ieie, cu numele 
tău cu tot... Şi fiii tăi. de vei avea, 
să poarte numele Leordenilor .. 

BOGDANA: Aşa are să .fie. 
BARBU': Jurii. 
BOGDANA: Jur. 
BARBU : Spune : ,,Aşa să-mi ajute Dum

nezeu." 
BOGDA.t'IJ'A : Aşa să-mi ajute Dumnezeu. 
BARBU : Bine. Acum poţi să te duci. 

Acuşi e miezul nopţii. Mai bine cear
că să dormi. 

BOGDANA (îl sărută): Noapte bună, tată. 
BARBU : Noapte bună, fata mea. (Bog
. dana iese. Ichim intră încet în spa-

tele bătrînului şi acesta,• fără să în

toarcă capul, spune). Eşti aici, Ichim.e ? 
ICHIM : Aici, stăpîne. 
BARBU: Ai văzut-o? ... Niciodată n-a fost 

o fetită fricoasă ... Acum vină să ve
dem de sînt la locul lor argaţii pe
ra1·e i-ai rîncl.uit.
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Tabloul 11 

Un drum, în zori, la poalele conacului. 
Doi argaţi, chinciţi pe lingă cite un 
copac, au adormit cu puştile între ge
nunchi. Intră Barbu, , în şubă lungă, cu 
puşca în cumpănă. 

BARBU (privindu-şi argaţii): Slugi ne
putincioase şi robi mărginiţi ! Obo
seala a stins _grija şi somnul le-a co
pleşit simţurile. . Trăiesc un ceas în 
care numai duşmanii se gîndesc la 
m:i.ne. (Gata a face caie întoarsă, stă şi
priveşte cerul.) Miine va fi vreme fru
moasă. (lese.)

AL PATRULEA ARGAT (tresare): Brr, 
Doamne, ce frig! Şi se crapă de ziuă! 
Bine c-a dat Dumnezeu ! Credeam că 
nu se mai termină noaptea... Mă, 
Gheorghe! 

AL CINCILEA ARGAT (tresărind): Ei, 
da, ee s-a întîmplat? 

AL PATRULEA ARGAT: Să ştii că a 
fost boierul pe-aici. (Se ridică.) Toată 
nopticica ne-a dat tîrcoale : cînel mai 
de departe, cînd mai de aproape! 

AL CINCILEA ARGAT : Aş ! li fi visat. 
Altminteri ct1m ne-ar fi îngăduit el 
nescărmănaţi ? 

AL PATRULEA ARGAT: Asa-i ! Oi fi 
visat. Toată noaptea mi s-a părut că 
aud zvon dinspre sat, scirţîit de care 
şi lătrat de ·clini. 

AL CINCILEA ARGAT: Scirtîit de 
care, zici ? ! Ciudat lucru ! Cam aşa 
ceva visai şi eu... Ori nu visam ? 

AL PATRULEA ARGAT: Ia stai !. .. Auzi 
ce aud eu? 

AL CINCILEA ARGAT: Dracu' nu poate 
· fi, că slujba lui s-a mîntuit. Nici

moartea n-0 fi. că nu vine ea încruci
{;ia.tă pe două cără�·i.

(Intră Vătăşelul, beat ca întotdeauna.) 

VATAŞELUL: Pst ! Pst ! 
AL PATRULEA ARGAT: Ptiu, bată-te 

Dumnezeu să te bată ! Tu erai ? 
VATAŞELUL: Io. 
AL PATRULEA ARGAT: Te uită nu

mai la el : beat mort ! 
VATAŞELUL: Nici aşa beat, nici aşa 

mort. 
AL PATRULEA ARGAT : Dar cum de 

te-ai brodit? ,. · 
VATAŞELUL: Cum s-a nimerit. 
AL CINCILEA ARGAT: Te-a trimis 

careva? 
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VATAŞELUL: Cine? 
AL CINCILEA ARGAT: De unde s·1 ştL1 

eu cine'? 
VATAŞELUL: Parcă eu ştiu?! 
AL PATRULEA ARGAT: Aduci vreo 

vorbă? 
VATAŞELUL: Vorbă?!. .. A, nu! Nu! 

S-au gătat toate vorbele.
AL CINCILEA ARGAT: Ptiu, beţivn:1ul 

dracului ! Chiar nu ştii nimic? 
VATAŞELUL: Stai să mă gîndesc ... Nu, 

zău, nimic nu ştiu. 
�PATRULUEA ARGAT: Pe Ciumete 

nu-l văzuşi ? 
VATAŞELUL: A, asta 'da: o dată viu, 

şi o dată mort. 
AL CINCILEA ARGAT : Sfinte Doamne ! · 

Şi ai noştri nu i-au sărit în ajutor? 
VATAŞELUL: Ba cwn de nu, de sărit 

au sărit ci, dar aşa s-au împiedicat 
în ciomege că, ele cînd au căzut, nu 
se mai pot ridica. 

AL PATRULEA ARGAT: Şi Cujbă? El 
ce face, stă cu mîna în sîn ? 

V A TAŞEL UL : Face şi el ce poate : zace 
pe muteşte. . 

AL PATRULEA ARGAT: Adică, îi mort? 
VATAŞELUL: A, da, de cînd l-au omo

rît, tot mort este. Şi de n-a fi, seamă
nă- destul ele bine. 

AL CINCILEA ARGAT : Şi satul... satul 
ce face? 

VATAŞELUL: A, satul?! (A taină mare).
Pst ! Pst ! A plecat. 

AL CTNC'ILEA ARGAT: Cum adică, 
.. a plecat" ? 

VATAŞELUL: Cum îţi spun! Pînă să 
bag eu de seamă, ia-l ele unde nu-i ! 
Nici oameni, nici vite, nici cîini, nici 
zaplazuri... Nimeni ! 

AL CINCILEA ARGAT: Cum adică 
nin1eni" 7 

VATAŞELUL: VIntul ! 
AL PATRULEA ARG T: Nici un om?! 
VATAŞELUL: Ţipenie! 
AL CINCILEA ARGAT:- -Aclică-i deşert 

tot satul'? 
VATAŞELUL: Deşert. 
AL PATRULEA ARGAT: Şi încotr·o au 

luat-o? 
VATAŞELUL: Pst ! Pst ! Taină mare! 

Asta am întrebat şi eu ! Am întrebat 
drumul către Pîrloagele ... Nimeni ! Am 
întrebat drumul către conac ... 
Nimic ! Şi cum stam eu aşa, 
drept la mijloc între două ca
pete de drum, numai aud scîr
ţîi t de care şi lătrat de cîini ! Şi odată 
văz, nu cine ştie ce departe, scurgîn
du-se printre nori, drept deasupra 
mea, tot şirul... Oameni cu desaga în 
spinare, femei cu prunci în braţe, 
moşnegi în trei picioare... Carele era 
bolnav, ori neputincios, l-au urcat in 
car... Cine a avut capră, a legat-o la 
coada căruţii. Nimic n-au lăsat : nici 
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, orătănii, nici străchini, nici leaţur Jo 
gard ... Totul au luat! Pînă şi pe popa 
nostru, cîtu-i de bolnav, i-.au aşternut 
pat într-o căruţă, numai să nu plece 
la drum fără popă ! Pînă şi cimitirul 
s--<a pornit după ei ! 

AL PATRULEA ARGAT: Cimitirul, zici? 
VATÂŞELUL: Fiştecare mor,t cu crucea 

lui pe umăr ! Şi uite aş·a, vii şi morţi, 
căruţă după căruţă, s-au tot dus de� 
vălmăşiţi ... Oamenii îşi îndemnau vitele, 
cîinli alergau pe de margini, lătrînd ... 
Pînă ce s-au topit în cer, de n-a mai

rămas nici urmă I 
AL PATRULEA ARGAT (făcîndu-şi cru

ce) : Dumnezeu .să ne ierte, în noap
tea asta se intîmplă lucruri de mi
nune! 

AL ,CINCILEA .ARGAT : Ia stai ! Auzi ? 
(Se aude scir�îit de care şi lătrat de 
cîini.J Dumnezeu să ne păzească ... 
Trece satul ! 

AL PATRULEA ARGAT: Semn de bles
tem şi de osîndă ! 

AL CINCILEA ARGAT : Eu, unul, mă 
las păgubaş de asemenea slujbă. De-i 
trebuiesc Leordeanului argaţi care să 
steie în calea cimitirului, n-'are clecît 
să şi-i cate prin iad. (lese, şi celă.la.lt 
argat îl urmează.) 

VATAŞELUL: Hei, hei, încotro fugiţi, 
măi ? ! Şi pe mine cui mă lăsaţi, măi ? 
Da' luaţi-mă, aşteptaţi-mă, scăpaţi-mă, 
că m-ajunge cimitirul clin urmă ! 
(Iese. Intră Barbu.) 

BARBU (răcnind): Gheorghe!. .. Vasile!... 
J chime !... Ciinilor, vă faceţi de cap ? 
Ichimee ! (Intră Ichim •. ) Pe tmde mi-ai 
fost. cîine ? Mă laşi .să �atru în p.ustilU, 

hai 't Unde-mi sînt argaţii ? 
ICHIM : Doamne ... au fugit ! 
BARBU (clătinat) : Toţi? 
ICHIM: Toţi. 
BARBU (ameţit): Vrei să spui... 
ICHIM : Au SP.art pivniţa, au golit că

mara, au cif.,;_chis grajdurile, au ră
văşit hambarele... Parc-a trecut apa. 

BARBU (sufiă greu): Ticăloşii ! Din mîna 
mea au mîncat o pîne ... Şi m-au lăsa.t ! 
Dar încă nu sînt singur. Mai ai-n fata. 
Ea e norocul casei mele. Şi cît timp 
este ea aici, şi Dumnezeu e în casa 
mea. Haide îndărăt, s�i n-o lăsăm. sin
gură, să nu se sperie ! 

ICHIM : Stăpîne ... 
BARBU : Biata de ea ! A fi dovedit-o 

somnul... (Bănu'l:tor.) Ce-i cu mutl'a 
asta spăsită ? 

ICHIM (vinovat) : A fugit, Doamne, s-a 
dus. 

·ARBU : Ce sp,ui ? (ll prinde de piept.)
Tîlharule, vrei să mă omori ? Doar
me! N-auzi că doarme?... Sau nu
doarme? .. 

ICHIM : A luait iepuşoara ... 
BA'RBU : Făr-de voia mea ? ! 
ICHIM: A sc�s-o din grajd, a încălecat-o 

pe deşelatelea, şi dusă a fost ! 
BARBU : Adică a fugi_t !... De ce s-a te

mut ea? Sau nu s-a tem1,1t? Ce pu
teri i-au năruit inima? Pe unde a 
fi ea acum, singură şi neajutorată ? 
lehime ! Du-te de-mi înseuează mur
gul. Umblă ! Ce mai stai ? 

ICHIM : Doamne, grajdurile îs goale. Toţi 
caii a111 scăpat. Către pădure au luat-o! 
Parcă îi mîna Necuratul din urmă! 
Pînă şi magariul cel beteag s-a smuls, 
de la •ieslea lui şi a fugit. Numai un 
mînz nebun a rămas. Şi acela a zbu
ghit-o acum pe urmele maică-si. 

BARBU : Aşa ! ? (Suflă greu. lşi cată 
sprijin într-un trunchi de copac.) Va
să zică ... îs singur. Cu adevărat sin
gur. De ce? ... De ce? (Răcnit.) De 
ce? 

(Speriat, Ichim îşi face cruce şi iese. 
ln clipa c,sta intră Primarul, istovit şi 
descumpănit.) 

BARBU (încruntat) : Cine mai eşti şi tu ? 
PRIMARUL: Primarele. 
BARBU: Aha ... Şi ce vrei? 
PRIMARUL (arătîncl cu mina.) : Vine ... 

uite... în vale ... Crucile!. .. Cimitirul I 
Vine cimitirul ! 

BARBU (cu un pas îndărăt): Noo! (Răc
nit.) Noo! Noo! 

PRIMARUL : Toţi morţii... Or să înece 
tot locul! 

BARBU: Piei din ochii mei, că te omor! 
PRIMARUL (lttînd.-o la goană) : Vine ci

mitirul! (Iese.) 
BARBU: Asta nu-i cu putinţă ... Morţi 

să umble cu crucile în spinare? Cit1e 
a săvîrşit diavolia asta? 

(ln spatele lui a. apărut Sluga de taină, 
de mi-l atinge uşurel, cu toiagul., pe 
umăr.) 

SLUGA DE TAINA: Aici mi-s, stăpîne-! 
Pomenttu-1ni-ai numele, ori numai mi 
s-a năzărit?

BARBU : De pomenit te-am pomenit. De 
chemat, nu şt\u să te fi chemat. 

SLUGA DE TAINA: Atunci, numai bine 
s-a brodit: căci Nechematu e numele
meu şi neîntrebat îţi răspund :

Sfat ţi-am rdat de viaţă lungă, 
Dar chip 11-a fost să-ţi a.jungă. 
Taurul ,mi te-a găsit ! 
Fecior ti s-a odrăslit 1 

Morţii ·toţi s-au ,pribegit! 

BARBU : Şi-acu ce timp hain îmi pro
oroce�ti ? 
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SLUGA DE TAINA: 
De, cînd morţii s-au pornit, 
Moartea s-a bezmeticit, 
Prefăcută, .să te-ajungă, 
Taur ca să mi te-mpungă ! (Dispare.) 

BARBU (descumpănit) : Taur ? ! Care 
taur? 

Tabloul 20 
, . ..... -

Colină în preajma conacului. · 

]CHIM (rătăcind de colo-colo): Stăpîne !... 
0.f, st.:'1pîne ...

(Intră Barbu, nesigur şi posomorit.) 

BARBU : Acu ce mă fac ? Să mă aştern 
preş în calea satului şi să spun : căl
caţi-mă?! O, de-aş afla pe careva 
să mă sprijine în ceasul ăsta ! 

ICI-I.IM : Stăpîne, Dwnnezeu ... 
BARBU: Taci! Meritam un Dwnnezeu 

mai bun ! Să-mi facă el asemenea po
cinog şi să-mi gătească el a emenea 
moarte ! (lnfiorat.) Doamne, şi fata 
ceea a mea ... De-acu, toată viaţa are 
să fugă! Şi tu ... tu ce-ai rămas, să 
aibă cine mă îngropa ? 

ICHDI : Doamne, de ce mă prigoneşti cu 
asemenea bănuială? 

BARBU : Fii liniştit, degeaba ostenesc 
ei să-mi aducă cimitirul la pragul ca
sei ! :lli-am făgăduit să trăiesc o sută 
de anL _+\m să-mi ţin făgăduiala. Pe 
to: am să-i îngrop! Şi din stîrvul tîl
bantlui celuia, ce fără de voia mea a 
veiraiit pe lume. lespede am să fac. 

ICHnl : Stăpîne. ei îs mulţi ! 
BARBU : Eu îs mare ! Eu pot să cumpăr 

ţara 1t.oată.
IC'Hlilt : In ziua mîniei, bogăţiile nu fac 

nici două parale.

BARBU : Pu..-;ca ! Unde mi-i puşca ? Cu 
asta am să-i omor ! 

ICUL f ţîn/iorat} : Stăpîne, ia seama, cînd 
nenorocirea doanne, fereşte-te s-o tre
zeşti! 

BARBU, Taci din gură l A dat în ei 
boala boieriei ? Cu vînătăi am să-i 
vindec! 

ICIDM : Stăpîne, mai bine să stai la 
vorbă. 

BARBU (răcnit) : Eu ! ? La tocmală ! ? 
Cu viii şi cu morţii? (Hotărît.) Asta 
nu fac ! (Scrîşnit.) Cu plumbi am să-i 
stîrpesc ! 

ICHIM: Doamne, cînd latră un cline 
bătrln, stai si-1 ascultă ... Mai bine să 
ai de-a face· c-o ursoaică jăfuită de 
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pui decît cu nişte oameni nebuni ... 
Ascultă ce spun eu, că nimănuia nu-i 
este dat să steie cu puşca în calea 
cimitirului. 

BARBU : De vor cimitir, cimitir or să 
aibă. Numai să-mi vină cinzeci de sol
dati ! 

ICHIM : Si clacă n-or să vină ? 
BARBU (ameţit) : De ce să nu vină ? 
ICHIM : Şi dacă n-or trege ? 
BARBU : De ce să nu tragă ? 
ICHIM : Şi dacă trag, parcă poţi . .-1-i 

· omori pe toţi ?
BARBU: De ce să nu pot? 
ICHIM : Doamne, toţi... îs prea mulţi. 

Nu-i auzi? 
BARBU : E vîntul. 

. ICHIM : Nu. E glasul lui Dumnezeu. 
BARBU (ascultă): Doamne, oare asta să 

fie frica? ... Bine, am s-o fac şi pe-a
sta ! Am să-i ascult... Numai Dumne
zeu să-mi ajute să-i rabd. Acu da-te 

şi lasă-mă singur. 
ICHIM : Stăpîne ... 
BARBU : Du-te şi stai de strajă conacu

lui. De-i va fi dat fetei aceleia să se 
mai întoarcă, v:reodată, măcar să aibă 
cine-i deschide o uşă. Du-te ! (Ichim 
iese. Leordeanul rămîne o cl'ipă ne
mişcat, ca şi cum ar sta să-şi asculte 
in�ma. Dar nu se 1nai ciude clecît zvo
nul mul�imii. Omul îşi reazămă puşca 
de un trunchi de copac şi se lasă in 
genunchi, încet, mătăhălos.) Doamne, 
îngenuncheat te întreb... De ce te-ai 
băjenit clin casa mea? De ce-ai tre
cut din tabăra mea, în tabăra lor?
De ce? De cc? (E încă în genunchi 
cînd, în spatele lui, în buza colinl'i, au 
apărut 'Ţarălungă şi bătrînii. '.fară
lungă a ridicat ţăpoiul, .şi. îndărătul 
lui, în spatele colinei, a pogorît o tă
cere. Barbu îşi face semnul crucii, se 
ridică greoi şi se întoarce. Parcă abia 
acum i-ar de8coperi. Sub ochii lui, bă
trînii încep să-si coată ăciulile, ttn.ul 
cîte unul. 'Ţarfilungă .. �,o scoate ulti
mul. Ochii Leordeanului îi cercetează 
de la un capăt la altul şi omul nu 
prelungeşte tăcerea decît din cine ştie 
ce amarnic îndemn de a înregistra 
toate trădările.) Cine v-a dat voie.? 

ŢARALUNGA (parcă ar fi primit o dez
legare. !şi pune cuşma în cap .. i şi-o 
îndeasă bine.) : Nevoile ! 

BARBU (blînd) : Şi acu ce vreţi, să mă· 
1 omorîţi?
ŢARALUNGA (posomâ'rît): De morţi nu 

ducem lipsă. N-avem ce face cu leşul. 
BARBU (îndărătnicit în g· idul lui) : Şi 

pentru un singur om vă trebuie atîtea 
miini? , 

ŢARALUNGA: Zadarnică-i întrebarea, 
că nu cu mîinile noastre vrem a în
destula răspunsul. 
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BARBU : Şi eu vă întreb : încotro ? 
ŢARALUNGA: lncotro om găsi loc. 
BARBU : Ce fel de ioc, de veci ? Asta 

aveţi şi aici ! 
ŢARALUNGA : A.şa-i, avem. Numai că 

ne cam lehămesirăm a ne îngropa aşa 
de necuviincios, neodihniţi şi nemîn
caţi. 

BARBU: Şi credeţi voi, oameni smintiţi 
ce sînteţi, că se mai află pe lume un 
asemenea loc care să vă aştepte pe 
voi? 

TARALUNGA: Undeva, negreşit, trebuie 
· să fie!
BARBU: Loc neîngrădit şi fără de stă

pîn? !... Poate doar de veţi merge de 
acu încolo o mie de ani, să daţi peste 
un asemenea loc. 

PRIMUI; BATR!N: O mie de ani?! ... 
Cam departe. Dar şi de-ar fi de mers 
o mie de ani, odată tot trebuie să în
cepem a păşi.

BARBU : O mie de ani ! ? 
AL DOILEA BATRIN : Cine ştie, poate 

că n-or fi chiar o mie ... Poate că pasul 
cel d.intîi să se fi săvîrşit mai demult 
şi capătul celor o mie ele ani să fie pe 
aioi, pe undeva, poate chiar şi numai 
dincolo de :Măgură. Ci noi, de-am ză
bovit prea mult în bătătura domniei
talc, atîta datorie avem acum, să pă
şim mai departe. Şi de nu ne va fi 
dat nouă să ajungem, poate le va fi 
dat pruncilor dindărătul nostru. 

BARBU : De aceea v-aţi luat şi cimitirul 
cu voi, ca să aveţi cu, ce oase însemna 
drumul celora ce va să vină ? 

AL TREILEA BATR!N : Şi oare nu aşa 
îi dat. ca fiştecare să-şi poarte oim.irti
rul cu el, pentru ca în oricare loc s-o 
întîmpLa .să-şi 'înrtemeieze norocul, a:co
lo să se adune şi toţi paşii cîţi s-or 
fi semănat, neştiuţi �i nenumăraţi, 
ele-a lungul drumului? 

BARBU : Şi mie ce v-aţi socotit să-mi 
lăsaţi, datoriile neplătite ? 

AL PATRULEA BATRlN: De va socoti 
domnia-ta mai cu luare aminte cît ele 
scumpf1-i sudoarea şi sîngele, cu· ni
mic nu ne va mai afla datori. 

BARBU: Şi credeţi voi, oameni• fără de 
minte, că tot aşa veţi păşi, mereu mai 
departe, şi nu vă va ieşi nimeni în 
cale să vă ceară socoteală şi să vă 
întrebe încotro vă ctuceţi, şi ,să vă în
toarcă clin drum cu ciomagul, ca pe 
nişte vite rătăcite ? 

AL CINCILEA BATRlN: MuP.tele care 
nu se poate trece se poate ocoli. 

BARBU : Şi ele vă voi sta eu în cale ? 
ŢARALUNGA: S-a mai întîmplat odată 

un leş în calea noastră. Şi nu ne-am 
ferit a-l trage deoparte din drum. 

BARBU : Atunci, -treceţi, de vă dă mîna ! 
Dar pînă oi ajunge leş lepădat Ia mar
ginea drumului, îmi voi agonisi şi eu 
părechea pentru drumul de veci. (ln-
şfacă arma.) 

ŢARALUNGA: Mai mult de două. gloan
ţe n-ai în puşca aceea, boierule. Şi 
numai cu două gloanţe nu ne poci 
birui pe toţi. 

BARBU: Pe toţi, nu. Dar pentru un 
spînzurat ca tine, vor fi prea de ajuns. 
Şi eu ,pe tine, tîlhar!Ul.e, ce născut ai 
fost ca să mă omori, pe tine �i 
alege să-mi arăţi drumul cel mai scurt 
către groapă. 

Ţ.A:RALUNGA: Atunci, pregăteşte-te să 
mă omori mai r,epede, că eu unul, 
de-mi va fi dat răgazul, nu voi şovăi 
să-ţi iau zilele. (Păşeşte, şi Barbu 
trage.) De ce nu m-ai omorît? 

BARBU : Ca să-ţi mai lungesc c-o minută 
chinul aşteptării. 

ŢARALUNGA: Dar şi norocul ţi l-ai ri
sipit pe jumătate. (Mai face un pas. 
Barbu trage. 'Ţarălungă îşi şterge lîm
pla însîngerată.J Nu ţi-a spus încă ni
meni, boierule, să nu întăriţi taurul 
pe care vrei să-l omo1'i ? 

GLASUL LUCREŢIEI '(de undeva din 
vale) : Ioane ! ... Ioane ! 

ŢARALUNGA (a înălţat o clipă capul. 
!şi priveşte crunt boierul. Apoi îi
întoarce spatele.) Am zăbovit destul.
(Dar n-a apucat să facă un pas şi
Leordea11ul s-a repezit să-i crape ca pul
cu patul armei. lnsă ţăranul a aşte p
lat mişcarea şi a î11tvmpinat-o cu ţă
poiuL Şi numai cît si-a tras tăpoiul
tli.n beregata Leordecinului, şi 'acesta,
clătinat, s-a surpat din genunchi .5i a
bătut mătanie.) Aşa ţi se cade, cînd
te încurci în coarnele Taurului.

AL CINCILEA BATRIN: Vrednic a fost 
să fi murit mai devreme. 

GLASUL LUCREŢIEI (mai mult a bocet 
decît a strigăt) : Ioane ! Ioane ! 

('Ţarălungă' înalţă capul, zăboveşte o cli
pă ca şi cum s-ar :îintreba de unde-i vine 
chemarea, apoi· iese repede. Bătrînii îl 
urmează. Şi îndată se aude zvonul care
lor în niers. Apare Simeon, conclus ele un 
copi.l; se aprnpie de caclavrn şi zăboveşte 
în toiag.) 

SIMEON: Unde ţi-s fala şi puterea? Şi 
cîtă vlagă era la rădăcina ta ! Dar 
te-au cloborît, că ţineai prea mult loc. 
Era lumea plină de tine şi loc nu vo
iai să faci. Atunci, ţi-au chemat moar
tea ! Şi moartea ţi-a stins ochii, ţi-a 
astupat U!'echile, ţi-a poprit gura, ţi-a 
legat mîinile, ţi-a plwnbuit picioarele, 
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ti--a zidit sufletul tăt. Suflete, suflete. 
rn--a zi ? Iată, eu, bătrînul bătirînilor, 
stau şi mă minunez şi-mi spun : ce 
păcate le-ai plătit cu moartea din 
ţăpoi ? Că-n viaţă ai fost şi. pe nimeni 
n-a,i bucurat, .mort eşti şi nimeni nu
te plînge. Ce--ai cUj.dit ca să rămînă?
Ai strîns bani, daf'''bani-s rotunzi!
Faptele-ţi rele or să · se uite, iar clin
cele bune n-ai Uisat ! Nimic n-ai clă
diţ pentru neuitare !. .. Nimic ! (izbuc
nesc împuşcături'. Urmată de un ofi
ţer şi de doi sol.daţi, a apărut Bogdana,
înveşmîntată într-o pelerină lttngă,
neagră, din tă'ietura căreia abia se
iţeşte ţeava unei puşti.) Moartea -
moarte cheamă. Fapte întunecate slnt
pe drum şi nici o mînă nu-i să 1e 
oprească. (fese.)

Tabloul Zl 

Culme pe Măgura între noapte şi zi. 
Legaţi de pari, profilaţi pe cer, toţi cinci 
bătrîn.ii. Şi Prim,arul. Un sergent cu un 
felinar în mină s-a om•it în dreptul pri
mului bătrîn. 

SERGENTUL (cu o mînă î( ridkă capul 
din piept, cu cealaltă înalţă felinarul 
să-i lwnineze obrazul) : Trăieşti ? 

PRIMUL BATRIN : Trăiesc. 
L DOILEA BATRlN (luminat de feli

narul sergentului)': Crezi chiar c-e să 
ne omoare? 

SERGENTUL : Nu vă omoară nimeni. 
Numai de s-ar înfătisa dracu' acela 
de Ţarălungă... (T'l'cice 'm-ai depa.rte.) 

AL TREILEA BATRlN (sub lumina feli
narului)-: Şi dacă a face el prostia să 
vină. n-o să ne împuşcaţi ? 

.3ERGENTUL : Măcar de-ar veni ! (ln 
dreptul Primarului.) Dar 'mneata cîţi 
ani îi fi avînd ? 

PRIMARUL: Patruzeci şi cinci... la Sin 
Petru. Dar cc nevoie a-i? Eu îs nevi
novat. 

SERGENTUL: Cine mai ştie cine-i vino
vatul ? (Trece ,ni.ai departe.) 

PRIMARUL (din întuneric) : Dar eu sînt 
primarele! 

AL PATRULEA BĂTRIN (în lwmina feii
narului) : Ei şi ! -Primm·.ii nu mor ? 

PRTMARUL : Dar eu n-am făcut nimica ... 
Pentru ce să fi făcut? Eu am pămînt 
berechet! 

AL PATRULEA BĂTRIN: Zău! Acu 
vreo două zile parcă te scălîmbai alt
fel! 

SERGENTUL (în dreptul celui de-Al cin
cilea băt1;în, îi înalţ,ă capul, i-l lumi
nec,ză): Hei, moşule! 

9�-
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.. 

AL PATRULEA . BĂTRIN: Doarme!... 
Con1Ane· ! Bă, Comane ! Dormi de-a-n-
pidoarele ? 

AL CINCILEA BĂTRlN (a deschis un 
ochi) : Ce-i ? ce· este ? Gata ? A venit 
căpitanul ? 

SERGBNTUL : Ei, Doamne, moartea e pe 
d1sum .5i 'mmea,ta, dormi ? 

AL CINCILEA BA TRIN : Şi dacă n-am 
să dorm, parcă am s-o văd? 

SERGENTUL: Cîţi ani ai? 
AL CINCILEA BĂTRlN : Cine mai ştie ! 

Sc1ic si tu cîti vrei ! Pe lumea ailaltă 
o să-1n:i amintească Dumnezeu, că el
pe toate le ştie !

SERGENTUL : Stai, Doamne, cu ochii 
deschişi, să mai lw1geşti din viaţă ! 
Că de dormit ai să dormi pînă-n ziua 
de apoi. 

AL CINCILEA BĂTRIN: Ce să mai

calioesc o minută la atîta veşnicie? 

(Sergentul şi-a încheiat rondul şi a 
ieşit.) 

PRIMUL BĂTR!N: Se crapă de ziuă. 
PRIMARUL : Doatm1e. ce frig ! 
AL DOILEA BĂTRlN: Cc nu mă dumi

resc cu : ele ce musai să ne împuşte 
în zori? 

AL PATRULEA BĂTR!N: Se vede că 
treaba bună se face dis-de-dimineaţă. 

AL TREILEA BĂTRIN: Ciudat lucru ... 
Numai Ţarălungă lipseşte. 

PRIMARUL: Numai el n-are să moară.

PRIMUL BĂTRlN: Poate c-a fi murit? 
AL DOTLEA BĂTRlN : Nu. n-a murit. 
PRilVlARUL : De unele ştii ? 
AL PATRULEA BĂTRIN: Păi, de trnde 

să ştie? Vorbeşte şi el să nu tacă ! 
Cine ştie pe unde-i zace carnea şi ce 
corbi ciugule din rînz-a lui ! 

AL DOILEA BĂTRIN: Nu-i el om să 
moară aşa lesne. S-a ascuns. 

PRIMARUL: 11 păzeşte frica. Ce-i. pasă 
lui că murim ? 

PRIMUL BĂ TRlN : De ce vorbeşti cu

păcat? 
PRIMARUL: Da' el de ce să nu moară? 
AL TREILEA BATRlN : Păi e sigur că 

ne omoară? 
PRIMUL BĂTRlN: Ne omoară. 
AL TREILEA BATRlN : Oare să mai fi 

omorît pe careva ? 
AL PATRULEA BĂTRIN: Poţi să ştii? 
PRIMUL BA TRlN ! Ei. acuşi ne ajunge 

mînia şi pe no'i ! Nu-i vorbă, prea 
multe zile n-au de unele să ne ieie! 

AL TREILEA BĂTRÎN: Va ,:,ft zică, ne 
omoară ! ... Şi după aceea? 

AL PATRULEA BĂTR!N: Ce mai vrei, 
să umbli şi mort ? După aceea or să 
ne îngroape. 

PRIMUL BĂTR!N: Da, o să ne iagrnape „ 
grămadă... Cîţi ţurci am îngropat eu ! 
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PRIMARUL (neliniştit) : Dar pe mine, 
mă, pe mine? 

PRIMUL BATRIN : Şi pe tine... Ce vrei, 
să te lase să îi;npuţi lwnea? Nu se 
poate, că ,dă molima. 

AL DOILEA BATRIN : Vezi că-l sparii 
de tot ! Stăi, măi, binişor, că pînă la 
urmă n-are să fie nimic ! 

AL PATRULEA BATR!N: Chiar că 
nimic ... Numai o beznă! 

AL TREILEA BATR!N: Dar cruce o să 
ne puie? 

AL PATRULEA BATR!N: Nu, n-or să 
ne puie ! C-ar veni oamenii să se în
chine şi ar ridica biserică. 

AL TREILEA BA11RIN : Şi n-are să fie 
nici un semn de noi ? 

AL PATRULEA BATR!N: Ba are să fie ... 
In cimpul unde ne-or băga, are să 
crească bălăria, spinul, şi urzica. 

AL TREILEA BATR!N: Şi n-o să-şi 
adu.că nimeni aminte ele noi? 

AL PATRULEA BATRIN: Nimenea! 
Ce acoperă pămîntul lesne se uită.

PRIMUL BATRlN: Nu spune aşa! Ţara 
e mare şi ţinerea ele minte, scăldată 
în sînge, se şterge greu. 

AL PATRULEA BATR!N: Aşa! Atunci, 
pe cît �sînge ·a ours, de la începutul 
lumii, n-o să se uite niciodată. 

PRIIVI.i\.RUL : Şi n-o fi cu putinţă o scă-
pa.re? , ... 

AL PATRULEA BĂTRlN: Nu prea cred. 
PRIMARUL: Dar dacă ar năvăli deocla.tă 

satul? 
PRll'vIUL BĂ TRlN : ls prea departe. Stau 

ai noştri şi se roagă. 
PRIMARUL : Sigur ? 
PRIMUL BĂTR!N : Sigur. 
PRIMARUL : Dar nu vreau să mor ! 
AL DOlLEA BĂTR!N (aspru): Ţine-ţi 

firea·, omule! (Batjocoritor.) Nu vezi 
c--ai sp.=-triat soldaţii ? 

PRIMARUL : Nu vreau! Ţie ce-ţi pasă, 
tu n-ai copii ! (Chinuit ele spaimă.)
Doamne, ţie chiar nu ţi-e frică defel? 

AL DOILEA BĂTRlN (răsuflă greu):
Ba mi-e frică. Aşa a chibzuit Dumne
zeu lumea... Să bagiocurească omul 
cu frica mortii si să-i scîrbească inima. 

AL TRCTLEA B,(TRlN : Doamne, . şi ce 
vînt bate!. .. Se trezeşte pămîntul. Pînă 
în Paşti, numai bun ele arat ! 

AL DOILEA BĂTR!N: Nwnai cle-·ar 
avea cu cine-l ara! 

PRIMUL BATRIN : Pe toţi nu ne pot 
omorî! 

AL DOILEA BĂTRlN: Astă-noapte, le
gat la par, mi se năzărea că se ivesc 
de peste tot, din pămînt, toţi morţii 
noştri şi. se înjugă la plug să are 
ogorul boierului. Şi noi eram printre 
ei. 

AL PATRULEA BATRIN: Morţi sau· vii? 
AL DOILEA BĂTRIN: Asta nu se ştie. 

. Aram. $\-mi era sete. 

AL PATRULEA BĂTRlN : ]\,firoase a 
belşug ! O să fie un an bun ! 

PRIMUL BĂ TRIN : Iarnă grea, vară 
cu rod ! Asta-i ştiut ! 

AL PATRULEA BĂTR!N: Cît pămînt ! 
Cît pămînt ! De viu n-am putut avea 
nici o palmă de ,loc. Mort, tot or tre
bui să-mi deie o bucată. 

PRIMUL BATRlN: Cît ele puţin, tot îi 
mai mult clecît nimic. 

PRIMARUL : Ei, nu-i ele rîs ? (Izbuc
neşte în rîs.) 

AL DOII.,EA BATRlN: Ce te-a apucat, 
măi? 

AL PATRULEA BĂTR!N: Nu ţi-i ru
şine ? Ţi s-au slobozit strunele, ai ? 
(Aspru.) Gîndeşte-te mai puţin, să nu 
te adune moartea nebun ! 

AL CINCILEA BATRlN (a cleschis un
ochi) : Şi chiar nu te temi, măi, de
.fel? 

AL PATRULEA BĂTR!N (furios): Dar 
ce vrei, bă, să urlu ca lupii, să dorm 
c:a oile ? O zi întreagă, cît am stat 
ascuns în biserică, am tot privit sfin
ţii de pe păreţi. Şi ei m-au privit toată 
ziua. Şi ochiul lui Dumnezeu a fost pe 
miÎ1e. Şi am stat şi m-am rugat, şi 
l-am întrebat pe Dumnezeu... ,,Boierul
e mort, neamul lui stăpîneşte,• eu sînt 
viu şi tot slugă sînt. De ce, Doamne?"

AL TREILEA BĂTRlN: Şi nu te� în
vrednicit cu njci un ,răspuns? 

AL PATRULEA BĂTR!N: Cu nici unul. 
D s-a fi băjenit pe undeva. ascuns 
stă şi mut. Şi-atunci, pe cine să mai 
întreb ... ele ce? De ce? De cc? (Răc
nit.) De ce? 

UN SOLDAT: Dar, pentru. Dumnezeu, ce 
tot răcniţi atîta ? 

AL PATRULEA BĂTR!N: Şi ele ce să 
nu răcnesc, măi ? Toată viaţa am ·vor
bit încet. Acu m-am săturat de vorbă 
mică ! Mă poate careva opri să strig ? 
Ei, bă, mă poate opri cineva ? Şi cine 
eşti tu, măi, să-mi legi vorbele pe 
gură? Ia vin' mai aproape, sfi te văz! 
Hai, vin', nu te teme ! Nu vezi că-s 
legat de par ? Mai aproape, că nu te 
mănlnc ! Şi mai aproape! A�a, să yăz 
şi eu ce eşti, fiară sau ţăran ? 

PRlMUL BĂTR!N: Lasă omu' în pace! 
AL PATRULEA BATRIN: Ţăran, zici? 

Halal ţăran ! Eu ţăran, tu ţăran ... •care 
din noi doi moare ? Treaba mea e să 
mor, treaba t:a - să mă împuşti. Ba
rem ele ai face-o cumsecade, nenoro
citule ! PI, Doamne, şi mi-i o sete, ele 
mi se împăienjenesc ochii ! Ei, ce mai 
vrei? 

SOLDATUL (îşi scoate plosca şi-i dă la

gură) : Na, be ! Oleac.c1 de vin mai 
drege inima . 
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AL PATRULEA BATRIN (bea lacom):
Of, Dqamne, o pomană ţi-ai, făcut ! 
Pentru picul ăsta de vin, iertat să-ţi 
fie tot sîngele meu. 

PRIMUL BATRIN : Ia tăceţi oleacă ! 
Parcă s-aude ceva I 

AL DOILEA BATRIN: Ţi se năzare. 
AL TREILEA BATRJIN: Din,spre pădure ... 
AL PATRULEA BATRlN: O fi herghelia 

boierului! 
PRIMUL BATRIN: Iacătă şi Căpitanul I 

Şi Ion n-a venit ! 

(Intră Căpitanul, urmat de Sergent şi
de un pluton de soldaţi, în pas de voie.
Apoi plutonul se constituie în pluton de 
execuţie, cu arma la picior.) 

!PRIMARUL: Doamne, ce frig! Simt că 
răcesc de tot. 

AL PATRULEA BATRIN: N-aibi grijă! 
N-o să aibi timp să strănuţi.

CAPITANUL: Pentru ultima oară ... Spu
neţi-mi unele este tîlharul şi vă slobo
zesc de :î,n;elată. Că aşa este ordinul : 
să Iie împuşcat pe loc ! De 01icine, ori
cînd, ori.unde. Efi, nu a,veţi nunic de 
spus? 

AL CINCILEA BATRlN : Ba am .
. 

CAPITANUL: Numai ia seama ce vor
beşti ! 

AL CINCILEA BATRlN . Şi dacă oi lua 
sama, n-ai să mă omori? Ascultă-mă 
ce-ţi spun... Vezi, după ce ne împu.5ti, 
să ne îngropi hoiturile pe ascunselea 
şi ad:înc. Dar aelînc. Adînc ele toţ ! Că 
altminteri ne-om ridica din groapă şi 
ne-om scutura de pămînt, şi-om ocoli 
lumea : să-i arătăm ciurul din piept 
şi s-o· certăm cu obrazele noastre. 

CAPITANUL (a surprins o mişcare): Ce 
este? 

(Din spatele solcla�ilor a apărut Bog
dana, în pelerina ei cea neag,ră, cu puşca 
în mină.) 

AL TREILEA BATRlN : Domnule dragă ... 
_ N-ar fi chip să spunem o rugăciune ? 
CĂPITANUL (cu o privire spre Bog-

dana) : Spune. 

(Tăcere rnare.) 

AL TREILEA BATRIN : 
c�rele eşti în ceruri... 

(Tăcere.) 

Tatăl nostru, 

CAPITANUL : De ce ai tăcut ?

AL TREILEA BATRlN (trist) : Am uitat, 
domnule. 

CĂPITANUL: Nu mai ştie nimeni alt
cineva? 

PRIMUL BAT'RlN: Tatăl nostru, carele 
eşti în ceruri... 

PRIMARUL : Pentru numele lui Dumne
zeu, me.i am c.-eva de spus ! 

CAPITANUL (neclintit): Ei, nu ştie ni
meni mai departe ! 

(Tăcere înfricoşată: a intrat Ţarălungă.) 

ŢARALUNGA (continuă rugăciunea de
acolo de unde au lăsat-o ceilalţi, lepă
dînd din mers căciula, sumanul si co
jocul) : Tatăl nost:ru, carele eşti în ce
ruri... Aruncă-ţi ochiul peste veşnicul 
şi neodihnitul meu vrăjmaş... Te uită 
cum mă înghesuie şi mă jefuieşte de 
toată bunătatea vieţii ăsteia ... (Se insta
lează în faţa bătrînilor, sub privirile 
încremenite, în muţenia universală a 
dimineţii.) Şi păleşte-l cu blestemul 
neputinţei şi urîtului !... Şi împunge-i 
coasta cu degetul tău de fier !... Şi 
frînge-i cerbici!a !. .. Şi îmbrînceşte-1 îna
intea mea I... Şi supune-I la talpa mea ! 
(Puşca Bogdanei s-a ridicat la nivelul 
coapsei.) Că aşa te vreau, boierule : 
prefăcut cu ţărîna I Şi moartea cea 
mînioasă să-ţi topească măsura ! Şi
duhul tău cel neînduplecat fără de 
ier-tare să-ţi fie ! Aoum ş!i. în vecii ve
chlor ... 

(Puşca duducăi a scuipat un amin, întru 
eternitate. Şi Ţarălungă s-a prăbuşit.) 

PRIMUL BATRIN: Neîntîrziat a venit. 
AL DOILEA BATR!N: Netemător s-a 

săvîrşit. 
AL TREILEA BA TRIN : Cine are să 

mi-l grijească ?
AL PATRULEA BATRIN: Cine are să 

mi-l bocească ?
AL CINCILEA BATRIN : Cine are să 

mi-l î_ngroape ?

(Pe culme a apărut Lucreţia. Şovăie, 
coboară, se apropie, îngenunchează 7,a că
pătîiul -mortului.) 

PRIMUL BATR!N : ln. ziua lnvierii, sîn
gele 1-Uii se va cintări în talgerul celor 
drepţi. 

AL CINCILEA BATRIN : Şi numele lui
Ion se va socoti printre cuvintele cele 
pt.1.ruri biruitoare. 

LUCREŢIA (făcîndu-şi cruce): Amin. 

CORTINA 

Decembrie 1984. 
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